EL PLA

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL | NÚM. 465 | SETEMBRE 2019

DE BORRIANA

L'ARENAL SOUND 2019
10 edicions
El festival va rubricar amb èxit el desè aniversari
i va aconseguir congregar més de 300.000 persones durant els sis dies
de celebració

EDITA:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Directora:
Maria Josep Safont
Regidor delegat:
Joan Ramon Monferrer Daudí
Coordina:
Isabela Sales

L'ARENAL SOUND
VA CELEBRAR AMB ÈXIT
LA DESENA EDICIÓ

REVISIÓ:
Aviva Borriana. Agència de
Promoció del Valencià
Adreça:
Magnífic Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA
IMPRIMEIX I MAQUETA:
D. Legal - CS-477-1979

EL BIM “EL PLA” és una publicació
gratuïta que els ciutadans podran
trobar periòdicament a les oficines
municipals. Si el lector troba qualsevol
deficiència en la distribució o en
l’adquisició de la publicació, es prega
fer el corresponent suggeriment a
la redacció per poder oferir un millor
servei d’informació. El Butlletí no
comparteix necessàriament les idees
expressades als articles signats.

ANUNCIE’S EN EL BIM
(Tarifa per inserció)
1 mòdul

30 euros

2 mòduls

60 euros

1/2 pàgina

120 euros

1 pàgina

240 euros

Contraportada
més 21% d’IVA

300 euros

L'

Arenal Sound 2019 va segellar
amb èxit la desena edició del
festival i va aconseguir congregar al voltant de 300.000 persones durant els sis dies de celebració
de les activitats musicofestives, del
30 de juliol al 4 d'agost.
El festival s'ha convertit en un dels
més importants del panorama musical espanyol, i va celebrar la seua primera dècada amb un cartell ple d'estrelles entre les quals van destacar
intèrprets com l'actor Jared Leto, líder
de la banda Thirty Seconds to Mars
Com a celebració de l’edició número
deu, els organitzadors van voler fer
un homenatge a tots els artistes que
han passat per l’Arenal Sound durant
la seua primera dècada d'existència.
Martin Garrix, Farruko, Karol G, Don
Diable, o Annita van ser alguns dels
convidats internacionals amb els
quals va comptar el cartell d'enguany.
També es van donar cita grans artistes del panorama musical espanyol
com Dellafuente, La Pegatina, Vetusta Morla, Dani Fernández, Don Patricio, Fangoria, Dorian, Zahara, Lola
Índigo, Arnau Griso, Beret, C.Tangana, Natos y Waor, o Carolina Durant
entre molts altres. Alguns d'ells acu-

dien al festival per primera vegada,
uns altres ja són cares conegudes i
habituals i és tradició que acudisquen
cada any.
Beret, Morat, Bad Gyal, Natos y Waor,
i C.Tangana, entre altres, van ser els
encarregats de posar el punt final
del festival que, segons els seus responsables, deixa 40 milions d'euros
d'impacte econòmic en la zona.
30.000 sounders
Els més de 30.000 joves arribats de
tota Espanya i convertits en sounders durant sis dies, van dir adéu a la
desena edició de l'Arenal Sound amb
la mirada posada en la pròxima edició que se celebrarà del 28 juliol al 2
d'agost del 2020. Les entrades eixiran a la venda el 20 d'octubre.
Així, després de gaudir de l'última nit
de concerts, el port de Borriana es va
convertir en punt de recollida i comiats dels assistents i els autobusos
i cotxes preparats per a partir a les
diferents destinacions .
Per a això, l'Ajuntament va preparar
un dispositiu especial d'eixida per a
garantir la partida escalonada, la fluïdesa viària i que la jornada de partida
es desenvolupara “sense incidents”.

ARENAL SOUND

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL

torietat de Borriana, de Castelló i, en
general, de la Comunitat Valenciana."
Durant la presentació, Safont va
agrair la col·laboració que des de l’inici ha mostrat l'organització del festival per a millorar cada any.

L

L' Arenal Sound va acollir més de
300.000 assistents al llarg de sis
dies, cosa que, segons l'organització,
es tradueix en un impacte econòmic
de 40 milions d’euros i genera 4.500
llocs de treball directes i indirectes,
dels quals vora 1.000 llocs de treball
han sigut per a joves de Borriana.

a alcaldessa Maria Josep Safont
va participar en la presentació
del festival Arenal Sound 2019
juntament amb el director del certamen, David Sánchez, el secretari
autonòmic de Turisme, Francesc Colomer i el president de la Diputació de
Castelló, Josep Pasqual Martí.
En el desè aniversari de l'esdeveniment, l’alcaldessa va destacar "la
sort que suposa el festival per la no-
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L'AJUNTAMENT VA INTENSIFICAR LA
NETEJA DIÀRIA DELS CARRERS I PLATGES
DURANT EL FESTIVAL ARENAL SOUND

L'

Ajuntament de Borriana va intensificar la neteja diària dels
carrers i de les platges durant
els dies de celebració del festival
Arenal Sound.
Així, els serveis de neteja posats en
marxa conjuntament i de manera coordinada per l'Ajuntament amb l'empresa de l'Arenal Sound, els serveis
municipals de Via Pública i FOBESA
treballaren de forma diària i continuada per a mantindre en condicions
òptimes tant les zones pròximes al
festival com els carrers i les places.
Segons va assegurar el regidor de Via
Pública i delegat de l'Arenal Sound
de l'Ajuntament de Borriana, Vicent
Aparisi, «la neteja dels carrers i places, així com la imatge general de la
ciutat és una de les preocupacions i
dels objectius primordials de l'Ajuntament en aquestes dates”.
Per això, des de l'Ajuntament, va
manifestar, “s'han redoblat esforços i intensificat els treballs durant
aquest període especial” perquè es
pretén que els carrers de Borriana,
però també la platja i els voltants,
“estiguen en condicions òptimes”.

ARENAL SOUND

L'ARENAL SOUND FINALITZA AMB UN
14% MENYS DE FEM ARREPLEGAT, UN 18%
MENYS D'ATENCIONS DE LA POLICIA
I UN “EXCEL·LENT” EN LES AIGÜES
DE LES PLATGES
L'alcaldessa de Borriana va presentar una detallada anàlisi sobre les actuacions
de la Policia Local, el servei municipal de neteja i l'assistència sanitària
Safont el qualifica com “el millor any”, per ara, tot i que espera que els següents
“siguen encara millors”

L'

Arenal Sound d'enguany va
finalitzar amb un 14 per cent
menys de fem arreplegat respecte a l'any passat, un descens del
18,5 per cent d'atencions telefòniques de la policia, un 13 per cent
menys d'atencions sanitàries d'urgència i un resultat d'excel·lent en
les aigües de les platges, després
de l'anàlisi realitzada el dia després
d’acabar-se el festival.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, va fer balanç municipal de les
actuacions i resultats després de la

celebració del festival a la ciutat. Una
detallada anàlisi sobre les actuacions
de la Policia Local, el servei municipal
de neteja, serveis sanitaris i qualitat d'aigües dutes a terme durant la
desena edició del festival, i que ha
resumit amb la valoració d'“el millor
any” per ara, tot i que espera que els
següents “siguen encara millors”.
Així, va precisar que el còmput de
l'atenció en el servei d'urgències de
l'Hospital Universitari de la Plana durant la celebració del festival reflecteix un descens significatiu. Enguany

hi ha hagut 129 urgències ateses, un
13 per cent menys que en 2018 amb
149 i un 17,8 per cent menys que en
2017 amb 157 urgències ateses.
Igualment, els resultats obtinguts
en les anàlisis de les aigües de les
platges realitzats el dia 5 d'agost, un
dia després d’acabar el festival, per a
determinar la qualitat de les aigües
en les zones de bany, varen confirmar “no solament que són aptes per
al bany, sinó que mantenen la seua
qualificació d'excel·lents”, va manifestar l'alcaldessa.
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queriment ciutadà, que les registrades
l'any 2018, i suposa un descens del
18% d'actuacions.
A més, durant el passat festival, segons va detallar el cap de la Policia
Local, es va registrar un descens del
4 per cent, respecte a 2018, d'intervencions sanitàries. Concretament
un total de 71 intervencions sanitàries en llocs públics enfront de les
74 que es van realitzar en el mateix
període de l'any 2018.

Respecte als residus sòlids, segons
va indicar, el total de fem arreplegat
entre el 30 de juliol i l'11 d'agost ha
sigut de 67.000 quilos, la qual cosa
suposa un descens del 14 per cent
respecte a 2018, any en què la xifra
va ser de 78.000 quilograms.
Tot això, va explicar, gràcies a la coordinació i el treball previ de negociació que es va fer amb l'empresa organitzadora del festival i la mateixa
concessionària municipal del servei
de neteja sobre les diferents zones,
amb l'increment dels recursos humans i dotacions destinades exclusivament a les tasques de recollida
i al fet que s'hagen implementat per
part de l'organització dins dels recintes del festival.
A més, Safont ha precisat que el cost
de la neteja “corre tot a càrrec de
l'organització de l'Arenal Sound, tant
la neteja del recinte del festival com
la de les zones d'afecció”, i ha ressenyat que cadascuna de les jornades
durant la celebració del festival s'ha
treballat de forma continuada per a
mantindre tant les zones pròximes
al festival com els carrers i places en
“condicions òptimes”.
Després de comprovar la setmana
següent els resultats i analitzant les
dades de recollida va voler “felicitar i agrair a totes les parts i deixar
patent que ha sigut un dels millors
anys quant als serveis de neteja po-

sats en marxa per al festival”, gràcies
al treball conjunt i coordinat entre la
mateixa empresa de l'Arenal Sound i
els serveis municipals de Via Pública
realitzats per FOBESA.
Actuacions de la Policia Local
Paral·lelament, Safont va informar que
la Policia Local de Borriana ha realitzat
entre els dies 29 de juliol i 5 d'agost,
223 atencions telefòniques menys que
en el mateix període de l'any 2018, la
qual cosa confirma al seu judici “una
tendència a la baixa durant els últims
tres anys de celebració del festival”.
Sobre aquest tema, el cap de la comissaria de la Policia Local, Francisco
Javier Catalán, va concretar que es van
comptabilitzar un total de 978 atencions telefòniques a la Sala de Comunicacions 092/112, en contrast amb les
1.201 que es van registrar en 2018,
la qual cosa suposa un descens del
18,57%.
De les 978 trucades telefòniques ateses en 2019, va assenyalar l'intendent
de la Policia Local, un total de 422 han
requerit verificació o intervenció policial, xifra que representa un 43,15% del
total de telefonades, mentre que en
2018 en van requerir intervenció policial o verificació 515.
En conseqüència, va indicar Català,
enguany (2019), en el conjunt de Borriana, s'han realitzat 93 intervencions
policials o de verificació menys, a re-

També es va comptabilitzar un descens de 144 denúncies de trànsit, ja
que enguany es van interposar 243
denúncies i en 2018 en van ser 387,
la qual cosa suposa una reducció del
37,2 per cent. De les 243 denúncies
formulades, la possible sanció de 238
correspon a l'Ajuntament, 4 a la Direcció General de Trànsit i 1 a la Conselleria amb competència en matèria de
transports.
Aixi mateix, durant la passada edició
de l'Arenal Sound es van realtzar 180
controls preventius d'alcoholèmia,
drogues i control de documentació
duts a terme en vies de competència
municipal.
Pel que fa a les intervencions de la
grua, Català va assenyalar que s'han
incrementat les actuacions un 26,8 per
cent, és a dir, 236 enfront de les 186
de l’any passat. Els vehicles retirats per
infraccions de trànsit, enguany han sigut 159 pels 137 de 2018. Del quals,
sense taxes 72 per 41 i immobilitzats
5 per 8 en 2018.
Finalment, l'alcaldessa va voler agrair
als serveis sanitaris i a la Policia Local
l'esforç i els serveis prestats per les seues actuacions en matèria de prevenció, control, mobilitat i seguretat viària
durant el festival per a mantenir “tant
la seguretat dels assistents com els
drets dels veïns i veïnes de Borriana”.
Al mateix temps els va felicitar perquè
la capacitat d'organització i coordinació
“augmenta cada any i és més efectiva” i va ressaltar que el colofó va ser
“el dispositiu especial d'eixida per a
garantir la partida escalonada, la fluïdesa viària i que la jornada de partida
es desenvolupara sense incidents”.

