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Les Falles de 2019
ja estan ací!
A més, repassem els darrers actes de les Festes de Sant Blai
i tota l'actualitat del mes de febrer a Borriana
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BORRIANA “Crida” A LA
PARTICIPACIÓ MASSIVA
DE LA CIUTADANIA
EN LES FALLES DE 2019
Les Reines Falleres, Mar Zamora i Anne Alós encapçalen
el Pregó Faller previ a la Crida a tota la ciutadania per
a “gaudir i viure intensament” les festes
josefines d'enguany

L

es Falles de Sant Josep de 2019
a Borriana, ja estan ací. Malgrat
que fa diversos mesos que el cicle
faller arrancava amb actes com la Presentació o l'Exaltació de les dues Reina
Falleres, Mar Zamora i Anne Alós, i que
durant les últimes setmanes les 19
agrupacions hagen celebrat les seues
pròpies presentacions oficials, el Pregó
i la Crida celebrades als carrers i la plaça *Major de la ciutat, obrin de forma

oficial un mes sencer dedicat a la gran
festa de la ciutat.
Des de les sis de la vesprada, quan la
comitiva oficial, amb la regidora de
Festes, Lluïsa Monferrer al capdavant,
ha recollit a la Reina Fallera Mar Zamora Fenollosa en el seu domicili, perquè
pocs minuts més tard fóra la Reina Infantil Anne Alós Palomero qui s'unira
a la prèvia del Pregó, totes i cadascuna de les 19 agrupacions falleres de

PREGÓ I CRIDA FALLES 2019

la ciutat han anat sumant a les seues
falleres i membres a la desfilada que
desemboca finalment en la Crida. Tal
com mana la tradició, el pregoner Jose
Poveda Chabrera ha cridat a la participació i a viure de forma ben intensa un
dels moments més preuats i esperat
per als i les borrianenques com són les
Falles. Després de la recollida de les
dues Reines, el Pregó ha recorregut
gran part dels carrers de la ciutat per
a anar incorporant a les representants
de cadascuna de les agrupacions, amb
parada en les Falles de La Mota, La Vila,
Cardenal Tarancón i L'Escorredor on es
reunien les agrupacions de cada sector
de la ciutat, que finalment s'han dirigit
a la plaça Major on al balcó de l'Ajun-

tament ja estava tot preparat per a
eixe inici oficial de les celebracions que
cada any arriba amb la Crida. Després
de les paraules de les Reines Falleres,
que una vegada més han convidat tant

a veïns i veïnes de Borriana com a tot
visitant que desitge viure unes festes
úniques com les Falles, ha sigut l'alcaldessa Maria Josep Safont qui també ha
volgut que tota la ciutadania siga partícip de les nostres festes més tradicionals i simbòliques, i que es faça tant
de forma cívica com intensa, perquè tal
com ha desitjat tant a Mar com a Anne,
les Falles de 2019 queden sempre per
al record. El castell de focs artificials ha
tornat a posar, un any més, el punt final
als actes del Pregó i la Crida que anuncien que cada vegada està més a prop
la setmana gran de Borriana, quan els
monuments fallers inunden els carrers
de la ciutat i la tradició i la festa tornen
a donar-se la mà en la màxima representació festiva, social i tradicional de
la capital de la Plana Baixa.
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EXPOSICIÓ DEL NINOT 2019

LA FALLA BARRI VALÈNCIA ACONSEGUIX
INDULTAR EL SEU NINOT EN LA CATEGORIA
MAJOR I DON BOSCO HO FA EN INFANTIL
El ninot de la Falla Major “Faraons i Faraones” de l'artista Luís Herrero
s'imposa en la màxima categoria. mentre que la peça de la falla “El Somni d'Ana“
dels Germans Fuentes obté l'indult en infantil

L

a sala d'exposicions del CMC La
Mercè de Borriana presentava
un espectacular aspecte minuts
abans de fer pública la decisió presa
per les 19 agrupacions falleres de la

ciutat a l'hora de votar pels Ninots
Indultats” d'enguany. Especialment
els exteriors, on desenes i desenes
de fallers i falleres esperaven que les
Reines Falleres, Mar Zamora i Anne

Alós entregaren les banderoles acreditatives dels Ninots que enguany se
salvaran de la Cremà del 19 de març.
Els crits d'alegria s'han escoltat en
primera instància en les goles dels
i les membres de Don Bosco que de
mans de la Reina Infantil, Ane Alós,
saltaven d'alegria al saber que el ninot pertanyent al monument infantil
“El Somni d'Ana” era el més votat. La
mateixa alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada de la
regidora de Festes, Lluïsa Monferrer
i del President de la Federació de Falles, Salvador Doménech, han volgut
ser els primers a felicitar els representants de Don Bosco, que també
han rebut el xec de 400 euros patrocinat per KnauffIndustries.

EXPOSICIÓ DEL NINOT 2019
Falla Barri València que han esclatat
d'alegria al saber que el seu Ninot era
l'elegit en la votació, els qui també han
rebut el xec de 400 euros patrocinat
per Sanycces. A partir d'ara, el conjunt
de ninots continuaran exposats al
costat de la resta dels presentats per
les altres 18 agrupacions falleres de
Borriana en la Mercè, per a com ha recordat Monferrer “que tots els veïns i
veïnes de Borriana puguen visitar una
exposició que és el perfecte reflex del
laboriós i artístic treball dels mestres
fallers, així com de l'esforç que cada
any fan les 19 falles de la nostra ciutat
per continuar presentant grans peces
a aquesta exposició del Ninot”.
A continuació, ha sigut la màxima
representant fallera de Borriana, la
Reina Mar Zamora Fenollosa, la que
ha obert el sobre en el qual s'indica el nom de la Falla guanyadora del
“Ninot Indultat” de 2019 per a més
tard començar a desfilar entre totes
les obres exposades i crear un silenci que fins al moment no s'havia viscut a la sala d'exposicions. Després
d'una primera desfilada en el qual ha
repassat tots i cadascun dels ninots
que optaven a ser indultats, Mar Zamora ha esbossat un lleu somriure
mentre es detenia, aquesta vegada,
al costat dels i les representants de la
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NOU LLIBRET FALLER

EL NOU “Llibret Faller” DE BORRIANA
TORNA A INCLOURE FINS A 80 ACTES FALLERS
EN POC MÉS DE VINT DIES
La regidora de Festes i Presidenta de la JLF, Lluïsa Monferrer, i les Reines Falleres,
Mar Zamora i Anne Alós, repassen el més destacat de la programació i animen a la
“participació en les festes josefines”

L

a Sala d'Exposicions de la Mercè, que en la dies abans s'omplia
per a l'elecció dels dos ninots
indultats que van recaure en la Falla Barri València i Falla Don Bosco,
ha acollit la presentació del conegut
com “Llibret Faller”, un complet volum de més de dues-centes pàgines
on es recull tota la informació possible sobre les Falles de 2019 de Borriana. I fins allí s'han desplaçat tant
la regidora de Festes i presidenta de
la Junta Local Fallera, Lluïsa Monferrer, i les Reines Falleres, Mar Zamora i Anne Alós, per a “informar la
ciutadania que ja està disponible en
papereries i quioscos de la ciutat un
“llibret” en el qual es pot trobar tota
la programació, des de l'exposició del
ninot fins al dia 19 de febrer amb la
Cremà dels monuments”, com ha recordat Monferrer.
En el «llibret”, que com és tradició té
com a portada la imatge guanyadora del Concurs de Cartells de Falles,
l'obra “Al Caliu de la Flama” d'Abel
Sebastià, es pot trobar la totalitat
d'actes que, des d'aquesta mateixa

setmana i fins al final de les Falles,
s'han programat, i que aconsegueixen quasi els huitanta “amb l'inici
aquest mateix cap de setmana amb
la celebració del Pregó i la Crida que
obrin definitivament el calendari faller a la ciutat, i que s'aniran succeint
pràcticament en cada jornada fins a
arribar al dia 19 amb la Cremà”, com
recordava Monferrer. A més, i com
també és habitual en el “Llibret”, cadascuna de les Falles disposa de l'espai per a la informació sobre el seu
monument faller, la seua Junta direc-

tiva, o les falleres que conformen la
representació, tant infantil com major, de cadascuna d'elles. Monferrer
ha fet un exhaustiu repàs als actes
que tindran lloc entre aquest cap de
setmana i les pròpies Falles, apuntant com a novetats “la celebració de
la mascletà nocturna el mateix dia
15 de març a la nit, ja que enguany
comptarem amb una mascletà diürna més, i per tant seran quatre jornades consecutives, les del 16, 17,
18 i 19 després de l'Ofrena, les que
compten amb l'espectacle pirotècnic, que es completa amb la mateixa
Nit del Foc que tindrà lloc el dia 18 de
març”. Així, el “Llibret” de les Falles
de Borriana de 2019 ja està al carrer,
i com han volgut remarcar tant Monferrer com les dues Reines Falleres
que no han volgut perdre's l'acte de
presentació, “ara només mancada
que la gent ho adquirisca en els diferents punts de venda repartits per
la ciutat, i que comencen a xopar-se
d'un esperit faller que esperem que
torne a fer eixir tant a la gent de Borriana com de poblacions veïnes per
a gaudir amb tota la intensitat i amb
la mateixa quantitat de civisme, els
nostres festejos fallers”.

JUNTA DE SEGURETAT DE FALLES

LA JUNTA DE SEGURETAT ANUNCIA ELS PROP
DE 700 SERVEIS AMB ELS QUALS COMPTARÀ
DURANT LES FALLES DE BORRIANA DE 2019

L'

alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, la Subdelegada
de Govern a Castelló, Soledad
Ten, la regidora de Festes, Lluïsa
Monferrer i el regidor de Seguretat i
Policia Local a Borriana, Javier Gual,
s'han reunit amb els representants
de Policia Local de Borriana, Guàrdia
Civil i Policia Autonòmica per a tancar el dispositius de prevenció i seguretat durant les pròximes festes de
Falles en la capital de la Plana Baixa.
Així, el regidor de Seguretat i Policia
Local a la ciutat, Javier Gual qui ha
detallat que “pel fet que la durada de
les Falles i el conjunt dels actes que
precisen de presència policial són
pràcticament iguals als anys anteriors, el dispositiu que hem acordat
hui en la Junta serà molt similar, amb
el que esperem que les xifres de molèsties o d'actes delictius continuen
reduint-se com ha sigut la tònica dels
últims anys i que la col·laboració i coordinació entre cossos de seguretat
continue donant els bons resultats
que hem pogut aconseguir fins ara”.
Encara que tal com també confir-

mava l'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, “enguany comptarem
amb algun que un altre acte especial
durant les jornades prèvies a les Falles que també precisa d'aquests dispositius de seguretat, i eixa és la raó
per la qual el nombre de serveis és el
més elevat dels últims anys”. Per part
seua, Gual ha volgut destacar que “el
total de serveis de fins a huit hores i
mitja que realitzarà la Policia Local de
Borriana serà de 208 als quals cal sumar els que hem acordat també amb
la Guàrdia Civil, a més dels específics
de bombers i Protecció Civil. El dispositiu de seguretat s'iniciarà dins de
les mateixes Falles amb la inauguració del Mesón del Vi que tindrà lloc el
dia 8 a partir de les dotze del migdia”,
encara que “en aquesta ocasió, ja el
dia 5 tindran lloc els primers serveis
amb alguns dels actes previs a Falles
que enguany són novetat a Borriana”.
Gual també ha detallat que “ja en els
actes d'Homenatge de la setmana
vinent i en el sopar de Gala del dissabte es disposarà dels operatius
de trànsit necessaris per al normal

desenvolupament de cada acte”. Finalment, Gual també ha especificat
que “la part més important de la coordinació en la prevenció té molt a
veure amb els actes en els quals la
pirotècnia és protagonista, per això
també hem establit els dispositius
per a les mascletades que tindran
lloc entre el dia 16 i el 19, enguany
amb una mascletà més que en anys
anteriors, i especialment per al correfoc i la Nit del Foc, en la qual també
comptarem amb el Consorci Provincial de Bombers com en cada acte de
pirotècnia i la nit de la Cremà”. Gual no
ha volgut deixar passar l'ocasió per a
“agrair el treball que realitzen de forma totalment coordinada Bombers,
Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia
Autonòmica i Policia Local, els qui
al costat del treball de Via Pública i
de la mateixa Junta Local fan possible aquest complet dispositiu i que
la prevenció continue sent la nostra
millor basa a l'hora de viure intensament les Falles però d'una forma
cívica i respectuosa”.
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FESTIVAL D'ARTS DE CARRER

LA PRIMERA EDICIÓ DE LA FAC DE BORRIANA
TANCA LA PROGRAMACIÓ DE Sant Blai
MÉS PARTICIPATIVA
Els espectacles de les dues jornades han tret als carrers i places de Borriana
a desenes i desenes de persones per a gaudir del millor art de carrer en un Festival d’Arts
de Carrer que ha arribat per a quedar-se

