
DE BORRIANADE BORRIANA

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPALBUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL | NÚM. 469 | FEBRER 2020

ELEL PLAPLA

Pepet serà Fill Predilecte de Borriana i, a més, repassem tota l'actualitat
del mes de gener a la nostra ciutat

Les festes de Sant Blai omplin
els carrers de gom a gom
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Des de finals de gener tots els 
actes prevists en honor al pa-
tró de Borriana, Sant Blai, ja 

estan amanits, la fira ja és oberta i 
està preparada tota la programa-
ció, sobretot actes culturals, entre 
els quals es programen exposicions, 
concerts, a més d'atraccions que 
conformen l'extens programa de 
Sant Blai, que abasta fins a cinc caps 
de setmana.

Els borrianencs i les borrianenques 
reten homenatge al seu patró, Sant 
Blai, cada 3 de febrer, en què la tra-
dició, la cultura, l’oci i el fervor reli-
giós s'alternen. Molts actes s’han 
celebrat ja al voltant del dia gran del 
patró, i la nota predominant ha sigut 
l'afluència massiva de veïns i veïnes.

Tradició i devoció s’uneixen en una 
festa de caràcter antropològic, la 
tradicional Font del Vi. Una font cen-
tenària que el passat 3 de febrer va 
tornar a rajar vi en abundància, amb 
el qual s'obsequia totes aquelles per-
sones que s'acosten pels voltants de 
l'ermita a què dóna nom el sant.

Prèviament, la lectura dels gojos de 
Sant Blai i dels poemes dedicats al 
patró per part de representants del 
CEAM han evocat tradicions i histò-
ries del passat, o la tradició del dia de 
Sant Blai.

Posteriorment, les autoritats mu-
nicipals van inaugurar la Font del vi 
situada enmig del carrer del Calvari. 
Així, l'alcaldessa, Maria Josep Safont, 
la regidora de Festes, Lluïsa Mon-
ferrer, i les Reines Falleres de 2020, 
Elena Pastor i Julia López, van ser 
les primeres a acostar-se fins a la 
font per a, posteriorment, arreplegar 
l'esmorzar que les Corts d'Honor van 
oferir a totes les persones que van 
participar en l'acte.

La filera de persones fent cua va 
créixer, a poc a poc, i milers de veïns i 
veïnes van desfilar per a beure fins a 
200 litres de vi de la font, i per arre-
plegar de mans de les representants 
falleres, els entrepans preparats a 
base de llonganissa i botifarra que 
van superar les 2.500 unitats al llarg 
de l'hora i mitja de repartiment.

MILERS DE PERSONES 
PARTICIPEN EN LA 

TRADICIONAL FONT 
DEL VI EL DIA DEL PATRÓ 

Sant Blai

Filera de persones a la Font del Vi

 

 



També es va distribuir suc de taronja 
natural, i una degustació de taronges 
flamejades, cortesia de l'Associació 
d'Hostaleria de Borriana, mentre el 
grup infantil de Danses Tradicionals 
del Centre Municipal de les Arts Ra-
fel Martí de Viciana, va realitzar una 
mostra del folklore local i autòcton.

A més, al matí va haver-hi activitats 
per als xiquets i les xiquetes al barri 
de Sant Blai. Al migdia, l'alcaldessa, 
les Reines Falleres, representants 
de la corporació municipal i de la Ge-
neralitat van visitar la Residència de 
persones majors dependents de Bor-
riana per a commemorar el seu 31 
aniversari, i van celebrar una xicoteta 
festa amb els residents per a recor-
dar l’efemèride.

Els actes religiosos i més solemnes 
en honor al patró, Sant Blai, es van 
celebrar al llarg del dia. La missa 
Major a la basílica del Salvador, la 
tradicional processó, un dels actes 
religiosos més seguits i multitudi-
naris, alhora que solemne i emotiu, 
dels que se celebren durant l'any a la 
capital de la Plana Baixa. 

TRASLLAT DE LA IMATGE DE SANT BLAI
Al caràcter cultural i tradicional de la 
festivitat s'uneix el fervor religiós, on 
cal destacar, la celebració, la vespra 
del dia gran, d'un dels actes previs 
més significatius i anunciadors de 
l'arribada del dia del patró, el trasllat 
de la imatge del sant en processó des 

de l'ermita de Sant Blai fins a la basí-
lica del Salvador. Una desfilada reli-
giosa en què participen centenars de 
fidels i que obri oficialment les festes 
en honor al patró.

XXI EDICIÓ DE LA VOLTA A LES ERMITES
La XXI edició de la Volta a les Ermites 
de Borriana va tornar a demostrar 
la devoció que els veïns i les veïnes 
de la ciutat tenen per aquesta cita, ja 
que segons l'organització, després 
del recompte d'inscripcions i repar-
timent de samarretes, afirma que hi 
van participar prop de 800 persones .

La ruta de les ermites de Borriana és 
una iniciativa cultural i esportiva que 
cada any organitza la falla Don Bosco 
amb el patrocini de l'Ajuntament de 

Borriana, en la qual també han parti-
cipat, un any més, l'alcaldessa, Maria 
Josep Safont, o la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, i altres regidors i re-
gidores del Consistori, entre d’altres.

Ja des de l'inici i després d'un com-
plet desdejuni amb xocolate i fartons, 
centenars de persones van poder 
gaudir de la ruta amb un total de 25 
quilòmetres de trajecte entre camins 
de tarongers i la mar, que permet re-
córrer el patrimoni cultural de Bor-
riana i el seu entorn natural, en un 
circuit que agrupa les 6 ermites dis-
perses en el terme municipal: Sant 
Blai, Santa Bàrbara, Sant Gregori, la 
Mare de Déu de la Misericòrdia, l'Ecce 
Homo i la Sagrada Família a les al-
queries del Ferrer.

PROP DE 900 BOIXETERES MOSTREN 
EL SEU ART EN LA XXIII TROBADA 
Un total de 881 dones boixeteres han 
mostrat el seu treball el diumenge 
previ al dia del patró a la Llar Fallera 
de Borriana en la vint-i-tresena edi-
ció de la Trobada de Boixeteres de la 
ciutat, que s'ha convertit ja en tot un 
referent en aquest tipus de reunions, 

Processó de Sant Blai

Volta a les Ermites 2020

Grup Infantil de Danses Tradicionals del CM Rafael Martí de Viciana

FESTES SANT BLAI
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en què la tradició, l'art i les dones en 
són protagonistes.

A la cita, organitzada per l'Associació 
de Boixeteres Mig Punt de Borriana 
conjuntament amb l’Ajuntament, 
han acudit artesanes procedents de 
56 localitats, la majoria de la Comu-
nitat Valenciana, però també n’hi ha-
via d'altres comunitats, com Terol o 
Tarragona.

Nombrosos veïns i veïnes s'han acos-
tat per a veure-les fer encaix i apre-
ciar la feina duta de casa i, també, 
una nodrida representació municipal 
encapçalada per l'alcaldessa, Maria 
Josep Safont, la regidora d'Igualtat, 
Maria Romero, així com la de Fes-
tes, Lluïsa Monferrer, han visitat les 
boixeteres que durant pràcticament 
quatre hores han estat mostrant l'art 
de “fer boixets”.

FESTA DE LES PAELLES
La Festa de les Paelles ja és un dels 
actes més assenyalats dins de la 
programació de les festes en honor 
a Sant Blai, enguany va tornar a ser 
un èxit de participació i va acollir al 
voltant de 1.000 persones el dis-
sabte 1 de febrer. Una de les festes 
més esperades pels joves en què es 
reparteix aperitiu, cadira, taula, co-
berts, llenya i arròs per a totes les 
persones inscrites, posteriorment,  
va actuar l'orquestra La Viva. 

MOSTRA AGROALIMENTÀRIA 
Amb l'objectiu de donar a conéixer els 
productes de la Plana i els beneficis i 
els avantatges d'una alimentació sa-
ludable, més de 300 alumnes de 1r 
i 2n de l'ESO dels centres educatius 
de la ciutat van gaudir d'un esmorzar 
saludable a base de suc de taronges 
de Borriana i de pa amb Oli Verge 
Extra (AOVE), al Centre Municipal de 
Cultura la Mercè.

Aquesta iniciativa s'emmarca en 
les conferències programades en la 
Mostra de  Qualitat Agroalimentària 
de la Plana organitzada per l'Ajun-
tament de Borriana i la Cooperati-
va Agrícola Sant Josep de Borriana 
amb la col·laboració de  l'associació 
d’Ames de casa,

Les Reines falleres en missa Major a la basílica del Salvador el dia de Sant Blai

Multitudinària participació en la festa de les Paelles de Sant Blai

FESTES SANT BLAI

 



A més del desdejuni, l'alumnat va 
participar en una conferència sobre 
l'alimentació saludable ‘Som el que 
mengem’, a càrrec de Paloma Roures 
Edo, consultora d’AOVE d’Intercoop 
Consultoria. 

Juntament amb l’alumnat, van as-
sistir a la conferència l'alcaldessa, el 
regidor d'Agricultura, Vicent Granel, 
els representants de la Cooperati-
va Sant Josep, Juan Vicente Moros 
i José Montoliu, i de l'Associació 
d’Ames de casa de Borriana. Tots 

ells els van animar a consumir “ta-
ronges de Borriana”.

MÉS ACTIVITATS PER A LA RESTA DE 
FEBRER
I al llarg de febrer encara ens que-
da una bona quantitat d’activitats: 
el XIII Aplec de Gegants, la Cursa 
de Sant Blai, l’espectacle del Circ 
Raluy Legacy, la III Ruta a Cavall, els 
‘tardeos’, una calçotada popular, els 
concerts i representacions teatrals, 
les jornades d'Història i Patrimoni 
de Sant Blai, el Concurs de Teatre en 
Valencià, l’emac., el Festival d’Arts 
al Carrer… 

Visita a la residència de persones majors dependents de la Generalitat Valenciana

Trobada de boixeteres

La pirotècnica Reyes Martí amb l’equip de govern després del castell de focs del dia de Sant Blai

FESTES SANT BLAI
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Borriana retornarà als anys 20 i 
30 del segle XX i es convertirà 
durant el primer cap de setma-

na d'abril en una ciutat modernista, 
en què es reviurà l'esplendor i l'auge 
que el comerç de la taronja va supo-
sar per a la ciutat i que va quedar re-
flectida en construccions d'arquitec-
tura modernista, segons va anunciar 
a Madrid en la Fira Internacional de 
Turisme, Fitur, l'alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont.

Es tracta, va explicar, d'un “esdeveni-
ment singular” que està organitzant 

LA CIUTAT TORNARÀ
A L'ESPLENDOR MODERNISTA DURANT

UN CAP DE SETMANA A L'ABRIL
L’alcaldessa va anunciar en Fitur un “esdeveniment singular” en el qual Borriana 

reviurà l'esplendor de l'època modernista i l'auge que el comerç de la taronja va suposar 
per al municipi. També va presentar a Borriana com una “terra de cultura” 

FITUR

 



la regidoria de Turisme que perme-
trà “traslladar-nos a una etapa molt 
pròspera per a la localitat, en la qual 
el cultiu de la taronja es va convertir 
en el gran motor econòmic”, ha asse-
nyalat Safont.

Així, els dies 3, 4 i 5 d'abril Borriana 
serà l'escenari d'exposicions, visites 
guiades per les joies modernistes de 
la ciutat, recreacions i teatralitzaci-
ons, gastronomia i música, amb el 
denominador comú del Modernisme, 
que projectaran una Borriana de fa 
un centenar d'anys.

La delegació de Borriana present en 
Fitur, en la jornada dedicada a la Co-
munitat Valenciana, va estar encap-
çalada per l'alcaldessa, la regidora de 
Turisme, Sara Molina, l'edil de Cultura, 
Vicent Granel, i la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, amb l'objectiu de 
promocionar ‘la mar de possibilitats’ 

i els atractius de la capital de la Plana 
Baixa, en aquesta edició de FITUR.

També va estar present i ha acompa-
nyat la comitiva la Reina Fallera, Elena 

Pastor, que es va convertir en l’ambai-
xadora del municipi a Madrid. 

A més, en FITUR Maria Josep Safont 
i el regidor de Cultura, Vicent Granel, 
van  presentar l'àmplia oferta cultural 
de Borriana i, de forma especial, els 
tres prestigiosos esdeveniments cul-
turals gratuïts del municipi a l’entorn 
de la música i les arts, els festivals 
emac., Maig di Gras i el Festival d’Arts 
de Carrer (FAC).

En aquest context l'alcaldessa va 
destacar que Borriana és “substan-
cialment una terra de cultura” i ho va 
confirmar amb algunes dades, com 
ara, “els més de 150 actes culturals 
que es programaran enguany al mu-
nicipi, o les més de 25.000 persones 
assistents en espectacles tancats 
l'any passat, o les diferents infraes-
tructures amb què compta la ciutat 
com a espais culturals”.

Per la seua part, Vicent Granel, va as-
senyalar la “nodrida i variada oferta 
cultural de Borriana”, amb una pro-
gramació anual en què es fusionen 
“l'avantguarda, la tradició, la cultura 
popular valenciana i els espectacles 
de gran nivell que s’ofereixen a Bor-
riana, per exemple, el violinista Ara 
Malikian, el Ballet de Moscou, Lola 
Herrera, Luís Piedrahita o Víctor Ma-
nuel, entre d’altres”.