PARTICIPACIÓN

EL BUTLLETÍ MUNICIPAL "El Pla" S'OBRI
ALS COL·LECTIUS I ASSOCIACIONS DE
BORRIANA

L'

alcaldessa proposa que les entitats, col·lectius i associacions
locals sense ànim de lucre de
caràcter social, veïnal, festiu o cultural, disposen d'un espai fix mensual
en el BIM
Amb aquesta iniciativa es fomenta i
reforça la implicació de la ciutadania i
que es puga donar a conèixer la seua
activitat, les inquietuds i les seues
reivindicacions.
El Butlletí d'Informació Municipal
(BIM) 'El Pla' de Borriana serà participatiu i disposarà d'un espai mensual
suficient, segons les necessitats, per
a les aportacions informatives que
les entitats, col·lectius i associacions
locals sense ànim de lucre de caràcter social, veïnal, festiu o cultural,
vulguen aportar per a la publicació,
segons ha anunciat l'alcaldessa de
la ciutat i directora de la publicació,
Maria Josep Safont.
Es tracta, ha assegurat, d’una “proposta que implica fer partícip la ciuta-

dania” perquè els col·lectius tinguen
“veu pròpia” en el butlletí municipal i
per això ha convidat totes les entitats
de caràcter local a participar amb les
seues aportacions.
Per a l'alcaldessa, Borriana és una
ciutat dinàmica en molts vessants i
aspectes, com ara, el cultural, social, comercial, esportiu o veïnal, per
això amb aquesta iniciativa, ha assegurat, es pot “fomentar i reforçar
encara més la implicació de la ciutadania perquè siga més partícip i alhora puga donar a conèixer la seua
activitat, les inquietuds i les seues
reivindicacions”.
Així, els col·lectius comptaran amb
una secció oberta fixa de fins a dues
de les 36 pàgines cada mes dins del
butlletí d'informació municipal amb
el nom de 'La nostra veu'.
Aquesta iniciativa serà efectiva en el
BIM que es publicarà al mes d'octubre, raó per la qual a partir del mes
de setembre els col·lectius i asso-

ciacions ja podran enviar els seus
escrits i fotos al correu electrònic:
prensa@burriana.es
Safont ha recordat que el BIM és una
“ferramenta informativa per a donar
a conèixer a la ciutadania les actuacions desenvolupades i impulsades
per l'administració local i en quin
punt estan els principals projectes i
l'acció de Govern municipal”, i també
aglutina la informació municipal de
caràcter general.
Així mateix, El Pla editat per l'Ajuntament amb caràcter mensual és una
publicació gratuïta, en format de revista il·lustrada, que la ciutadania pot
trobar periòdicament en les oficines
municipals i en altres dependències
habituals.
A més, es pot descarregar la versió
digital dels butlletins en format PDF,
i fins i tot descarregar els d'anys anteriors, a través del web municipal
www.burriana.es/va/
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MEDI AMBIENT

SIS DE CADA DEU PERSONES TRAUEN RESIDUS
VOLUMINOSOS AL CARRER SENSE AVÍS PREVI
L'Ajuntament apel·la a la responsabilitat ciutadana
i alerta que aquesta “pràctica incívica” comporta multes entre 600 i 30.000 euros
El servei de recollida d'objectes voluminosos municipal a càrrec de FOBESA
va arreplegar l’any passat al voltant de 380.000 kg
De 3.509 recollides de voluminosos realitzades, 2.161 van ser deixades a la via pública
sense avís previ i normalment al costat dels contenidors

S

is de cada deu persones trauen
residus voluminosos al carrer al
costat de contenidors sense avís
previ a Borriana, segons es desprèn de
l'informe municipal de 2018 del servei
de recollida d'objectes voluminosos
que realitza FOBESA , i que va arreplegar l'any passat al voltant de 380.000
quilograms de residus voluminosos.
Aquest servei va realitzar 3.509 retirades, de les quals 2.161 van ser residus
deixats a la via pública sense avís previ
i normalment al costat dels contenidors, i només 1.348 van ser després de
rebre un avís per part dels veïns i veïnes. Aquestes dades evidencien que
només avisa el 38 per cent de persones sobre la retirada d'aquest tipus de
residus, per contra, el 62% els trauen al
carrer sense avisar.
Sobre aquest tema, el regidor de Via
Pública, Vicent Aparisi, ha alertat que
l'augment de deixalles voluminoses
abandonades al carrer “és preocupant” i ha incidit en la “importància”
que la ciutadania es consciencie de la
“transcendència del reciclatge en tots
els seus vessants”.
La pràctica d'abandonar mobles, matalassos, restes d'obra i altres materials, és una pràctica que està creixent
i arriba a ser “alarmant”, ha precisat el
regidor de Via Pública, i l'ha considerada com un “problema seriós”, perquè
retirar aquests objectes grans en desús “encareix el sistema de recollida
municipal i el complica”.
Concretament, el cost per a les arques municipals de la recollida dels
voluminosos sense avisar de l’any
passat s'eleva a 105.400 euros dels
170.000 euros del cost global, “una

la ciutadania i donen una imatge de
Borriana que no es mereix el conjunt
de la població”.

despesa elevada que deixa de destinar-se a uns altres treballs de via
pública”, ha lamentat.
Per a Aparisi, la causa d'aquest augment pot ser “la deixadesa o la comoditat”. l'Ajuntament facilita els mitjans
amb la recollida gratuïta cada dimarts i
dijous avisant prèviament per telèfon,
i ha apel·lat a la “responsabilitat i respecte de la ciutadania per a actuar en
conseqüència”.
El responsable de Via Pública ha posat l'accent en el fet que “els mobles,
electrodomèstics i estris que sobren
en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar
a l'Ecoparc municipal, o respectar els
dies i horaris marcats per a depositar
aqueixos objectes”.
Així, ha recordat que el servei gratuït
de recollida de voluminosos es presta cada dimarts i cada dijous, en horari de 19h a 04h, aproximadament,
sempre davant de les façanes dels
usuaris i sempre amb avís previ als telèfons 964518712 de Via Pública o al
964536761 de FOBESA , i ha advertit
que en cap cas “han de depositar-se
dins o al costat dels contenidors”.
Això precisament, ha remarcat Aparisi, “és el que volem evitar” i ha fet una
crida a la ciutadania perquè utilitze
aquest servei per a “evitar la proliferació de residus abandonats en la via
pública, que perjudiquen el conjunt de

Segons ha manifestat el regidor, abandonar, tirar o depositar estris i mobles
al carrer, és “una conducta incívica” i
està considerada per les ordenances
municipals com una una falta greu i ha
advertit que comporta una multa de
600 a 30.000 euros.
A més, l'equip de govern ha donat ordre
a la Policia Local que es realitzen indagacions quan es troben voluminosos
en la via pública i en els contenidors.
Amb això espera que aquesta mesura
servisca com a element dissuasiu de
l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana, que penalitza als
infractors amb sancions econòmiques.
“El procés és fàcil, ràpid, respectuós
amb el medi ambient i legal”, ha reiterat Aparisi i ha afegit que es tracta
d'un servei gratuït per al ciutadà “a una
telefonada de distància, ja que és una
recollida concertada per telèfon”.
Les persones interessades a desfer-se
de voluminosos han d'avisar als telèfons 964518712 de via publica o al
964536761 de FOBESA per a indicar
l'adreça i el nombre d'aparells, mobiliari o estris a retirar, que hauran de
depositar a la seua porta en l'horari
acordat del dimarts o dijous, avisant
prèviament per telèfon.

MEDI AMBIENT

ASSEMBLEES ANUALS DE LES ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DELS POBLATS MARÍTIMS

L

es associacions de veïns del
Grau, de la Serratella i del Port
van celebrar el passat mes
d'agost les respectives assemblees
anuals en les quals van participar els
grups polítics municipals, convidats
per les associacions, per a fer-los
partícips de les seues inquietuds i
reivindicacions.

SERVICIO DE RECOGIDA DE OBJETOS VOLUMINOSOS
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Pueden llamar para la recogida gratuita de enseres:
964518712 VIA PUBLICA BURRIANA
964536761 OFICINA FOBESA
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AYUDAS SOCIALES

LES PRESTACIONS DE RENDA VALENCIANA
D'INCLUSIÓ BENEFICIEN JA A 94 UNITATS
FAMILIARS A BORRIANA AMB UN IMPORT
MENSUAL GLOBAL DE 61.373,52 EUROS
La materialització des de setembre de 2018 de dos modalitats de prestacions de la RVI ha
produït una significativa disminució de sol·licituds de les ajudes d'emergència social
L'Ajuntament ha decidit dur a terme una retenció de crèdit de 12.000 euros de la partida
destinada a ajudes d'emergència social per a destinar-la al programa mixt d'ocupació i
formació 'Escoles d'Ocupació Et Formem'

L

a materialització des de setembre
de 2018 de les dos modalitats de
prestacions de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) ha produït una significativa disminució de sol·licituds de les
ajudes d'emergència social a Borriana,
segons ha indicat la regidoria de Serveis Socials.
Així, les prestacions de la renda valenciana d'inclusió social en les dos modalitats en vigor beneficia ja, des de
setembre de 2018, a un total 94 unitats familiars a Borriana, la qual cosa
suposa un import mensual global de
61.373,52 euros que la Generalitat Valenciana està abonant a veïns i veïnes
de la localitat.
Per això, l'Ajuntament de Borriana ha
decidit dur a terme una retenció de crèdit de 12.000 euros sobre els 400.000
euros de la partida municipal destinada a ajudes d'emergència social, per a
destinar-la al programa mixt d'ocupació i formació 'Escoles d'Ocupació Et
Formem' de l'àrea de serveis socials i
adreçat també a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a
col·lectius vulnerables.
Vistes les necessitats detectades i les
ajudes concedides i amb la previsió de
la disminució de la demanda de les ajudes d'emergència derivat de la posada
en marxa de les modalitats de la Renda
Valenciana d'Inclusió, el consistori ha
considerat convenient destinar part
dels fons sobrants a un programa basat en perfils professionals que responen a un model de desenvolupament
sostenible i millora de l'ocupabilitat de

col·lectius vulnerables, en línia amb els
objectius socials municipals.
En 2018 el nombre de prestacions
econòmiques individuals tramitades,
gestionades i concedides pels serveis socials municipals va ser de 630
per un import global de 260.534,29
euros, mentre que enguany, fins avui,
n'han sigut 362 per un import global de
133.463,19 euros.
No obstant això, el consistori ha puntualitzat que les ajudes d'emergència
es donen a totes les persones que ho
sol·liciten i compleixen els requisits
i que, en cas d'esgotar el crèdit previst actual i si en necessitara més per
a concedir més ajudes, s'ampliaria el
crèdit disponible.
Cal recordar que les prestacions econòmiques individuals són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari
destinades a pal·liar aquelles situacions
en què puguen trobar-se les persones
afectades per un estat de necessitat.
Van dirigides a la unitat de convivència
i són destinades a persones o unitats
familiars per a remeiar una situació
greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la pròpia autonomia
personal, social i econòmica, i que no
poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat
d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.
La Renda Valenciana d'Inclusió, va
entrar en vigor el 2018 amb l'objectiu
d'oferir una resposta digna i de justícia
a les realitats de carència, de vulnera-

bilitat i precarietat. Es concep com un
dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o un
procés d'inclusió social dirigida a cobrir
les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida i que combata
l'exclusió i la vulnerabilitat social.
La normativa estableix quatre modalitats de renda valenciana, dos de les
quals, la Renda Valenciana d'Inclusió
d'Ingressos Mínims (RGIM) i la Renda Valenciana d'Inclusió Social (RGIS),
correspon la instrucció de l'expedient
a les entitats locals. La resolució de les
rendes valencianes d'inclusió, amb imports i duració, correspon a la Generalitat Valenciana.
En la modalitat de Renda Valenciana de
Garantia d'Inclusió Social, l'Ajuntament
de Borriana ha resolt favorablement
75 sol·licituds, l'import de prestació de
les quals està en funció dels ingressos
disponibles de la unitat familiar i dels
seus membres. L'import mínim concedit ha sigut de 144€ mensuals i el
màxim ha sigut de 1.089 € mensuals.
En total en concepte de RGIS la Generalitat Valenciana està abonant mensualment a unitats familiars de la localitat
de Borriana 54.992,20 euros. A més, 12
sol·licituds han sigut resoltes en sentit
denegatori i 10 han sigut desistides.
En la modalitat de Renda Valenciana de Garantia d'Ingressos Mínims,
el consistori ha tramitat un total de
33 expedients, dels quals, 19 s'han
resolt en sentit favorable, amb quanties mensuals que oscil·len dels 138€
a 483€.

