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Borriana presenta un pressupost
“consensuat, inversor i un marcat
caràcter social” per a 2019
I a més, repassem tota l'actualitat del mes de desembre amb
les celebracions nadalenques com a protagonistes
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BORRIANA DUPLICA LES
INVERSIONS EN UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
2019 QUE SUPERA ELS 29,8
MILIONS D'EUROS
El marcat caràcter social del nou pressupost permetrà
projectes com el de l'edifici de Serveis Socials, la regeneració
de la Bosca o la millora de l'entorn de Sant Blai, sense que,
per quart any consecutiu, pugen els impostos

L

a regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina
Rius, i el i la Tinent d'Alcalde, Vicent Granel i Maribel Martínez, han
presentat el Pressupost Municipal
de 2019 per a la capital de la Plana
Baixa. Tal com ha començat explicant
la mateixa Rius “oferim les dades del
quart i últim pressupost d'aquesta
legislatura encapçalada per Acord
per Borriana i que ascendeix a 29,8
milions d'euros, incloent el pressupost del Centre Municipal de les
Arts Martí de Viciana, amb un import
de 1.019.590 euros”. Ha sigut solament la primera dada general del nou
Pressupost Municipal, ja que a continuació Rius ha anat detallant els
diferents camps, paràmetres i objectius que es pretenen aconseguir amb
l'aplicació del pressupost, ja que com
ha explicat “es tracta d'un document
molt treballat, i més que mai amb
un marcat caràcter inversor i social,
i que té com a prioritat complir amb
rigor amb les obligacions bàsiques
de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries,
seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb
la inversió local que acaba derivant
en un increment del benestar social
de la gent que vivim a Borriana”. El
primer apartat sobre el qual Rius ha
oferit contundents dades ha sigut el
de el “compliment amb la reducció
de deute, ja que en aquests quatre
anys hem passat d'una ràtio del 48%

a, exactament, la meitat, un 24%, la
qual cosa en xifres econòmiques
ha suposat passar de 14 milions de
deute a tan sols 7, o el que també és
el mateix, que el deute haja passat
de 460 euros a tan sol 200 euros per
habitant, i sempre recordant la congelació d'impostos que durant quatre
anys hem aplicat a Borriana, sense ni
tan sols, aplicar les pujades de l'IPC
com a pressió fiscal i fent-nos càrrec
dels increments salarials de la plantilla municipal, i que han sigut d'un
6,25 per cent”.
En l'apartat d'inversions, Rius ha
destacat que “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural,
així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el
focus de les inversions en 2019, amb
projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai,
amb una inversió total de 560.000
euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu
també una infraestructura museística, la important intervenció global
per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió
d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i
modernes dependències municipals
que albergaran, entre uns altres, la
totalitat dels Serveis Socials.
A partir d'ací, ha sigut la Tinent d'Alcalde, Maribel Martínez qui ha volgut
destacar “la marcada implicació so-
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cial del Pressupost, ja que, a més de
mantenir-se el mateix pressupost
de la partida de Serveis Socials de
l'any anterior, s'ha dotat una partida de 700.000 euros per a disposar
d'un edifici que reunirà tots els serveis d'atenció social de l'Ajuntament
en un mateix lloc, la qual cosa permetrà, a més d'obtenir una millora substancial en les instal·lacions,
oferir una major qualitat en el servei.
Resoldre aquesta demanda era una
prioritat de l'Acord per Borriana, que
s'arrossega durant més de 13 anys,
i que finalment es durà a terme”. A
més, també ha afegit que “creiem
que és de vital importància reactivar, millorar i fer partícips d'aquests
projectes als veïns i veïnes de llocs
com La Bosca, per això, durant 2019
s'executaran en aquest barri diferents programes per a aconseguir
una participació ciutadana més activa, doncs per a realitzar un canvi real
i que perdure és necessari anar de la
mà de la ciutadania”. Finalment, Martínez ha destacat que en “la partida
d'accessibilitat també s'ha augmentat de 15.000 a 66.000 euros, gràcies

al treball realitzat en la taula de participació ciutadana”.
Finalment, ha sigut el també Tinent
d'Alcalde, Vicent Granel qui ha tancat
la presentació parlant inicialment d'“un
pressupost de marcat caràcter social
i inversor, a través del qual seguirem
amb les polítiques de reducció de deute, que en tres anys ha passat de 14
milions a tan sols 7, congelació dels
impostos municipals, així com fer créixer la inversió en un 77 per cent, aconseguit la xifra de 2,5 milions d'euros”.
A més Granel no ha volgut oblidar “és
més que evident que Borriana ha canviat i està canviant, en el que s'ha convertit en una visió general dels veïns i
veïnes de la nostra ciutat, una aposta
que en tot moment ha tingut en compte aspectes claus per al desenvolupament d'un municipi com la millora de la
mobilitat sostenible, la participació en
el carrer tant a nivell cultural d'oci com
d'implicació en les decisions municipals, o amb exemples com el més d'un
milió d'euros que tornarem a destinar
a la gestió del CMA Rafel Martí de Viciana, i que per fi suposarà l'ajust dels
sous dels i les professionals que allí