Així mateix, el regidor de Cultura s'ha 
referit a la “trajectòria ascendent” i 
a la “qualitat i prestigi dels tres mi-
crofestivals genuïns de Borriana”: 
emac., Maig de Gras i FAC”, que al seu 
parer suposen un “perfecte maridat-
ge entre música, avantguarda i art”, 
són, ha precisat, “propostes artísti-
ques allunyades dels macrofestivals 
amb un enfocament “propi i un se-
gell diferent i fresc, clau per a atraure 
cada any més public”.  

FITUR
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BORRIANA SORPRÉN EN FITUR AMB LA 
CONFECCIÓ I EXHIBICIÓ D'UNA CREU DE MAIG

Borriana va sorprendre i va me-
ravellar a Madrid les persones 
visitants i professionals de la 

Fira Internacional de Turisme (Fitur) 
amb la confecció i exhibició d'una 
Creu de Maig.

I és que, una àmplia comitiva, al vol-
tant de 70 persones, encapçalada 
per l'alcaldessa, Maria Josep Safont, 
i la regidora de Turisme, Sara Molina, 
i formada per representants i falle-
res de les diferents comissions del 
municipi, amb la coordinació de la 
Federació de Falles, es van desplaçar 
de matinada amb autobús a Madrid 
amb l'objectiu de promocionar Borri-
ana durant la jornada del dissabte 25 

de gener, amb l’elaboració d’una Creu 
de Maig per a  mostrar els encants i 
les festes de Borriana.

La Creu de Maig, va originar una 
àmplia expectativa i sorpresa entre 
els visitants pel laboriós i magnífic 
treball artesanal i artístic d'aquests 
monuments i, sobretot, va deixar es-
tupefacte el públic assistent i el va 
captivar pel seu resultat. 

Safont va mostrat la seua “satisfac-
ció” pel desenvolupament i desenllaç 
de la iniciativa i els seus “efectes” en 
la Fira, també va agrair als fallers i fa-
lleres que s'han implicat en “aquesta 
aventura bonica i fructífera”, el seu 
“gran esforç i  treball en benefici de 
promocionar la ciutat”, i va recordar 
que les Creus de Maig de Borriana 
estan declarades Festa d'Interès Tu-
rístic Provincial. 

FITUR

 



Amb una setmana de retard a 
causa de les pluges i el tem-
poral de la borrasca Glòria, 

Borriana va reprendre les celebraci-
ons previstes en el municipi en honor 
a Sant Antoni.

Al Port, l'alcaldessa, Maria Josep Sa-
font, i les Reines Falleres de Borriana, 
Elena Pastor i Julia López, van partici-

par després de la missa i la cercavila de 
mascotes, en el repartiment dels rot-
llos de Sant Antoni per a totes aque-
lles persones que han volgut rebre la 
protecció del sant per als seus animals 
a través de l'aigua beneïda.

Per la vesprada, van continuar les ce-
lebracions a la plaça Major amb una 
altra cercavila de mascotes que va 

finalitzar a la plaça de la Mercè, on 
novament els animals van ser be-
neïts i on es van repartir centenars 
i centenars de rotllos a les persones 
que van assistir.

A més, a la plaça de la Mercè, va tin-
dre lloc la ‘Dansà i bureo de Sant An-
toni’ organitzat pel Grup de Danses 
Tradicionals l’Arenilla i amb la parti-
cipació d'altres grups convidats. La 
‘Dansà’ va començar a la plaça de 
la Mercè fins a arribar a la plaça de 
Josep Iturbi, on es va encendre la fo-
guera de Sant Antoni i es va ballar el 
fandango final al voltant del foc.

Finalment, es va celebrar un bureo 
en la mateixa plaça, amb música de 
rondalla, en què tot aquell que va vo-
ler es va  afegir ballant tota classe de 
balls tradicionals Aquest acte va tan-
car la tradicional celebració de Sant 
Antoni a Borriana. 

Sant Antoni COMBINA TRADICIÓ I FOLKLORE
La jornada de celebració va comptar amb diverses activitats, com ara, dos cercaviles 

de mascotes, el repartiment de rotllos, la Dansà i bureo de Sant Antoni i la foguera

SANT ANTONI
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COMENCEN LES ACTUACIONS DEL PLA
DE PRESERVACIÓ I MILLORA DEL CLOT

DE LA MARE DE DÉU
Les actuacions de la primera fase s'allargaran, aproximadament, 

dos mesos i comporten el tancament de l'accés a algunes zones del Paratge Natural 
determinats dies per motius de seguretat

E l passat 27 de gener van co-
mençar les actuacions del pla 
de preservació i millora del Clot 

de la Mare de Déu. Es tracta, segons 
va indicar el regidor de Sostenibilitat 
Mediambiental, Bruno Arnandis, d'ac-
tuacions de restauració i millora de la 
vegetació de ribera incloses en el Pla 
Hidrològic del Xúquer.

Els treballs que ja estan realitzant-se 
consisteixen en la restauració i millo-
ra de la vegetació de ribera a través de 
l'eliminació d'espècies invasores, prin-
cipalment la canya americana (arundo 
donax), en diverses zones de la ribera 
i la repoblació d'espècies autòctones.

Arnandis ha explicat que es tracta d'un 
pla puntual en dos fases, que la prime-
ra s'allargarà durant, aproximadament, 
dos mesos i comportarà el tancament 
de l'accés a algunes zones del Paratge 
Natural determinats dies per motius 
de seguretat.

En aquest pla participen la Confedera-
ció Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), l'Ajun-
tament, la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica i la funda-
ció Limne que gestiona i coordina totes 
les actuacions i té convenis amb la CHJ 
per a la custòdia de zones humides.

La primera fase desenvolupada per la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
consistirà en l'eliminació de la canya 
d'unes tres hectàrees de la ribera del 
Clot que corresponen al Domini Públic 
Hidràulic (DPH), mitjançant el desbros-
sament de la part aèria i l’extracció de 
rizoma. Els treballs d’aquesta primera 
fase es desenvoluparan en dos mesos, 
ja que en l'actualitat existeix presència 
de masses de canya comuna, i altres 
d’invasores, que empobreixen la diver-
sitat de la vegetació de ribera.

L'objectiu d'aquest treball, ha assenya-
lat Arnandis, és “recuperar les zones 
on s'està perdent la qualitat ecològica 
ambiental, per la qual cosa també s'eli-
minaran espècies al·lòctones invasores 
i arbres morts principalment oms afec-
tats per la grafiosis, una malaltia que 
està assolant les omedes de tot Euro-
pa des dels anys 80, tal com indiquen 
dos informes tècnics, un de ferrovial i 
un altre d'una assistència externa.

Sobre aquest tema, el regidor ha des-
tacat que el condicionament hidrologi-
coambiental dels llits dels rius és una 
de les tasques “més costoses” de les 
encomanades en la Llei d'aigües de les 
Confederacions Hidrogràfiques.

Posteriorment, l'Ajuntament per part 
seua, ha precisat Arnandis, s'encar-
regarà de la segona fase, la plantació 
amb espècies autòctones i el control 
del rebrot de les invasores. Concreta-
ment, del manteniment i de la repobla-
ció de la zona amb espècies autòcto-
nes pròpies de la ribera i provinents de 
la conca mediterrània.

Aquests treballs de repoblació estaran 
cofinançats en un 50 per cent a través 
del Fons Europeu de Desenvolupa-

ment Regional (FEDER) en el marc del 
Programa Operatiu Pluriregional d'Es-
panya, en l'estratègia EDUSI.

Segons han determinat els informes 
tècnics, s'ha calculat inicialment una 
operació de repoblació de l'entorn va-
lorada en 80.000 euros en diferents 
fases, i han estimat un cost d’apro-
ximadament 30.000 euros per a en-
guany destinats als treballs de repo-
blació de les zones en què s'arranque 
la canya.

Pel que fa a les plantes autòctones 
amb les quals es repoblarà la zona, 
Arnandis ha indicat que són proporci-
onades pel Centre per a la Investigació 
i Experimentació Forestal (CIEF) de la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica.

El responsable municipal de l'àrea ha 
manifestat que les actuacions pre-
vistes tenen un doble objectiu: “pre-
servar i millorar la qualitat ecològica 
i ambiental de la zona humida, on es 
troba una gran varietat de poblacions 
faunístiques i comunitats vegetals de 
gran interès, i adequar les zones a l'ús 
poblacional”.

Finalment, Arnandis ha agraït a to-
tes les parts la seua implicació en 
aquest pla puntual i especialment a 
la CHJ. Així mateix, ha recordat que 
el diumenge 2 de febrer se celebra el 
Dia Mundial dels Aiguamolls, el lema 
del qual enguany, ‘Aiguamolls i Bio-
diversitat’, resulta “molt adequat i en 
sintonia amb aquesta actuació que 
consisteix a recuperar la biodiversitat 
original de la ribera, substituint les 
varietats oportunistes invasores, ja 
que la vegetació original manté una 
estructura variada que no ofereixen 
les oportunistes com l’Arundo”. 

CLOT

 



Rocío Márquez ENCAPÇALA
LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2020
El regidor de Cultura, Vicent Granel, va presentar la programació cultural 

del primer trimestre d'aquest any 2020

E l regidor de Cultura, Vicent Gra-
nel, va presentar al teatre Payà 
la programació cultural que es 

desenvoluparà al llarg del primer tri-
mestre d'aquest any 2020.

Amb l'objectiu de seguir millorant els 
resultats de participació ciutadana 
obtinguts en anys anteriors, el Depar-
tament de Cultura de Borriana ha pro-
posat un total de 22 actes que supo-
sen una fusió de diferents iniciatives i 
actes que ja són habituals a la nostra 
ciutat, amb totes aquelles propostes 
musicals o teatrals noves d'aquests 
primers mesos d'inici d'any.

El tècnic de l'Àrea de Cultura, Rafa 
Marañón, va detallar la totalitat dels 
espectacles i actes que es podran 
gaudir a Borriana durant els mesos 

de gener, febrer i març, en què la fes-
tivitat de Sant Blai és la data més 
important, al voltant de la qual se ce-
lebrarà l’Aplec de Gegants i Cabuts, 
la presentació de diferents llibres, el 
memorial a José Manuel Fandos i el 
Festival de Bandes de la Filharmòni-
ca de Borriana.

Vicent Granel va assenyalar: "M'agra-
daria que us quedàreu amb Rocío 
Márquez com la figura femenina que 
encapçala el cartell del programa, la 
cinquena edició del festival EMAC., 
la segona edició de Festival d’Art 
de Carrer de Borriana (FAC), format 
per quatre companyies diferents i 
sis actuacions, i Luís Piedrahita, que 
encapçalen el programa de cultura 
d'aquest primer trimestre, que està 
ple d'actes gràcies a la col·laboració 

d'associacions, com ara, totes les 
falles i seus els sainets, que també 
es presentaran en aquest escenari al 
llarg d'aquests mesos".

Podran mantindre’s informats en tot 
moment sobre les propostes i les 
diferents opcions culturals amb la 
subscripció al servei de missatgeria a 
través de WhatsApp enviant un mis-
satge amb nom i cognoms al telèfon 
691 674 083, en l'agenda cultural 
en la pàgina web de l'Ajuntament de 
Borriana (burriana.es) i de forma fí-
sica amb el catàleg cultural distribuït 
en diferents centres municipals,  per 
exemple, al Centre Municipal de Cul-
tura la Mercè, a la piscina municipal i 
al centre Rafel Martí de Viciana, entre 
d'altres. 

CULTURA
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La Cofradía del Santo Sepulcro 
expresó su gratitud a las mon-
jas por haber mantenido una 

atmósfera de viva contemplación en 
el monasterio y por haber irradiado 
su fe a toda la Ciudad. El Hermano 
Mayor de la Cofradía, Manuel Moros, 
señaló que “en estos 129 años, las 
Madres Dominicas han compartido 

gozos, desazones, alegrías y espe-
ranzas de la variada realidad cristiana 
de Burriana. Siempre han dado testi-
monio y se han solidarizado con cu-
antos han invocado ayuda espiritual. 
Su oración ha sido un bálsamo de se-
renidad para cientos de personas en 
momentos de tribulación y desasosi-
ego. Con el tiempo, nuestra cofradía 

ha estrechado sus lazos de amistad 
con las Dominicas, lo que nos ha ins-
pirado para dar este paso, con toda la 
solemnidad que ello merece. Gracias 
Sor Enriqueta, Sor Ana y Sor Dolores, 
y gracias también a todas las monjas 
que a lo largo de los años formaron 
parte de este convento”. 

Cofradía Santo Sepulcro

L'Associació Espanyola de Col-
leccionistes de Playmobil ‘Ae-
sclick’, organitzadora de l’exi-

tosa exposició de Playmobils al CMC 
la Mercè, ha fet una donació d’un 
bon grapat de caixes de Playmobils 
a l'Assemblea Local de Creu Roja de 
Borriana. En l'acte de lliurament va 
estar present la regidora de Serveis 
Socials, Dolores Carbonell i la presi-
denta de l'Assemblea Local de Creu 
Roja, Sonia Gascón.  