MOVILITAT

L'AJUNTAMENT SOL·LICITA LA COL·LABORACIÓ
CIUTADANA PER A REALITZAR L'ESTUDI
DE MOBILITAT URBANA
Per a un diagnòstic encertat sondeja els veïns i veïnes
sobre els seus hàbits de desplaçaments quotidians
Les enquestes es troben disponibles, en la pàgina web de l'Ajuntament,
en el Facebook, a l'app BurrianaConnecta i en paper en les dependències municipals
ra (ENQUESTA SOBRE MOBILITAT), o
bé fer-ho a través de l'aplicació mòbil
borrianaconnecta, dins de l'apartat @
governe obert que pot descarregar-se
de forma gratuïta en el Playstore.

L

a regidora de Transparència de
Borriana, Maria Romero, demana
la col·laboració de la ciutadania
per a la realització del diagnòstic de
l'estudi de mobilitat urbana de la ciutat amb el propòsit que siga “el més
precís possible i puga respondre a les
vertaderes necessitats dels veïns i les
veïnes i, també, conéixer els punts
forts i les mancances”.
Així, des de les regidories de Transparència i d'Urbanisme estan impulsant
una enquesta ciutadana els resultats
de la qual serviran per a la redacció
del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), una iniciativa emmarcada
en la primera fase del PMUS i que forma part de l'objectiu estratègic 45.1
de l'Estratègia Edusi del fons europeu.
Aquesta iniciativa respon a un dels
punts programàtics del 'Govern per
Borriana' signat pels dos grups polítics del govern municipal.
L'objectiu, ha assegurat Maria Romero, és obtindre una “anàlisi de la mobilitat actual en el municipi per a des-

Cal recordar que el mes de maig passat es va adjudicar el contracte de
redacció del “Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de Borriana” cofinançat
pel fons europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible
2014-2020, a l'empresa Engitec Projectes d’Enginyeria SL, per un import
de 34.935,61 euros.
prés tenir un diagnòstic precís” i amb
aquesta finalitat es realitzen unes enquestes per a conèixer “els principals
hàbits de desplaçament quotidians en
el municipi de Borriana”.
Les enquestes es troben disponibles
en la pàgina web de l'Ajuntament de
Borriana, en el Facebook, l'app BurrianaConecta i, en paper, en les dependències municipals. A més, amb
l'objectiu de facilitar l'accés a l'administració, la Regidoria de Transparència, facilitarà també enquestes a les
diferents associacions del municipi
com a canal de contacte directe amb
la ciutadania.
Maria Romero ha indicat que l'enquesta és totalment anònima i s'ha calculat
un temps aproximat de 5 minuts per a
la realització d'aquesta, “intentant que
siga el més completa i senzilla possible i que no resulte pesada”.
Per a respondre l'enquesta la ciutadania pot accedir a l'enllaç que apareix
en la mateixa web municipal, burriana.es, en un bàner en la part esquer-

Sobre aquest tema el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, ha manifestat
que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un conjunt d'actuacions que
tenen com a objectiu “millorar l'accessibilitat de les zones urbanes i oferir
una mobilitat i un transport sostenible
i d'alta qualitat”.
Amb això, ha assegurat Arnandis, “pretenem millorar la qualitat de vida de les
persones, recuperant els espais públics per als vianants, millorar la seguretat viària i combatre la sinistralitat”.
També es pretén segons ha explicat
el responsable d'Urbanisme, adequar
l'accessibilitat a serveis, usos urbans i
equipaments per a tots els col·lectius.
Al mateix temps amb el Pla de Mobilitat es vol impulsar i incentivar
els vehicles menys contaminants i
fomentar l'ús d'energies netes i renovables, “i aplicar les Noves Tecnologies en la gestió de la mobilitat,
reduint les emissions de gasos contaminants, el nivell de soroll i el consum energètic basat en combustibles
fòssils”, ha precisat.
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RUTA TEMPLARIA

BORRIANA ENTRA A FORMAR PART
DE la Ruta dels Templers
En el projecte Territori Templer s'han situat totems en tots els punts destacats de la ciutat

L

a localitat ha entrat a formar
part del projecte Territori Templer, una proposta cultural que
pretén posar en valor el nostre patrimoni i el nostre passat per a convertir-los en un al·licient turístic.
L'edil de Cultura i Patrimoni, Vicent
Granel, ha destacat que Territori
Templer té «un important objectiu
divulgatiu de la història, però també
és una suggeridora oferta de rutes
senyalitzades en les quals el turista:
aventurer, creient o descobridor podrà
reviure altres èpoques i gaudir de l'arquitectura, l'art, les festes, l'artesania
i de la nostra rica gastronomia».
Al llarg de l'estiu s'han instal·lat fins a
deu totems repartits pels punts templers més destacats de la ciutat de
Borriana. En les entrades a la ciutat
per Castelló i Vila-real, i Nules. Dins
del barri antic, se situen els tòtems
en la plaça Major, explicatiu de tota
la ruta, a la casa Abadia i la muralla
i absis de la Basílica del Salvador, al
carrer Sant Agustí en la resta de mu-

ralla, a l'església de Sant Blai, al carrer Sant Pasqual, en la muralla i torre
medieval restaurades, i fora del nucli
urbà, en l'Alqueria de Calatrava, la
Torre del Mar i, l'últim, a Vinarragell.
«És una forma que els veïns i veïnes, i
també els visitants coneguen un poc
més de la nostra història, i el passat
templer amb el qual va comptar Borriana». L'aguerrida fe dels templers,
la seua valentia i fidelitat els va convertir en la Baixa Edat Mitjana, en
l'orde més poderosa del món. En les
nostres terres, aquesta orde militar
va ser decisiva per a la conquesta
cristiana, ja que els templers van ser
el braç armat dels reis des del segle
XII. Amb les seues espases i moltes
vegades amb les seues vides, es van
guanyar la donació de múltiples propietats: terres, castells i viles.
La província de Castelló està plena
d'aquells vestigis de l'Edat Mitjana.
Des de Peníscola fins a Borriana, el
territori s'esguita de llocs increïbles
que porten al visitant a reviure el

seu passat templer. És el moment
de posar en valor aquesta història.
De donar a conèixer els llocs que van
ser fites i símbols que demostren la
riquesa del nostre passat.
D'aquesta manera, Borriana entra
a formar part de la xarxa de ciutats
com Culla, Peníscola o Alcalà de Xivert, en els quals ja s'ha instal·lat la
informació divulgativa. Al projecte
s'aniran incorporant iniciatives que
ajuden a divulgar aquest patrimoni
de forma atractiva i didàctica.

SAN BLAI

ARRANQUEN LES OBRES DE CONDICIONAMENT
DE L'ENTORN DE Sant Blai
La previsió és que finalitzen a finals del pròxim mes de novembre
El regidor de Cultura, Vicent Granel assegura que la iniciativa permetrà “recuperar un barri
oblidat i oferir una imatge de benvinguda a la nostra ciutat a l'altura del que es mereix"

L'

Ajuntament de Borriana va
començar la segona setmana
d'agost les obres de condicionament de l'entorn de Sant Blai, que
amb un import de 431.000 euros
dins de l'Estratègia Edusi dels Fons
Feder permet reformar i rehabilitar
l'ermita de Sant Blai, la plaça annexa
i el carrer adjacent.
Així ho va avançar el regidor de Cultura, Vicent Granel, que va precisar que
la previsió és que les obres finalitzen
al mes de novembre i ha manifestat
que amb aquesta “actuació estratègica” es podrà recuperar un espai
que, al seu parer, “havia estat abandonat fins avui, i que ara comptarà
amb el reconeixement necessari”.
En aquesta línia va voler subratllar la
transcendència de la iniciativa perquè
permetrà “recobrar un barri oblidat i
oferir una imatge de benvinguda a la
nostra ciutat a l'altura del que es mereix".
“Han sigut molts mesos de treball que
ara es veuen materialitzats amb l'inici
d'unes obres que milloraran l'entorn
de l'ermita del patró, en la qual es podran celebrar les festes el proper mes
de febrer", va manifestar Granel.
A més va explicar que fins ara, en les
últimes setmanes, els treballs que
s’han iniciat corresponen a la connexió d'aigua i es fonamenten en la
instal·lació de les canalitzacions de
desaigües necessàries per a evacuar
l'aigua de pluja de la mateixa plaça.
Concretament, les obres iniciades
consistiran a rehabilitar les tres façanes exteriors de l'ermita i, d'una manera especial, les dos que han estat
durant molts anys adossades a habitatges, instal·lar il·luminació nocturna
i rehabilitar les façanes confrontants
amb jardins verticals.

En aqueix sentit va recordar que des
de l'enderrocament de l'antic hospital per a pobres de Sant Blai l'any
2011, el solar de la plaça s'ha convertit en “un dels espais públics més
deteriorats i abandonats de tot el
municipi”, i va afegir que el consistori
va reorientar la plaça com improvisat aparcament per a vehicles i “va
descuidar l'estètica urbana a l'espera
d'executar la remodelació, que s'ha
demorat durant vuit anys per falta
de diners fins que el projecte ha sigut
vinculat als fons europeus Feder”.
També inclou, va detallar el responsable municipal de Cultura, “la recuperació de la història a través del
disseny de la nova plaça”, l'entrada
de la qual, al 'Jardí de l'Hospital' que
és com es denominarà ara l'entorn de
l'ermita, serà per un gran reixat, que
representarà l'antic hospital, per la
qual cosa es recuperarà el taulell que
ara es troba deteriorat”.
En relació a la zona que ocupava la
banda de música, es col·locarà una
pèrgola per a realitzar activitats culturals i musicals i es crearà un espai
on tindrà un especial protagonisme
la popular Font del Vi, eix de les celebracions del matí del 3 de febrer
durant la festivitat de Sant Blai.
A més, una escalinata unirà el desnivell que existeix amb el carrer adjacent, des de la qual s’hi podrà accedir
i hi haurà un mur de separació entre
el vial i la nova plaça.
Per part seua, el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, va assenyalar
que les obres d'urbanització de la
plaça situada entre l'ermita de Sant
Blai i el llit del riu Anna “canviarà la
cara a un dels punts més degradats
del nucli urbà de Borriana”.

Arnandis va explicar que el projecte
d'execució preveu transformar l'actual aparcament de vehicles en dues
zones verdes temàtiques. Un serà un
jardí arqueològic amb plantes medicinals i aromàtiques que estarà situat en la part de la plaça més pròxima
a l'església de Sant Blai i en el qual es
posaran en valor les restes trobades
en la necròpoli medieval pròxima a
l'antiga ermita.
El jardí previst, va assenyalar Arnandis, inclourà un passeig de xicarandes que connectarà l'església amb el
llit del riu a través d'una escala per a
salvar el desnivell de la plaça i en un
altre punt del solar es construirà una
pèrgola de cinc metres d'altura que
podrà albergar fires, mercats medievals o concerts a l'aire lliure.
Finalment, el projecte de remodelació
de la plaça també preveu conservar
tots els paviments hidràulics trobats
en l'antic hospital per a pobres derrocat fa vuit anys. En relació a les parets
mitgeres entre edificis que queden al
descobert, seran dissimulades mitjançant plantes vegetals trepadores
i es col·locarà paviment ceràmic en la
major part del sòl de la plaça.
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CULTURA

BORRIANA CONVOCA EL CONCURS
D'HARMONITZACIÓ DE NADALES POPULARS
EN VALENCIÀ
Les regidories de Cultura i de Normalització Lingüística convoquen el certamen
que tindrà un premi per al guanyador de 600 euros

L'

Ajuntament de Borriana a través
de les regidories de Cultura i de
Normalització Lingüística han
convocat juntament amb la Coral Borrianenca, una nova edició del Concurs
d'Harmonització de Nadales Populars
en valencià que tornarà a omplir de
música tradicional les properes celebracions de Nadal.
Tal i com explica el regidor de Cultura,
Vicent Granel, un dels objectius principals del concurs és “l'ampliació del
repertori coral nadalenc escrit i cantat
en valencià”, a més d'intentar oferir la
possibilitat futura que les obres inèdites “siguen interpretades i difoses
arreu del territori valencià”.

lenciana. L'estil és lliure i la duració ha de
de ser entre dos i quatre minuts, no excedint en cap moment els cinc minuts.