H

a sigut només la primera edició
del Festival d’Arts de Carrer de
Borriana organitzat per les regidories de Festes i Cultura dins de la
programació especial que durant tot
el mes de febrer s'ha desenvolupat a
la ciutat dins dels festejos patronals
en honor a Sant Blai. Però sembla que
pot ser una iniciativa que ha arribat
a la ciutat per a quedar-se, ja que en
els fins a quatre espectacles de carrer que s'han pogut gaudir en aquesta
primera edició, la resposta i satisfacció del públic assistent ha sigut més
que notòria. Ja el divendres, l'espectacle Pete and Pat de la companyia
Bigolis obria el foc reunint desenes de
xiquets, xiquetes i els seus familiars
en la plaça de la Mercè, que en aquesta segona jornada, la del dissabte

FESTIVAL D'ARTS DE CARRER

també ha acollit l'últim dels espectacles, “Al seu Servei! de la reconeguda
companyia Titiritantes que ha posat
el fermall d'or amb un sorprenent
proposta que ha fet les delícies del
públic assistent. Prèviament, i ja des
de migdia, l'art al carrer ha sigut protagonista a Borriana amb la presència
de les actrius Marta Vicent i Ana Escamilla i els seus “Contes Mifasol” en la
plaça dels Eres de Borriana que ja han
aconseguit que els xiquets i xiquetes
que s'han acostat hagen pogut gaudir

d'un complet i diferent viatge planetari a través de la música. Ha sigut ja
durant la vesprada, a les cinc, quan
començava el segon dels espectacles
del dia, en aquest cas a càrrec de la
Pulga Pirata, i la seua “El Gran Viatge
de Tinta i Cinta”, en aquest cas celebrat en la Plaça Quarts de Calatrava,
complint així amb “un dels objectius
d'aquest Festival de les Arts de Carrer de Borriana, que és el de continuar
recuperant espais públics de la ciutat,
com són el carrer i les places, per a

oferir cultura i oci per a tota mena de
públic, així que esperem que l'especial
tancament que enguany hem volgut
donar a la programació de Sant Blai,
puga repetir-se en pròxims anys amb
noves edicions de la FAC”, tal com recordaven els regidors Vicent Granel i
Lluïsa Monferrer, els departaments
dels quals, al costat del treball de Suc
de Llima com a coordinadors de la
FAC, s'han encarregat de sumar una
nova proposta a la ja nodrida i variada
oferta de Borriana.
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EMAC 2019

SOLEÁ MORENTE TANCA “LA MILLOR EDICIÓ”
DE L’EMAC OMPLINT EL CMC LA MERCÈ
DE BORRIANA
Els concerts de Nomembers, Ganges i Núria Graham, juntament amb Cosmonauta,
Trainwreck o Los Dominguito en l’escenari plaça, l‘emac.art i el taller d'escriptura
creativa tanquen una tercera i final jornada multitudinària

L’

emac de Borriana ha tancat
amb un gran sabor de boca la
seua quarta i més multitudinària edició amb l'actuació de Soleá Morente, qui a última hora de la
vesprada congregava a centenars de
persones en un CMC La Mercè que
durant tres jornades ha acollit desenes de concerts i actuacions en el
qual el pop, l’indie o la música avançada han sigut protagonistes, al costat dels i les més de trenta artistes
que en l'espai emac.art han exposat
la seua obra.
I segons sembla tant en aquesta jornada final i el viscut durant les dos

dies precedents en els quals els diferents escenaris de l’emac han
rebut a centenars de persones, la
valoració per part de l'organització
del festival i de la regidoria de Cultura, no pot ser més positiva, ja que
com manifestaven tant el regidor de
l'àrea, Vicent Granel, com el director
del festival, Vicent Tormo, “encara
queda molt treball per fer abans de
tancar definitivament aquesta quarta edició, però la valoració no pot ser
més positiva, ja que sense pretendre
convertir l’emac en una cosa massiva, l'assistència de públic ha sigut la
més alta de totes les edicions, i en-

tenem que la resposta es deu a una
programació que volem que continue
creixent cada any i siga del grat dels i
les ja quasi incondicionals, assistents
a l’emac”.
A les actuacions que ja el dissabte
deixaven pràcticament xicotet l’escenari emac situat en el Jardí Arqueològic amb Delaporte o Salfvman,
aquest diumenge se sumaven les encara més seguides de Nomembers,
Malastrugues o Núria Graham a l'interior del CMC La Mercè, que es completaven amb la personal interpretació del món del flamenc de Soleá
Morente, qui tancava a primera hora

EMAC 2019

de la nit aquesta quarta edició dels
Espais de Música i Art Contemporani
de Borriana, un emac que en quatre
edicions, i en paraules del regidor de
Cultura, Vicent Granel, “després de la
confirmació i bones sensacions del
passat any, demostra una vegada
més el dinamisme cultural i musical
de la ciutat en els últims anys, amb
la programació de noves alternatives
d'oci i culturals que cada vegada han
tingut millor i major resposta per part
del públic, tant de la ciutat com dels
variats i llunyans llocs des de ens han
visitat, una altra vegada més, aquest
cap de setmana”.

Dominguito en les Vermout Time
celebrades en la plaça, també han
congregat al públic assistent al festival. Així, després de més de quaranta
concerts i actuacions amb la música
avançada i el pop recuperant espai, la
mostra artística de més de trenta artistes en l’emac.art, i les desenes de
propostes paral·leles amb exposicions, tallers, presentacions culturals i
artístiques, i tres jornades completes

de cultura i oci gratuïts en el cor de
Borriana, es tanca una quarta edició
de l’emac que com s'ha pogut viure
durant la vesprada final, “ha tornat
a mostrar la capacitat d'integrar una
iniciativa com aquesta dins de la vida
cultural i musical de la ciutat, i a més
poder programar i oferir una programació nova, alternativa i gratuïta
amb una gran respostes per part del
públic”.

Però no solament de concerts viu
l’emac, i durant el diumenge tal com
succeïa en les dues jornades anteriors, l'espai de l’emac.art amb les
mostres de més de trenta artistes,
el taller d'escriptura creativa amb
David Silvestre i Adriana Delgado, la
mostra especial sobre el X aniversari
de nomepierdoniuna, o la presència
de Cosmonauta, Trainwreck o Los
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II JORNADES D'ESPORT ADAPTAT

GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DURANT LES II
JORNADES D’ESPORT ADAPTAT DEL CEIP
NOVENES DE CALATRAVA DE BORRIANA
fets de veure com en tan sols dues
edicions les Jornades d'Esport Adaptat han aconseguit implicar a centenars i centenars de persones durant
les activitats de conscienciació, informació i visibilització de les diferents
disciplines esportives adaptades, a
més d'aconseguir que centres educatius, col·lectius, associacions, marques, empreses i els diferents departaments municipals s'hagen mostrat
tan receptius a col·laborar i fer més
gran aquesta iniciativa».

E

l passat divendres 15 de febrer
i després d'una setmana carregada d'activitats per a comprendre, reforçar i empatitzar amb l'esport
adaptat es clausurava la segona edició
de les Jornades d'Esport Adapatat del
CEIP Novenes de Calatrava de Borriana, amb l'acte final que ha tingut lloc en
el propi centre i les diferents activitats
i iniciatives de la darrera jornada. La
programació per al dia final comptava,
una vegada més, amb xarrades, tallers
i conferències que tancaven tota una
setmana de pura activitat. Així doncs,
per a començar, Laura Cervera de l'associació «Apesocas» impartia un taller
de sensibilització i visibilització de la
diversitat funcional auditiva. També
rebien la visita del jugador del club de
futbol «Asorcas», Roberto Garrido, i
posteriorment una demostració de
Goal- Ball a càrrec de Julio Santodomingo de l'ONCE.
Per part seua, Amanda Pedrajas de
l'associació MEF2C oferia una xarrada per a conèixer més sobre les
malalties minoritàries i els alumnes
de l'Associació Síndrome de Down de
Castelló podien gaudir d'un partit de
basquet i d'una classe de zumba.
I era el Saló d'actes de l'Ajuntament
de Borriana el que acollia l'acte final

de les Jornades d'Esport Adaptat,
amb la conferència sobre alimentació
saludable que oferia la dietista Maria
Dolores Almarcha que i amb la qual
s'han clausurat aquestes II Jornades
de d’Esport Adaptat, que, durant tota
una setmana han sigut un èxit quant a
participació i programació. La mateixa
alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, i el director del CEIP Novenes
de Calatrava, Vicent Herrero, es mostraven durant l'acte final «molt satis-

Bàsquet amb cadira de rodes (Cocemfe Castelló), dansa inclusiva a
càrrec de «Entrellaçats», un taller de
Parkour inclusiu per part de R-evolution School que va estar a càrrec
d'Héctor García i Elna Puigcerver i ciclisme adaptat per Cocemfe Vinaròs,
són alguns dels molts exemples de
tipus d'esports adaptats que s'han
practicat i mostrat des que dilluns
passat s'iniciaren les Jornades d'Esport Adaptat. Des del mateix centre
organitzador, amb la comissió creada especialment per a l'organització
i desenvolupament de les Jornades
han tornat a «insistir en la necessitat de continuar programant jornades i iniciatives com aquesta, perquè
aqueixa visualització i conscienciació
que pretenem crear en el conjunt de
la societat siga cada vegada més real
i els esports adaptats formen part
del dia a dia de qualsevol centre educatiu o de l'agenda municipal».

ACTES SANT BLAI

NOVA JORNADA MULTITUDINÀRIA EN LA
RECTA FINAL DE LA PROGRAMACIÓ ESPECIAL
DE SANT BLAI A BORRIANA

L

a programació especial de Sant
Blai, que un any més porten endavant les regidories de Festes
i de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, ha tornat a viure una jornada
multitudinària quant a la participació
dels veïns i veïnes de Borriana en els
diferents actes programats per a un
dissabte que ha tornat a traure al
carrer a la ciutadania. L'activitat festiva s’iniciava a les 12.00 del migdia
amb l'inici de la setena edició de la
Calçotada de Borriana, organitzada a
la Terrassa Payà de la ciutat gràcies
a la col·laboració de les regidories, de
l'Associació Cultural Soul Explosion
i Naraniga Gastromusic, els membres del qual han treballat des de
primera hora del matí perquè tant
l'apartat musical de Sound System
com la part gastronòmica estigueren
llestes en el moment de rebre a les
més de 500 persones que finalment
han pres part en l'esdeveniment. Així,
des del migdia, la música ha sigut la
protagonista a través dels plats amb
l'organització i coordinació de Dub
Dawa Sound System, els qui durant
més de huit hores han fet passar
pels plats i el micròfon a Bambiriling
& Paupaman, Bernat Fa, Stereotone,
Ska-Ba Dynamite Sound, els propis
Dub Dawa i les notes de música en
directe a càrrec de Marc Agut i Bernat F. i el seu The Party Horns. Així,

el propi regidor de Cultura, Vicent
Granel, valorava «de forma tremendament positiva aquesta nova edició
de la Calçotada, ja que tan sols cal fer
una ullada a la Terrassa Payà per a
veure que la resposta ha sigut massiva en un nou acte dins d'unes Festes
de Sant Blai que, de moment, estan
sent més que multitudinàries».I de

forma paral·lela, a partir de les sis
de la vesprada, la música també era
protagonista en la segona edició del
Tardeo de Sant Blai, en aquest cas
organitzat també per la regidoria de
Festes i Musical Events Borriana,
que arrancava en la plaça de la Mercè
amb l'actuació del grup de flamenc
«El Sentío», als qui han seguit l'actuació de l'orquestra Top Zero i de Dj
Calu que han tancat una segona edició del Tardeo de Sant Blai que en paraules de la regidor de Festes, Lluïsa
Monferrer, «ha tornat a ser un èxit de
convocatòria i fa que estiguem molt
satisfets amb aquesta extensa programació especial de Sant Blai que
durant pràcticament un mes sencer
està fent que els veïns i veïnes de
Borriana estiguen gaudint de l'oci als
carrers i places de la ciutat».
L'última nota musical del dia, però no
per això menys multitudinària, la posava Pep Gimeno «El Botifarra», amb
la seua actuació en el Teatre Payà,
que una vegada més s'ha quedat
pràcticament xicotet per a gaudir de
l'espectacle «Botifarra a Banda» en
el qual el cantautor valencià i la Banda de l’Agrupació Filharmònica Borrianenca han tornat a fer les delícies i
a arrancar continus aplaudiments del
nombrós públic assistent.
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CURSA DE SANT BLAI

LA CURSA DE SANT BLAI TORNA A REUNIR
A MÉS DE 1800 XIQUETS I XIQUETES EN UNA
NOVA JORNADA D'ESPORT I DIVERSIÓ

D

esprés que en les dues últimes
edicions la meteorologia obligara a posposar la celebració
de la cursa més popular i multitudinària a Borriana, la Cursa de Sant Blai
de 2019 ha sigut tot un èxit de participació i s'ha pogut celebrar als carrers més cèntrics de la ciutat durant
el matí d'aquest diumenge. Ha sigut
a partir de les deu del matí quan els
primers corredors i corredores prenien l'eixida de la primera de les fins
a vint sèries diferents que s'han anat
disputant durant el dia. Tal com explicaven des del Servei Municipal d’Esports, “una vegada més estem molt
satisfets tant amb la preparació,
organització com a celebració de la
Cursa de Sant Blai, ja que fa setmanes que des de les diferents AMPA
dels centres educatius de Borriana
se'ns van començar a fer arribar les
inscripcions per a poder organitzar
les fins a vint carreres diferents que
hui hem pogut gaudir en el centre de
la ciutat, per això volem agrair tant
la col·laboració de les AMPA i centres
educatius de la ciutat, com les empreses i marques col·laboradores que
han fet possible una nova edició multitudinària”.