FESTIVIDAD DE Santo Domingo de Guzmán

DONACIÓ DE PLAYMOBILS 
A CREU ROJA DE BORRIANA

El pasado 8 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, la Cofradía del Santo 
Sepulcro quiso mostrar su agradecimiento al Monasterio de las Madres Dominicas de 

Burriana, nombrando a la Comunidad Cofrades de Honor.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 



En acabar un any, és moment de 
fer recompte amb les dades a 
la mà, de valorar allò que s'ha 

fet bé i allò que es necessita millorar 
l'any que comença. També necessita 
millores el camp que a nosaltres ens 
ocupa, l'associacionisme, en concret, 
el juvenil. L'any 1992 Rafael Ninyoles 
reivindicava al seu llibre El País Va-
lencià a l'Eix Mediterrani la falta de 
teixit associatiu a València i ens mos-
tra amb dades que sols un 20% de la 
ciutadania forma part d'una associ-
ació. Avui dia són 778 les associaci-
ons i entitats que l'IVAJ recompta. Al 
nostre municipi, en particular, en te-
nim moltes i molt diverses: de veïns, 
culturals... que ens ajuden a reivin-
dicar la nostra identitat i interessos. 
És molt important que siguem cons-
cients de qui som, d'on venim, i ho 
reivindiquem. Des de menuts, des de 
joves. Per això, des de l'Agrupament 
Escolta Borriana ens presentem (per 
als que encara no ens coneixen) com 

a plataforma, una associació de i per 
a joves que, des de farà ja quaran-
ta-vuit anys, busca transmetre als 
ciutadans de demà valors edificants.

Podeu trobar-nos cada dissabte de 

16h a 18 h al carrer d’Albert Einstein 
s/n (al costat del Casal Jove) o bus-
car-nos a les xarxes socials. 

Nerea Bella García, membre de 
l’Agrupament Escolta Borriana

L licenciat en Biotecnologia per la 
Universitat Politècnica de Va-
lència, ha realitzat el doctorat 

de Ciències en la Universitat Jaume 
I amb menció especial cum laude el 
passat desembre de 2019. Amb el 
títol ‘Àcars en cítrics: defensa de les 

plantes i interacció del microbioma’ la 
tesi tracta d’aprofundir en el control 
de plagues en cítrics, concretament 
contra l'aranya roja, utilitzant el con-
trol biològic amb enemics naturals 
autòctons dels horts de la conca Me-
diterrània, per a tractar de reduir els 

tractament químics i regular l'agroe-
cosistema dels cítrics.

Cal destacar la importància de la ci-
ència en tots els seus àmbits, la qual 
ens permet avançar cap a una socie-
tat millor i permet pal·liar els dèficits 
alimentaris arreu del món. 

L'AEB COM A TRAMPOLÍ DE L'ASSOCIACIONISME

Marc Cabedo López

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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L'AJUNTAMENT ATORGARÀ A
José Pascual Ibáñez, "Pepet",

EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, 
va proposar a tots els membres 
de la corporació el nomenament 

com a Fill Predilecte de la Ciutat de 
l'artista faller borrianenc José Pas-
cual Ibáñez, ‘Pepet’, referent indis-
cutible en el món de les falles pel 
seu enginy, ironia i atreviment, amb 
el disseny i la construcció de falles 
amb molt de risc però sempre amb 
un equilibri encertat.

La sol·licitud per a incoar l’expedient 
administratiu perquè siga atorgat el tí-
tol de Fill Predilecte de la Ciutat a José 
Pascual Ibáñez va ser signat per la 
totalitat de membres que conformen 
la corporació municipal, regidors i re-

gidores de tots els grups polítics. Així 
doncs, la petició s’ha fet per unanimitat 
dels membres de la corporació.

Segons ha precisat l’alcaldessa, la 
sessió plenària extraordinària en què 
s’atorgarà el títol de Fill Predilecte 
de la Ciutat tindrà lloc el dia 28 de 
març a les 12 hores al Teatre Payà, i 
ha volgut destacar les extraordinàri-
es qualitats artístiques de Pepet i la 
seua indiscutible consideració públi-
ca dins i fora de la nostra ciutat.

“Pepet és un referent universal en 
el món de les falles, reconegut i ad-
mirat pels seus companys del Gremi 
d’Artistes Fallers, tant de València 

com de Borriana, per les comissions 
falleres i per tot aquell que té alguna 
relació amb les falles des de qual-
sevol vessant”, ha afirmat orgullosa 
l’alcaldessa de Borriana.

També ha manifestat que el reconei-
xement a Pepet vol ser, alhora, “un 
reconeixement a l'escola borrianenca 
d'artesans i artistes fallers i a tot el 
que suposa la seua aportació per a 
Borriana, tant des del punt de vista 
artístic com econòmic”.

SEMBLANÇA
El borrianenc José Pascual Ibáñez, 
conegut popularment per l'hipocorís-
tic Pepet, ha sigut el primer artista 
faller borrianenc que va plantar una 
falla de categoria especial a la ciutat 
de València, en 1970, ara fa cinquan-
ta anys, amb dos primers premis en 
aquesta categoria, 1976 i 1979.

Al llarg de la seua carrera com a ar-
tista faller va plantar en total vint-i-
vuit falles de la categoria especial, 
encara ara un rècord no superat per 
cap artista faller. Ha sigut l'únic artis-
ta borrianenc que ha plantat la falla 
principal de l'Ajuntament de València 
i, a més, en dos ocasions, en 1995 i 
en 1996.

Capdavanter entre el grup d'artistes 
fallers de Borriana, va iniciar el camí i 
va obrir les portes a les generacions 
més reeixides d'artistes fallers de la 
nostra ciutat, que avui en dia formen 
el Gremi Provincial d'Artesans i Artis-
tes Fallers amb seu a Borriana. No es 
pot entendre l'èxit dels últims temps 
dels artistes borrianencs sense el 
mestratge de Pepet. 

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, va proposar el seu nomenament a la tots els grups 
municipals, que van acceptat per unanimitat. La sessió plenària extraordinària en què se li 

atorgarà el títol de Fill Predilecte tindrà lloc el dia 28 de març a les 12h al teatre Payà

L'artista faller borrianenc Pepet és un referent indiscutible en el món de les falles pel seu 
enginy, ironia i atreviment. “Pepet és un referent universal en el món de les falles” ha 

afirmat orgullosa l’alcaldessa de Borriana

FILL PREDILECTE

 



SET CENTRES EDUCATIUS DE BORRIANA PAR-
TICIPEN EN EL PROGRAMA PILOTA A L’ESCOLA

E l regidor d'Educació, Joan Ra-
mon Monferrer, ha explicat 
que set centres educatius de la 

ciutat han participat en el programa 
‘Pilota a l'Escola’ de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports, que coor-
dina la Federació de Pilota Valencia-
na i organitza les diferents activitats 
i sessions.

Així, en els col·legis adherits al pro-
grama, Josep Iturbi, Penyagolosa, 
Pare Vilallonga, Villa Fàtima, Nove-
nes de Calatrava, Cardenal Tarancon i 
Illes Columbretes, van  realitzar, entre 
desembre i gener, diferents sessions 
de pilota amb la finalitat d'introduir 
l'esport “nacional dels valencians” en 
els centres educatius del municipi, ha 
assenyalat el responsable municipal 
d'Educació.

Jugadors professionals com Bueno, 
Mesquita, Pedro, Fageca i Álvaro 
van anar als centres, acompanyats 

de tècnics de la Federació Valencia-
na de Pilota, per a proporcionar en-
tre l'alumnat dels últims cursos de 
Primària la possibilitat de tindre un 
primer contacte amb la pilota valen-
ciana i amb tot el que envolta aquest 
esport autòcton valencià.

Un esport que, segons Monferrer, 
precisament a Borriana “compta amb 
molta tradició, cultura, història, i de 
lluita per mantindre aquest joc viu, 
que encara té al nostre poble molts 
aficionats, experts i seguidors”.

El programa ‘Pilota a l’Escola’ signifi-
ca per a l'edil “el reconeixement de la 
pilota valenciana com a ferramenta 
educativa, amb la qual es transmet 
al professorat dels centres les possi-
bilitats educatives, socials i culturals 
de l'esport de la pilota valenciana”.

Igualment, ha destacat els valors 
“culturals i històrics que deriven de la 

tradició centenària de les terres va-
lencianes, acompanyats dels valors 
lingüístics, com ara, la riquesa de vo-
cabulari o de la diversitat idiomàtica”.

SESSIONS
En cada sessió en els centres edu-
catius va participar un tècnic de la 
Federació de Pilota valenciana i un 
jugador professional. Constava d'una 
part teòrica de 30 o 40 minuts amb 
una explicació de la història, moda-
litats i material, i la manipulació per 
part de l'alumnat.

En la segona part, eminentment 
pràctica, de 70 o 80 minuts, el tècnic, 
amb l'ajuda del jugador professional, 
va proposar als alumnes una pro-
gressió a partir de jocs, fent incidèn-
cia en aspectes tècnics i tàctics del 
joc i es van practicar una o dos mo-
dalitats en funció de la disponibilitat 
d'instal·lacions.  

Els centres Josep Iturbi, Penyagolosa, Novenes de Calatrava, Villa Fàtima, Cardenal 
Tarancon, Pare Vilallonga i Illes Columbretes han sigut els col·legis adherits

PILOTA A L'ESCOLA

14 |  15



L'AJUNTAMENT TRASLLADA LA DATA
DE LA GALA DE L'ESPORT PER A DONAR-LI 
MÉS RELLEVÀNCIA I AMPLIAR EL TERMINI

DE PROPOSTES ALS PREMIS

Andrea Burguete Beltrán

L'Ajuntament ha decidit tras-
lladar la data de celebració de 
la Gala de l'Esport, en què es 

lliuren els Premis a l'activitat física 
i l'esport Ciutat de Borriana, a finals 
de març. Amb la finalitat, segons ha 
indicat el regidor d'Esport, Vicente 
Aparisi, de dotar-la de “major prota-
gonisme i rellevància” i, alhora, donar 
més opcions a les federacions, enti-
tats i clubs, d’ampliar el termini de 
presentació de les seues propostes 
per a optar als Premis a l'activitat fí-
sica i l'esport Ciutat de Borriana.

Aquesta decisió, que afectarà la cele-
bració de les pròximes Gales, també 
incideix en la més pròxima, en la qual 
es lliuraran els IV Premis a l'activitat 
física i l'esport Ciutat de Borriana, pre-
vista per a finals de gener i que ja s’ha 
traslladat a finals del mes de març.

Així, el termini de presentació de pro-
postes de nominacions s’ha ampliat 
fins al 28 de febrer i la celebració de 

la Gala de l’Esport se celebrarà el 27 
de març, canvis que s’han publicat 
mitjançant un decret de modificació 
de les bases amb el procediment ge-
nèric de la quarta edició dels Premis.

Aparisi ha destacat que la Gala és “la 
gran cita” de l'esport local en què es 
reconeix els esportistes i la pràctica 
esportiva que es realitza a Borriana, 
en la qual es reconeix públicament “la 
labor, el treball i la participació d'es-
portistes, entrenadors, entrenadores 
o personal directiu durant la tempo-
rada, o per la seua trajectòria dins de 
cadascun dels clubs”.

Des del Consistori s'espera que el 
trasllat de dates de celebració de la 
Gala, comporte “la consolidació de la 
celebració anual”, i dotar-la “d’identi-
tat pròpia, més notorietat i popula-
ritat”. També es pretén facilitar a les 
entitats i clubs del municipi, “la seua 
labor per a valorar, nominar i propo-
sar les seues diverses opcions per 

als premis, ampliant més d'un mes el 
termini de presentació”.

Per al regidor de l’àrea municipal es-
portiva, la nova edició de la Gala de 
l'Esport ha de servir per a “donar un 
renovat impuls a la pràctica esportiva 
i continuar fomentant els hàbits salu-
dables” i, al mateix temps, “reconèixer 
i distingir de manera especial el treball 
que dia a dia realitzen els i les espor-
tistes borrianencs i borrianenques”.

Cal recordar que en la Gala de l’Es-
port, a més de distingir als millors i a 
les millors esportistes, entrenadors i 
entrenadores i al millor personal di-
rectiu de la ciutat en qualsevol mo-
dalitat esportiva, també es reconeix 
el centre educatiu amb millors inici-
atives per a la promoció de l'activitat 
física i l'esport, així com a persones, 
entitats o empreses que s'hagen dis-
tingit per la seua aportació desinte-
ressada a la promoció de l'activitat 
física i l'esport a la ciutat. 

Empezó a jugar al tenis a los 3 
años, y desde pequeña ha prac-
ticado otros deportes como na-

tación y atletismo, como hobby. Con 9 
y 10 años cuando era aún prebenjamín 
comenzó a competir y jugó su primer 
partido en el Club de Tenis Burriana, 
donde entrenaba hasta que fue alevín.

Actualmente, con 17 años, Andrea 
compagina los estudios con los en-
trenamientos y las competiciones de 
tenis. En un futuro le gustaría llegar a 
ser tenista profesional. Siempre le ha 
gustado competir y guarda un buen 
recuerdo del Campeonato de España 
por Equipos alevines porque fue el 
primer torneo importante que jugó. 

Los valores y aprendizaje que An-
drea extrae del tenis se condensan 
en el crecimiento personal, la de-
portividad, el compañerismo y el 
esfuerzo. 

Cuando no entrena, a Andrea le gusta 
escuchar todo tipo de música, quedar 
con sus amigas o practicar otros de-
portes como natación, y dar paseos 
en bicicleta. 