Les obres hauran de presentar-se
abans del dia 10 d'octubre de forma
anònima, i la decisió del jurat es farà
pública durant el mateix mes d'octubre. Les obres premiades seran interpretades per la Coral Borrianenca durant la celebració del concert de Nadal
que oferiran el dia 26 de desembre.
Poden participar tots els músics majors
de 18 anys nascuts a la Comunitat Va-

Les regidories encarregades de l'organització del concurs amb la col·laboració que oferirà en tot moment la
Coral Borrianenca han fet possible que
s'establisca un premi de 600 euros per
al guanyador, a més de la possibilitat
d'entregar fins a tres mencions d'honor o accèssits.
El jurat estarà format pel regidor de
Cultura, el tècnic de Cultura i tres vocals: el director titular de la Coral Borrianenca, el cap de corda d'un grup coral
i una persona de reconeguda solvència
en el món de la música.

LA CINQUENA EDICIÓ DE L'EMAC
SE CELEBRARÀ DEL 14 AL 16 DE FEBRER
El festival de música i art comptarà amb concerts, exposicions i tallers,
i novetats que s'anunciaran en novembre
El cinquè aniversari de la cita cultural
borrianenca ‘emac.’ tindrà lloc entre els
dies 14 i 16 de febrer, amb el CMC La
Mercé de Borriana com a escenari en
tots els espais que s'han creat des de
l'inici de la cita cultural, escenari jardí,
escenari amfiteatre, zona gastronòmica en la plaça la Mercé, la zona d'exposicions en el claustre i els tallers en la
sala dels espills.
El regidor de Cultura, Vicent Granel, i el
director de l’emac, Vicent Tormo, han
presentat les dates de la que serà la
cinquena edició del festival i ja estan
treballant conjuntament per oferir un
cinquè aniversari «ple d’activitats, art
de primer nivell i música d’avantguarda», ha explicat Tormo.
Per la seua banda, Granel ha destacat

que el cinquè aniversari «confirma que
es tracta d'una aposta cultural que va
nàixer com a pionera, i que ha obert un
espai musical i artístic que mai abans
s'havia aconseguit a Borriana, i seguirem treballant perquè estiga present».
Cal recordar, que ‘emac.’ és un esdeveniment cultural i d'espais contemporanis gratuït relacionats amb la música i
les arts, una fira d'art amb programació
musical tant en format concerts com
sessions de dj’s en tres dies realment
intensos a Borriana.

Com ja és tradicional, al mes de
novembre es donarà a conèixer el
cartell complet de la part musical.
D'altra banda, per a participar en el
conegut com emac.art s’obrira una
convocatòria pública i serà necessari
enviar un correu electrònic a borrianaemac@gmail.com amb un portafoli de l’artista, proposta expositiva i
motivació per a participar, el termini
per a enviar sol·licituds començarà a
finals de setembre.
Per una altra banda, ‘emac.’ ha començat una línia de col·laboració
amb la Regidoria de Cultura en la
celebració de concerts de música al
Teatre Payà, amb l'objectiu de donar
a conèixer el segell ‘emac.’ més enllà
de les dates del festival.

CULTURA

SENIOR I EL COR BRUTAL ARRIBA
A BORRIANA EL PROPER MES D'OCTUBRE
Serà el dimarts dia 8 d'octubre a les 22h, vespra de la festivitat del 9 d'Octubre.
A més hi ha prevista una sèrie de concerts programats amb el suport
de l'Institut Valencià de Cultura
La venda anticipada de les entrades per a aquests espectacles es farà a Buraudio
a partir del 16 de setembre

L'

actuació de Senior i el Cor Brutal
arriba a Borriana el proper mes
d'octubre, al Teatre Payà, com
a inici d'una sèrie de concerts que es
programen conjuntament amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura. La
Regidoria de Cultura ja té enllestida la
programació i la venda d'entrades per a
la tardor de 2019 pel que fa a l’apartat
de música.

és un dels punters de l'escena valenciana. Amb més d'una dècada de treball, vuit discos i més de 300 concerts
segueixen en plena forma amb el seu
característic estil de fer rock americà
en valencià.

El regidor de Cultura, Vicent Granel,
ha explicat que la programació musical “combina molts estils per incloure
totes les demandes i sensibilitats, a
més de tots els concerts que oferiran
les agrupacions locals fins al mes de
desembre".

El primer dels concerts de tardor serà
a càrrec de Toni de l'Hostal, i tindrà lloc
el dissabte dia 5 d'octubre a les 20h al
Trinquet Municipal en acabar la partida
que començarà a les 18 h.

Serà el dimarts dia 8 d'octubre a les
22h, la vespra de la festivitat del 9
d'Octubre, quan Senior i el Cor Brutal
presentarà a l'escenari del Teatre Payà
el seu nou treball anomenat Post. El
grup liderat per Miquel Àngel Landete

E

Les entrades per al concert tindran
un preu de 5€ en platea i de 4€ en les
butaques de l'amfiteatre. El concert
compta amb la col·laboració de l'EMAC.

Música per a menuts
També els més menuts de la casa podran gaudir de la millor música amb
Nànets Band Rock, una banda divertidíssima de rock en valencià per a
xiquets i xiquetes. En l'espectacle es
combinen cançons amb temàtiques
del món de la infància i els valors en-

dolcits amb temes d'actualitat. Este
concert tindrà lloc el diumenge dia 13
d'octubre a les 18h al Teatre Payà. El
preu de l'entrada serà de 5€ en platea i
de 4€ en les butaques de l'amfiteatre.
La programació de concerts s'acabarà amb una proposta de fusió musical
flamenca amb el projecte anomenat
Amura que componen Matthieu Saglio
al violoncel, Isabel Julve al cant, ball,
palmes i castanyoles i José "El Piru" a
la guitarra i el ronroco.
El concert tindrà lloc el divendres dia
29 de novembre a les 22h al Teatre
Payà. El preu de l'entrada serà de 5€
en platea i de 4€ en les butaques de
l'amfiteatre.
La venda anticipada de les entrades
per a aquests espectacles es farà en
Buraudio des del 16 de setembre fins
al dia de les representacions, de dilluns
a divendres de 10h a 13h i dimarts i dijous de 18h a 20h.

L’ARENILLA PARTICIPA EN LA 10ª
MOSTRA INTERNACIONAL DE FOLKLORE
DE MONTEMOR-O-NOVO (PORTUGAL)

l Grup de Danses Tradicionals
l’Arenilla de Borriana es va
desplaçar a Montemor-o-Novo
(Portugal) per a participar en la 10a
edició de la seua Mostra Internacional de Folklore, que va tindre lloc del
7 a l’11 d’agost en aquella bonica localitat de l’Alentejo portugués.
El grup l’Arenilla ja havia participat en
el festival el 2013, i la raó de repetir és
que enguany ha sigut una edició especial, ja que en ser la 10a van convidar

els grups que més els havien agradat i
impactat de les edicions anteriors.
A més de la participació de l’agrupació borrianenca, el festival va comptar amb la presència de grups provinents del Brasil, l’Equador, el Perú
i Romania, un altre grup portugués i
el grup amfitrió, el Rancho Folclórico
Fazendeiros de Montemor-o-Novo.

de les diferents desfilades i actuacions
als carrers, al teatre i a la plaça de bous
de Montemor i també en altres localitats veïnes com Évora i Portel.

Durant els dies del festival, el grup
l’Arenilla va poder mostrar la música i
balls tradicionals valencians a través
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FESTES D'ESTIU

Festes del Carme

C

entenars de veïns i veïnes de la
zona del Port de Borriana, l'alcaldessa, Maria Josep Safont,
i diversos regidors i regidores de la
corporació van participar en els diferents actes de les festes en honor a la
patrona dels pescadors. Els actes van
estar marcats per les celebracions
taurines, els jocs i tallers organitzats
per a xiquets i xiquetes i pels tradicionals sopars de pa i porta que han
tornat a reunir desenes i desenes de
borrianencs al voltant de la devoció
per la Mare de Déu del Carme.
Entre tots els actes destaquen el tradicional “trasllat” de la imatge de la
Mare de Déu del Carme pels carrers
del Port de Borriana el dia de la vespra, i la missa i la posterior processó
el dia de la festa. En la processó la
imatge va ser pujada com cada any
a una de les barques de pesca del
port i acompanyada de moltes altres
embarcacions va fer el tradicional recorregut fins al Grau, on antigament
vivien i treballaven els pescadors. En
arribar enfront del Grau, els representants dels pescadors i les reines
de Borriana van llançar a l'aigua la
corona de llorer en memòria de tots
els pescadors del poble que han faltat, especialment dels familiars i
amics que han faltat últimament.

FESTES D'ESTIU

Festes del Grau

E

l Grau de Borriana celebra
les festes en honor a la Mare
de Déu de la Misericòrdia al
voltant del dia de la Mare de Déu
d'agost, l'Assumpció. Ja que al Grau
està ubicada l'ermita en honor a la
Mare de Déu de la Misericòdia que
segons la llegenda va ser trobada
per uns pastors dins del riu, protegi-

da per una campana, en la desembocadura coneguda com el Clot.
Els veïns del Grau aprofiten el mes
d'agost, que són les dates en què
més grauers hi ha, per a celebrar les
festes amb una gran participació.
Festes populars a la plaça amb sopars de pa i porta i actuacions mu-

sicals, a més d'altres activitats diverses per a xiquets i per a majors,
i els actes del dia de la Mare de Déu
amb missa a vora mar i processó fins
a l'ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Als actes van assistir les
autoritat municipals encapçalades
per l'alcaldessa, Maria Josep Safont,
incondional de les festes del Grau.
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Violencia de gènere i salut

L

Festes de Santa Bàrbara

es festes en honor a Santa Bàrbara es van celebrar com cada
estiu amb diversos actes entre
les antigues escoles en el nucli de les
alqueries, els més populars, i l'ermita de Santa Bàrbara, els religiosos,
amb la presència dels veïns de Santa

Bàrbara, de familiars i amics, i de les
autoritats municipals presidits per
l'alcaldessa.
La gran diversitat d'actes van omplir
de música, color i tradició l'extensa
partida de les Alqueries de Santa

Bàrbara de Borriana. Entre altres,
actuacions musicals, festes infantils,
reunions gastronòmiques: sopars,
dinars esmorzars. Però, sobretot, el
tradicional i reconegut 'bou en corda',
la festa que més identifica els veïns
de Santa Bàrbara.

GENT GRAN

LES TRES ASSOCIACIONS DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE BORRIANA SIGNEN ELS
CONVENIS AMB L'AJUNTAMENT

L'

alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, ha subscrit el
conveni de col·laboració amb

les associacions locals de jubilats
i pensionistes el Calvari, la Bosca i

la Plana Baixa, pel qual el consistori finançarà part de les despeses en
activitats, dinamització i en la pròpia
gestió que els col·lectius realitzen durant tot l'any.

L'alcaldessa ha explicat que amb
l'acord es tracta de continuar ajudant
i col·laborant periòdicament amb les
associacions que s'encarreguen de
“dinamitzar, programar i ajudar a
millorar el dia a dia de les persones
majors de la nostra ciutat”, per la qual
cosa els ha reconegut un any més
que “l'entesa òptima amb cadascuna
d'elles siga per a continuar treballant
colze a colze per als nostres majors”.