Així, ja durant les jornades del divendres i el dissabte, tant el Pla
com la Plaça Major començaven a
assemblar-se a una pista d'atletisme amb la col·locació de tot el clos i
les línies d'eixida i de meta, que tal
com comentava el regidor d'Esports
de l'Ajuntament de Borriana, Vicent
Granel, “és un gran treball organitzatiu que cal agrair als diferents serveis
municipals, des del SME i la seua perfecta organització, als operaris de Via
Pública pel muntatge o la Policia Local pels seus dispositius de control i
tall del trànsit rodat”. Ha sigut el propi
Granel, a més de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i varis dels
regidors del consistori, els qui al migdia han fet lliurament dels diferents
trofeus als i les guanyadores de cada

categoria, encara que com recordaven al final l'acte final, “en la cursa de
Sant Blai el més important no és la
competició, sinó aqueixa participació
massiva que els xiquets, xiquetes i
joves de Borriana ofereixen any rere
any, i que la converteix en la més popular de totes les que se celebren
durant l'any. A més, tots i totes les
participants es porten la seua medalla per participar, a més de diferents
regals i obsequis que també s'entreguen als i les participants, així que hui
el més important ha sigut la diversió
que ha inundat el centre de la ciutat
i el foment de la pràctica esportiva
que cada any pregona i aconsegueix
la Cursa de Sant Blai”.

XARRADA "LA QUARTA POTA"

GENERALITAT I BORRIANA AUGMENTEN EN
UN 280 PER CENT LA INVERSIÓ EN ELS SERVEIS
SOCIALS MUNICIPALS
sigut “l'increment del 156% de serveis
d'ajuda a domicili, que han passat de
3.682 en 2016 a un total de 5.760
durant l'últim any, gràcies al treball i
esforç dels i les treballadores del departament i a aqueixa col·laboració
entre Generalitat i Borriana”.

E

l Saló de Plens de l'Ajuntament
de Borriana ha acollit una més
que interessant i constructiva
xarrada informativa sobre l'evolució
dels Serveis Socials durant els últims
quatre anys a Borriana, i com “la renovada direcció ha suposat millores
i canvis substancials en el funcionament que continuaran millorant tant
les xifres d'atenció com els diferents
serveis que es presten dónes del
departament municipal”, com ha explicat inicialment l'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont.
A continuació ha sigut la Directora
General d'Inclusió, Inma Carda, qui ha
detallat alguna de les principals dades del departament i el treball que
a nivell autonòmic s'ha realitzat des
de la Conselleria per a “convertir els
Serveis Socials en eixa quarta pota
sobre la qual han d'assentar-se els
grans serveis públics, sumant-los a
l'educació, sanitat i pensions públiques com a pilars del Benestar Social”. Carda ha parlat, en aquest cas,
d'alguns exemples de treball conjunt
amb Borriana, que ha portat al fet
que “des de 2015 el creixement de la
xifra total d'inversió a nivell de Serveis Socials a la ciutat, ha sigut d'un
280%, tenint en compte les ajudes
de la Conselleria en apartats com el

SEAFI, la dependència, les dotacions
en Igualtat, les de diversitat funcional
o els Serveis Socials a nivell general”.
Seguidament, ha sigut l'actual Cap
Tècnica de Serveis Socials a Borriana,
Cristina Marco, qui ha oferit un detallat repàs sobre el treball que durant
l'últim any s'ha fet en el departament,
així com les dades generals que s'han
donat quant a serveis com els de Promoció de l'Autonomia, d'Informació i
Assessorament, d'Inclusió Social, o
totes aquelles iniciatives i projectes dependents del departament
com poden ser el programa “menjar
a casa”, els de famílies monoparentals, taller de prevenció i inserció de
malalts mentals, prevenció comunitària de conductes addictives, Escoles d'Estiu… Així, Marco ha destacat
xifres tan importants com “les 700
famílies ateses durant 2018 quant a
Emergència Social o Renda Valenciana d'Inclusió, ja que aquesta última ha
sigut en l'últim exercici quan s'ha aplicat”, així com altres dades referents
a “l'increment del 216% d'atencions
en el servei d'Informació, Orientació
i Assessorament des de 2016 al passat any, passant de 3.522 en 2015
entrevistes a un total de 7.622 en
2018”. Finalment un altre de les dades importants oferides per Marco ha

A continuació, ha sigut la regidora de
Participació Ciutadana, Maribel Martínez qui ha explicat el futur projecte
d'un nou edifici per a albergar la totalitat dels Serveis Socials, manifestant
que “es tracta de generar un espai públic accessible, inclusiu, que incloga la
perspectiva de gènere i d'infància en
la seua construcció i distribució, amb
mobiliari accessible i espais lúdics
dirigits a menors que acompanyen a
les seues mares o pares, i que a la vegada, faça possible una organització
més eficient, no només referida a la
capacitat de les persones o estructures a organitzar-se millor, sinó també
a la disponibilitat d'espais adequats
per fer possible una atenció de, cada
vegada, major qualitat”. Finalment, la
regidora d'Educació i alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, ha parlat sobre “un dels serveis que també
porta temps funcionant a un gran nivell a Borriana, com és el d'Atenció al
Desenvolupament Infantil (ADI), que
esperem poder ampliar en breu amb
la incorporació d'un Centre d'Atenció
Primerenca (CAT), de nou gràcies a
la col·laboració amb la Generalitat, i
que permetrà treballar conjuntament
amb el propi ADI, ampliant l'atenció
i els tractaments individualitzats, ja
que a partir de la seua creació es podran fer tractaments fisioterapèutics,
logopèdics, i aquells globals d'atenció
a la primera infància”. La mateixa Safont ha volgut destacar que “el servei
ADI ha obtingut una distinció per part
de l'Associació Borrianenca de Cultura i distingit com a exemple de Bones
Pràctiques per la Federació de Municipis i Províncies”.
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MES DE L'ARBRE

L'ALUMNAT DE L'ESCOLA INFANTIL COMPLETA
EL MES DE L'ARBRE I ELEVA A PROP DE 900
LES PLANTACIONS A BORRIANA
La regidoria de Medi Ambient ofereix les dades dels últims quatre anys en què més de 1.500
escolars de Borriana han participat en les plantacions emmarcades dins el Mes de l'Arbre

A

l voltant de 150 alumnes dels
Centres d'Educació Especial
Pla d'Hortolans de Borriana i
La Panderola de Vila-real s'han citat
a la vora del Riu Millars per a participar en la commemoració del Dia de
l'Arbre promoguda des de la Direcció
Territorial de Medi Ambient de Castelló, i en la qual han col·laborat els
ajuntaments tant de Borriana, com
Almassora i Vila-real, així com el
Consorci Gestor de la Desembocadura del Riu Millars. Així, quan a penes
passaven uns minuts de les deu del
matí, el conegut Pas de la Cossa, lloc
en el qual el Camí la Cossa comença a travessar el Riu Millars, ha sigut
el lloc en la qual desenes i desenes
d'alumnes dels dos centres s'han
trobat amb els tècnics de Medi Ambient tant de la Direcció Territorial com
dels ajuntaments, per a iniciar una
jornada en la qual «el medi ambient
i la plantació d'espècies autòctones
han sigut protagonistes i a través de
la qual es pretén tant conscienciar
sobre la importància de respectar i
conservar els nostres espais naturals, com fer aqueix treball directe de
plantació d'arbres per a anar recuperant zones que puguen haver patit
pèrdues d'exemplars en els últims
anys». Així ho han explicat tant els

responsables de la jornada dins de
la Direcció Territorial, com la pròpia
alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, qui al costat dels regidors
de Bruno Arnandis i Vicent Aparisi
no han volgut perdre's aquesta jornada especial de treball i protecció
del Medi Ambient. La mateixa Safont
ha «animat a tots i totes les que esteu ací a col·laborar en la plantació i
a saber que aquest Riu Millars és un
espai natural a conservar i que pertany a tots i totes, per això hem de
respectar-lo, cuidar-lo i gaudir-lo».

Així, després de la recepció de tots i
totes les participants en el Dia de l'Arbre, ha tingut lloc l'esmorzar que s'ha
oferit, per a més tard començar amb
les plantacions en la mateixa zona.
Tal com explicava el regidor de Medi
Ambient a Borriana, Bruno Arnandis,
«precisament hui hem continuat amb
la plantació dels exemplars d'oms
resistents a la grafiosi que ja ens va
oferir amb anterioritat el Ministeri
de Medi Ambient i ja es van plantar
en zones com el Clot, i que hui també tindran el seu espai dins del Riu
Millars per a continuar amb aqueixa
recuperació d'espècies autòctones
que, a més, ja estan preparada per a
resistir a alguna de les plagues que
últimament han afectat la nostra
zona». La jornada es tancava amb la
celebració d'un taller ambiental en el
qual els quasi 200 alumnes i alumnes
dels centres han pogut construir les
seues pròpies boles Nendo Dango, un
invent del biòleg japonès Masanobu
Fukuoka que consisteix a elaborar
una boles d'argila que contenen en la
seua interior llavors, i que fan que estiguen protegides, per exemple, dels
ocells, a més de mantindre la humitat
suficient com per a poder convertir-se en un arbre o planta una vegada
arriben les primeres pluges.

NOU PARC CANÍ

EL NOU PARC CANÍ EN LA ZONA DEL PORT JA
ESTÀ DISPONIBLE PER LA CIUTADANIA I LES
SEUES MASCOTES

E

l Parc de les Caravel·les situat
en el cor de la zona del Port de
Borriana ja disposa d'una nova
instal·lació per al passeig i cura dels
gossos i gosses dels veïns i veïnes de
la zona, malgrat que com ha explicat
el regidor de Serveis i Zona Marítima,
Vicent Aparisi, «tal com succeeix amb
els altres dos parcs amb els quals
fins al moment compta la ciutat, fins i
tot veïns i veïnes d'altres zones també acaben sent usuaris dels parcs, ja
que en passejar a les seues mascotes
a través de, per exemple, el vial del
Port, poden realitzar una parada per
a descansar, perquè la mascota puga
beure aigua… també en aquest parc
de les Tres Caravel·les». I fins allí s'ha
desplaçat al costat de l'alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, per a
comprovar com en el primer dia d'ús
del nou parc caní, «ja hem pogut veure com els primers veïns i veïnes de la
zona han començat a utilitzar-lo, podent gaudir de les zones d'ombra de
les quals disposa la zona, així com del

mobiliari urbà o l'abeurador que també s'ha instal·lat per a les mascotes».
Tal com explicava el mateix Aparisi després de la visita al parc caní,
“vam entendre que aquesta era una
zona idònia per a la col·locació de la
instal·lació, ja que són molts els veïns i veïnes de la zona que ja utilitzaven el parc per a passejar amb
les seues mascotes, i ara el podran
fer d'una forma molt més segura i
gaudint d'una instal·lació que està
sempre pensada per al gaudi de les
mascotes”. Així, a més del parc caní
situat en la carretera del Grau, i el

que fa dos anys també es va obrir en
la plaça de Santa Berta de Borriana,
“aquesta és ja la tercera instal·lació
d'aquest tipus que poden gaudir els
propietaris i propietàries de cans de
la nostra ciutat, als qui recordem les
principals instruccions i consells per
a passejar a les seues mascotes, així
com instar-los sempre a la recollida
dels excrements dels animals, ja siga
a l'interior o fora del recinte barrat,
ja que serà la forma de poder gaudir
durant molts anys de la instal·lació, i
que, a la vegada, siga com volen els
veïns i veïnes que la utilitzen”.
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TRANSPARÈNCIA I RECONEIXEMENT

MILLORA EN L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
MUNICIPAL A LA CIUTADANIA AMB UN VÍDEO
SOBRE EL PRESSUPOST DE 2019

L

a regidora de Transparència de
l'Ajuntament de Borriana, Maribel Martínez, ha anunciat “la
publicació i difusió a través de xarxes
socials i dels diferents canals d'informació municipal del vídeo en el qual
s'explica de forma ràpida i senzilla la
futura execució del Pressupost Municipal de Borriana en aquest 2019”.
Segons ha volgut detallar Martínez,
“hem esperat que estigueren tanca-

des totes i cadascuna dels comptes
i operacions que s'han de tindre en
compte abans de l'aprovació en Ple
del nou Pressupost, per a elaborar
un vídeo que creem que explica amb
molta senzillesa els principals trets i
novetats dels comptes municipals de
cara a actual exercici”.
Així, el document gràfic ja pot consultar-se tant en les xarxes socials de

l'Ajuntament de Borriana (Facebook
i Twitter), com en la web municipal
(www.burriana.es), així com en el canal de Youtube del consistori. El vídeo
repassa inicialment les xifres generals del Pressupost Municipal, que
en aquest 2019 arriba als 29 milions
d'euros, comptant amb el pressupost
del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana. A continuació,
es posa l'accent principalment en
l'apartat d'inversions que en aquest
exercici duplicaran a les de l'any anterior, per a així poder continuar desenvolupant projectes i iniciatives
destinades en millorar el benestar i
el dia a dia de la ciutadania. A més,
també es recullen dades sobre la
continuada reducció de deute municipal durant els últims quatre anys,
i tal com explicava Martínez “pretén
ser una eina més d'informació i divulgació de la gestió municipal, perquè
aquells i aquelles ciutadanes que vulguen consultar un resum molt gràfic
i fàcil d'entendre sobre el Pressupost
Municipal, puguen fer-ho amb tan
sols un clic”.