De los tenistas profesionales, le gus-
ta la elegancia de Roger Federer, el 
juego de Djokovic y la lucha diaria de 
Rafa Nadal, Por otra parte, también 
le gusta Serena Williams, ya que para 
ella, es un ejemplo a seguir. 

Currículum deportivo:
Ranking Nacional Absoluto: 46
Ranking Nacional Cadete: 6

Año 2019 (Cadete 2º año)
Campeonatos nacionales
• Campeona España dobles Junior
• Cuartafinalista campeonato España Junior
• 4º Campeonato España equipos Junior
• 4º Campeonato España equipos Cadete
•  Seleccionada para competir por equipos 

representando a España en el IC Rod Laver 
Junior Challenge en Frankfurt ganando todos 
sus partidos individuales.

• Campeona Marca Promesas CT Collao
• Campeona Junior Comunidad de Madrid.
• Subcampeona Cadete Comunidad de Madrid.
•  Campeona por equipos Cadete 1ª división de 

la Comunidad Madrid
•  Subcampeona por equipos Junior 1ª división 

de la Comunidad Madrid
• QF Máster Mutua Madrid sub 16

ESPORTS

 



BORRIANA, SEU INTERNACIONAL DEL 
CAMPIONAT MUNDIAL DE PÀDEL "FIP STAR OR 24"

La primera prova per parelles del mundial amb la participació, aproximadament, de 600 
esportistes de 8 països, es va celebrar del 20 al 26 de gener al Club Espadel Borriana 

Borriana es va convertir entre 
els passats dies 20 i 26 de 
gener en seu internacional 

del campionat mundial de pàdel ‘FIP 
Star Or 24’. Concretament, les instal-
lacions del club Espadel Borriana van 
acollir la primera de les proves inter-

nacionals del torneig, amb la partici-
pació, aproximadament, de 600 es-
portistes de 8 països diferents.

L’alcaldessa, Maria Josep Safont, i 
el regidor d'Esports, Vicent Aparisi, 
van entregar els trofeus i van agrair 
al club l'organització del torneig per 

“dur a Borriana un esdeveniment es-
portiu d'envergadura internacional 
perquè, sense dubte, comporta un 
benefici per al municipi en diferents 
àmbits, a nivell de comerç i turisme i, 
alhora, contribueix a donar visibilitat 
a la ciutat”. 

ESPORTS
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Centre Borriana

 

14 EMPRESES OPTEN AL CONCURS D'IDEES
PER A L'ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CENTRE 

URBÀ DE BORRIANA

Un total de 14 empreses opten al 
concurs d'idees per a l'ordena-
ció, adequació i disseny urbà del 

centre històric de la ciutat de Borriana, 
segons ha indicat el regidor d'Urbanis-
me, Bruno Arnandis. El concurs, comp-
ta amb una una dotació econòmica to-
tal en concepte de premis de 22.500 
euros, que es repartirà a parts iguals 
entre les propostes guanyadores, amb 
un màxim de tres propostes.

Sobre aquest tema, el responsable de 
l'àrea d'Urbanisme ha precisat que el 
deteriorament i les carències acumula-
des al llarg de dècades, particularment 
acusades en matèria de circulació i 
falta d'aparcaments, requereixen “una 
intervenció profunda i integral en la 
zona que s'articule, i alhora, de mane-
ra harmònica i coordinada per a tots els 
àmbits i objectius implicats”.

Arnandis ha explicat que, a títol orien-
tatiu, el pressupost estimat de l'obra 
a considerar quan es desenvolupen 
les idees, oscil·la entre 7.000.000 i 
10.000.000 euros, IVA no inclòs. En 
aquest pressupost, ha assenyalat, 
s'inclouen les partides d'execució, ma-

terial de la proposta, percentatges 
aplicables de benefici industrial i des-
peses generals, honoraris de projec-
tes i direcció d'obres, estudis secto-
rials, de seguretat i salut, geotècnic, 
topogràfic, etc.

A més, l'Ajuntament ja ha constitu-
ït el jurat i ha obert els sobres de les 
propostes que han presentat les 14 
empreses que opten al concurs. De 
moment, el Consistori ha examinat els 
panells gràfics descriptius, començant 
així la fase de valoració de les memòri-
es, i en el termini màxim de dos mesos 
se sabrà la decisió del jurat, amb el dic-
tamen raonat de l'elecció. 

Els projectes seran estimats en funció 
de la seua “qualitat”, des de “l'interès es-
pacial i urbà de les propostes i el compli-
ment del programa de necessitats”, ha 
precisat el regidor d'Urbanisme.

Així mateix, ha indicat que en la seua 
avaluació també es considerarà “la in-
tegritat i coherència constructiva de la 
proposta, la posada en valor de l'espai 
públic, la qualitat de la imatge de l'edi-
ficació i el seu entorn, viabilitat i funci-

onalitat tècnica, així com la justificació 
econòmica de la solució”.

Els 14 projectes que opten al concurs 
s'han presentat amb els lemes: Buris 
Ana, Escenaris Paral·lels, La Tradició In-
novada, Ull de la Vila, Palimpset, Àgo-
ra Tres, Pla Tònic, Co-Places, Holy’stic 
Borriana, Escriptori Urbà, Dos i Una, 
Medina Alhadra, TPN i Coentor Pro-
gramàtica.

Amb el pagament del premi, l'Ajunta-
ment adquirirà “plena disponibilitat per 
a, en un futur, desenvolupar o contrac-
tar la redacció d'un projecte a partir de 
les idees desenvolupades en els tre-
balls guanyadors”.

A més, el Consistori podrà proposar, 
durant la redacció definitiva del pro-
jecte que desenvolupe les idees gua-
nyadores, la introducció de les modi-
ficacions que considere oportunes per 
a “aconseguir una major adequació de 
l'objecte de l'actuació a les necessitats 
reals del municipi, sempre que no mo-
difique substancialment les idees gua-
nyadores del concurs”, ha precisat.

Aquesta actuació està cofinançada al 50 
per cent pel Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (FEDER), en el marc 
del Programa Operatiu de Creixement 
Sostenible 2014-2020, en el Pla d'Im-
plementació de l'Estratègia de Desen-
volupament Urbà Sostenible Integrat en 
l'Àrea Urbana de Borriana (EDUSI).

L'adequació de tots els espais públics 
urbans que abasta el concurs d'idees 
inclou concretament: la plaça del Pla, 
el jardí i la plaça Major, l’antiga terrassa 
Payà i les edificacions del solar del car-
rer el Raval i, si escau, tots, algun o no 
cap dels solars del carrer de Sant Vicent 
núm. 13 i carrer del Roser núm. 9.  

Una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020

El pressupost estimat de l'obra a considerar, quan es desenvolupen les idees, oscil·la entre 
7.000.000 i 10.000.000 d’euros



CENTRE Martí de Viciana
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V TROBADA COREOGRÀFICA D'ESCOLES
DE DANSA

El Centre Municipal de les Arts 
Rafel Martí de Viciana organitza 
per cinquena vegada una troba-

da coreogràfica d’escoles de dansa que 

serveix de punt de reunió de l’alumnat 
que fa dansa a la província de Castelló 
i, posteriorment, una posada en comú 
coreogràfica al teatre Payà.

Enguany visitaran Borriana l’Aca-
dèmia On Dance de l’Alcora, el 
Centre Autoritzat de dansa de la 
Unió musical Santa Cecilia d'Onda, 
l’Escola de Dansa Ritme de la Vall 
d'Uixó i l’Escola Municipal de Dansa 
de Meliana. Així es podrà veure un 
espectacle amb les diferents dis-
ciplines de la dansa: clàssica, con-
temporània, espanyola, tradicional, 
flamenc, funky...

Aquesta trobada tindrà lloc el 7 de 
març de 2020 a les 19.30h al teatre 
Payà i serà organitzada pel Centre 
Municipal de les Arts Rafel Martí de 
Viciana en el qual s’integra l’Escola 
Municipal de Dansa amb el suport de 
la Regidoria de Cultura. 



La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha autoritzat la concessió d'aigua potable 
sol·licitada per l'Ajuntament de Borriana

Permetrà l'extracció d'un cabal d'aigua fins a 4.000 m3 a l'any

SANTA BÀRBARA

 

LES ANTIGUES ESCOLES DE SANTA BÀRBARA 
TINDRAN UNA FONT D'AIGUA POTABLE

La Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer ha autoritzat la conces-
sió d'aigua potable sol•licitada 

per l'Ajuntament de Borriana per a 
la instal·lació d'un pou al pati de les 
antigues escoles de Santa Bàrbara, 
segons ha fet públic el regidor de la 
zona marítima i Serveis Públics, Vi-
cent Aparisi.

La concessió publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província satisfà una de-
manda de l'equip de govern actual que 
es remunta a 2015, en resposta a una 
de les antigues reivindicacions de l'as-
sociació de veïns de Santa Bàrbara.

Amb el permís, ha explicat Apari-
si, “per fi es podrà instal·lar un pou 
d'aprofitament d'aigües subterrànies, 
per al proveïment i extracció d'aigua 
potable d'un volum fins a 4.000 m3 a 
l'any i la infraestructura del qual con-

sistirà en un grup electrobomba sub-
mergible de 5 cv de potència”.

Per a satisfer les necessitats d'aigua 
potable tant de les instal·lacions de 
les antigues escoles de Santa Bàr-
bara com dels veïns i les veïnes de 
la zona que vulguen arreplegar aigua 
apta per al consum humà, el regidor 
ha assegurat que s'instal·larà una 
font per a facilitar la seua utilització.

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha 
mostrat la seua satisfacció perquè 
mitjançant aquesta autorització 
s'aconsegueix “la viabilitat de l'exe-
cució per al proveïment d'aigua po-
table a Santa Bàrbara i desbloquejar 
la situació”.

Per a Safont suposa finalment una 
“resposta tardana però positiva a una 
demanda municipal que pretén solu-

cionar una deficiència” i que, efecti-
vament, “proporcionarà subministra-
ment d'aigua apta per al consum en 
la zona, cosa que sens dubte ajudarà 
a millorar la seua qualitat de vida”. 



TEMPORAL GLÒRIA
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L'AJUNTAMENT XIFRA EN PROP 
DE 3 MILIONS D'EUROS L'ESTIMACIÓ INICIAL 

DELS DANYS DE Glòria

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, 
i el regidor de Serveis Públics i 
Zona Marítima, Vicente Aparisi, 

han quantificat els danys causats per 
la borrasca 'Glòria' a Borriana, amb 
una estimació inicial de prop de tres 
milions d'euros, després de l'avaluació 
dels tècnics municipals.

Safont i Aparisi han supervisat en di-
verses ocasions les zones afectades 
del litoral del municipi i els treballs que 
des del consistori s'han emprès per a 
recuperar-les, i també per a conèixer 
les principals preocupacions dels ve-
ïns i veïnes i explicar-los les gestions 
i les actuacions que està desenvolu-
pant el Consistori.

El pas d'aquest temporal ha afectat 
bàsicament la línia marítima de la ca-
pital de la Plana Baixa i ha deixat unes 
pèrdues de quasi 3 milions d'euros i 
malgrat això, l'executiu municipal, 
“confia que les platges estiguen en 

un estat òptim abans de les festes de 
Setmana Santa i Pasqua.

El mar es va desbordar de forma contí-
nua durant les jornades més fortes del 
temporal i va arrossegar tones d'arena 
i pedra, a més, el fort onatge i el vent 

van generar quantiosos danys a les 
platges de Borriana i va afectar el mo-
biliari urbà en tot el passeig marítim.

I, precisament, és la valoració inicial 
amb les diverses afeccions el que ja 
s'ha enviat a la Delegació de Govern 
perquè “s'incloguen les ajudes que 
s'atorgaran per la declaració d'emer-
gència”, ha subratllat l'alcaldessa.

Així mateix, ha volgut ressaltar “l’in-
gent treball” que van realitzar les bri-
gades de via pública durant i després 
del temporal per a recobrar la norma-
litat al més prompte possible, i també 
la labor de la Policia Local i dels tècnics 
municipals per a quantificar els des-
perfectes amb la màxima celeritat.

Els principals danys, ha indicat Sa-
font s'han produït en les zones de 
la Serratella i de les Terrasses, però 
també s'han vist afectades les plat-
ges, el passeig marítim, murs de pro-
tecció, vials i habitatges però, sens 

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, 
han supervisat les zones afectades per la borrasca Glòria en la zona marítima 

i els treballs de recuperació

Reivindiquen al Ministeri de Foment que escometa, 
“d'una vegada per sempre, les actuacions i projectes promesos de regeneració 

i protecció del litoral de Borriana”



TEMPORAL GLÒRIA

 

dubte, ha assegurat, on més caldrà 
invertir és en els danys estructurals 
i en les esculleres.

Aparisi ha explicat que el Consistori 
ha remès al Ministeri l'estimació dels 
danys  ocasionats pel fenomen me-
teorològic en els béns de titularitat 
pública o infraestructures locals d'ús 
col·lectiu, així com de titularitat pri-
vada. També se sol·licitaran les aju-
des de la Generalitat. Amb aquestes 
mesures es pretén “aconseguir les 
ajudes necessàries tant en la part 
pública com en la privada i que els 
treballs es puguen acabar el més rà-
pid possible”, ha assegurat.