A la signatura dels convenis ha assistit també el regidor de Persones Majors, Hilario Usó, que els ha agraït ”el
treball impagable que en moltes ocasions realitzen aquest tipus d'associacions” i ha anunciat que l'Ajuntament incorporarà molt prompte una
quarta associació, l'Associació dels
Majors de Borriana, perquè reben la
col·laboració de l'Ajuntament mitjançant la signatura d'un conveni.
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LA VUELTA

LA CIUTAT ES BOLCA AMB EL PAS DE
la Vuelta 2019 PELS CARRERS DE BORRIANA
L’alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor d'Esports i Via Pública, Vicent Aparisi, van
visitar la caravana que precedeix el pas dels corredors en la parada que va fer al Pla

E

ls principals carrers de la ciutat
van vibrar amb la volta a Espanya
que després de dos anys va tornar a tindre la capital de la Plana Baixa
com una de les ciutats protagonistes
en el desenvolupament de la setena
etapa d'aquesta edició de 2019.
L'èxit d'organització ha sigut possible,
segons ha destacat l’alcaldessa, Maria
Josep Safont, “gràcies al treball de molta gent que des de fa temps va estar
pendent tant dels treballs previs com
de la prevenció i control durant el pas
dels corredors per la ciutat”.
Previ al pas dels ciclistes, l'alcaldessa i el regidor d'Esports i Via Pública,
Vicent Aparisi, varen visitar la caravana que en cada etapa de La Vuelta
precedeix el pas dels corredors, que
va tindre una parada al Pla, i on Safont es va referir a “la resposta de la
gent de Borriana, que va omplir tots

i cadascun dels carrers per on anava
passant el grup de ciclistes".
Aparisi va ressaltar que tant “els treballadors de Via Pública, com l'organització de La Vuelta, o les desenes
de voluntaris dels clubs esportius de
la ciutat han fet un gran treball perquè el pilot de ciclistes haja tornat a
omplir de color la nostra ciutat”
Des del mateix Consistori, els representants municipals es van mostrar
“agraïts amb el treball de Policia
Local, voluntaris de clubs esportius
i treballadors de Via Pública per la
supervisió i el muntatge de les infraestructures necessàries”.
També amb totes les persones, com
el mateix exciclista i representant de
La Vuelta, Kiko García, per “tornar a
situar Borriana en el mapa del major
esdeveniment ciclista de nivell esta-

tal, ja que l'aposta de fer passar els
ciclistes per dins de la ciutat en lloc
de per la circumval·lació, ha sigut un
èxit total, confirmat pel gran nombre de persones assistents que han
aplaudit i gaudit amb el pas de La
Vuelta per Borriana”.
Després del seu pas pel carrer Major, el Pla, el Raval, Encarnació i camí
d'Onda, els ciclistes varen enfilar l'eixida de la ciutat per a dirigir-se cap
a Nules per la circumval·lació, en una
setena etapa que va acabar hores
més tard en el duríssim port del Mas
de la Costa, de primera categoria.

LA VUELTA
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L'ALCALDESSA REP L'ENTRENADOR DE
PORTERS DE L'EQUIP SAUDÍ DE L'AL-NASSR,
EL BORRIANENC DANI CHABRERA

L'

alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, i el regidor d'Esports, Vicent Aparisi, han rebut
en el Consistori l'entrenador de porters de l'equip saudí de l'Al Nassr, el
borrianenc Dani Chabrera, poc abans
de tornar a Aràbia Saudita i de reincorporar-se al seu treball, després
de finalitzar les vacances i d’haver
aconseguit la temporada anterior
que tant el primer equip com el juvenil es proclamaren campions en la
península aràbiga.

Tant Safont com Aparisi li han desitjat
per a la pròxima temporada que els
èxits “siguen tan grans com enguany”
i li han reiterat el seu agraïment per
“continuar portant el nom de Borriana
tan lluny de la nostra ciutat”.

personals com professionals” i per
demostrar que les persones de Borriana “som gent emprenedora, que
no té por als reptes”.

Així mateix, li han traslladat al jove
tècnic Dani Chabrera les felicitacions
del municipi i de la corporació per ser
“un exemple per a les generacions
futures a l'hora de continuar descobrint món i obrint horitzons tant

BORRIANA RECUPERA EL TRADICIONAL
ART DE PESCA AMB RALL
El II concurs i exhibició es va celebrar a la platja l'Arenal, dins del programa
de les festes de la Misericòrdia

L

Organitzat per l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana
(Aparcova) i l'Ajuntament de Borriana

a platja de l'Arenal de Borriana va
ser l'escenari del II concurs i exhibició de pesca tradicional amb
Rall que organitza l'Associació de Pesca amb Rall de la Comunitat Valenciana
(Aparcova) i la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Borriana.

Per a Aparisi, es tracta “d’una manera de recuperar un art tradicional que
en poques poblacions es promociona”, i també una forma de visibilitzar i
difondre un “costum valencià amb un
alt valor històric i cultural”, i perquè els
més xicotets i les més xicotetes el descobrisquen i la gent més major puga
recordar-lo.

El dissabte 7 de setembre, i dins del
programa de les festes de la Misericòrdia, se celebrà a primera hora del
matí a la platja de l'Arenal, enfront de
l'antiga zona del càmping un concurs
d'aquesta modalitat de pesca mil·lenària i mediterrània.
El regidor d'Esports, Vicent Aparisi, ha
destacat que aquesta disciplina tradicional “continua sent una desconeguda”, i considera que és el moment de
donar-la a conèixer i que no es perda.
Per això ha agraït a Aparcova la insistència per a organitzar un concurs que
puga recuperar aquesta modalitat i
que siga practicada pels veïns i les ve-

La pesca amb rall és comuna en molts
paratges i en les costes del Mediterrani
i es practica des de fa segles en el litoral de la Comunitat Valenciana.

ïnes, ja que mostra «el treball i l'antiga
activitat pesquera a la nostra platja”.
El concurs començà a les vuit del matí, i
durant dues hores es va poder conèixer
la tècnica de llançament de rall i les seues característiques per a totes aquelles persones que van voler acostar-se.

Els pescadors l’usaven per la facilitat
en el seu maneig a la vora de l'aigua,
ja que es pot usar a peu o bé amb embarcació, però sempre en paratges que
regularment no excedeixen de tres,
quatre o com a màxim de cinc pams
d'aigua, només es pot usar quan el
pescador veu els peixos al fons, per la
qual cosa es considera una pesca de
subsistència i sostenible.

ESPORTS

GRAN ÈXIT DE LA XIV EDICIÓ DEL TRIATLÓ
CIUTAT DE BORRIANA
La competició esportiva va arribar als carrers del districte Marítim
el diumenge 25 d'agost a les nou del matí
Javier Ruiz i Sonia Ruiz van ser els guanyadors de la XIV edició del Triatló Ciutat de Borriana
Carlos Capella va voler retornar
l'agraïment als col·laboradors, a
l'Ajuntament i a les persones inscrites, “ja que no han dubtat ni un segon
a participar i ens han demostrat la
seua confiança a l'hora d'organitzar
el triatló”.
Per part seua, el director tècnic de la
prova, va explicar que es realitzarien
“fins a tres eixides diferents amb uns
minuts de separació perquè el desenvolupament de la prova siga el més
senzill possible i no dificulte l'evolució
de les persones participants”.

L'

Ajuntament de Borriana va donar el seu suport al Triatló Ciutat de Borriana, que es va celebrar pels carrers del districte Marítim
el diumenge 25 d'agost, a les nou del
matí, hora en què es va donar l'eixida
als participants.
En la presentació de la XIV edició de
la prova van participar el regidor d'esports, Vicent Aparisi, el president del
club Triatló Borriana, Carlos Capella, el
director tècnic de la prova, Héctor de
la Cagiga i Alfonso Peirats, membre de
l'organització.

En aquesta línia, Aparisi va voler
agrair als veïns i veïnes de Borriana
la seua assistència a la prova com a
espectadors perquè, segons va manifestar, “es tracta d'una cita esportiva espectacular”.
Els representants del club van coincidir
amb l'edil d'Esports a assenyalar que
esperaven de nou “un gran ambient
tant a nivell de participants com de
públic”, a més d'afirmar que la competitivitat “estava assegurada amb la
participació de grans noms del triatló
en la prova”.

També va assenyalat que enguany la
prova mantindria l'itinerari de la prova ciclista per deixar completament
lliure la carretera del Port per a poder accedir a la zona marítima” i va
afegir que després de dotze edicions,
“hem aconseguit depurar i optimitzar els circuits pels quals transcorre
la prova”.
Javier Ruiz i Sonia Ruiz van ser els guanyadors de la XIV edición del Triatló
Ciutat de Borriana. El regidor d'Esports,
Vicente Aparisi, va entregar els trofeus
de la competició puntuable per al circuit provincial.

En la seua intervenció, Vicente Aparisi
va voler agrair la “gran responsabilitat”
demostrada pel club organitzador i va
lloar “el treball ben fet que hi ha darrere” i que seguisquen endavant amb “un
esdeveniment que evidencia l'atractiu
de Borriana”.
El responsable municipal d'Esports va
mostrar la seua satisfacció per tractar-se “d’una de les proves més emblemàtiques de la nostra ciutat” i va
felicitar els organitzadors perquè el
Triatló de Borriana ha tornat a ser “un
èxit quant a convocatòria i ha tornat a
exhaurir les inscripcions amb 400 participants”.
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PENSANDO EN BORRIANA: FIESTAS
Y TRABAJO

M

ientras se escriben estas líneas,
Borriana disfruta a pesar de las
inclemencias meteorológicas de
sus fiestas patronales en honor a la Mare
de Déu de la Misericòrdia, que se han preparado con respeto a las tradiciones, que
los Socialistas potenciamos, pero también
innovando para tratar de minimizar las
molestias y llegar a todos los públicos y
que así sean más participativas y plurales.
Por primera vez el recinto de la fiesta ha
contado con tres ubicaciones distintas,
para llevar alternativamente música y
alegría no sólo a una zona de Borriana,
sino a varias, y en la programación hemos
encontrado actividades de lo más variado
para todas las edades, centradas en la diversidad y combinando ocio y cultura.
En definitiva, se trataba de lograr unas fiestas para llegar a más público, molestar
menos y que se disfruten más, y todo ello
gracias a una buena planificación que los
Socialistas hemos preparado con ilusión
para estrenar el curso 2019-2020.
Unas fiestas que han estado arropadas,
además, por un dispositivo de seguridad
importante y que se ha incrementado
respecto al 2018, de modo que la media
diaria ha sido de 37 policías por jornada,
si bien, en los actos más multitudinarios
dicha media se ha visto incrementada.
Además se ha contado con el apoyo y colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Unidad Adscrita a la Generalitat
Valenciana y la Agrupación de Voluntarios
Provincial, a la cual Borriana está adscrita,
a quienes queremos agradecer su encarecida labor en este artículo; y esperamos,
de todo corazón, que cuando lean este artículo hayan disfrutado de verdad.
PROYECTOS EN MARCHA
Pero no todo es fiesta en Borriana, pues
durante los últimos días vemos cómo
avanza considerablemente el carril ciclopeatonal de Grao, que en breve completará el
anillo saludable entre el casco urbano, el
Grao y el Puerto, y que solo va a suponer
ventajas para todos, convirtiendo un poco
más a Borriana en lo que queremos, una
‘Ciudad para las personas’, donde pasear
y trasladarse en bicicleta o a pie sea más
cómodo y, sobre todo, más seguro.
Ustedes saben las duras críticas que recibió la remodelación de la hoy avenida del
Puerto… pero el tiempo lo ha puesto todo
en su sitio: ha puesto a las personas en la
óptica de los gobernantes, y los Socialistas, que gracias a ustedes tenemos dicha
responsabilidad, no cejaremos en nuestro
empeño de mejorar las infraestructuras, a