EL BANC D'ALIMENTS RECONEIX A BORRIANA
LA SEUA COL·LABORACIÓ CONTINUADA EN
LA SEUA LABOR

L

a regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Borriana, Maribel Martínez, va assistir
a l’"Acte d'agraïment a les empreses
col·laboradores amb el Banc d'Aliments de Castelló», que ha tingut lloc
en el Saló de Plens de la Cambra de
Comerç de Castelló. En l'acte van estar presents tant els i les representants de cadascuna de les empreses
o entitats reconegudes, com dels
presidents del Banc d'Aliments, tant
el provincial, Santiago Miralles, com a

estatal, Juan Vicente Peral els qui van
agrair l'ajuda que ens proporciona de
forma continuada i que ens és tan
inestimable i necessària per a seguir

amb la nostra comesa solidària a la
província. La mateixa regidora, Maribel Martínez rebia el guardó de reconeixement per part del Banc d'Aliments i assenyalava que “la labor de
coordinació i capacitat de treball que
a nivell tant provincial com estatal té
el Banc d'Aliments, ha de continuar
animant-nos a col·laborar tant com
puguem amb la seua inestimable labor amb aquelles persones que més
ho necessiten”.

ADEQUACIÓ ESCORREDOR

LES OBRES DE REMODELACIÓ I ASFALTAT DE
L'ESCORREDOR FINALITZEN UNA SETMANA
ABANS DEL QUE ESTAVA PREVIST
permetran la construcció d'un parc
bio-saludable. A més, durant la visita als treballs que ja han finalitzat en
la conjunció de L'*Escorredor amb la
zona del Raval, Aparisi ha manifestat
que “els treballs s'han dut a terme
fins i tot més ràpid del que teníem
establit, i el que hem fet ha sigut minimitzar al màxim l'afecció tant sobre el trànsit rodat com pel que activitat comercial es refereix, així que
tan sols durant la jornada del dijous
es va haver de tallar parcial i temporalment el pas de vehicles, però hui
podem veure com el nou Escorredor
ja és una realitat i, per fi, es compleix
amb la demanda ciutadana del seu
condicionament”.

L'

alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i els regidors
de Via Pública, Vicent Aparisi
i d'Hisenda, Cristina Rius, van voler
comprovar de primera mà l'avanç
de les obres de remodelació de L'Escorredor, que com explicava el regidor de Via Pública “eren uns treballs
que podem dir que fa dècades que
eren necessaris per a la ciutat, i que

al contrari del que afirma l'oposició
municipal, s'han dut a terme gràcies a la decisió de l'equip de govern
d'invertir les ajudes del Pla 135 precisament en un condicionament que
crèiem molt necessari per al conjunt
de la zona”. I és que els treballs s'emmarquen dins de les obres que, per
exemple, també es duen a terme en
la zona del vial del Port i que també

Al seu costat, tant l'alcaldessa i diputada provincial, com la regidora
d'Hisenda han volgut recordar que
“per més que el Partit Popular vulga
començar a apoderar-se dels projectes i iniciatives que impulsa l'equip
de govern municipal, caldria recordar-los que les subvencions i ajudes
provincials no són diners que reparteixen ells a través de la Diputació, si
no que, precisament, pel treball i la
negociació que vam realitzar fa tres
anys per a un repartiment just del Pla
135, ha sigut possible rebre la subvenció i aplicar-la als projectes que
entenem que són més necessaris per
a la nostra ciutat, com el condicionament de L'Escorredor”.
D'aquesta forma, ja durant la jornada del divendres havien acabat unes
obres que “tan sols cal liquidar amb
les últimes labors d'habilitació del
clavegueram i de finalització de detalls al costat de les voreres, així que
fins i tot s'han acabat abans del que
es preveia, per a com ja vam dir en
l'inici dels treballs, l'afecció fora mínima i els esdeveniments o projectes que tenen a L'Escorredor com a
escenari no es veren afectats en cap
moment”, com ha resolt Aparisi.
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BEQUES FUNDACIÓ CAÑADA BLANCH

LA FUNDACIÓ LA CAÑADA BLANCH
ENTREGA A BORRIANA LES SEUES BEQUES
PER A CURSOS D'ANGLÈS AL REGNE UNIT
Marcos Broch Monfort i Marta Benito Serrano de l'IES Llombai, Anna Xiao Freixes Sancho
i Nuria Pla Sanz de l'IES Jaume I i Paula Miralles Ramos i Marc Usó Valles del col·legi
Salesians gaudiran d'un mes en terres britàniques per a millorar el seu anglès

L'

alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i el regidor de
Cultura de l'Ajuntament, Vicent Granel han assistit a l'acte de
lliurament de la concessió de fins a
sis beques que anualment entrega
la Fundació la Cañada Blanch per a
cursar estudis en anglès al Regne
Unit durant el mes vinent de juliol. El
president de la Fundació la Canyada
Blanch, Juan Viña Ribes, el patró, Antonio Lleó García, i la directora Paula
Sánchez Martín no han volgut perdre's l'acte de lliurament. Tant els
representants de la Fundació com
l'alcaldessa i el regidor de Cultura han
tingut en compte l'expedient acadèmic de cadascun dels estudiants els
centres dels quals van presentar les
seues candidatures a les beques, a
més del coneixement previ de la llengua anglesa per a poder formar part
de l'experiència de millorar el seu
nivell durant el mes vinent de juliol.
Així, Marcos Broch Monfort i Marta Benito Serrano de l'IES Llombai,
Anna Xiao Freixes Sancho i Nuria Pla
Sanz de l'IES Jaume I i Paula Miralles
Ramos i Marc Usó Valles del col·legi

Salesians seran els sis joves que durant un mes podran gaudir de la programació especial que la Fundació la
Canyada Blanch prepara en aquest
projecte d'immersió lingüística i que
els portarà, entre altres experiències,
a conèixer el funcionament de l'Institut Vicente la Cañada Blanch de Londres. Tal com ha recordat l'alcaldessa Maria Josep Safont “Don Vicente
la Cañada Blanch va ser reconegut
com el primer espanyol a importar
taronges al Regne Unit, però a més
d'eixa activitat comercial, també va
fer un treball social per a ajudar molta gent, especialment amb els problemes dels fills i filles d'immigrants
espanyols en l'àmbit de l'educació
a l'estrangera, per això hui és molt
d'agrair que la Fundació que porta el
seu nom continue fent efectiva eixa

col·laboració directa en l'educació, la
cultura i la formació dels i les joves
que hui esteu ací”. Per part seua, el
regidor de Cultura, Vicent Granel, ha
destacat que “un any més la Fundació la Cañada Blanch mostra el seu
compromís directe amb la nostra
ciutat, la seua implicació a l'hora de
continuar premiant a aquells i aquelles estudiants que desitgen millorar
el seu nivell d'idiomes, així que no em
queda més que agrair un any més la
seua col·laboració amb aquestes beques, i desitjar als i les estudiants
que les gaudisquen i aprofiten”.
I com també és habitual en aquest
lliurament de les Beques de la Fundació, enguany el docent convidat al
lliurament per a realitzar una conferència o xarrada ha sigut el borrianenc Pedro Cifuentes, qui a través
de la seua ponència “Educar en la
meravella: educar en el segle XXI” ha
deixat bocabadats tant a joves com
a familiars i amics amb la seua “narrativa gràfica” i la importància que
la il·lustració, els còmics o el treball
artístic poden tindre en el procés
d'aprenentatge.

IGUALTAT

EL GRUP DE DONES DE BORRIANA INICIA LES
SEUES REUNIONS SETMANALS DE «TE I CAFÈ
ENTRE VEÏNES»

E

l CMC de Borriana ha acollit la
sessió inicial i presentació del
projecte del Grup de Dones de
Borriana, que ha reunit una trentena
de dones, que durant les pròximes
setmanes es continuaran trobant
per a crear una xarxa de contacte i
continuar fomentant i reclamant la
igualtat entre gèneres.
La primera de les sessions ha començat amb una xicoteta introducció i presentació del projecte per
a posteriorment continuar amb el
col·loqui de les allí presents acom-

panyat de cafè i pastes que han amenitzat aquesta primera jornada. Ha sigut la regidora de l'àrea d'Igualtat des
de la qual s'impulsa la iniciativa, Maria
Romero, qui ha volgut «donar-vos a

totes les benvinguda i bàsicament explicar-vos que es tracta de reunions
totalment dinàmiques en les quals
sereu vosaltres mateixes els qui plantegeu aquells temes o qüestions que
volgueres tractar o sobre els quals
conversar”. I tot això en un entorn que
com també ha explicat la tècnica en
Igualtat, Sheila Pierre-Louis, “volem
que siga dinàmic i sense un caràcter
formatiu, ja que el que es pretén és
aconseguir eixos nivells d'apoderament sempre des de la perspectiva
de compartir experiències”.

IGUALTAT PRESENTA ELS MÉS DE 20 ACTES
QUE CONFORMEN LA PROGRAMACIÓ DEL 8
DE MARÇ A BORRIANA
La regidora Maria Romero destaca a les premiades del Dia de la Dona Isabel Ferrer Blasco,
Glòria Olivares i Muñoz i al Club Bàsquet Borriana

L

a regidora d'Igualtat Maria
Romero, la tècnica d'Igualtat
Sheila Pierre i l'agent en Igualtat Lourdes Burdeus han presentat
hui la programació especial del 8 de
març amb motiu del Dia Internacional de les Dones que des de l'agència d'Igualtat de l'Ajuntament de
Borriana s'ha posat en marxa per a
completar les més de 20 activitats
que començaran aquest mateix dissabte 2 de març amb el lliurament de
premis del dia de la dona, que tindrà
lloc a l'Ajuntament a les 13:00h, just
després de la jornada de formació
sobre el Pla d'Igualtat Municipal per
a associacions, on les regidories de
Participació i Igualtat han treballat
conjuntament per a dur-la a terme.
Així doncs, Maria Romero ha volgut
fer un repàs a totes les activitats programades per a aquest pròxim mes,
entre les quals destaca l'esmorzar violeta, xarres «Cultura en femení», la

vaga general feminista convocada a
nivell estatal el divendres 8 de març,
la 4t Cursa de la Dona que tindrà lloc
el diumenge 24 de març a les 11:00h
del matí i l'espectacle de comèdia
«Women comedy» que acollirà el
Teatre Payà el divendres 29 de març
entre moltes altres activitats programades durant tot el mes. Són sol alguns dels actes destacats dins de la

vintena d'opcions que a nivell informatiu, d'oci, conscienciació o divulgació se celebraran a Borriana durant
el mes de març, ja que també tindran
lloc, per exemple, tallers d'habilitats
digitals bàsiques per a dones entre el
6 i el 13 de març, un «esmorzar violeta» el dia 7 o les xarrades de «Cultura
en Femení» que se celebraran també
el dia 7 de març.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

BORRIANA LIQUIDA EL PRESSUPOST DE 2018
REDUINT EL DEUTE A MENYS DE LA MEITAT
QUE EN 2015
La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, realitza un extens repàs a la liquidació i destaca que
“la ràtio d'endeutament està ja per davall del 24 per cent i és de tan sols 7 milions, menys de
la meitat que fa quatre anys”

E

l rigorós i exhaustiu treball que
durant l'última legislatura ha
realitzat l'equip de govern de
Borriana a nivell econòmic, ha tornat
a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici
corresponent a 2018. Així ho ha explicat la màxima responsable d'àrea
d'Hisenda, Cristina Rius, qui ha manifestat que “per quart any consecutiu,
les xifres no enganyen, i mostren la
capacitat que durant els últims quatre
exercicis hem tingut a l'hora de reduir
el deute municipal, a més d'augmentar cada any el nivell d'inversions i
aconseguir que Borriana haja canviat
per complet en tan sols una legislatura”. I ho ha afirmat amb les dades de
l'últim any a la mà, en els quals clarament es pot comprovar “com el deute
municipal que ens trobem en 2015 i
que era de més de 14,5 milions, s'ha
tancat en 2018 amb una xifra de
menys de 7,1, i si parlem específicament de l'últim any, hem tornat a

reduir-la en fins a sis punts percentuals, ja que a la fi de 2017 era del 29%
i amb aquest tancament d'exercici ha
quedat situada en el 23,7 per cent”.
Respecte a aqueix nivell de ràtio de
deute, Rius ha explicat que “ara el
que pretenem és tancar 2019 rebaixant aqueix percentatge a menys del
vint per cent, i tot això malgrat haver
estat subjectes en tot moment a un
Pla d'Ajust al qual l'anterior que equip
de govern no va tindre més remei que
aprovar, a més del Pla Econòmic Financer, que hem complit en tot moment durant els dos anys en què ha
estat vigent, la qual cosa ens porta a
poder dir ben alt i clar que el Resultat del Pressupost de 2018 és positiu, amb un romanent de Tresoreria
per a despeses generals de prop 5,2
milions euros, alguna cosa que ens
permetrà continuar invertint en projectes per a millorar pràcticament
impensable quan arribem al govern
municipal i ens trobem amb factura-

ció endarrerida o pendent, sentències
de pagament molt elevades, o aqueix
Pla d'Ajust de 2012 que sempre ha sigut una enorme rèmora per a la gestió
econòmica municipal i que ha suposat
que en quatre anys hàgem fet front
i abonat prop de 4 milions d'euros”.
Així, després de la signatura per part
de Maria Josep Safont, Rius coincidia
amb l'alcaldessa a assenyalar que
“per quart any consecutiu, el treball
realitzat pel departament d'Hisenda i
l'esforç que en tot moment hem estimulat en cada àrea per ajustar al màxim les despeses, fan que estiguem
més que satisfets i orgullosos de les
xifres econòmiques municipals, ja que
a més, comptem amb un informe favorable de la casa respecte a l'última
de les liquidacions, dades que esperem que puguen continuar corroborant-se durant la pròxima legislatura
i facen oblidar les gestions interessades i totalment irresponsables de
legislatures anteriors”.