Mentre les màquines van avançar 
en la retirada de branques, herbes 
i algues a les platges i els operaris 
van arreglar desperfectes en les di-
ferents zones, des del consistori es 
continua avaluant l'abast i l'estat de 
les diverses infraestructures.

Uns danys que segons han coincidit 
l'alcaldessa i el regidor, “es podrien 
haver evitat, o almenys minimitzat 
amb els espigons i resta d'actuaci-
ons de protecció de la costa que des 
de fa anys estem esperant per part 
del Ministeri”.

En aqueixa línia han lamentat els “rei-
terats incompliments i retards dels 
compromisos per part de Costas”, que 
obliguen el Consistori a “actuar cada 
nou temporal, que cada vegada són 
més freqüents”, i que suposa “assumir 
nombroses obres d'emergència per a 
pal·liar les greus destrosses a les plat-
ges, passejos i altres zones marítimes 
causats per les borrasques”.

Actuacions i inversions econòmiques 
que, han subratllat “inevitablement, 
es tiren per la broda amb cada nou 
temporal marítim, perquè són pegats 
que no resolen el problema real i l'úni-
ca solució són les obres majors a rea-
litzar per part del Govern d'Espanya”, 
ha assegurat.

Per això, han exigit una vegada més 
al Ministeri de Foment que escome-

ta, “d'una vegada per sempre, les 
actuacions i projectes promesos de 
regeneració i protecció del litoral de 
Borriana” i, més concretament, s'ha 
referit a la construcció dels espigons, 
la protecció de les goles, el reforç de 
diversos murs en la costa nord i les 
obres a la Serratella.

Totes elles, segons ha afirmat l’al-
caldessa, previstes en l'Estratègia 
d'actuació del tram de costa com-
près entre el port de Castelló i el port 
de Sagunt (Castelló sud)'. Dels quatre 
espigons projectats, ha matisat, “dos 
estan qualificats com a prioritaris en 
la pròpia estratègia d'actuació”, i des 
de l'equip de govern municipal “els 
considerem urgents i per això conti-
nuarem exigint el seu compliment i 
estem disposats a abanderar qualse-
vol altra mesura reivindicativa. 



EL RETORN DE BRANCAM-2
Roberto Roselló Gimeno

(ve del PLA anterior)

PORTAR LA BURRA DEL MORRO, dur 
la bicicleta del manillar mentre vas a 
peu. Recorde que solíem referir-nos 
a la bicicleta com la biciburra.

QUE EL NOSTRE SENYOR VOS FAÇA 
UNS SANTETS I, SI NO, AL CEL, invo-
cació alliçonadora que  antigament de-
ien als menuts perquè es portaren bé.

QUE LA MAR SE’L TRAGUE! Locució 
que expressa rebuig envers algú que 
ens desagrada. És una alternativa al 
cascat “a fer la mà”.

QUE TOQUE EL VOL! Es diu quan salta 
una bona notícia llargament esperada.

QUEDAR COM LA XATA, fer el ridícul.

QUI TINGA RÀBIA QUE MENGE CEBA

REBENTAR COM UNA SANGONERA, 
les sangoneres (Hirudo medicinalis) 
són anèlids hematòfags que viuen 
a les marjals, capaces de multiplicar 
el pes fins a 10 d’una tirada després 

de xuplar sang. Van inspirar Blasco 
Ibàñez els personatges literaris ho-
mònims (pare i fill) de Cañas y Barro. 
Diem, per exemple, para ja de fartar 
que rebentaràs com una sangone-
ra. Vegeu també “Rebentar com una 
mangrana” (op. cit. 193).

SER ANGUILERO, ser efeminat. Ima-
ginem que en referència als movi-
ments sinuosos de l’anguila.

SER EL TRIO LA LA LA, es diu de tres 
dones que sempre van juntes.

SER DE L’UNGÜENT, pertanyer a la 
classe dominant, ser dels quen ma-
nen. (pronúncia local: angüén).

SER UN ARTISTA DE CINE, ser molt 
guapo/a.

SER UN ROSEGÓ D’ARMARI, es diu de 
qui sempre es queixa o no sol estar 
d'acord amb res i mostra la seua dis-
conformitat marmolant. (pronúncia 
local: almari).

SER UNA BUFA DE PATO, és el no-
res, la insignificància o inoperància 
més absoluta.

SET VARES AMPLE, molt ample. Has 
aprimat tant que eixe pantaló et vindrà 
set vares ample.

TANCAR-SE L’ORATGE, quan s’en-
capota el cel.

Tindre el cervell de pona, fórmula 
molt més contudent —i potser més 
freqüent també— en comparació 
amb la que vam arreplegar en edici-
ons anteriors, concretament ‘Tindre 
pona en lloc de cervell’ (op. cit. 225]. 

TINDRE EL GAT AL FOGUER, quan es 
dona una situació d’emergència que 
no admet espera i requereix actuar 
immediatament. Me’n vaig perquè ja 
dec tindre el gat al foguer.

TIRAR-SE A ALGÚ, amb el sentit d’en-
ganyar-lo. Com se t’han tirat!

TOCAR RAJOLA, heretar una casa o, 
en general, un immoble. Eixe encara 
tindrà sort i tocarà rajola.

TOCA’T LA PAVANA, resposta gro-
llera a ‘No em dona la gana’. La con-
trarèplica: Toca-te-la tu que la tens 
més sana. Vegeu també ‘Menja’t una 
mangrana’.

TOT CRISTO, tots, tothom.

TOT ENS ACUDIRÀ, forma de quei-
xar-se per algun contratemps o impre-
vist. (pronúncia local: tot mos acudirà).

TRAURE-LI (A ALGÚ, ALGUNA COSA), 
tindre raó. Esta vegada li l’he treta.

UNA ALTRA VEGÀ SERÀ, GERMANET. 
Antigament els indigents patejaven els 
carrers de casa en casa per a captar. 
S’assomaven a la portalada, i cridaven: 
‘Ave Maria Puríssima’. Aleshores, des 
del corral o el pati de dins de casa se’ls 
contestava amb aquesta frase.

VINC A DIR, equival a 'vull dir'.

XORLES EN BORLES, resposta a la 
interpel·lació familiar Mare, hui què 
dinem?

FRASES BORRIANENQUES
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La eficacia de la gestión de los Socia-
listas al frente del Ayuntamiento de 
Borriana se mide con hechos y 2020 

lo está demostrando con creces, a pesar 
de estar aún en febrero, mejorando día a 
día, como es nuestra obligación, nuestra 
Ciudad y el bienestar de nuestros veci-
nos… y ello no es fruto del azar, sino de 
nuestra determinación en conseguir una 
Borriana mejor, en definitiva “más Borri-
ana”, con paso firme y decidido.
Los ejemplos de los proyectos ya finali-
zados o que están en trámite, y que van 
transformando Borriana, Ustedes los co-
nocen sobradamente, porque tenemos un 
modelo de Ciudad claro donde la prioridad 
son las personas y sus necesidades vitales. 
Y, dentro de ese proyecto vivo, el presente 
y el futuro juegan un papel fundamental.

TURISMO
Hablando de presente y futuro, no pode-
mos obviar que  recientemente se cele-
bró FITUR, donde pudimos mostrar parte 
de nuestro potencial turístico, llegando 
incluso a plantar una “creu de maig” (por 
lo que agradecemos el gran trabajo a 
los falleros y falleras que colaboraron) 
y anunciando las jornadas que pondrán 
en valor uno de los tesoros de nuestra 
Ciudad durante el próximo mes de abril: 
el modernismo; época de esplendor de la 
naranja que dejó en Borriana numerosas 
joyas arquitectónicas que hoy forman 
parte de su idiosincrasia y que debemos 
potenciar al máximo. 
Pero más en profundidad, estamos lle-
vando a efecto el plan estratégico de 
turismo, como la bonificación del 95 % 
en ICIO (Impuesto de Construcciones) 
para la nueva construcción o reforma de 
hoteles y otros servicios hosteleros, así 
como para la rehabilitación de los edifici-
os catalogados, peatonalizando parte del 
centro histórico, o en la remodelación del 
centro prevista en esta legislatura. 
Asimismo potenciamos las fallas (au-
mentando la aportación económica a la 
Federación) para dotar de un guía al mu-
seo fallero, y además potenciando “els 
sabors de Borriana”, que son muchos. 
Son unos primeros pasos, que se enca-
minan a que se conozca mucho mejor 
qué tiene que ofrecer Borriana para dar 
paso a la consecución de estructuras que 
a buen seguro darán sus frutos.
Por ello también estamos trabajando 
desde ya mismo para que otro de nues-
tros máximos potenciales, la playa, de la 
que muchos disfrutan no sólo en vera-
no, sino todo el año, esté perfectamen-
te preparada para todos desde Pascua, 
porque con la playa a punto, Borriana es 
más Borriana.

EL TEMPORAL GLORIA.
El temporal Gloria ha asolado con gran 
parte del litoral castellonense, y Borriana 
no ha sido una excepción. A lo largo de 
los días en que tuvo lugar, Policía Local, 
operarios de la vía pública (entre otros, 
y a quienes encarecidamente damos las 
gracias por su buena labor) no cejaron 
en su trabajo para minimizar las con-
secuencias del mismo en las zonas que 
quedan afectadas por los temporales 
marítimos en Borriana. 
Los Socialistas nos movilizamos infor-
mando a los vecinos, visitando dichas 
zonas  y coordinando los diferentes equi-
pos de trabajo, durante el temporal y en 
los días posteriores, como no podía ser 
de otra manera, para que todo volviera a 
la normalidad lo antes posible. 
En esta materia, los gobiernos socialis-
tas, tanto el estatal como el autonómico, 
han actuado con la máxima celeridad y 
Borriana estará incluida dentro de la 
línea de ayudas a causa del temporal 
que ambos gobiernos están tramitando. 
La valoración técnica de los desperfectos 
está estimada alrededor de los 3 millo-
nes de euros. 
Desde el Gobierno Municipal seguiremos 
reivindicando al Gobierno Central que 
ejecute las obras que contempla el estu-
dio de Cantabria para proteger el litoral 
burrianense.

UNA GENERALITAT QUE CUMPLE: 8 MI-
LLONES DE EUROS PARA BORRIANA.
La Generalitat destinará en sus presu-
puestos 8.763.934 € a Borriana, para 
que con ellos se mejore el transporte es-
colar, se incrementen becas de comedor, 
ayudas a la dependencia y que podamos 
dotar de más y mejores servicios a la ciu-
dadanía, se mejoren las infraestructuras 
portuarias y tengamos más Borriana. 

El gobierno que los Socialistas encabeza-
mos con Ximo Puig está comprometido 
con Borriana y con nuestra gente y lo 
ha demostrado con estos presupuestos 
reivindicativos, responsables y realistas, 
con una gran inversión social. 
Tenemos que celebrarlo y, no duden por 
un momento, que controlaremos su 
ejecución y seguiremos trabajando con 
ahínco para obtener todo lo que poda-
mos para Borriana; y es que con Ximo, 
tenemos más Borriana.

“PEPET” HIJO PREDILECTO DE BORRIANA.
Los Socialistas no creemos en que nadie 
sea profeta en su tierra, sino todo lo con-
trario: debemos agradecer y reconocer la 
labor de aquellos que, con su arte, han po-
tenciado el nombre de Borriana, y en este 
caso dentro una fiesta que está en nues-
tro propio ADN: las fallas. Por eso hemos 
iniciado el expediente para nombrar hijo 
predilecto de Borriana al genial “Pepet”, 
que merece sin duda esta distinción por 
méritos múltiples, y desde estas líneas, no 
podemos sino darle de corazón las gracias 
por su brillantez y éxito, y es que gracias a 
“Pepet”, Borriana es más Borriana.

FIESTAS DE SANT BLAI
Cuando se escriben estas líneas acaba de 
celebrarse la festividad de Sant Blai, pero 
como viene siendo tradición desde que 
los Socialistas estamos en el gobierno, 
los festejos durarán varios fines de se-
mana, dinamizando la ciudad y llegando 
a un público plural y diverso. Nos com-
prometimos en su momento a potenciar 
estas entrañables fiestas de invierno, 
y pensamos seguir haciéndolo porque 
creemos en las tradiciones que dan vida 
a nuestra Ciudad. Nuestro patrón se lo 
merece.
Esperemos, de verdad, que las estén dis-
frutando.

MÁS BORRIANA, CON PASO FIRME
OPINIÓ

 



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

borriana@compromis.net

Ara fa cinc anys que Compro-
mís ha tornat a estar a l'Ajun-
tament de Borriana, i al go-

vern de la nostra ciutat. Una entrada 
necessària per retornar la cultura del 
nostre poble al carrer, i la festivitat 
de Sant Blai n'és un clar exemple, 
ja que en cinc anys la cultura festi-
va del nostre patró ha canviat. I és 
que a la dita “I per Sant Blai, Font del 
vi”, ha passat a ser “i per Sant Blai, 
cultura al carrer”. I és que any rere 
any, les festes del patró de Borriana 
s’han transformat quasi en cinc caps 
de setmana on es concentren fins a 
una trentena d’activitats culturals, i 
la pràctica totalitat d’elles es realit-
zen al carrer i gratuïtes. Una aposta 
de dinamització cultural i social que 
beneficia la nostra ciutat, i que s’ha 
anat sumant anualment.