pasos grandes o más pequeños, para seguir avanzando.
En esta línea de trabajo se continúa para
remodelar el antiguo ambulatorio y albergar a los Servicios Sociales, para construir
una edificio polifuncional en el Puerto y las
metas de nuestro programa que solo están pensadas para ustedes.
CEMENTERIO MUNICIPAL
Otra de las necesidades fundamentales
en la que estamos trabajando es en una
gran ampliación del cementerio municipal,
que a día de hoy ha agotado prácticamente su capacidad.
Durante años, lo único que se ha hecho
en estas instalaciones, tan necesarias, ha
sido sucesivos parches que han sido ocupados rápidamente, creando el problema
de tener que construir sin orden y de manera continua para poder albergar el descanso de los seres queridos.
Los Socialistas creemos que hay que
abordar el problema con una perspectiva
más amplia y a largo plazo, de modo que
vamos a invertir más de 400.000 € en la
construcción de un nuevo cementerio,
ampliando el actual, actuando con previsión y visión de futuro para solucionar los
problemas de un lugar que tanto respeto
y cuidado merece.
PENSAR EN BORRIANA
Pero, mientras los Socialistas pensamos
en Borriana, empiezan a hacer aparición
las “mociones” de VOX que respaldan sus
“hermanos ideológicos” del PP y Ciudadanos con la boca grande; intentando socavar
la unidad política tan necesaria en temas
fundamentales a través de soflamas que
no responden a los intereses de Borriana.
Vamos, que pretenden crear un debate artificial que no existe en nuestra ciudad.
Así, en el pleno de septiembre se dio cur-

so a dos mociones, una sobre la implantación del distrito único para la elección de
centro y otra en contra del plurilingüismo
i concretamente de la enseñanza del valenciano. La primera, aun sabiendo que en
Borriana ya hay distrito único para la elección de centro y que más del 90% de las
solicitudes de escolarización se hacen en
el centro elegido en primera opción, argumentan que esas mociones son para que
en otros pueblos también se haga, “para
ellos Borriana es lo de menos”.
La segunda, manifestando un desconocimiento total de la legislación y confundiendo Decretos con Leyes, lo único que
pretenden es la eliminación del valenciano
de los centros educativos, y si pudiera ser
de la calle también, para volver a las etapas más oscuras de la historia de España.
No es que sea triste que VOX quiera sembrar el temor y la confrontación (que ya es
triste en si mismo), lo triste de verdad es
que Ciudadanos les baile el agua y que el
PP –que nos ha gobernado 20 años– se
sume a sus mociones en contra de lo que
hace en otras autonomías como Cataluña
o Galicia (donde defiende precisamente
una ley de plurilingüismo igual que la valenciana). De traca.
Señores: gobernar es una responsabilidad
y un privilegio, y aquí estamos para PENSAR EN BORRIANA y, en la medida de nuestras posibilidades, hacer mejor la vida de
nuestros vecinos, no para crear malestar y
debates que no existen. Piensen en Borriana y en sus problemas (los que el PP en 20
años no solucionó y los Socialistas sí).
Sea como fuere, los Socialistas, no tengan
duda, seguiremos trabajando en esa línea,
con ilusión y ahínco.
Entretanto, esperemos que hayan podido
disfrutar de las fiestas, y que hayan gritado, unidos y bien fuerte: VISCA BORRIANA!
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COMENÇA EL CURS

L'

inici del curs sempre du aparellat
nous reptes per complir, encara que
per a nosaltres el curs du encetat
des del passat mes de maig. Encara així,
l'inici del curs ens du bones notícies, amb
forma del nou IES Jaume I, que ja tenim
anualitzat, i som coneixedors dels passos que s'hauran de fer per veure'l fet
una realitat en el 2022. Amb el contracte
del projecte signat, la Conselleria d'Educació de Vicent Marzà tornarà a complir,
i veurem com l'any que ve començaran
unes obres anhelades pel professorat
i alumnat. Vora 15 milions d'euros per
convertir-se en el centre d'educació secundària més important de tot el territori
valencià, i el tindrem a Borriana. Després
de la construcció del Cardenal Tarancón,
serà el moment de l’IES Jaume I, i aconseguir nous reptes per a la nostra ciutat.
El 2020 s'invertiran vora 4 milions d'euros, en el 2021 prop de 8 milions, i per
acabar les obres al 2022, la resta. Venen
anys de feina, on els alumnes hauran de
realitzar les seues classes en el solar de
l'antic IES Llombai, que s'habilitarà durant el període de les obres, i que deixarà
un institut antic, amb un centre d'última
generació.
Una vegada acabat el centre educatiu, el
Cicle d'Artesà Faller tindrà les millors instal·lacions, a l´igual, que totes les seues
dependències, i deixaran l'antic escorxador per estar al nivell del que s'ensenya.
Estem d'enhorabona, perquè el nou curs
ha tornat a deixar clar que més del 90%
de l'alumnat ha pogut entrar en la primera opció escollida pels seus pares i
mares. D'aquesta manera, més de 5.000
alumnes han començat el curs amb
les seues instal·lacions preparades. El
nou curs també ha començat amb més
professorat, en total més de 1500 professors i professores més, i a Borriana
des del 2015 hi ha quasi 40 professors
més per pràcticament el mateix nombre
d'alumnat. Una millora important que
Compromís veu indispensable per a l'escola pública valenciana.
I per a millorar els centres educatius de
la nostra ciutat, comptem també amb la
redacció dels Plans Coeducatius que 4
centres de Borriana han realitzat gràcies a l’assessorament i formació que des
de l’Ajuntament els hem facilitat. Més de
1.500 persones van rebre la formació el
passat curs, i varen prendre part en l'inici d'un projecte que suposa un pas més
dins de la consecució d’uns centres coeducatius en els que la perspectiva de

gènere i la cerca de l’equitat entre totes
les persones que formen la comunitat
educativa siga una realitat a les aules i
els patis. Però no ens aturem, ja que el
proper any seran 4 centres més els que
rebran eixe assessorament i també seguirem treballant amb tots els centres de
la ciutat perquè continuen amb diverses
experiències sobre aplicació de mesures
per a la consecució real i total de la igualtat. Cal seguir amb la feina perquè tots
els centres de la localitat compten amb
la redacció dels seus Plans Coeducatius i
puguen executar-los.
Junt a l'escolarització, treballem per que
Borriana compte amb un Estudi de Mobilitat per a la tota la població, i es comprometa a realitzar el projecte dels Camins
Segurs Escolars, en el que es promou la
mobilitat dels alumnes, deixant els vehicles de quatre rodes a casa.
Per la seua banda, els universitaris
compten per tercer any consecutiu amb
el servei de transport públic directe fins
a la Universitat Jaume I. El tercer any i
la demanda del conegut com Bus de la
UJI ha augmentat, i això es prova de que
l'estudiantat de Borriana necessitava
aquest servei per poder evitar agafar el
cotxe particular o realitzar les connexions d'autobús i tren, necessàries per
arribar fins a les classes a la universitat.
Les escoles lliures
Per altra banda, i també amb el curs escolar iniciat, el partit de l’ultra dreta a
Borriana ja ha començat a fer moviments
persecutoris a l'escola pública. Tant és
així que ha demanat els Projectes Lingüístics de cada centre educatiu a l'ajun-

tament, cosa que l'administració local no
té, sinó que són els mateixos centres els
que aproven el seu projecte, i el que el
tenen. Des de Compromís voldrien aclarir
que és cada Consell Escolar, format per
pares, mares i el claustre del professorat,
el que decideix democràticament el Projecte Lingüístic de cada centre.
No anem a permetre, si eixa és la seua
intenció, de perseguir als centres educatius de Borriana per l'ensenyança del
valencià a les seues classes. La nostra
llengua és la nostra cultura, que hem de
cuidar, de voler, i sobretot respectar. I és
que en l'últim plenari, es va veure el poc
tacte que l’ultra dreta té amb l'escola pública i amb el valencià. No es pot consentir que s'odie una llengua per ser diferent,
i més encara, quan és la llengua que parla
la teua gent, el teu veí o veïna, i el teu
poble. Hem d'estar a una en la defensa
de la nostra cultura, la valenciana, la que
ens uneix, i no caure en debats estèrils,
que sols pretén dur a l'opinió pública odi
i menyspreu.
Des de Compromís anem a seguir treballant pel nostre poble, per Borriana, per
la seua història, les seues tradicions, la
seua cultura, i també pel seu futur. Un
futur que comença en els nostres fills i
filles, i en la seua educació, on Compromís sempre es deixarà la pell. Si vols participar i proposar noves idees, 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
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UNAS FIESTAS SIN CONSENSO

P

or no querer escuchar, pasa lo
que pasa. Uno de los grandes
problemas que tiene el equipo
de gobierno de Burriana es ese: que
aunque se disfrazan de gente de consenso la realidad es otra muy distinta. Y prueba de ello son las propias
fiestas de la Misericòrdia en nuestra
localidad.
El PSOE y su socio Compromís decidieron rechazar la propuesta de la
Federación Taurina de Burriana de
adelantar una semana las fiestas de
la Misericòrdia, consensuada con la
Junta Local Fallera y las AMPA de la
ciudad. El acuerdo entre las partes no
ha sido suficiente para que el PSPV
tome en consideración una medida
que pretendía adelantar una semana
los festejos de septiembre de modo
que todos los escolares estuvieran
liberados para disfrutar, al cien por
cien, de las celebraciones.
Y así ha ido todo. Los actos han quedado deslucidos porque el hecho
de que los niños vayan al colegio, al
instituto y los estudiantes vuelvan
a la universidad cambia la rutina de
las familias. Nosotros creemos en
la participación, en el consenso y en
escuchar a nuestros ciudadanos para
que sea el interés general de Burriana el que decida frente al criterio unilateral de un partido político. En lugar
de atender a la voluntad de Burriana,
el PSPV vuelve a mirarse el ombligo y
decide por libre qué es lo mejor para
sus siglas.
Nosotros creemos que con la iniciativa hubiera ganado Burriana, pero sobre todo, se hubiera escuchado la voluntad de una ciudad a la que el PSPV

y sus socios, ni escuchan ni atienden
desde hace años.

enfermedad y nadie le pone remedio.

Falta de mantenimiento en Burriana

El PSPV de Burriana ha decidido recortar a mitad de año la partida de
Servicios Sociales para atender a las
familias. La medida supone un tijeretazo de 12.000 euros a unos fondos
que deben ser una prioridad, sobre
todo teniendo en cuenta que todavía
quedan meses para acabar el año y
se pueden dar emergencias sociales
que deben ser atendidas.

Y acabado el verano, vuelven los mismos problemas. Se inicia un nuevo
curso pero la incapacidad de gestión
del Ayuntamiento ha hecho que esté
todo abandonado y que la falta de
mantenimiento sea una constante:
haya plagas de bichos, hay suciedad
y los servicios públicos dejan mucho
que desear. No es la Burriana que merecemos. Un claro ejemplo de ello es
el abandono del río Ana de cuyo abandono hemos recibido muchas quejas.
O qué decir del Clot de la Mare de
Déu, una de las joyas de Burriana y un
emblema para todos los vecinos de
la localidad y para los visitantes. Por
desgracia, cualquiera que se acerque
podrá comprobar que la falta de mantenimiento es una constante: cada
vez es más complicado pasear por
esta zona y cada vez hay más maleza.
El abandono del Clot es un símbolo
del abandono de Burriana. Pasear
por el Clot debe ser un privilegio, porque es un tesoro único. Sin embargo,
en la actualidad recorrer el paraje se
ha convertido en todo lo contrario,
porque es triste ver basuras, falta de
conservación en jardinería y señalización abandonada. Además, muchos árboles siguen afectados por una

Menos ayudas sociales

El decreto de alcaldía suscrito el pasado 1 de agosto por la alcaldesa de
Burriana supone reducir la partida de
Servicios Sociales en 12.000 euros.
No es la primera ocasión en la que
estos fondos se recortan ya que en
2018 se reservaron 400.000 euros y
cerraron el ejercicio con un gasto de
300.000 euros.
Es evidente que para el PSPV la
emergencia social era una prioridad
en campaña pero ya no lo es. Y prueba de ello es la periódica reducción
de la partida económica. Si efectivamente el número de familias que
en Burriana están en una situación
vulnerable se ha reducido es una
excelente noticia. Sin embargo, si lo
que el PSPV está haciendo es echar
mano de estos fondos porque han
liquidado el fondo de imprevistos es
una temeridad.