OPINIÓ

UNA LEGISLATURA PROVECHOSA

L

a legislatura 2015-2019 está a punto de finalizar, y los Socialistas debemos decir que ha sido un honor poder
servir a Borriana encabezando el Equipo
de Gobierno, porque además, objetivamente, ésta ha sido una legislatura provechosa, y los ejemplos son abundantes:

CESIÓN ANTIGUO AMBULATORIO
Antes que nada, decirles que el Gobierno
de España ha confirmado la cesión del
antiguo ambulatorio por un plazo de 30
años. El cambio de Gobierno da así sus
frutos para que Borriana pueda aprovechar estas instalaciones (que el PP tuvo
tanto tiempo en el olvido), cambiando
además el criterio anterior, de cesión de 5
años, por un plazo mucho más adecuado,
para que la ciudadanía amortice la inversión que conllevará adaptarlo, y que podrá
ejecutarse al 50 % a cargo de los fondos
EDUSI, que los Socialistas conseguimos
para Borriana y que la están transformando.

URBANISMO Y TERRITORIO
Durante este periodo Sant Gregori ha
conseguido dar pasos firmes para desbloquear una situación a la que le llevó la
crisis y la dejadez de equipos de gobierno anteriores. También dormía el sueño
de los justos la carretera del puerto, que
los Socialistas hemos convertido en una
Avenida con un carril ciclo-peatonal saludable, y que continuaremos en breve por
la carretera del Grao.
El asfaltado del Escorredor ha sido el paradigma de una acción cohesionada de
adecuación y mantenimiento de viales urbanos y caminos rurales que está dando a
Borriana kilómetros de calidad, mientras
han mejorado sustancialmente los contratos de limpieza viaria y la adecuación
de muchas plazas y zonas verdes.

MEDIO AMBIENTE
Borriana ha consolidado la ampliación
del Clot (que hemos saneado en profundidad, porque nos encontramos docenas
de árboles muertos y peligrosos para los
usuarios) con plantaciones arraigadas
y con gran participación por parte de la
ciudadanía. Borriana es hoy un poco más
verde (2000 árboles más) y el día del árbol
escolar es una verdadera fiesta.

ECONOMÍA SANEADA SIN SUBIR IMPUESTOS
Durante estos cuatro años se han congelado los impuestos, y recaudando lo
mismo (o incluso menos, por nuevas
bonificaciones) se ha conseguido reducir
la deuda a menos de la mitad (del 48 %
al 23,70 %, o lo que es lo mismo, de más

de 14 millones a 7), y todo ello mientras
no hemos dejado de atender Sentencias,
facturas, expropiaciones y otros conceptos que el PP nos dejó en herencia (4 millones de euros).
La legislatura se cierra cumpliendo la ley,
librándonos de planes económicos, como
el del PP 2012-2022 que cerramos tres
años antes de su vencimiento y que nos
ha complicado la gestión hasta el extremo, porque gastaron sin tener dinero,
acumulando en los cajones 4 millones de
euros en facturas en 2012.
Hoy liquidamos como corresponde, y
por primera vez en la historia pagamos
a proveedores en estos últimos años por
debajo de 30 días, y liquidamos los presupuestos con todos los gastos pagados.

EDUCACIÓN
Borriana es una Ciudad Educadora, y no
sólo por sus profesionales, sino por las
infraestructuras dignas que merece el
alumnado. Así, empezamos la legislatura realizando el CEIP Cardenal Tarancón
(tras una década en barracones, gracias al
PP) y la vamos a finalizar licitando el IES
Jaume I, incluido en el Pla Edificant de la
Conselleria.
Asimismo, ni qué decir tiene que la Escuela Infantil Municipal, hoy vuelve a estar llena de niñas y niños, porque siempre
hemos creído ella y gracias a políticas de
colaboración y que creen en la educación,
hoy es un edificio mejorado, genera empleo y atiende a las necesidades de muchas de familias de Borriana.

SEGURIDAD CIUDADANA
Se ha invertido como nunca en equipaciones para la Policía Local que revierten
en la seguridad ciudadana, tales como la
renovación del parque móvil, las emisoras, chalecos individuales, repetidor, radares, vestuario, y un largo etc., para la
mejora de sus condiciones de trabajo y
seguridad propia, y todo ello añadido al

refuerzo en zonas escolares (entre otras)
de la señalética y vigilancia. Además, la
colaboración con Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y
demás fuerzas y cuerpos, hacen de Borriana una Ciudad más segura y preparada,
lo cual se ha demostrado en la diversas
celebraciones del Arenal Sound o cuando
se ha tenido que afrontar alguna situación
compleja o de emergencia.

GESTIÓN DE PERSONAL – SERVICIOS SOCIALES
También después de más de 20 años,
hemos iniciado un proceso fundamental para la gestión pública, la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento,
tras un estudio previo de la situación que
servirá para renovar y mejorar estructuras y procedimientos, repercutiendo de
manera importante en los administrados,
es decir, en los vecinos de Borriana.
Además, hemos creado una plaza que encabeza y coordina los Servicios Sociales
Municipales para mejorar la eficiencia y el
servicio de una plantilla excelente.

FIESTAS, FALLAS Y JUVENTUD
El mantenimiento de las tradiciones y su
potenciación, así como la innovación, la diversificación de actividades, su redistribución por toda Borriana, la alta participación
y la pluralidad han sido los ejes principales
en los que ha trabajado esta delegación,
que constituye un sector económico y turístico fundamental de nuestra Ciudad.
Lo van a poder comprobar ya, porque mientras se escriben estas líneas nos vemos inmersos en el calendario fallero, así
que sólo podemos finalizar deseándoles
felices fallas, al grito de: VISCA SANT JOSEP! VISCA BORRIANA!
Y no lo duden, los Socialistas vamos a
continuar trabajando por y para Ustedes con honradez, dedicación, ilusión y
proyecto.
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OPINIÓ

PER MILLORAR BORRIANA

B

orriana ha sigut i és una ciutat
amb futur, amb esperança, plena
d’inquietuds que persegueixen
fer-la més gran cada dia. Aquesta és
la idea que mou als ciutadans i ciutadanes de Borriana que tenen en el seu
ideari una millora de la nostra ciutat.
Des de Compromís plantegem un model de ciutat en el que les persones siguen el principal punt de partida, i que
acompanyen a un creixement social,
cultural, turístic i productiu al nivell
que es mereix la nostra ciutat. Per a
que tot això ocórrega es necessari una
pacte entre totes les forces polítiques
per dur endavant un projecte de ciutat
que tots i totes ens creguem, i que vaja
dirigit a la creació d’infraestructures
necessàries per aconseguir l’ideari de
ciutat europea.
Els 10 milions d’inversió dels Fons FEDER de la Unió Europea són i seran un
pedra fonamental per a fer que aquest
model de ciutat vaja encaminat a millorar el nostre municipi. Junt a l’avinguda
al Port, en poques setmanes arrancaran les obres de l’avinguda al Grau, per
cohesionar el casc urbà en la zona marítima, i completar un anell que accentue la mobilitat i l’accessibilitat de totes
i cadascuna de les zones de la nostra
ciutat. Un pas important per situar-nos
a nivell europeu en el que ara es coneix
com a mobilitat, però que simplement
es tracta de tornar a eixir al carrer. I amb
aquesta idea, eixirà a la llum un nou espai social i d’oci junt a l’església de Sant
Blai. El Jardí de l’Hospital convertirà un
pàrquing temporal, en una nova plaça
que donarà la benvinguda a Borriana, i
sobretot, revitalitzarà un barri històric
de la nostra ciutat, que s’ha vist deixat
del costat dels anteriors governs. Dos
projectes importants que faran canviar la imatge del nostre municipi, i amb
els que no ens podem quedar de braços creuats, sinó que s’ha de continuar
perseguint la idea de que les persones
recuperen el centre de Borriana, i deixen els vehicles a un costat. La revitalització del centre de la localitat és un
punt de partida per fer que la gent del
nostre poble ixca al carrer, i puga disfrutar d’ell, com a eix del Pla Estratègic
de Turisme. Els nostres veïns i veïnes
es mereixen que ens posem d’acord
totes les forces polítiques en el futur

de la nostra ciutat, i en decidir d’una
vegada per totes, el model de ciutat
que volem per a Borriana.
I mentre treballem en el model ciutat, al
Barri de La Bosca, es revitalitzarà el carrer que du el seu nom per convertir-lo
en un bulevard accessible, per a que recobre la vitalitat que ha tingut un barri
de gent treballadora. La necessitat de
revitalitzar una zona de Borriana, que
queda a la perifèria, i que a més a més,
comptarà amb l’institut de Secundària
més important del territori valencià,
amb un inversió de 14 milions d’euros.
Compromís creu que Borriana té el potencial necessari per aconseguir qualsevol repte. Tal com el nou centre de
Serveis Social en l’antic ambulatori, i
que serà una realitat en el pròxim any.
Nous serveis, nous centres, per millorar
la vida dels borrianencs i borrianenques.
La revitalització que s’ha aconseguit en
el Mercat Municipal, es pot aconseguir
en qualsevol zona i àrea de la nostra
ciutat, perquè el potencial que tenen
els nostres ciutadans és el millor que té
Borriana.
Per això, treballar en ocupació i en les
persones és un pilar fonamental per
engrandir la nostra ciutat. Formació,
contractació i futur, són tres conceptes
que van lligats, en els que hem estat
treballant en els últims anys per a que
les taxes d’ocupació baixen, i que la gent
que ha aconseguit entrar al mercat de
treball, es mantinga, Des de Compromís
sabem que ha sigut un primer pas, i cal

treballar per saber les necessitats dels
nostres veïns i veïnes, i explotar-les per
a que puguen traure el màxim potencial
possible. És la primera vegada a Borriana que s’han realitzat tants tallers
d’ocupació, contractacions directes de
veïns i veïnes, i formacions, i tot, per millorar la vida dels mateixos.
En els últims anys, ens hem deixat la
pell per treballar per una ciutat millor,
necessitem un projecte centrat en les
persones, en millorar la qualitat de vida
de la gent de Borriana, que és la que
li dona vida a la nostra ciutat. Des de
Compromís, tenim clar que cal treballar
sense parar per a que els projectes es
materialitzen, i sobretot, els puguen
disfrutar els nostres veïns i veïnes, deixant de costat les males paraules que
no tenen un altre objectiu que confondre i mostrar mala imatge de la nostra
ciutat. No podem permetre que es mostre una mala imatge de Borriana solament per fer política. El moviment social
aconseguit en la nostra ciutat mostra el
vertader potencial que té Borriana al
carrer, quan totes i tots reivindiquem,
pensem, i reflexionen per millorar la
societat del nostre poble.
Si vols participar i proposar, no dubtes
en posar-te en contacte per a fer de la
nostra ciutat, un projecte comú.

Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net

OPINIÓ

REGENERAR I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ

D

es de Se Puede Burriana volem dedicar aquestes línies a la ciutadania.
No ha sigut una legislatura fàcil,
amb situacions complicades, on admetem
que, probablement per la inexperiència
inicial, hem comès errors i amb el seu reconeixement, tenim l'oportunitat d'aprendre i corregir-los. Sou molts els col·lectius,
associacions i ciutadans que ens heu guiat
per a optar a la millor solució, en cadascuna de qüestions que se'ns ha plantejat,
a tots vosaltres, donar-vos sincerament
les GRÀCIES!
La naturalesa ens obliga a evolucionar, i no
tenim una altra opció que adaptar-nos als
nous processos adequant els comportaments tradicionals a les noves necessitats.
Reconeixem els nostres errors i apostem
per una REGENERACIÓ del projecte, transmetent totes les nostres experiències
als qui s'encarregaran de defensar, en
aquesta nova etapa, els projectes que vol
la ciutadania. Estem convençuts que uns
dels punts que veurem reforçats serà LA
PARTICIPACIÓ, l'eina fonamental, flexible,
dinàmica i que si analitzem en la seua fi
última, es troba en un estat de transitorietat, doncs queden regular, implementar i
en definitiva, adaptar, aquesta nova forma
de construir el futur en la decisió del model
de ciutat que tots desitgem.
S'han acabat els temps de les majories
absolutes i ens torbem amb un panorama actual de fragmentació política. En
aquestes circumstàncies, com s'aconsegueix que es complisca la voluntat de la
majoria dels ciutadans, si els programes
electorals, estan destinats al fet que no es
complisquen, tal i com es van crear? Inevitablement hem d'evolucionar i apostar
per la PARTICIPACIÓ, la consulta i decisió
en ‘temps real’ de la ciutadania. Ens agradaria tancar aquesta etapa descrivint en
el que hem fet per intentar aconseguir que
Borriana siga una ciutat amable, sostenible, inclusiva, participativa, accessible i, en
general, més democràcia per a tots totes:
• Un dels reptes era aconseguir uns locals
dignes per a Serveis Socials, objectiu ja
iniciat i en vies de completar-se.
• Hem aconseguit que els serveis socials
de Borriana compten amb la figura d'una
coordinadora i amb noves contractacions
que ja són una realitat.
• També s'ha avançat en la inclusió, ja que
des de la Regidoria de Serveis Socials s'ha
engegat i consolidat el programa “Joventut per Borriana” programa d'oci per a potenciar la inclusió de joves amb diversitat
funcional,

• S'ha elaborat un projecte per a “La Bosca” inclusiu, sostenible i accessible
• Treballem per a aconseguir un acord municipal per l'accessibilitat universal signat
per tots els partits i les associacions de
l'àmbit de la diversitat funcional.
• La millora de l'accessibilitat dels nostres
carrers amb la creació i adequació de les
rampes de les voreres on no hi havia o estaven en mal estat.
• S'ha col·laborat amb altres regidories, i
un bon exemple d'aquesta col·laboració en
són les activitats del dia 8 de març.
Recordar també tots els objectius aconseguits, gràcies a l’Acord per Borriana i al
treball realitzat pels regidors de Se Puede
Burriana:
La rehabilitació dels habitatges de la plaça Tomás y Valiente, l'obertura dels Plens
Municipals a la ciutadania de Borriana,
retransmissió dels plens tant en la web
com en xarxes socials, extensió de la
Transparència per a acostar a la Ciutadania a l'ajuntament per mitjà de la Creació
d'una Web Municipal de Transparència i
la publicació d'un Butlletí Municipal de
Transparència, reestructuració del Consell Social, suport actiu a les Associacions de Borriana, millora total de la web
municipal… S'han creat diverses eines
de Participació, com els Pressupostos
Participatius, que gràcies al suport actiu
de la ciutadania de Borriana, han aconseguit: Creació d'un ciclopeatonal per als
vianants en la carretera del Port, creació
d'un Museu Faller, construcció d'un parc
caní a la plaça Santa Berta,, millora dels
parcs municipals, remodelació de les Escoles de Santa Bàrbara, …

Els nostres regidors també han participat activament en col·laboració amb les regidories
responsables en la consecució de: supressió
de la taxa de certificats d'empadronament,
reducció del deute Municipal en més de 7
milions d'euros, creació del carril bici Borriana-Alqueries i del pròxim carril ciclopeatonal
del Grau, instal·lació de aparcabicis., transformació el Mercat de la Mar en un Mercat
Municipal, adaptació de les voreres per a persones amb mobilitat reduïda, substitució del
transformador elèctric de la zona marítima,
demolició de l'IES Llombai antic, construcció
del CEIP Cardenal Tarancón, reactivació de la
Junta Protectora del Clot, congelació d'impostos municipals durant tota la legislatura.
Amb tot açò, ja solament ens queda tornar a
donar les GRÀCIES a tota la ciutadania.
A Borriana, sí que es pot.
Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns un
correu. El canvi ja està ací. Tenim molta feina
per davant, però clar que podem!
#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
podemosburriana.wixsite.com/sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram: telegram.me/podemborriana
Facebook:
www.facebook.com/podemos.burriana
Twitter:
twitter.com/podemosburriana
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TRANSFORMEMOS BURRIANA

B

urriana ha sido nuestra cuna, nos
ha visto crecer y deseamos seguir
avanzando de su mano. Esta ciudad
ambiciosa y emprendedora merece servicios, oportunidades, crecimiento y desarrollo. Y ese proyecto que escucha, pide
consejo y reclama apoyo para avanzar y
crecer es el que tengo la fortuna de liderar.
En política se está para servir. Y cuando
este objetivo pasa a un segundo plano,
quien pierde es nuestro municipio. En el
Grupo Municipal del Partido Popular de
Burriana trabajamos desde el 13 de junio
de 2015 por dar servicio. Gobernando
desde la oposición y gestionando las
problemáticas de nuestros vecinos.
Lo vamos a seguir haciendo. Porque nuestro compromiso es con Burriana. Este
es un proyecto sólido y con una hoja de
ruta clara y definida que camina hacia la
prosperidad y el desarrollo.
Porque creemos que el único objetivo es
garantizar que esta ciudad, cuna de ambición y emprendimiento, camina firme
hacia el desarrollo. Así lo hemos considerado durante estos casi cuatro años
de oposición. Y con este espíritu hemos
conseguido rebajar la tasa de las terrazas a nuestros negocios, logrado ayudas
económicas para las familias monoparentales, reivindicado mejoras para nuestros vecinos y empresas, y trabajado
por la atención ciudadana, tan descuidada y abandonada.
Esta es la convicción con la que vamos
a seguir trabajando frente a un PSPV
que nos empobrece y debilita. Porque
Burriana no merece acabar 2018 con un
22% del presupuesto ejecutado. Hemos
de crecer porque tenemos un Fórmula 1
entre las manos capaz de alcanzar hitos
y abanderar proyectos.
Miguel Dols, que este mes tristemente
nos ha abandonado, ha sido ejemplo y
emblema de este tesón y empeño. Hijo
Predilecto de Burriana, abanderó esa
grandeza que nos identifica, el talento
y el esfuerzo infinitos hasta conseguir
cualquier reto, por difícil que se presente.
Ese espíritu es el que hemos de reivindicar. El que hemos de alentar y promover. El de tantos y tantos vecinos que se
dejan la piel por Burriana. Citricultores,
comerciantes, autónomos, empresarios
y asalariados. Todos unidos para trabajar
por una Burriana próspera que aplique

medidas fiscales que blinden a nuestros
ahorradores, las familias, y que incentiven el desarrollo y el crecimiento.
Hacerlo con rebajas fiscales y con beneficios como los que propone Pablo
Casado a nivel nacional, apoyando a
los pensionistas sin penalizarles para
acceder a los ahorros de toda una vida.
Reduciendo cargas fiscales que lastran
a quienes más ahorran, que frenan el
emprendimiento de quienes cada día
levantan la persiana de su negocio para
ofrecer el mejor de los servicios.
La actividad, vitalidad y crecimiento que
han sido valores identitarios de Burriana
han quedado en coma profundo en manos de un PSPV que este mes de febrero
ha destruido 118.000 puestos de trabajo.
En solo 9 meses han logrado un triste hito
para nuestra ciudad, para España. Lograr
que la tasa de paro crezca y que nuestro
futuro se hunda. En Burriana, ni siquiera
se han preocupado en luchar por generar
empleo. Sencillamente lo dejan perder.
Como han perdido subvenciones los
16.600 m² del Arenal, las subvenciones
para caminos rurales, fuentes de riqueza
de nuestro tejido agrícola, o como han
renunciado a subvenciones para promover la participación, porque sencillamente no creen en ella.
Debemos transformar Burriana, convertir el Ayuntamiento en la casa de todos
los vecinos y dejar atrás el búnker en el
que tres partidos, PSPV, Compromís y

Podemos, han convertido a esta institución pública. La división que ha sembrado el PSPV alimentando los deseos
independentistas de Compromís y abonando la holgazanería de Podemos la
pagamos entre todos. Como financiamos los despachos, que deberían abrirse al ciudadano y están herméticamente
cerrados para que quienes los ocupan no
sean molestados.
Nuestros vecinos merecen atención.
Hemos de ser capaces de dar la cara
ante las críticas para luchar por mejoras
para nuestros ciudadanos. Sobre todo
para los dependientes. Los ciudadanos
que esperaban que el PSPV y sus socios,
especialmente Compromís, les rescataran, se han quedado sin las subvenciones anunciadas y esperando ayudas que
no llegan y desesperan.
Y esta situación de colapso que vivimos
en Burriana se alimenta por la desidia de
un PSPV que lejos de luchar, continúa
alimentando el abandono. Calles sucias,
inseguridad en las calles, pérdidas de
subvenciones y bloqueo de inversiones.
Burriana debe transformar un presente de bloqueo para garantizar un futuro
de oportunidades. El que merecen nuestros vecinos y anhelan nuestras familias. El que garantiza la prosperidad de un
desarrollo que pone en valor el talento
y el arrojo de una ciudad que es orgullo
para nosotros, que es patrimonio de todos. Es Burriana la que clama, seamos
capaces de escucharla.
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SI TE DAN CALABAZAS...HAZ BUÑUELOS
Estamos entrando en el mes de marzo, mes fallero por excelencia

E

n pocas fechas los monumentos
falleros adornarán nuestras calles, el ruido se apropiará del ambiente y el olor, a polvora o a buñuelos,
lo impregnará todo dando lugar a una
mezcla que nos pondrá los pelos de
punta.
La fiesta alcanzará todos y cada uno de
los rincones de nuestra ciudad. Y todo
esto gracias a los falleros, que con su
esfuerzo tanto laboral como económico
transformarán por unos días a nuestra
Burriana.
Son pues los falleros el alma de la fiesta. ¿No es lógico que sean quienes la
gestionen?. Desde hace años se viene
pidiendo la cesión de atribuciones a la
Federación de Fallas, ente gestionado
por los falleros y absolutamente apartidista. Y desde hace años el silencio es
la única respuesta.
La fiesta fallera necesita popularizarse más. Es Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, y esa distinción obliga. Hay
que mejorar la calidad de los monumentos, buscando formas de financiación y
renovando el sistema de subvenciones.
Y hay que organizar actos que arropen a
las fallas y que formen un gran conglomerado festivo.
Hace pocos días al equipo de gobierno
se le llenaba la boca con sus “logros
económicos”. Hace ahora 4 años, y por
unanimidad, se decidió construir un nuevo Llar Fallero en la parcela del antiguo
Insituto Llombai. No se ha hecho nada.
La necesidad existe (el actual Llar Fallero es un almacén alquilado con gravisimas carencias) y el dinero está disponi-

CIBUR
ble. ¿Que falta? Muy simple. Ganas de
trabajar.
El impacto económico de las Fallas es
inmenso. Son un auténtico motor de la
economía local. Atraen a multitud de visitantes. ¿No se merecen un poco más
de dedicación? Y a eso añadamos la ilusión de mucha gente que le roba horas
al descanso y que aporta su dinero para
celebrar unas fiestas que necesitan un
mayor respaldo por parte del equipo de
gobierno.
Deseamos que sean unas fiestas tranquilas y que el descanso y el jolgorio
convivan en armonía. Y para eso contamos con la plantilla de la Policía Local
principalmente, que apechugará con los
errores y dictados de sus jefes y dirigentes como siempre ha hecho.
Y entre traca y traca podremos ver un
Torneo Internacional de Futbol, escaparate de nuestra ciudad y que tampoco
recibe el respaldo que sería deseable.
Además, este tripartito, entre no trabajar, prometer lo que no cumple y marear
la perdiz, ha conseguido agotar la paciencia de la plantilla de Policía Local, que
hartos de no tener lo que merecen, y de
creerse las promesas del gobierno, se
niegan a realizar horas extraordinarias
estas fiestas.

Como no saben dialogar, PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS, les obligarán a
trabajar a base de DECRETAZO. Para
este tripartito se ve que el tema de Seguridad Ciudadana no solo es secundario, sino que además, los ningunean
incluso llegan a faltarles al respeto en
alguna reunión. ¿Y no podrían pensar
estos de PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS, que cuando 75 trabajadores
están descontentos será por algo? No
claro, no dan ni para pensar. Así nos va
en Burriana.
Tenemos “PERLAS COM BOLETONS”
"La afección de las ratas viene desde
hace mucho tiempo" Manel "flautista
de Hamelín" Navarro. Afecciones hay
muchas y desde hace años. Pero no
estaría mal que justificase su sueldo y
solventase algún problema. Para variar.
“Parece el día de la marmota, me
han dicho lo mismo que en la reunión de septiembre” María José “si lo
sé no vengo” Safont. Y usted, en una
numantina defensa de los intereses
de Burriana, se ha conformado y se ha
venido. Tal vez hagan como usted y “lo
están estudiando”.
FELICES FIESTAS¡¡
VISCA BORRIANA I VISQUEN
LES FALLES¡¡¡
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¿QUÉ PASA CON NUESTRA AGRICULTURA?