Anys enrere queda que la festivitat 
de Sant Blai que sols es centrava en 
la celebració de la Font del vi i les cal-
deres, ja que la cultura ha envaït la 
festivitat. L’ànim d’innovar i treballar 
ha fet que apareguen noves propos-
tes culturals que es repartisquen 
pels tots els caps de setmana del 
mes de febrer, i fagen eixir al carrer 
al veïnat de la nostra ciutat, i també 
als visitants d’altres poblacions.

I aquesta aposta cultural és un pilar 
important en l'atracció de visitants a 
la nostra ciutat. L'aparició de nostre 
propostes culturals en música, art i 

teatre, fa que el visitant tinga més 
raons per visitar la nostra ciutat, i 
que hostalers i comerços es vesquen 
beneficiats. I en aquest camí treba-
lla Compromís, en que Borriana es 
situe com a referent cultural, i que 
els visitants, i també el veïnat de la 
ciutat, tinguen una agenda d'actes 
assenyalats en el calendari dels que 
no puguen faltar.

I ara a Sant Blai, es fusiona la tradició 
i la novetat perfectament i amb més 
de 150 anys d’història. La Font del 
Vi és una tradició que es remonta al 
gener de 1854, l’emac, una fira d’art 
i música que comporta cinc edicions 
a les seues esquenes, l'aplec de ge-
gants i cabuts porta tretze anys, o la 
Fira d’Art al Carrer 

(FAC), amb dos edicions. Activitats 
que es fusionen un cap de setmana 
darrere l’altre per dinamitzar la nos-
tra ciutat durant tot el mes de febrer.

El passat 3 de febrer Borriana va ce-
lebra el dia gran del seu patró amb 
la tradició festiva més antiga de la 
ciutat com és la Font del Vi, enca-
ra que a ella se li sumen poc més 
de trenta activitats que es celebren 
durant tot el mes de febrer. I és que 
després de celebrar la festivitat del 
patró, quedaran per davant tres caps 
de setmana per a disfrutar de la seua 
festa amb l’aplec de Gegants i Ca-
buts, el festival de bandes de músi-
ca, la calçotada, el concert Memorial 

Jose Manuel Fandos, les noves Jor-
nades del Patrimoni i la Història de 
Sant Blai, presentacions de llibres, 
concerts, tot un cap de setmana de 
música i art amb la quinta edició de 
l’emac, i per tancar, el nou festival de 
teatre al carrer de Borriana que tan-
carà el mes de febrer, per donar pas 
a les falles amb el pregó i la Crida. 
Un mes replet d’activitats que pre-
tén dinamitzar la nostra ciutat per a 
que la gent ixca al carrer i participe, 
que prenga part de les activitats 
com a pròpies, i que perduren amb el 
temps. Treball d’aquests últims anys 
que dona el seu fruit al carrer. Agafeu 
agenda i participeu. 

I és que des de Compromís anem a 
seguir recolzant les propostes cultu-
rals que la nostra ciutadania propo-
sa i treballa, i a més a més, plantejar 
nous reptes culturals que fagen eixir 
a la gent al carrer, a disfrutar, pen-
sar i reflexionar en una societat més 
justa. La festivitat de Sant Blai s'ha 
convertit en una oportunitat cultu-
ral que no podem deixar passar, ni 
abandonar-la. 

Si vols participar i proposar noves 
idees, no dubtes en posar-te en con-
tacte per a fer de la nostra ciutat, un 
projecte comú.

LA CULTURA AL CARRER
OPINIÓ
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Quienes tienen propiedades en el 
litoral de Burriana lo han sufrido 
en sus propias carnes. Quienes 

se han acercado a ver las consecuen-
cias del paso de la borrasca Gloria, lo 
han podido comprobar personalmente. 

Lo que antaño conocíamos como gota 
fría o temporal marítimo ahora es la 
consecuencia del cambio climático. Es 
el mensaje que la izquierda intenta in-
ocular para justificar el abandono que 
desde hace años sufre nuestra costa. 

No sé si a ustedes les ha pasado, pero 
ocurre que normalmente el cambio 
climático no afecta en aquellos tra-
mos de la costa donde, curiosamente, 
hay espigones. Es lo que ha reclamado 
Burriana desde hace años. La necesi-
dad de invertir en la construcción de 
escolleras. Porque es evidente que allá 
donde se han levantado estructuras de 
protección la regresión se frena y se 
alimentan las playas. 

Quizás nuestros vecinos de la Serrate-
lla o de Les Terrasses sepan mejor que 
yo explicar lo que ha ocurrido con el 
paso de Gloria. Quizás lo oportuno sea 
construir y no deconstruir, que es ahora 
la opción de la izquierda, la que a fuer-
za de justificar su inacción convierte el 
abandono en su propia acción: dejemos 
de proteger y que la naturaleza campe 
en regresión. 

No es una broma. Es una realidad. A la 
vicepresidenta del Consell, Mónica Ol-
tra (Compromís), la mano derecha de 
Ximo Puig (PSPV) y la mano izquierda 
de Rubén Martínez Dalmau (Podemos), 
se le ha ocurrido que la solución es de-
construir el litoral. Miren por donde que 
en Burriana no hará falta actuar porque 
lo que es construir, bien poco.

Oltra considera que tras el paso de Glo-
ria, las cosas han de quedar tal cual las 
dejó la borrasca. Y a la próxima, prepa-
rarse para la embestida. Porque así es 
la naturaleza de nuestra playa. 

Y aunque ustedes no sepan quien es 
Mónica Oltra, quizás sí conozcan a Vi-
cent Granel. Ciudadano de Burriana y 
concejal de Compromís, el mismo que 
desde hace cinco años es la muleta 
de nuestra alcaldesa, la socialista Mª 
José Safont. 

Nos preguntamos cómo vamos a de-
fender nuestra costa si los represen-

tantes que ocupan los despachos del 
ayuntamiento consideran que la playa 
de Burriana no merece infraestructu-
ras. Quizás ya deberíamos habernos 
dado cuenta el día que Granel permitió 
que perdiéramos 16.200 m2 en el Are-
nal porque, según justificó, esa era una 
cuestión que competía a la alcaldía. 

El suelo, ya en manos privadas, difícil-
mente lo recuperaremos. Pero noso-
tros sí creemos en Burriana y consi-
deramos que frente a quienes quieren 
deconstruir nuestro litoral, o modificar 
la línea de deslinde, como ahora plan-
tea Pedro Sánchez, la nuestra es una 
apuesta por la defensa y la protección 
de nuestras playas. 

Por eso, con el único objetivo de cre-
cer, prosperar y creer en esta tierra 
privilegiada que es Burriana, hemos 
propuesto la constitución de un Foro 
Litoral. Visto el abandono que durante 
estos años ha sufrido nuestra costa, 
desde el Partido Popular creemos que 
todos, unidos, políticos, técnicos y so-
ciedad civil, debe levantar la voz ante el 
castigo de un Ministerio de Transición 
Ecológica que nos conduce hacia una 
imparable regresión. 

Porque creemos que Burriana no me-
rece perder, sino ganar. Que reclama 
inversiones que por justicia pongan 
freno, de una vez por todas, a los daños 
que cíclicamente sufrimos por la au-
sencia de un proyecto que hace años 
debería haber sido aprobado. 

Por este motivo, de la mano de todos, 

con el esfuerzo y la convicción de cada 
uno de nosotros, hemos de luchar por 
lo único que importa: Burriana. Y qui-
enes no crean en esta ciudad y en su 
costa, deben decirlo. Porque perdimos 
ya parte de un patrimonio singular que 
nunca deberíamos haber abandonado. 
Y el Arenal es el mejor ejemplo de las 
políticas que no creen en las fortalezas 
de esta ciudad, las que se han aban-
donado en la autocomplacencia de la 
nómina y el despacho. 

Si PSPV y Compromís fueron capaces 
de llegar a un acuerdo para subirse 
100.000 euros las nóminas, también 
deben ser valientes para plantar cara 
a quienes nos quieren enterrar bajo 
la arena de nuestras costas. Los pri-
meros, ante un Gobierno, el de Pedro 
Sánchez, que a fuerza de vender a Es-
paña ha condicionado su presupuesto 
a los deseos de independentistas y 
proetarras. Los segundos, porque con 
líderes que pregonan la deconstrucción 
de la costa como solución a la ausencia 
de espigones, difícilmente podemos 
reivindicar la defensa del litoral. 

Nosotros sí lo haremos. Porque no hay 
otra razón más allá de Burriana para 
ostentar la responsabilidad de ocupar 
un cargo público. Estamos para servir, 
para ser útiles, para trabajar y para luc-
har por esta ciudad. Y solo con ese ob-
jetivo claro se puede lograr poner freno 
a esta regresión política para garanti-
zar la restauración de una costa que es 
merecedora de inversiones que pongan 
en valor sus fortalezas.

EN REGRESIÓN
OPINIÓ

 



Esto deben de pensar los mi-
embros del bipartito de PSPV y 
Compromís que Burriana va bien 

y como premio a su gestión han decidi-
do subirse el sueldo. 

Es el caso de la concejala de Haci-
enda, Cristina Rius. El brazo ejecutor 
que ha garantizado que la subida de 
impuestos a todos los vecinos vaya 
directo a sufragar los sueldazos del 
equipo de Gobierno.

Una concejala cuya gestión deja 
mucho que desear por varias razo-
nes. La última, es que el departa-
mento que ella dirige acumula hasta 
660 reclamaciones por la plusvalía 
municipal y que desde el verano, o 
sea en seis meses, solo se han re-
suelto 30. Es decir, si seguimos al 
mismo ritmo el Ayuntamiento tar-
dará nada más y nada menos que 
11 años en resolver los expedientes, 
eso sin tener en cuenta que, previ-
siblemente, puedan aumentar el nú-
mero de reclamaciones.

La solución es sencilla, pero a la seño-
ra Rius no le interesa. Prefiere culpar 
a los funcionarios que reforzarles. Se-
guramente, no quiere  trabajar más 
de la cuenta y está esperando a la 
ansiada RPT que llevan prometiendo 
desde hace casi cinco años, cuando 
entraron a gobernar.

En otro orden de cosas, otro ejemplo 
del porqué se han merecido estos su-
eldazos el equipo de Gobierno, nóte-
se la ironía, es la pésima gestión del 
cementerio. El campo santo se queda 
sin nichos nuevos y resulta que la cul-
pa es de la herencia recibida. Vamos, 
de ellos mismos. Porque la concejalía 
la legislatura pasada, cabe recordar 
que también la ocupaba un socialista, 
el señor Vicente Aparisi. 

Y es que razón no le falta al actual 
responsable, el señor Hilario Usó. Su 
compañero tendría que haber acome-
tido las obras de ampliación hace más 
de dos años, pero a la vista está que 
no lo hizo. Y de aquellos polvos, estos 
lodos ¿El premio? 3.240 euros al mes 
para un concejal de Vía Pública y Ser-
vicios Públicos que tiene a Burriana 
patas arriba y sucia hasta la bandera. 
Parques que dan pena, contenedores 
en los que se amontona la basura y 
los voluminosos, aceras deterioradas 
o calles llenas de baches. Esa es la im-
prenta del señor Aparisi. 

Por último y no menos importante, 
lamentablemente tenemos que seña-
lar el repunte de delitos en nuestra 
localidad. Según datos del Ministerio 
del Interior del último trimestre del 
año pasado, Burriana tiene un índice 
de delincuencia superior a Valencia y 

muy similar a Madrid por número de 
habitantes. Una auténtica barbaridad.

Solo los robos con violencia e intimi-
dación se han incrementado un 14 por 
ciento en lo que va de año con respec-
to al mismo periodo del año anterior 
y los comerciantes, que son los prin-
cipales, afectados, están hartos .Ante 
esta alarma, el equipo de Gobierno no 
pone ninguna medida eficaz al res-
pecto, salvo reuniones de cara a la ga-
lería y que sirven de bien poco.

La plantilla de la Policía Local está 
bajo mínimos. Contamos con casi una 
docena  menos de efectivos, es decir, 
dos o tres menos por servicio. Pero 
el concejal de Seguridad Ciudadana, 
Javier Gual, sigue sin atender estas 
reivindicaciones y ni saca las plazas ni 
tampoco, como delegado de Personal, 
redacta la RPT tan necesaria para el 
cuerpo policial y para el resto de em-
pleados de la casa. Ni come ni deja 
comer. Pero, mientras tanto, él como 
el resto de compañeros también se ha 
subido el sueldo

Porque Burriana va bien, muy bien.

¿BURRIANA VA BIEN?

Cs
Burriana

mjesus.sanchis@burriana.es
www.ciudadanos-cs.org

OPINIÓ
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La mañana del pasado 24 de Ene-
ro, el secretario general de VOX, 
Javier Ortega Smith, acompaña-

do por el diputado de VOX por Cas-
tellón, Alberto Asarta, la diputada 
autonómica, Llanos Massó, y por el 
portavoz del grupo municipal VOX en 
el Ayuntamiento de Burriana, Juan 
Canós, visitaron las zonas más afec-
tadas de la costa de Burriana por el 
temporal para constatar, lamenta-
blemente, el abandono que sufren 
vecinos y propiedades por parte de 
la administraciones estatal y local. 
Javier Ortega mostró su estupefac-
ción ante la falta de sensibilidad de 
las autoridades y se comprometió a 
instar a la Dirección General de Sos-
tenibilidad de la Costa y del Mar a 
acometer los proyectos aprobados 
desde hace años para la protección 
la costa sur de Castellón, entre Alma-
zora y Sagunto. Proyectos valorados 
en más de 20.000.000 de euros y de 
los cuales sólo se ha ejecutado un 
mínima parte y que deberían paliar 
la regresión de la costa. En el mismo 
sentido se manifestó Alberto Asar-
ta, que presentó la pasada semana 
una iniciativa parlamentaria en el 
Congreso de Diputados para exigir al 
Gobierno el inicio de las obras de los 
proyectos citados.