ESPORTS

PROTEJAMOS EL CLOT

Cs

E

l "Clot de la Mare de Déu", fue
declarado en 2002; siendo el
primer paraje Natural declarado de la Comunitat Valenciana, y por
ello, como Burrianense me siento orgullosa de él, y disfruto paseando y
admirando su belleza.
A día de hoy, y a pesar de las criticas
de los ecologistas por el abuso que se
está haciendo del Clot con las carreras, los paseos en barca y su explotación turística, el Ayuntamiento no ha
hecho nada para protegerlo y es que
nunca ha estado en peor condiciones
que ahora. Tenemos un paraje sucio,
con árboles muertos y sin podar, lleno
de matorrales, de plantas invasoras
como las cañas que lo invaden todo,
etc. En definitiva, en estado total de
abandono.
En el 2006 el grupo ecologista Gecen
ya pidió que se suspendieran las visitas guiadas que el Ayuntamiento de
Burriana programa. En opinión del colectivo, resulta incompatible proteger
el Paraje Natural y permitir el paseo
en barca por sus inmediaciones. Y si a
esto le sumamos lo dicho, y las carreras que se realizan tiene como resultado la puesta en peligro de nuestro
enclave más preciado.
Por ello, desde Ciudadanos le pedimos
al concejal de Medio Ambiente que
además de subirse el sueldo, se de
un paseo por el Clot y tome medidas
inmediatas para frenar esta situación
antes de que sea demasiado tarde.

Burriana
Igualmente, ocurre con la pasarela.
Cada vez que llueve, se derrumba.
Pero parece que no pasa nada de
nada, una y otra vez. Pese a que la
competencia pertenece al Ministerio el Ayuntamiento se ve obligado a
arreglarla, y si la arregla, costas denuncia al consistorio, ya que alega
que los vecinos tiene otra ruta alternativa, pero parece ridículo que los
vecinos tengan que ir hasta Burriana
para ir al grao y más por un camino
rural que está en pésimas condiciones. Y cada vez que llueve, la misma
historia.
Unos por otros y la casa sin barrer.
Queremos una solución definitiva
ante el conflicto. No puede ser que
los perjudicados sean los vecinos de
las terrazas. Costas y el Consistorio
deberían de ponerse de acuerdo de
una vez por todas para buscar la mejor salida a esta problemática.
En la actualidad, existen muchos espacios protegidos que cuentan con
puentes para circular los vehículos
sin que pase absolutamente nada. Y
sin embargo, a Burriana se le niega
que pueda construir uno y nos vemos
obligados a abrir rutas alternativas
mucho más costosas por la incapacidad política de unos y otros, generando molestias innecesarias.
En Ciudadanos lo tenemos claro, nuestra ciudad tiene que permanecer
unida. También por la costa.
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VOX BURRIANA
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n el pleno del jueves 5 de Septiembre, el grupo municipal VOX
Burriana presentó dos mociones en favor de la libertad de los
padres a la hora de elegir el modelo
educativo para sus hijos.
La primera de ellas, la moción sobre
el Distrito Único, solicitaba al Ayuntamiento de Burriana que instara a
la Generalidad Valenciana a que se
aplique el Distrito Único en todos los
municipios de la región.
Algo que parecería fácilmente asumible por el equipo de gobierno ya que
ellos mismos solicitaron el Distrito
Único para Burriana el 26 de Abril de
2016, y desde entonces se aplica con
éxito en el municipio.
La segunda moción, referente a la libertad linguística, pedía libertad de
elección de lengua en la que los padres
quieren que se eduque a sus hijos.
El grupo municipal VOX agradece
a Partido Popular y Ciudadanos su
apoyo a las mociones presentadas.
En cuanto al equipo de gobierno, por
si alguien aún tenía dudas, ha quedado retratado. Las lentes del sectarismo con las que ven la realidad les ha
impedido permitir que los padres del
resto de municipios de la
Comunidad Valenciana tengan la libertad de elegir el centro educativo
para sus hijos y la lengua con la que
se les eduque. Ni con su discurso

victimista, cargado de falacias, la izquierda de Burriana ha sido capaz de
ocultar la realidad, que los realmente discriminados en la Provincia de
Castellón son los padres que quieren
escolarizar a sus hijos con línea en
español.
Según el TSJCV : “Existe más desproporción en detrimento de la lengua
castellana” ya que de los 91 centros
sostenidos con fondos públicos, ninguno tiene línea en castellano y en
solo 11 se puede optar por el modelo
mixto (valenciano-castellano) frente
a los 75 que optan por el valenciano.
El grupo municipal VOX preguntó a la
bancada de COMPROMÍS Y PSOE por
lo que el citado TSJCV afirma y únicamente pudieron dar la callada por
respuesta.
Su único argumento en su exposición
fue que VOX “odia el valenciano”, cuando VOX, con el apoyo de PP y Cs
,denuncia la falta de libertad de los
ciudadanos y el uso torticero que la
izquierda hace de la legislación vigente. Los grupos de la izquierda no
entienden porque no escuchan.
Jesús Albiol, concejal de VOX en el
Ayuntamiento de Burriana, afirma:”Ya sabíamos que les produce

alergia que los demás seamos y queramos ser libres.
El 26 de agosto se publicaba en
"Las Provincias" que "el Consell da
136.000€ a la entidad que espía si los
niños hablan en catalán", estamos en
un claro proceso de pancatalización
que Compromís y PSPV pretenden
culminar con éxito, no se lo vamos a
permitir. El señor Marzá ya dijo que
"no habrá independencia (refiriéndose a Cataluña) sin Valencia”, son
la marca blanca de los independentistas y pretenden hacernos catalanes de segunda, no podrán, somos
valencianos y españoles de primera."
VOX ha llegado para dar VOZ a quienes la izquierda "progre" había silenciado, para corregir la mala gestión
de lo público, para luchar contra la
dictadura de lo políticamente correcto y para dar la batalla de las ideas.
El concejal Jesús Albiol, concluye: “La
libertad es de los individuos, no de las
lenguas ni los territorios, es lo que se
votó en el pleno del Ayuntamiento
de Burriana, y PSOE y COMPROMÍS
decidieron cerrar las puertas de las
aulas a los padres que eligen la lengua común de todos los españoles,
el español.”

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 01-08-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
aprobar el expediente para la contratación del servicio de prevención,
tratamiento, control y erradicación de
legionelosis, en dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Borriana,
los pliegos de Prescripciones Técnicas y
de Clausulas Administrativas Particulares, por el presupuesto anual de 15.125
euros anuales y aprobar el gasto por
importe de 5.042 € correspondiente al
periodo de septiembre hasta diciembre
de 2019 con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal vigente.
También acuerda, publicar el anuncio
de licitación en el perfil de contratante.
La JGL acuerda inadmitir el recurso de
reposición interpuesto por D. J.M.T. en
nombre de la mercantil Atic i Venda
S.L, en referencia a la retirada del cartel instalado, sin autorización municipal, en la fachada de un inmueble.
La Junta de Gobierno Local acuerda desestimar las alegaciones formuladas por
Dª. S. C.N.y D. A.E.L., y proponer como
medida de restauración de la legalidad
urbanística vulnerada, la demolición de
las obras de edificación o uso del suelo,
realizadas sin licencia, en polígono 43,
parcela 170.- ctra. Nicolau.
La JGL acuerda conceder la licencia de
obras solicitada para la realización de
una zanja en vía pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en Av. La marina 2 y advertir de las
condiciones particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a R.M. J.C, la licencia de obras
solicitada para reforma de vivienda
unifamiliar en la C/ Els Furs y advertir
de las condiciones particulares.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 7-08-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar la innecesariedad de licencia de parcelación para segregar de la
parcela registral 21.981-N de 11.298
m2, la superficie de 40,65 m2 con destino a carril bici y paso peatonal en el
Camí d'Onda esquina calle de acceso
a la estación ferroviaria, quedando un
resto de finca matriz de 11.257,35 m2
de tierra de naranjos en suelo no urbanizable.

La JGL acuerda aprobar el expediente de contratación y la apertura del
procedimiento para la adjudicación
del contrato de obras de “Desarrollo
aparcamientos y accesos estación
ferroviaria”, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, por
procedimiento abierto simplificado y
tramitación ordinaria, previéndose varios criterios de adjudicación; convocando su licitación.
También aprobar el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de
regir el contrato para la ejecución de las
obras del proyecto con un presupuesto base de licitación de 230.103,11 €
(190.167,86 € + 39.935,25 € de IVA
al 21%), autorizar el gasto y publicar la
resolución y el anuncio de licitación en
el perfil de contratante.
La Junta de Gobierno Local acuerda
desestimar el recurso de reposición
formulado por la mercantil ATIC I VENDA, SL, contra el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en fecha 17 de abril de 2019, por el que se
deniega la autorización municipal para
instalación de rótulo en la fachada del
inmueble sito en C/ Raval, en base al
informe emitido por el arquitecto técnico municipal en fecha 4 de julio de
2019, y, demás consideraciones.
La JGL acuerda incoar a D. I.A.G. 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 en San Gregori n.º 6 y ordenar la
suspensión inmediata de los actos de
edificación o uso del suelo descritos.
También acuerda conceder un plazo de
dos meses a contar para que solicite la
oportuna licencia o autorización urbanística que corresponda.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a D.O.M.S. la licencia de obras
solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Camí Fondo
y advertir a la persona interesada que
deberá cumplir las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a D. M.M.E.
la licencia de obras solicitada para de-

sescombrado y cubrición provisional
de inmueble sito en C/ LA CARRERA y
advertir al interesado que deberá cumplir las condiciones particulares. También requeriral interesado para que en
el plazo máximo de un mes, presente
al Ayuntamiento informe de evaluación del edificio, a cargo de facultativo
competente.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a D. M.G.G. y Dª M.C.G., la licencia de obras solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en C/ Bruselas y advertir a
las personas interesadas que deberán
cumplir las condiciones particulares.
La JGL acuerda conceder a D. C.A.S.C.
la licencia de obras solicitada para reforma y ampliación de vivienda en C/
Santa Elena y advertir al interesado
que deberá cumplir las condiciones
particulares.
La Junta de Gobierno Local acuerda conceder a D. R.W. la licencia para
obras consistentes en adecuación de
local para actividad de bazar de productos y venta de bebidas y comidas
envasadas en Av. Cardenal Vicente Enrique Tarancón, y advertir al interesado que deberá cumplir las condiciones
particulares.
La JGL acuerda Adjudicar la redacción
de los proyectos, documentos técnicos
y dirección facultativa para la construcción y puesta en funcionamiento
de un nuevo centro de enseñanza que
ha de sustituir el actual IES JaumeIi de
Borriana, financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del programa
edificant a Santatecla Arquitectos,
SLP, y autorizar y disponer el gasto de
301.290 € correspondiente al 60% del
importe a pagar en el presente ejercicio 2019.
La Junta de Gobierno Local 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 Av. La Marina
y advertir a la persona interesada que
deberá cumplir las condiciones particulares.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 14-08-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
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aprobar la operación de “Actuaciones
en zonas verdes y parques urbanos de
Burriana” que se enmarca en la Línea
de Actuación A.16 Actuaciones en parques urbanos y zonas verdes del Plan
de Implementación de la EDUSI de
Burriana, con un presupuesto total de
73.500,005 euros.
La JGL acuerda conceder a D. V.M.Z.A.
la licencia de obras solicitada para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras en C. Mare de
Deu dels Angels y advertir a la persona
interesada que deberá cumplir las condiciones particulares.
La Junta Local de Gobierno acuerda
ordenar a Dª M.T.B.P. como propietaria
del inmueble situado en Avv Cañada
Blanch para que proceda en el plazo
de un mes a realizar los trabajos consistentes en la limpieza inmediata de
parcela y posterior traslado de restos
al vertedero.
La JLG acuerda ordenar a Terrenos y
Viviendas Almazora S.L. e Iniciativas
Goetan S.L., como propietarios del
inmueble situado en Av. París para
que proceda en el plazo de un mes a
realizar los trabajos consistentes en el
vallado de la parcela.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a la mercantil RILA 500,S.L.,
autorización municipal para instalación de un rótulo en la fachada del
inmueble sito en C/ Raval de conformidad con el informe técnico favorable
emitido en fecha 1 de agosto de 2019
y, con la condición particular.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 22-08-19
La Junta de Gobierno Local acuerda adjudicar el servicio de ocio y tiempo libre para la inclusión social de personas
con diversidad funcional de Borriana a
D. R.G.M. al ser la única oferta presentada y cumplir los requisitos previstos
en los pliegos, por el presupuesto anual de 11.770€ anuales (10.700€ más
el IVA 10% 1.070 €) y las condiciones
contenidas en la oferta presentada.
La JGL acuerda desestimar las alegaciones presentadas en fecha 12 de abril
de 2019 por Dª A.I.G y D. E.S.LL. puesto que las mismas no desvirtúan los
hechos que motivaron la incoación del
expediente de restauración de la legalidad urbanística ref. 1819/19, y proponer como medida de restauración de
la legalidad urbanística vulnerada, la