Cs
Burriana

E

n el año 2018, el equipo de
Gobierno solo ejecutó el 15,5%
de las inversiones previstas y
ahora, a unos meses de elecciones
con mucha prisa se está intentando
hacer lo que no se ha trabajado en
un año. Y las prisas no son buenas,
llevan a errores y dan muestras de
descoordinación. Es el caso de las
obras de uno de nuestros viales más
importantes ejecutado con un presupuesto que viene de la Diputación
de Castellón.
La falta de planificación de este vial
hizo que por su falta de señalización sembrara el caos circulatorio.
Los vehículos se veían obligados a
salir en dirección prohibida después
de dar vueltas sin sentido. Ninguna
medida por parte del equipo de Gobierno, que ni siquiera desplazo a la
Policía Local al lugar. Y lo más grave,
es que el equipo de Gobierno niega
cualquier incidente y saca pecho de

unas obras que se han realizado en
tres días. Una mentira por repetirla
muchas veces no se convierte en
realidad, porque a fecha de hoy está
sin terminar.
Y otra muestra de las prisas por maquillar una mala legislatura, es la calle Pablo Iglesias, que tras llevar solo
un mes asfaltada ya ha tenido que
ser arreglada mediante un parche
de más o menos un metro cuadrado.
En este afán por construir en tiempo récord, también está el afán por
inaugurar y hacerse fotos con las
fechas cercanas a unas elecciones,
como sucedió con el parque canino,
e intentar tapar tres años de desgobierno y mala gestión.
La urbanización 30-31, de la Serratella, como siempre la gran olvidada
para este tripartito del desgobierno,
sigue sin terminarse en febrero, parece la obra del Escorial, no se aca-

ba nunca. Han tardado casi cuatro
años, y no está acabada. En Ciudadanos ya mostramos en el pleno
nuestra preocupación por la lentitud
y la falta de celeridad por un equipo
de Gobierno que no sabe hacer las
cosas. Y mientras tanto, en su inacción, el caso sigue siendo la pesadilla para muchos vecinos. Y ahora,
parece que si que se va a rehabilitar
el edificio del antiguo ambulatorio, otro bandazo más del tripartito
que llegó a decir que no merecía la
pena invertir. ¿Será por las elecciones? Por último, me gustaría instar
al concejal responsable, entre tanta
inauguración del tripartito, que pongan soluciones al caos que sufrimos
en los servicios sociales del municipio, y de paso, adapten las locales y
las infraestructuras para las personas de movilidad reducida.
mariajesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 07-02-19
El Pleno acuerda desestimar las
alegaciones presentadas en fecha 12 de diciembre de 2018 (RE
17003) por D. J.C.P.y D. J.V.S.V. al
Plan de Reforma Interior de la Avda.
La Marina, 12 de Burriana.

presentación de candidaturas finalizará el 20 de febrero.

El Pleno acuerda aprobar definitivamente el Plan de Reforma Interior de
la Avda. La Marina, 12 de Burriana.

El Pleno acuerda asumir el informe
jurídico emitido por la asistencia
técnica Dª A. B.G. de fecha 31 de
enero de 2019 y 11 de febrero de
2019.

El Pleno acuerda remitir la documentación a que se refiere el Anexo IX de la Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje al
Servicio Territorial de Urbanismo de
Castellón de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, para la inscripción del
Plan de Reforma Interior de la Avda.
La Marina, 12 de Burriana.
El Pleno acuerda publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, con transcripción de sus
normas urbanísticas, para su entrada en vigor.
El Pleno acuerda aprobar el Plan
Estratégico de Subvenciones 2019,
formulado por la Alcaldía Presidencia, así como la Memoria Explicativa
de los objetivos, los costes de realización y las fuentes de financiación
de las subvenciones que pretenda
otorgar este Ayuntamiento durante el ejercicio de 2019 y que, como
anexo, se acompaña al citado Plan.
El Pleno acuerda ordenar la publicación del Plan Estratégico de Subvenciones, así como de la Memoria
Explicativa en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el Tablón de Edictos
Municipal y en la página Web.

PLENO EXTRAORDINARIO
14 -02 – 2019

El Pleno acuerda resolver la discrepancia y levantar el reparo, continuando con la tramitación del expediente.”
El Pleno acuerda asumir el informe
jurídico emitido por la asistencia
técnica Dª Amparo Baixauli González de fecha 31 de enero de 2019
y 11 de febrero de 2019.
El Pleno acuerda estimar y desestimar las alegaciones presentadas
durante el periodo de información
pública y audiencia de conformidad
con el informe de alegaciones de la
asistencia técnica Dª A.B.G. de fecha
27 de enero de 2019.
El Pleno acuerda aprobar el acuerdo transaccional a suscribir entre el
Ayuntamiento de Burriana y la mercantil URBANIZACIÓN GOLF SANT
GREGORI, S.A.U. para resolver el
recurso de reposición interpuesto
frente al acuerdo plenario de 11 de
marzo de 2016.
El Pleno acuerda aprobar las condiciones adicionales relacionadas en
el Considerando Octavo.

El Pleno acuerdo ordenar la publicación de este acuerdo en el tablón de
anuncios y en la página web municipal para general conocimiento.

El Pleno acuerda la aprobación del
Acuerdo Transaccional se somete a
la condición resolutoria de cumplimiento por URBANIZACIÓN GOLF
SANT GREGORI, S.A.U. de las obligaciones esenciales previstas en
la Estipulación Tercera del Acuerdo
transaccional, lo que deberá acreditar dentro del plazo de un mes desde la notificación de este acuerdo.

El Pleno acuerda establecer para el
presente año 2019 que el plazo de

El Pleno faculta a la Alcaldía Presidencia para verificar el cumpli-

El Pleno acuerda modificar las bases
aprobadas en sesión de 5 de marzo
de 2015 y fijar, para el presente año
2019 y los sucesivos las siguientes.

miento de todas las obligaciones
esenciales y para la suscripción del
Acuerdo Transaccional una vez satisfechas.
El Pleno acuerda contra el presente
acto no cabe recurso por tratarse
de un acto de trámite no cualificado
de los contemplados en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
31 – 01 – 2019
La Junta acuerda adjudicar el suministro de combustible utilizado por
los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Borriana,
e incluirá a todos los vehículos que
conforman la flota municipal así
como a todos aquellos vehículos
que durante la vigencia del contrato
puedan incorporarse a la misma a
través de su compra, alquiler, renting o cualquier otra modalidad.
La JGL acuerda autorizar y disponer
el gasto de 60.000 € correspondiente al año 2019.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
7 – 02 – 2019
La Junta acuerda autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación
y ordenar el pago de 427,92€ con
cargo a la aplicación presupuestaria
n.º 01.920.22100000.628 del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019 denominada “Electricidad servicios generales.”
La JGL acuerda declarar caducado y
archivar sin más trámite el expediente de restauración de la legalidad
urbanística, ref. 5415/17, incoado
mediante acuerdo de esta Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de agosto
de 2017 a D. A.B.C., por la ejecución de
actos de edificación o uso del suelo,
que seguidamente se detallan en parcela sita en Camí La Coixa núm. 36, ref.
Catastral 12032A023004920000FT
y 12032A023004920001GY, de esta
Ciudad.
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La Junta acuerda incoar a D. A.B.C.,
expediente para la restauración de
la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden
de ejecución, de los actos de edificación o uso del suelo que seguidamente se detallan en parcela sita
en Camí La Coixa núm. 36.
La JGL acuerda notificar el presente acuerdo al Registro de la Propiedad de Nules, el inicio del presente
procedimiento de protección de la
legalidad urbanística, para su publicidad y la práctica de los asientos
que procedan, conforme a la legislación hipotecaria, tal y como prevé
el artículo 231.3 de la LOTUP.
La Junta acuerda proponer como
medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la
demolición de un porche de unos
15 m2 aproximadamente, adosado a inmueble existente en C/
Rosa dels Vents núm. 48 de esta
Ciudad, con referencia catastral
0174701YK5107S0001LJ, instalado sin licencia municipal.
La JGL acuerda conceder a Dª
M.J.N.C.y a Dª L.C. N., un plazo de
QUINCE DÍAS a contar desde la
recepción de la presente para que
puedan formular cuantas alegaciones estimen pertinentes en defensa de sus derechos.
La Junta acuerda comunicar a las
interesadas que si la total restauración de la realidad física alterada
se efectuara con anterioridad a la
iniciación del expediente sancionador, quedará exento de sanción
administrativa y, si la restauración de la legalidad física alterada
se llevase a cabo dentro del plazo establecido al efecto, la multa
derivada del correspondiente expediente sancionador se reducirá
en un 95%.
La JGL acuerda ordenar a G.R.M.
Y M.G.R., como propietarios del inmueble situado en C/
ROMA 33, referencia catastral
0490716YK5109S0001GT de Burriana, para que proceda en el plazo
de UN MES a realizar los trabajos
consistentes en: LIMPIEZA INME-

DIATA DE LA PARCELA y posterior
retirada de restos a vertedero ( 980
m2).

acometida a la red de saneamiento
del inmueble sito en C/ Mestre Serrano, 21 de Burriana.

La Junta acuerda aprobar la tasa
por prestación de servicios urbanísticos por importe de 120,00
euros.

La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe
total de 22,75 euros en concepto
de ICIO, y de 12,00 euros.

La JGL acuerda comunicar a la citada
mercantil que el importe expresado
deberá hacerse efectivo en la Caja
Rural San José de Burriana.
La Junta acuerda ordenar a la
mercantil
CONSTRUCCIONES
CHAMARTÍN, S.L., como propietaria del inmueble situado
en C/ FRAY TERENCI HUGUET,
44 ESQUINA C/ VICENTE RÍOS
ENRIQUE, referencia catastral
0479701YK5107N0001BO de
Burriana, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los
trabajos consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y
posterior traslado de restos a vertedero. (3.200 M2) y vallado fijo y
estable de la parcela.
La JGL acuerda aprobar la tasa por
prestación de servicios urbanísticos por importe de 120,00 euros.
La Junta acuerda comunicar a la citada mercantil que el importe expresado deberá hacerse efectivo
en la Caja Rural San José de Burriana.
La JGL acuerda imponer a D. M.R.R.,
la quinta multa coercitiva por importe de 190 euros.
La Junta acuerda comunicar a los
interesados que el importe expresado deberá hacerse efectivo
en la Caja Rural San Jose de Burriana.
La JGL acuerda conceder a D. J.F.G.T.
y a M. P.S.L., una prórroga de 6
MESES, para la finalización de las
obras de construcción de vivienda
unifamiliar aislada, en Avda. Unión
Europea, nº 40, Parcela 23.5 de
esta localidad, referencia catastral
0388516YK5108N0001BE.
La Junta acuerda conceder a M.
J.S.G., licencia de obras para la realización de zanja en vía publica para

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14 –
02 – 2019
La Junta acuerda ordenar a MARTÍ BARRACHINA, MARÍA, la PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS
OBRAS de construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en
CR COSTUR NUM. 5, Ref. Catastral
1381735YK5118S0001IG, de esta
localidad.
La JGL acuerda denegar a M.B.M.,
la prórroga solicitada de la licencia
concedida por la Junta de Gobierno Local en fecha 11 de mayo de
2016, para construcción de vivienda unifamiliar, hasta que no se dé
cumplimiento a la presentación de
la documentación requerida en el
dispositivo segundo que antecede,
y se efectúen las comprobaciones
oportunas.
La Junta acuerda en la primera de
las alegaciones formuladas, los
interesados solicitan la caducidad
del expediente de disciplina urbanística, por el transcurso del plazo
de seis meses desde su incoación,
invocando al efecto lo dispuesto en
el art.240 de la LOTUP.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones formuladas por Dª.S.G.C.
y D. M.O.G.
La Junta acuerda ordenar a
Dª.S.G.C. y D. M.O.G.,que proceda
en el plazo de 1 mes, a contar desde el siguiente a la recepción de la
notificación del presente acuerdo,
a la demolición de las obras de edificación realizadas sin licencia.
La JGL acuerda ordenar a P.A.M.,
M.P.E.A., V.J.E. A. Y A.E.A., como
propietarios del inmueble situado
en C/ ENRIC GRANADOS ESQUINA C/ JOAN REUS ESQUINA C/ALQUERIES con referencia catastral
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número 8853301YK4185S0001XE
de Burriana, para que proceda en
el plazo de UN MES a realizar los
trabajos consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA DE LA PARCELA y
posterior traslado de restos a vertedero. ( 250 M2) y vallado fijo y estable de la parcela.
La Junta acuerda aprobar la tasa por
prestación de servicios urbanísticos
por importe de 120,00 euros.
La JGL acuerda comunicar a la citada
mercantil que el importe expresado
deberá hacerse efectivo en la Caja
Rural San José de Burriana.
La Junta acuerda declarar restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de las obras
consistentes en vallado exterior
del inmueble con exceso de altura,
construcción destinada a garaje, de
unos 80m2, realizada también con
fábrica ciega y cubierta de teja y cuarto adosado a éste y a medianera
colindante de unos 4m2.
La JGL acuerda devolver a la mercantil Pavimentos Roco S.L, el
aval depositado por importe de
2.784,80 €.
La Junta acuerda autorizar a
J.L.R., la división del local sito en
CR MAESTRAT NÚM. 13 de esta
Ciudad, con referencia catastral
9793309YK4199S0001WY, en
dos locales, A1 y A2, de 94,83 m² y
61,23 m² de superficie, respectivamente.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe
total de 60 euros, en concepto de
tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
La Junta acuerda declarar la innecesariedad de la licencia de parcelación solicitada por FAMILIA MENERO INVERSIONES SL y por FAMILIA
HOYO INVERSIONES SL, para segregar de la finca registral 29663,
la superficie incluida en la Unidad
de Ejecución A-12 del suelo urbano del Plan General vigente, correspondiente a la parcela catastral
0878218YK5107N0001BO.