VOX EXIGE INVERSIÓN EN BURRIANA

Tal como indicaron los vecinos, nin-
gún miembro del equipo de gobierno 
del ayuntamiento se había persona-
do en la zona para interesarse por 
su situación y ofrecer ayuda directa. 

El efecto dinamizador de VOX en la 
política local de Burriana se mate-
rializó rápidamente, ya que tras la 
visita efectuada por sus dirigentes 
nacionales, autonómicos y locales la 
Sra. Alcaldesa de Burriana se dignó a 
personarse en la zona.

PANCATALANISMO
En el Pleno celebrado el jueves 9 de 
Enero, el concejal del grupo municipal 
VOX, Jesús Albiol, solicitó a la Alcal-
desa que retirase las revistas pan-
catalanistas “el temps”, “sàpiens” 
y “llengua nacional” de los lugares 
públicos y que cancele la suscripción 
que actualmente tiene el Ayuntami-
ento de Burriana con dichas revistas 
por ser una ofensa a los burrianen-
ses, quienes somos valencianos y 
españoles de primera, y no catalanes 
de segunda como pretenden sus so-
cios de Compromís.

Unas revistas que promueven un  
proceso, por el cual los que han pre-
tendido ejecutarlo han terminado si-
endo condenados por malversación 
y sedición, y que ya han costado a 
todos los burrianenses, según datos 
del ayuntamiento, 11.626,40€. Je-
sús Albiol concluyó su intervención 
pidiendo que ni un euro de los bur-
rianenses se destine a propaganda 
pancatalanista.

OPINIÓ

 



Pleno Ordinario Municipal 09-01-2020
El Pleno aprueba por rectificar 
acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno, de fecha 10 de 
diciembre de 2019, en su punto  
4 sobre: Mejora , en su caso, de 
las condiciones de trabajo de las 
personas empleadas públicas del 
Ayuntamiento, relativa a la prór-
roga del importe de las gratifi-
caciones previstas en el acuerdo 
sobre las normas reguladoras de 
las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos al servicio del 
Ayuntamiento de Borriana. 
El Pleno aprueba por unanimidad 
rectificar el error material detec-
tado en la Plantilla para el ejer-
cicio 2020 aprobada inicialmente 
por el Ayuntamiento Pleno el 10 
de diciembre de 2019, incorpo-
rando a la misma la modificación, 
en cuanto a la reclasificación de 
las plazas de oficial de la Policía 
Local, que se aprobó inicialmen-
te por el Ayuntamiento Pleno en 
fecha 7 de marzo de 2019 y defi-
nitivamente en fecha 4 de mayo.
El Pleno aprueba por unanimidad 
rectificar el error material detec-
tado en la Relación de Puestos 
de Trabajo para el ejercicio 2020 
aprobada inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno el 10 de dici-
embre de 2019, incorporando a la 
misma la modificación, en cuanto 
a la reclasificación de los pues-
tos de oficial de la Policía Local, 
que se aprobó inicialmente por 
el Ayuntamiento Pleno en fecha 
7 de marzo de 2019 y definitiva-
mente en fecha 4 de mayo.
El Pleno aprueba por mayoría 
prorrogar el contrato suscrito 
en fecha 9 de abril de 2014 con 
la empresa ESTACIONAMIENTO 
Y SERVICIOS SAU, en régimen 
de concesión administrativa, 
del servicio de gestión del esta-
cionamiento de vehículos bajo 

control horario, en las mismas 
condiciones que en el mismo se 
contienen, por un período de dos 
años, esto es hasta el día 8 de 
abril de 2022.

El Pleno aprueba por mayoría ra-
tificar la solicitud formulada el 11 
de julio de 2018 por la Alcaldía 
Presidencia instando del Servicio 
Provincial de Costas de Castellón 
la concesión administrativa para 
ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre mediante la 
ejecución de las obras de recupe-
ración del frente litoral y del pa-
seo marítimo de la urbanización 
Golf Sant Gregori y el inicio de los 
trámites pertinentes para la eva-
luación ambiental simplificada 
del proyecto.

El Pleno queda enterado de los 
acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno Local en las sesi-
ones celebradas entre los días 
28/11/2019 y 26/12/2019, am-
bos inclusive. 

El Pleno queda enterado de las 
resoluciones adoptadas por la 
Alcaldía-Presidencia obrantes 
en la Secretaría Municipal, cor-
respondientes al período del  
25/11/2019 a 29/12/2019,  am-
bos inclusive.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
02 -01-20

La Junta de Gobierno Local acuer-
da aprobar el expediente para la 
contratación del suministro, en 
régimen de alquiler, de cuatro 
vehículos, dos diésel y dos eléc-
tricos, con destino el servicio mu-
nicipal de Vía Pública, los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, por el presupuesto de 
26.000 € anuales IVA incluido  

para los cuatro vehículos. Tamién 
acuerda la apertura del procedi-
miento abierto simplificado, con 
varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, y  publicar 
el anuncio de licitación en el perfil 
de contratante. 
La JGL acuerda conceder licencia 
ambiental municipal a L’Antiga 
Valenciana SL, con , para la ins-
talación de una actividad dedica-
da a industria de fabricación de 
helados, horchata y repostería a 
ubicar en avg Argent, 36, nave 5, 
con las condiciones de que fina-
lizadas las obras e instalaciones 
necesarias, con carácter previo al 
inicio de la actividad, deberá pre-
sentarse comunicación de puesta 
en funcionamiento acompañada 
de certificado emitido por técnico 
competente de la ejecución del 
proyecto, en el que se especifi-
que que la instalación y actividad 
se ajustan al proyecto técnico 
aprobado. En caso de que se opte 
por presentar certificado expedi-
do por entidad colaboradora en 
materia de calidad ambiental que 
acredite la adecuación de la ins-
talación a las condiciones fijadas 
en la licencia ambiental, no será 
necesaria la realización de la vi-
sita de comprobación. Se fija un 
plazo de 3 meses para el cumpli-
miento de este trámite.
La Junta de Gobierno Local acuer-
da declarar restablecidas las con-
diciones de seguridad, salubridad 
y ornato público del   inmueble 
sito en C/ Camí Artana 14,16 y 
18 de esta localidad y, proceder 
al archivo del expediente, de con-
formidad con el informe técnico.
La JGL acuerda desestimar las 
alegaciones formuladas por Dª 
R.F.M. y ordenar la demolición de 
obras ejecutadas sin licencia en 
suelo No Urbanizable SNU-PD 
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zona de protección de infraes-
tructuras y dominio público, en 
el Polígono 19, parcela 3 Camí la 
Cossa. 

La Junta de Gobierno Local acuer-
da autorizar a D. E.C.G., D. J.C.G. y 
D. F.C.G., la división del local sito 
en C/ Leonardo Torres Quevedo, 
4, en dos locales de 56,41 m² y 
de 59,86 m², respectivamente, 
según los planos aportados y 
obrantes en el expediente.

La JGL acuerda aceptar la renun-
cia a la licencia de obras conce-
dida a  D.S.R.S. para construcción 
de nave para aparcamiento vin-
culado a vehículos destinados al 
transporte de mercancías, en Po-
lígono Carabona C/ Del Zinc, a la 
vista de los escritos presentados 
por el interesado. 

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a la mercantil GU-
FRESCO S.L, una prórroga de 4 
meses, para la finalización de las 
obras de  ampliación de planta de 
procesado de fruta de IV gama y 
fabricación de zumos, sita en C/ 
Zinc, 26  y Avda. de L`Argent, 23, 
en relación a la licencia de obras 
ya concedida. 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
09-01-20

La Junta de Gobierno Local acuer-
da prorrogar el contrato del ser-
vicio de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones de tra-
tamiento del agua de la piscina 
cubierta municipal de Borriana, 
adjudicado a SERVIECOLOGIA Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS S.L., 
hasta el 10 de marzo de 2020, en 
las mismas condiciones previs-
tas en el contrato de 8 de enero 
de 2016, salvo que con anterio-
ridad se hubiera adjudicado el 
nuevo contrato, por el importe 
total de 5.937,50 € IVA incluido. 
También acuerda aprobar el gas-
to futuro con cargo a la aplicación 

presupuestaria 341.22799033 
“Gestión Piscina”, por importe de 
5.937,50 €.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
16-01-20

La Junta de Gobierno Local 
acuerda ordenar a  DIVARIAN 
PROPIEDAD, S.A. , como propi-
etaria del inmueble situado en 
c/ Juan Canós Safont, para que 
proceda en el plazo de un mes a 
realizar los trabajos consisten-
tes en limpieza inmediata de la 
parcela y posterior retirada de 
restos a vertedero. 

La JGL acuerda proponer como 
medida de restauración de la le-
galidad urbanística vulnerada, la 
demolición de la construcción sita 
en  C/ Tales, y conceder a D. J.A.P., 
un plazo de quince días, para que 
pueda formular cuantas alegacio-
nes estime pertinentes en defen-
sa de sus derechos, significándole 
que si transcurrido dicho periodo, 
no hubiera efectuado alegaciones 
o bien éstas se hubiesen desesti-
mado, se ordenará la demolición 
de la construcción referida.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D. R.M.M., la li-
cencia de obras solicitada para 
implantación de un taller de mo-
tocicletas en inmueble sito en C/ 
Alcalde Vicente Moliner, según 
proyecto visado  por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales y de Grado de Caste-
llón, atendiendo a las condiciones 
particulares. 

La JGL acuerda conceder a Dª 
I.C.R.R., la licencia de obras so-
licitada para la ejecución de un 
vallado en Avda. Jaime Chicharro, 
cumpliendo las condiciones de 
vallado:

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D. A.I.C., licencia de 
obras para la realización de zanja 
en vía publica para acometida a 

la red de saneamiento municipal  
del inmueble sito en C/ Francis-
co Branchadell, atendiendo a las 
condiciones particulares.

La JGL acuerda rectificar el error 
material producido en el aparta-
do séptimo de la parte dispositiva 
del acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de fecha 12 de diciembre 
de 2019 -  por el se desestima el 
recurso de reposición presentado 
por Dª.S.G.C., como propietaria, y 
por  D. M.O.G.,  contra el acuerdo 
de  la Junta de Gobierno Local  de 
fecha 3 de octubre de 2019, por 
el que se ordena la demolición 
de las obras objeto del presente 
expediente de restauración de la 
legalidad-, en virtud del cual se 
concede la posibilidad de inter-
poner en el plazo de un mes re-
curso de reposición ante la Junta 
de Gobierno Local , y en el plazo 
de dos meses recurso contencios 
administrativo ante el Juzgado de 
dicha jurisdición de Castelló.

La Junta de Gobierno Local  se da 
por enterada de las declaracio-
nes responsables para la ejecu-
ción de las obras:  9711/2019, 
10970/2019, y 11669/2019.

La JGL acuerda prorrogar el con-
trato de dirección letrada y de-
fensa jurídica del Ayuntamiento, 
suscrito con D. J.L.B.F., en fecha 
18 de enero de 2017 durante un 
año más, es decir hasta el 17 de 
enero de 2021, en las mismas 
condiciones y por el importe total 
anual de 17.847,5 € IVA incluido.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
23-01-20

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a la mercantil RAVI 
OBRAS TRANSPORTES Y EXCA-
VACIONES, SL como adjudicataria 
del contrato de obras de “Desar-
rollo aparcamientos y accesos 
estación ferroviaria”, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de 
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Desarrollo Regional en el marco 
del Programa Operativo de Cre-
cimiento Sostenible 2014-2020,  
una prórroga en el plazo total de 
ejecución hasta el 31 de enero de 
2020.

La JGL acuerda desestimar las 
alegaciones formuladas por D. 
J.A.L.S. y acordar el cierre de la 
actividad de reparación, venta y 
alquiler de carretillas elevado-
ras que se ejerce en el inmueble 
sito en c/ Bronce, 49, nave 4, por 
carecer de habilitación para su 
ejercicio.

La Junta de Gobierno Local 
acuerda ordenar a Dª P.G.M. y D. 
A.A.M.G., como propietarios del 
inmueble situado en Avda. Trans-
porte 26, para que proceda en 
el plazo de un mes a realizar los 
trabajos consistentes en limpieza 
inmediata de la parcela y poste-
rior retirada de restos a vertede-
ro. 

La JGL acuerda proceder al arc-
hivo del expediente incoado a las 
personas propietarias del inmue-
ble situado en C/ Mare de Déu del 
Pilar 18, al haberse restablecido 
las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad y ornato público 
del mismo, a tenor del informe 
emitido por el Arquitecto Técnico 
municipal.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D .A.B.C., un último 
e improrrogable plazo d e1 mes, 
para que proceda a la retirada de 
la estructura de madera del porc-
he existente en Camí La Coixa 
núm. 36.