demolición de las obras de edificación
realizadas sin licencia, consistentes
en la construcción de un porche en la
parte delantera de las dos edificaciones existentes, con una superficie de
unos 35 m2, con estructura de acero
y cubierta de panel sándwich, hasta el
linde a vía pública, realizados en Pda.
Vinarragrell.
La Junta de Gobierno Local acuerda
declarar restablecida la legalidad urbanística infringida con la ejecución de
los actos de edificación o uso del suelo
ejecutados sin licencia, consistentes
en la construcción de solera, casetas y
balsa de riego, en parcela del Polígono 51 en Camí Santa Pau, al haberse
demolido las obras y, en consecuencia,
procede archivar el presente expediente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL acuerda conceder a D. J.T.F. licencia de obras para la realización de
zanja en vía publica para reparación
de acometida a la red de saneamiento
del inmueble sito en C/ Bernat Guillem
d'Entença, atendiendo a siguientes
condiciones particulares.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 29-08-19
La Junta de Gobierno Local acuerda
aprobar el expediente para la contratación del servicio de de ejecución de
los programas deportivos municipales,
del servicio de vigilancia, control, socorrismo y primera asistencia de urgencia en la piscina cubierta municipal
y del servicio de apertura, información,
vigilancia, control y cierre de las instalaciones deportivas municipales en los
pabellones polideportivos municipales, en el campo de futbol municipal
San Fernando y en el complejo deportivo municipal Llombai, los pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, por
el presupuesto anual de 410.708€
anuales, mejorable a la baja por los licitadores. (339.428,10 € + 71.279,90
€ IVA).

tos previstos en los pliegos, por el presupuesto anual de 6.651,24 € más el
IVA (al 21%) 1.396,76 Total: 8.048€ y
las condiciones contenidas en la oferta
presentada.
La Junta de Gobierno Local avuerda
autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de
352'41€ con cargo a la aplicación presupuestaria n.º 01.920.22100000.628
del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019, a favor de la mercantil
GIMENO PIQUER, SL, en concepto de
gastos relativos al consumo de energía
eléctrica del inmueble arrendado por
este Ayuntamiento, sito en la Avda.
Cortes Valencianas.
La JGL acuerda proponer como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición de
las obras de edificación realizadas sin
licencia, consistentes en la conformación de una solera de 25 x 8 m y 40
cm de altura, mediante la ejecución
del murete de contención de la misma,
rellenado para posterior hormigonado
y excavación de un hueco de 4x2x1m,
tipo balsa o piscina, en Parcela del Polígono 1, en suelo no urbanizable de
este término municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda
conceder a D. J.M.R.E. licencia municipal de obras para la realización de una
zanja en vía pública para acometida de
agua a inmueble sito en C/ Lope de
Vega de esta Ciudad y advertir al interesado que deberá cumplir las condiciones particulares.

También publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el perfil de contratante con el contenido contemplado.

La JGL acuerda prorrogar el contrato
del servicio municipal de limpieza de
colegios públicos, piscina municipal
y otras dependencias municipales de
Borriana, suscrito con CESPA CÍA, Española de Servicios Públicos Auxiliares
SA hasta la entrada en vigor del nuevo,
siendo la previsión de cuatro meses
más, es decir, hasta el 31 de diciembre
de 2019, en las mismas condiciones
previstas en el contrato de 5 de agosto de 2015.

La JGL acuerda adjudicar el servicio de
mantenimiento de las máquinas de
entrenamiento de la sala de fitness
situada en la Piscina Municipal Cubierta “Daniel Vidal Fuster” a F&H Fitness Equipaments SL, al ser la única
oferta admitida y cumplir los requisi-

también acuerda autorizar y disponer
el gasto de 273.527,68 euros correspondiente al ejercicio de 2019 (hasta el
31 de diciembre), con cargo a la aplicación de gastos 920.22700000 “limpieza inmuebles servicios generales” del
vigente Presupuesto.

CAMPAMENT D'ESTIU

L'

CAMPAMENT D'ESTIU

Escola d'Estiu de Borriana, com
cada any, va oferir la possibilitat als xiquets i a les xiquetes de
participar en el Campament d'Estiu
que els porta a gaudir d'una setmana
lluny de Borriana compartint el dia a
dia i noves experiències amb els companys i companyes de diferents edats.
Els xiquets i les xiquetes varen compartir, jocs, tallers i diverses activitats. A més, van poder gaudir de
la natura i de ben segur que tenen
grans records de la seua estada.
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EL NOSTRE LITORAL

L'ALCALDESSA EXIGEIX A COSTES QUE INICIE
JA ELS PROJECTES PROMESOS PER A LA
PROTECCIÓ DEL LITORAL DE BORRIANA
Maria Josep Safont transmet al Ministeri la seua indignació per ignorar
les necessitats del municipi, qualificades en l'Estratègia com a prioritàries
Les promeses i projectes incomplits han obligat el Consistori a contindre la regressió “com
podem, per falta d'obres majors” i a assumir nombroses obres d'emergència per temporals
Estratègia d'actuació, caldria sumar
uns altres dos espigons exempts
prevists, ha aclarit.
En la missiva dirigida a Costes, Safont ha donat compte de les reunions
i trobades periòdiques mantingudes
a Madrid durant tres anys perquè
Costes realitzara les actuacions pertinents, i els ha urgit que adopten les
mesures oportunes per a desenvolupar les actuacions previstes en l'estratègia “com més prompte millor” .
No obstant això, ha lamentat l'alcaldessa, les promeses i projectes incomplits han obligat el Consistori a
contindre la regressió “com podem,
per falta d'obres majors” i a assumir
nombroses obres d'emergència per
temporals com el de principis d'any
que van danyar “greument” la zona.

L'

alcaldessa de Borriana, M.
Josep Safont, ha exigit en un
escrit a la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar
del Ministeri de Foment que inicie ja
els projectes promesos i previstos en
una de les seues quatre Estratègies
en què detalla les actuacions necessàries per a protegir i solucionar el
problema d'erosió que pateix aquesta part del litoral.
Les actuacions pendents que reclama l'alcaldessa com a “imprescindibles” es detallen en l’Estratègia
d'actuació del tram de costa comprès
entre el port de Castelló i el port de
Sagunt (Castelló sud). Concretament
es tracta de la construcció de quatre

espigons, la protecció de les goles,
el reforç de diversos murs en la costa nord i, fins i tot, a la creació d'una
platja a la Serratella.
Dels projectes, segons ha manifestat
Safont, hi ha dos espigons que l'equip
de govern municipal considera “urgents”. Un en forma de L al costat de
la desembocadura del riu que proporcionaria la protecció que necessiten les Terrasses i el Port. L'altre, un
espigó en el camí de les Tancades', a
l'abric del Port, que protegiria la zona
de la Serratella i crearia una nova
platja d'arena en la zona.
A aquests dos espigons, ja qualificats com a “prioritaris” en la pròpia

També ha reprovat que en la resta de
municipis, amb actuacions incloses
en l'Estratègia, “excepte a Borriana”,
s'estiguen realitzant actuacions.
Davant aquesta situació de “desatenció i abandó”, l'alcaldessa ha volgut transmetre la seua “indignació”
per la sensació que ignoren les necessitats del municipi qualificades en
l'estratègia com a prioritàries, i els ha
retret “no haver ni tan sols iniciat la
licitació de la redacció dels projectes
necessaris per a iniciar les obres”.
Finalment, Safont ha mostrat la seua
esperança que en la pròxima reunió
a Madrid dels alcaldes i alcaldesses
del litoral sud de la província amb la
Direcció General, programada per al
4 d'octubre, “s'avance a fer realitat
les actuacions previstes en el terme
municipal de Borriana”.

NFORMACIÓ MUNICIPAL
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
SETEMBRE 2019

Almela Castillo
C/ del Raval 36 .............................. 4, 11, 15, 26
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................5, 16, 27
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................6, 17, 28
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 ..........................7, 18, 29
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 .........................8, 19, 30
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 .......................................... 9, 20
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ........................................ 10, 21
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..............................................22
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6 .................................... 2, 24
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19 .... 1, 12, 13, 23
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17 ................................3, 14, 25
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE 2019

Almela Castillo
C/ del Raval 36 ......................................7, 18, 29
Beltrán Martinavarro
Av. de Llombai, 1 ...................................8, 19, 30
Doménech Font
C/ del Maestrat, 28 ..............................9, 20, 31
Gascó Musoles
Pl. de les Monges, 12 .............................. 10, 21
Lloris González
C/ del Barranquet, 25 ............................. 11, 22
Medina Badenes
C/ del Finello, 15 ...................................1, 12, 23
Muñoz Melchor
camí d’Onda, 41 ....................................2, 13, 24
Peirats Santa Àgueda
C/ de la Tanda, 22..................................3, 14, 25
Terrádez Fuster
C/ de Sant Vicent, 6 .............................5, 16, 27
Terrádez Navarro
C/ de Federico García Lorca, 19 ............4, 15, 26
Vernia Sabater
C/ del Progrés, 17 ................................6, 17, 28

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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AGENDA
NAIXEMENTS
Rodrigo Bort Martínez
Kilyan Tormos Martínez
Mouhamed Lamine Konte
Nil Sandalines Borja
Axel García Yotkov
Mía Vicente González
Doha Ouzerbane Rkaiba
Abdelmouiz El Mayouchi Mansouri

MATRIMONIS
Juan Félix Palomares Navío i Amelia SanMartin Trenco
Héctor Fabra Andrés i María Archelos Ardil

DEFUNCIONS
GOMEZ CUBERTORER, VICENTE R...................................57
MANRIQUE NEBOT, DOLORES............................................78
HEREDIA GIL FRANCISCO.................................................... 77
PERIS SEBASTIA JUAN ANTONIO...................................... 77
IZQUIERDO BURDEUS, MIGUEL.........................................56
GOZALBO BELLIDO ROSARIO.............................................93
PERIS ABUSO JUAN.................................................................73
OLIVAS GUILLEN CANDIDO.................................................64
BOIX FRANCISCO JOSEFA.....................................................88
DOSCA GURREA TERESA......................................................96
CALVO TENA MARIANO.........................................................83

RUBERT RUBERT JORGE M..................................................65
GIMENO ZARAGOZA HILARIO.............................................82
BOSCH GRAU JOAQUIN.........................................................89
MONRAVAL CHORDA FRANCISCO....................................73
BELLES CAMPOS JUAN JOSE..............................................59
URIOS BURDEUS JOAQUIN .................................................79
GARCIA BONILLA SOFIA.......................................................94
VIDRE CONDE DOLORES........................................................81
GALLARDO VEGA MARIA......................................................87
MONTAGUT HOFER ALEJANDRO....................................... 77
CHORDA ESCRIBA ELIA.........................................................87

*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

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es

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

adi.burriana.es

Creu Roja ........................................964 51 76 07

turisme.burriana.es

Hospital La Magdalena .............964 24 44 00

arxiu.burriana.es

Hospital Provincial ......................964 35 97 00

sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es
cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es

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

www.juanvarea.es

Centre Cultural La Mercé ..........964 51 00 10

www.cvdonaburriana.org

Parc Comarcal Bombers .............................. 085

www.facebook.com/ajuntament.burriana

Estació RENFE .............................902 43 23 43

policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

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

SETMANA DE LA MAR

L'

SETMANA DE LA MAR
alcaldessa, Maria Josep Safont
i el regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, van par-

ticipar en la XXI edició de la 'Setmana
del Mar' organitzada pel Club Nàutic

de Borriana que es va celebrar del 2
al 6 d'agost.
Un any més va arribar la setmana
més esperada pels socis del Club.
Durant la celebració els socis van

participar en tot tipus d'activitats,
com ara, concursos de pesca, regates
de vela, submarinisme, jocs infantils,
vela, caiac, sopars, balls, actuacions
musicals, entre d'altres.
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