La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe
total de 60 euros, ya ingresados.
La Junta acuerda conceder a M. y P.
F.E., licencia de parcelación para segregar de la parcela sita en Calle José
Polo de Bernabé y Avinguda Camí
d’Onda n.º 48, correspondiente a la
finca registral 41295, con referencia catastral 8901801YK4280S0001PG.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe
total de 60 euros, ya ingresados.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NOVACALATRAVA SL, licencia
de parcelación para segregar de la
parcela E -correspondiente al resto de finca matriz resultante de la
segregación de la parcela original
6.1 del Proyecto de Reparcelación
del Sector Novenes de Calatrava-,
sita en la Calle Viena y Calle Brussel.les, correspondiente a la finca
registral 60315, que es parte de
la parcela con referencia catastral
0090702YK5109S0001JT.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe
total de 60 euros, ya ingresados.
La Junta acuerda conceder a J.M.E.P.,
la licencia de obras solicitada para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en CR MANUEL GRANELL
FERRER NÚM. 5, Ref. Catastral
870503YK4197S0001QK.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional nº 1795342
por importe de 536,79€, en concepto de Tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresado.
La Junta acuerda advertir al interesado que deberá cumplir condiciones particulares.
La JGL acuerda advertir asimismo
que deberá: disponerse a pie de
obra de una copia compulsada de la
Resolución expresa del otorgamiento de la licencia e instalar y mantener durante el tiempo que duren las
obras un cartel informativo.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia

de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para
el suministro de gas natural al inmueble situado en AVENIDA UNIÓN
EUROPEA 14 de esta ciudad.
La JGL acuerda advertir al interesado que deberá cumplir condiciones
particulares.
La Junta acuerda que el presupuesto de ejecución de obra declarado se
fija en 625 euros.
La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia
de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública
para el suministro de gas natural al
inmueble situado en Federico García Moliner por Maestrat de esta
ciudad.
La Junta acuerda que el presupuesto de ejecución de obra declarado se
fija en 820 euros.
La JGL acuerda modificar el contrato en cuanto a las características
del vehículo adaptado, estableciendo que el vehículo tendrá que ser de
8 plazas; que se desmontará la 3º
fila de asientos e introducirán 2 asientos giratorios con certificado de
laboratorio para que puedan circular
con las 6 plazas y 2 sillas, o en caso
de no llevar sillas, 8 personas, por
un importe anual de 1.082,4€ euros
más el IVA al 21%, total 1.309,70€,
por lo que el precio del contrato
anual será de 14.406,74€.
La Junta acuerda autorizar y disponer un gasto de 1.309,70€ con
cargo a la aplicación presupuestaria
931.20400001 denominada “RENTING VEHÍCULO ADAPTADO” (RC
201900002997).
La JGL acuerda fijar como fecha
máxima para la entrega definitiva
del vehículo el día séptimo hábil
siguiente a la notificación de esta
resolución.
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AGERMANAMENT BORRIANA-TAVERNY

TAVERNY I BORRIANA ESTRENYEN LLAÇOS
DAVANT EL FUTUR AGERMANAMENT DE
TOTES DUES CIUTATS

E

l programa Erasmus Plus
KA219 en el qual va participar l'IES Jaume I de Borriana
va ser la primera llavor sobre la qual
hui comença a assentar-se el futur
agermanament de Borriana amb la
ciutat francesa de Taverny, els representants municipals de la qual, amb
la seua alcaldessa Florence Portelli
al capdavant, han visitat durant la
jornada del dilluns diversos llocs de
Borriana, acompanyats en tot moment per l'alcaldessa de la ciutat,
Maria Josep Safont. Tal com ha explicat la màxima representant municipal, “l'intercanvi inicial a nivell educatiu que l'IES Jaume I de Borriana va
realitzar amb la ciutat de Taverny ens
ha servit per a descobrir molts punts
en comú amb la ciutat de Borriana,
per això fa temps que iniciem els
contactes per a tancar aquesta visita
que hui realitzem per a assentar les
bases del futur agermanament entre
tots dos municipis”.
D'aquesta forma, l'alcaldessa de Borriana, i els regidors de Cultura, Vicent
Granel, i d'Hisenda, Cristina Rius, han
realitzat al costat dels i les representants de Taverny, un complet tour per
la ciutat, visitant inicialment el con-

sistori en el qual s'han reunit amb
els representants municipals per a
tractar aqueix futur agermanament,
per a més tard conèixer algunes de
les peculiaritats, llocs característics
i projectes que recentment s'han dut
a terme a Borriana. Així, les coincidències a nivell cultural, en aquest
cas musical, han fet que l'alcaldessa francesa, Florence Portelli, s'haja
mostrat molt interessada a conèixer
de prop l'activitat que es desenvolupa en el Conservatori i Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana de
Borriana, a qui ha seguit una visita
al recentment estrenat Museu Faller
de Borriana. A més, durant la visita
també han estat presentes les re-

presentants de la directiva de l'IES
Jaume I, amb la seua directora, M.
Carmen Usó, els qui ja en el seu moment, van coordinar i van dur a terme
l'intercanvi educatiu amb la ciutat de
Taverny que hui s'ha començat a tancar per a finalitzar amb un agermanament entre dues ciutats que, com
explicava l'alcaldessa, “tenim moltes
coses en comú a nivell cultural o de
tipus de ciutat, així que vam entendre que el bon enteniment i les ganes
de continuar descobrint mútuament
parts de la nostra història, patrimoni
o cultura eren la base per a eixe agermanament cap al qual hui hem fet un
pas més rebent a les autoritats municipals de Taverny”.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2019

Almela Castillo
Calle del Raval, 36.................................1, 12, 23
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................................2, 13, 17
Doménech Font
Maestrats, 28....................................3, 6, 14, 25
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12............................4, 15, 26
Lloris Carsi
Barranquet 22........................................5, 16, 27
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41....................................7, 18, 29
Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22 .......................8, 19, 30
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 6..........................................9, 20, 31
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19 ...................... 10, 21
Vernia Sabater
Progrés, 17 ................................................. 11, 22
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 ............................... 24, 28

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es
adi.burriana.es
turisme.burriana.es
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es
cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:
622 12 29 66
HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA
POBLATS MARÍTIMS

HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES
10.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
12.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
15.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE
19.20.............................................................. ALQUERIES·RENFE

· Dilluns. Matí. Ajuntament

HORARIS FINS A LA RATLLA

· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia

8.20......................... 11.20....................... 18.20................ 20.20

· Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
juntament amb el tècnic de Via Pública

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA

· Dijous. Matí. Ajuntament

7.30..........................................................................................11.30

· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Dafne Muñoz Mota
Khloé Verdegal Millet
Sofiya Lahrach Serhan
Salma Olio Arjona
Arya Tendero Rodriguez
Gonzalo Imbernon González

DEFUNCIONS
JUAN RAMON BLASCO PESET .............66
DOLORES VERCHE MANZANO ............83
VICENTE GASCO DIAGO .......................84
MªASUNCION CASTELLO LLOPIS ........70
EULALIO ROMERO TORRES .................94
BENITA MELLADO GARCIA ..................69
DOLORES DOMINGO AGUT ..................89
DOLORES MUÑOZ PERIS .....................90

Marcos Juan Barrionuevo

PURIFICACION HUGUET GOMEZ .........95

Iyad Amiri Benaata

MªREMEDIOS ALVAREZ GAMIS ..........75
VICENTE MARTIN DIEZ ........................83
AMPARO BODI NICOLAS ......................94
VICENTE ALFONSO BURGUETE ...........84
RAMON FORES SEGARRA ...................99

MATRIMONIS
Juan Caldera
i Celia Rosa Gaspar Bergua
Juan Manuel García Rejano
i Tsvetelina Yotzova Nentsoysiza

MªTERESA BARRES LLOPIS ................89
NOEL CASTELLANO SAAVEDRA ..........39
VALENTIN MORENO FERRER ..............91

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

TELÈFONS
Ajuntament de Borriana ........................964 51 00 62
Tinència Alcaldia Port .............................964 58 70 78
Policia Local ............................................... 964 51 33 11
Guàrdia Civil ............................................... 964 59 20 20
Jutjat ............................................................. 964 51 01 87
Serveis Socials .......................................... 964 51 50 14
Casal Jove ................................................... 964 59 16 92
Biblioteca Municipal................................ 964 03 39 61
Oficina d’Activitats Culturals ............... 964 83 93 17
Oficina de Turisme .................................. 964 57 07 53
P. Poliesportiu M ...................................... 964 59 10 02
Piscina Municipal ..................................... 964 59 14 00
INSS .............................................................. 964 51 28 54
Agència Ocupació i Des. ........................ 964 03 30 37
Ecoparc Municipal ................................... 628 49 10 88
CAP................................................................ 964 51 25 25
CEAM
(C. Especialitzat d’At. al Major)............. 964 33 40 90
ADI Servei d’atenció a la infància ...... 964 03 32 08
(de 0 a 3 anys, de 9 a 14 hores) ......... 630 71 70 97

COL•LEGIS

CP Vilallonga ............................................. 964 55 84 90
CP Roca i Alcaide ..................................... 964 73 83 60
CP Penyagolosa ....................................... 964 73 83 55
CP Iturbi ...................................................... 964 73 83 65
CP Novenes de Calatrava ..................... 964 73 88 70
CP Cardenal Tarancón ............................ 964 73 88 75
Col·legi Salesià .......................................... 964 51 02 50
Col·legi Illes Columbretes ..................... 964 51 63 62
Col·legi Vila Fàtima .................................. 964 51 25 18
Col·legi Consolació .................................. 964 51 02 93
IES Jaume I ................................................. 964 73 89 35
IES Llombai ................................................ 964 73 92 65
Centre Educació Especial ...................... 964 73 87 95
Escola Permanent d’Adults ................. 964 59 10 01
Guarderia Infantil .......................................964 5102 41
Escola de la Mar ....................................... 964 58 61 60
Escola Taller ............................................... 964 51 03 61
CME Rafel Martí Viciana ....................... 964 03 32 30

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Centre de Salut ......................................... 964 39 07 50
Urgències ................................................... 964 39 07 60
Cita prèvia .................................................. 964 39 07 50
Centre de Salut Port ............................... 964 39 92 80
Consultori del Grau (sols estiu) .......... 964 58 53 85
CSI Novenes (cita prèvia) ...................... 964 55 87 00
CSI Novenes (urgències) ....................... 964 55 87 01
Hospital General Castelló ..................... 964 72 50 00
Hospital de la Plana ................................ 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe ............................. 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 55 87 08
Salut Mental .............................................. 964 39 07 56
Creu Roja .................................................... 964 51 76 07
Hospital La Magdalena ......................... 964 24 44 00
Hospital Provincial .................................. 964 35 97 00

DIVERSOS

Cementiri .................................................... 964 51 01 49
Centre Alq. Sta. Bàrbara ........................ 964 51 00 93
Junta Local Fallera ................................... 964 51 62 17
Ràdio Taxi ................................................... 964 51 01 01
Centre Cultural La Mercé ...................... 964 51 00 10
Parc Comarcal Bombers ...........................................085
Estació RENFE ......................................... 902 43 23 43
Magatzem Municipal ............................. 964 51 87 12
Síndicat de Regs ...................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari) ......... 964 57 06 08
FACSA .......................................................... 964 51 28 00

CMA RAFEL MARTÍ DE VICIANA

UN JULIOL BEN DIVERTIT AL CENTRE
MUNICIPAL DE LES ARTS
Si penseu que encara queda molt
per al juliol, guaiteu, els mesos
passen ràpidament! Ja podeu demanar informació i reservar places per a les nostres activitats. La
dansa (primera setmana de juliol)
i la música (segona setmana de
juliol) tenen les seues pròpies
setmanes, la nostra molt demanada Escola Artística d’Estiu (de
4 a 12 anys) quatre setmanes. Si
us avorriu és perquè voleu! Podeu demanar més informació a
info@cmeviciana.es o al whatsapp 674356639.
LES NOVES TECNOLOGIES AL CENTRE
Aquest curs 2018-2019 el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana
va apostar per la compra de 4 pantalles
interactives de 65 polsades, una demanda del professorat de música per
tal d’implantar el mètode «aula virtual
de música». A l’equador del curs, podem
afirmar que aquesta compra ha supo-

sat un encert didàctic. El mètode «aula
virtual de música»
permet un major dinamisme de les classes i dels exercicis a
l’aula que combinen
imatge en moviment,
música i interacció
de l’alumnat; alhora
que l’alumnat, nascut
amb les noves tecnologies se sent més
a gust que amb el llibre tradicional. També cal destacar que
hem millorat el control parental de les
activitats que fan el alumnes gracies a la
plataforma digital on es veuen els progressos dels alumnes en temps real. Si
bé aquesta compra ha suposat una despesa important per al Centre estem molt
contents amb els resultats que ens està
donant i que ens posa al capdavant de les
didàctiques innovadores.

RAFELET, UN NOU MEMBRE AL CENTRE
I A LA COLLA DE GEGANTS I BARBUTS
El passat 2 de febrer va ser batejat Rafelet amb Joelet de padrí, el cabut que
els professors d’art Àngel Igual, Isabel
Monfort i Jose Simón van crear per a la
Colla de Gegants i Barbuts de Borriana en
homenatge a Rafel Martí de Viciana, personatge històric de la cultura a Borriana
i que dóna nom al nostre centre. Benvingut al món Rafelet!
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