La JGL acuerda autorizar a D. 
E.C.G., D. J.C.G. y  D. F.C.G., la mo-
dificación de división del local 
con una superficie construida de 
116,27m² y útil de 110,00 m2, 
sito en C/ Leonardo Torres Que-
vedo, 4, en los locales A y B, de 
56,41 m² y 59,86 m² de superficie 
construida, y 52,77 m² y 57,23 m² 
de superficie útil, respectivamen-

te, según los planos aportados y 
obrantes en el expediente.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da declarar la innecesariedad de 
la licencia de parcelación solici-
tada por  D. S.G.C., para segregar 
de la finca correspondiente a la 
parcela sita en C/ Pescadors 17, 
la parte de la misma compren-
dida entre la alineación actual y 
la alineación oficial de la calle de 
emplazamiento, comprensiva de 
una superficie de 7,51 m² . 

La JGL acuerda autorizar el 
Proyecto de Ejecución a D. J.M. 
E..P., así como la ejecución e ini-
cio de las obras de construcción 
de vivienda unifamiliar en C/ Ma-
nuel Granell Ferrer 5, conforme 
a Proyecto de Ejecución visado 
por el CTAC, y con las condicio-
nes particulares establecidas en 
el acuerdo de otorgamiento de la 
licencia.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a D. J.G.M., una prór-
roga de 24 meses para la finaliza-
ción de las obras de construcción 
de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en C/ Isla de Carallot, 
en relación a la licencia de obras 
concedida. 

La JGL acuerda conceder a Dª 
E.T.P y D.D.S.L., la licencia de 
obras solicitada para reforma 
y ampliación de vivienda unifa-
miliar entre medianeras  sita en 
C/ Colón, según proyecto básico 
presentado, cumpliendo las con-
diciones particulares.

La Junta de Gobierno Local se da 
por enterada  de la sentencia núm. 
588/2019 dictada por el Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 
2 de Castellón, la cual desestima 
el recuro contencioso-adminis-
trativo interpuesto frente a la de-
sestimación presunta por parte del 
Ayuntamiento de Burriana de la 
reclamación patrimonial en proce-
dimiento abreviado. 

La JGL se da por enterada de la 
sentencia núm. 679/2019 dicta-
da por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, 
la cual desestima el Recurso de 
Apelación interpuesto, contra la 
Sentencia n.º 31/2018 de fecha 
2 de febrero de 2018 dictada en 
el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo seguido en el Juzgado n.º 2 
de Castellón en el procedimiento 
ordinario n.º 74/2017.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da se da por enterada de las de-
claraciones responsables para la 
ejecución de las obras: 82/2020 
y 359/2020.

La JGL acuerda requerir a Servi-
ecologia y Tratamiento de Aguas 
SL, documentación en contrato 
del servicio de mantenimiento 
de los equipos e instalaciones de 
tratamiento de agua de la Piscina 
Cubierta Municipal.

La Junta de Gobierno Local 
acuerda prorrogar el contrato 
del servicio de mantenimiento 
de los sistemas de seguridad 
instalados en colegios públicos 
y dependencias municipales, 
adjudicado a Casva Seguridad 
SL y Becsa SA “UTE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD BURRIANA 
2016”, hasta el 31 de mayo de 
2020, en las mismas condicio-
nes previstas en el contrato de 
28 de enero de 2016, salvo que 
con anterioridad se hubiera ad-
judicado el nuevo contrato, por 
el importe total de 5.324 € IVA 
incluido.

La JGL acuerda aprobar el ex-
pediente para la contratación 
del suministro en régimen de 
alquiler, de un vehículo furgón 
con destino a la Unidad de ates-
tados/Oficina Móvil del Cuer-
po de Policía Local, los pliegos 
de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Parti-
culares, por el presupuesto anual 
de 18.000 €, IVA  incluido.
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La Junta de Gobierno Local acuer-
da estimar la solicitud de reincor-
poración al servicio activo de Dª. 
S.N.M. en la plaza de auxiliar ad-
ministrativa, con efectos del día 
12 de febrero de 2020 y cesar al 
funcionario interino D. V.F.M. en el 
puesto de auxiliar administrativo, 
con efectos del día 11 de febrero 
de 2020. 
La JGL acuerda prorrogar el con-
trato de realización de espec-
táculos pirotécnicos organizados, 
durante un año más, es decir has-
ta el “Castillo de la Crida” previ-
siblemente en febrero de 2021, 
en las mismas condiciones que 
el contrato suscrito con PIRO-
TÉCNIA MARTÍ SL, por el importe 
total anual de  49.700 €, IVA in-
cluido.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da autorizar la devolución del im-
porte de 439,50 € depositado 
como garantía servicio de pre-
vención de riesgos laborales del 
Ayuntamiento, durante el perio-
do del 1 de julio de 2016 al 30 de 
junio de 2018, a favor de la em-
presa Valora Prevención SL.

La JGL acuerda proponer como 
medida de restauración de la le-
galidad urbanística vulnerada, la 
demolición del vallado de parcela  
273 del Polígono 22, en suelo no 
urbanizable de especial protec-
ción, incluida en el Catálogo de 
Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana; y declarada ahora 
zona especial de conservación 
ZEC - Zona 3.

La Junta de Gobierno Local pro-
ceder al archivo del expediente 
incoado a D.C.C.B., como propie-
tario del inmueble situado en C/ 
Cullera n.º 15, al haberse resta-
blecido las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y orna-
to público del mismo, mediante 
la ejecución subsidiaria por este 

Ayuntamiento, a tenor del infor-
me emitido en fecha 20 de enero 
de 2020 por el Arquitecto Técnico 
municipal; todo ello sin perjuicio 
de la tramitación del correspon-
diente expediente tendente al co-
bro de la liquidación definitiva de 
todos los gastos originados por la 
ejecución de los trabajos a cargo 
del interesado.

La JGL acuerda ordenar a Dª 
P.G.M. y D. A.A.M.G., como pro-
pietarios del inmueble situado 
en Avda Transporte 28, para que 
procedan en el plazo de un mes a 
realizar los trabajos consistentes 
en limpieza inmediata de la par-
cela y posterior retirada de restos 
a vertedero.

La Junta de Gobierno Local acuer-
da ordenar a Dª J.G.G., como pro-
pietaria del inmueble situado en 
Avda. Constitución, para que pro-
ceda en el plazo de un mes a rea-
lizar los trabajos consistentes en 
limpieza inmediata de la parcela 
y posterior retirada de restos a 
vertedero.

La JGL acuerda rectificar, a ins-
tancia de Dª I.LL.S. el error adver-
tido en el dispositivo tercero del 
acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en segregación de 
parcela en C/ Juan Pablo II. 

La Junta de Gobierno Local acuer-
da aceptar la renuncia a la licencia 
de obras concedida por la Junta 
de Gobierno Local a D. E.V.P., para 
construcción de nave para alma-
cén de utensilios agrícolas, en C/ 
del Zinc, a la vista del escrito pre-
sentado por el interesado en fec-
ha 30 de diciembre de 2019, y, en 
consecuencia, declarar concluso 
el procedimiento.

La JGL acuerda denegar a Dª. 
C.S.F., la solicitud de licencia de 
usos y obras provisionales for-
mulada para legalización de obras 
consistentes en  formación de un 
forjado de viguetas y bovedillas 
de unos 50 metros cuadrados, 

tras haber eliminado unos techos 
preexistentes de chapa galvaniza 
en inmueble sito en Avda. Jaime 
Chicharro, de conformidad con  el 
informe técnico. 

La Junta de Gobierno Local acuer-
da conceder a la mercantil TELE-
FÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., la li-
cencia de obras solicitada para la 
realización de una arqueta y ca-
nalización en vía pública en acera 
de calle Matilde Salvador, para 
acometida de servicio de teleco-
municaciones a inmueble sito en 
el citado emplazamiento, con las 
condiciones particulares.

La JGL acuerda conceder a la mer-
cantil DERRIBOS BURRIANA, S.L. 
la licencia de obras solicitada para 
construcción de vivienda unifa-
miliar aislada en Camí Marge, se-
gún proyecto básico presentado, 
cumpliendo las condiciones par-
ticulares. 

La Juna de Gobierno Local acuer-
da conceder a la mercantil H & 
H IDROSPANIA TECHNIC SL, la 
licencia de obras solicitada para 
construcción de nave industrial 
sin uso específico encalle Bron-
ce en el Parque Empresarial Ca-
rabona, según proyecto visado,  
cumpliendo las condiciones par-
ticulares. 

La JGL se da por enterada de la 
sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana , la cual desestima 
el recurso contencioso adminis-
trativo  N.º 149/14 contra reso-
lución de la Comisión Territorial 
de aprobación definitiva del Plan 
Especial de Usos del Suelo. 

La Junta de Gobierno Local se da 
por enterada de las declaracio-
nes responsables para la ejecu-
ción de las obras: 9764/2019, 
1 1 1 4 3 / 2 0 1 9 , 1 1 6 3 4 / 2 0 1 9 , 
458/2020, 512/2020, 514/2020 
y  672/2020.
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HORARIS: BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

10.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
12.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
15.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE
19.20 .............................................................ALQUERIES·RENFE

HORARIS FINS A LA RATLLA

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

BORRIANA·ALQUERIES SANTA BÀRBARA
7.30 .........................................................................................11.30
NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

HORARIS ATENCIÓ TINÈNCIA ALCALDIA 

POBLATS MARÍTIMS

· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
·  Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima
      juntament amb el tècnic de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2020

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MARÇ 2020

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

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:

622 12 29 66

NFORMACIÓ MUNICIPAL
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NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Raúl Andrei Neascu
Manuel Guisado Gozalbo
Candela Gisbert Capella
Pau Martinez Martinez
Israel Gómez Palau
Emmanuel Rios Velasco
Nekane Cánovas Minero
Lucas Simeon Roman

Jara Martinez Monton
Arnau Beltran Porcar
Alba Silvestre López
Gerard Miguel Rico
Beatriz Margot Ciontos
Emma Giménez Soriano
Dario Lloret Álvarez
Lucas Claramonte Monfort

TELÈFONS

CSI Novenes (urgències)  ..........964 55 87 01
Hospital General Castelló  ........964 72 50 00
Hospital de la Plana  ...................964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ................964 86 27 00
Centre de P. Familiar ..................964 55 87 08
Salut Mental  .................................964 39 07 56
Creu Roja  .......................................964 51 76 07
Hospital La Magdalena  ............964 24 44 00
Hospital Provincial  .....................964 35 97 00

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

DEFUNCIONS

Victoriano Perez Davila ....................................................................70
Carmen Escriba Marco ..................................................................... 77
Vicenta Sanahuja Balaguer .......................................................... 93
Rosa Maria Traver Gimeno ..............................................................97
Daniel Gonell Ventura ........................................................................79
Manuel Ramia Isach .......................................................................... 77
Carmen Domingo Guiral ................................................................. 88
Jose Luis Monfort Herrero ...............................................................67
Aurora Sanchez Martinez ............................................................... 90
Rosario Gramaje Sorribes .............................................................. 88
Gloria Angeles Borillo Barres ........................................................ 51
Raquel Font Fortea ............................................................................ 83
Cristobal Palomo Hernandez .........................................................78
Jose Luis Ramos Fenollosa ............................................................ 74
Vicente Vicent Vicent ....................................................................... 89
Pascual Tena Fuertes ........................................................................82
Pedro Vicente Fuentes Gomez......................................................57
Francisca Conde Chorda .................................................................87
Carmen Sabater Vicent ................................................................... 90
Nieves Torres Canos.......................................................................... 88
Rosa Canos Oliver .............................................................................. 85
Laura Conde Aymerich .................................................................... 60
Antonio Hidalgo Sotomayor .......................................................... 93
Francisca Bautista Gomez ............................................................. 95
Luis Rodriguez Bayarri...................................................................... 77

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

Leandro Matías Raggio i Antonella Azzali
Marcos Alfonso Company Cubillo 
i Ana Redondo Algobia
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HOMENATGE A Mercedes Fayos Carbó 
PEL SEU CENTENARI

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, i 
el regidor de Gent Major, Hilario 
Usó, van voler estar presents en 

l'especial felicitació i en l'homenatge 
organitzat per a celebrar els cent anys 
de Mercedes Fayos Carbó, una veïna 
de Borriana que se suma a la llista de 
persones centenàries a la ciutat.
La representació municipal es van 
desplaçar per a la celebració a la Re-
sidència de la Generalitat per a perso-
nes majors dependents, on van lliurar 
a Mercedes un ram de flors, una placa 
commemorativa i un obsequi, da-
vant la presència dels seus familiars, 

del personal del centre, així com dels 
companys i companyes residents.
A més, un grup de xiquets i xiquetes 
de 4t de l'ESO del col·legi Illes Colum-
bretes, acompanyats per la directo-
ra, Marisa Canseco, van participar 

en l'homenatge a Mercedes Fayos, i 
li van interpretar amb diversos ins-
truments algunes peces de música 
per a, finalment, cantar-li la cançó 
d’aniversari.
Posteriorment, totes les persones 
que van acudir a celebrar el seu ani-
versari van brindar pels 100 anys 
complits. L'alcaldessa la va animar a 
“seguir endavant i complir més anys 
envoltada dels seus familiars i amb 
els serveis i les cures que li presta 
una de les residències més ben con-
siderades en l’àmbit autonòmic, com 
és la de Borriana”.  

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, va voler estar present en la Residència 
per a persones majors dependents, per a felicitar una veïna de Borriana que se suma 

a la llista de persones centenàries a la ciutat

CENTENÀRIA
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