desenvolupen un gran treball, així com
la modernització del conjunt del Centre amb l'Administració Electrònica que
s'implementarà”. Finalment Granel ha
volgut destacar que “en apartats com
el d'Educació es veu perfectament
reflectit el gran treball, coordinació i
esforç comú de Borriana i les Conselleries, ja que la legislatura començava
amb la inversió de 4,5 milions per a la
construcció del Cardenal Tarancón, i la
tancarem amb una altra nova inversió
de, ni més ni menys, que 14 milions
perquè l'IES Jaume I es convertisca en
un dels centres de referència de tot el
País Valencià”. En definitiva i com ha
coincidit a resumir la representació
de l'equip de govern, “vam venir per a
recuperar Borriana, per a treballar per
una ciutat millor per als seus veïns i veïnes, i tant les dades del conjunt de la
legislatura, com les del nou pressupost
i les seues inversions, així ho demostren per més que alguns insistisquen
en el contrari. L'esquerra ja ha demostrat a Borriana que sap gestionar i ho
fa millor que en legislatures anteriors,
sempre amb l'objectiu de guanyar el
futur per a la nostra ciutat”.
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ACORD PER BORRIANA: “EN 2019
DOBLAREM LA INVERSIÓ PER A CONTINUAR
TRANSFORMANT BORRIANA I MILLORANT
EL DIA A DIA DE LA CIUTADANIA”
L'equip de govern municipal oferix una detallada roda de premsa amb la informació
relativa a 2018 en el tradicional esmorzar amb la premsa celebrat a La Serratella

L

a premsa que habitualment cobreix la informació municipal a
la ciutat de Borriana, tenia una
cita amb l'equip de govern municipal
en el tradicional esmorzar nadalenc
que cada any serveix per a realitzar
un exhaustiu repàs al treball realitzat durant l'últim any i a les expectatives de cara al pròxim 2019, en el
qual tots els representants municipals han coincidit a assenyalar que
“volem que en aquest pròxim any
el treball de tota l'última legislatura
puga continuar executant-se, per a
completar el gran canvi que en tan
sols tres anys ha viscut la nostra ciutat gràcies a la renovada, modernitzada i treballada gestió municipal”. I
aqueix és tan sols un xicotet resum
del que l'equip que conforma l'Acord
per Borriana espera del pròxim any,

ja que durant la roda de premsa ha
sigut el portaveu del grup socialista, Javier Gual qui ha començat assenyalant “el treball que realitza la
premsa a l'hora de continuar fent
més democràtica la nostra ciutat,
ja que malgrat els intents constants
d'intoxicació informativa per part de
l'oposició, entenem que els mitjans
de comunicació tenen com a objectiu
contrastar cada informació perquè
siga el ciutadà de Borriana qui puga
formar-se la seua pròpia opinió crítica de la vida municipal, i conega amb
detall i veracitat tot el treball realitzat
durant aquesta legislatura”. A més,
Gual ha volgut afegir que “hui hem
arribat fins ací a través de l'Avinguda
del Port, i crec que és un dels exemples perfectes del canvi a positiu que
en els últims anys ha experimentat

Borriana, encara que insistisc que és
només un exemple visible del gran
treball realitzat durant la legislatura”.
A continuació, ha sigut la Tinent d'Alcalde i portaveu de Se Puede, Maribel Martínez qui ha explicat que “el
primer que m'agradaria fer és agrair
la rebuda que en tot moment em va
brindar l'Acord per Borriana en la
meua arribada al consistori, a més
del treball realitzat fins a eixe moment al qual m'he sumat per a continuar aconseguint el que ja és una realitat, que Borriana és una ciutat més
democràtica des de fa tres anys”. Per
això Martínez ha volgut resumir que
“ha sigut i sé que continuarà sent un
gran treball el que a nivell social s'ha
implementat a Borriana, i des d'ací
em compromet a continuar treballant
a nivell de participació social perquè
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siga la ciutadania de Borriana qui isca
beneficiada, i continuem en la senda
d'aconseguir el bé comú per a tota
una ciutat”. Seguidament, ha sigut el
Tinent d'Alcalde i portaveu de Compromís, Vicent Granel qui ha començat explicant que “ja vaig dir fa unes
setmanes que és evident el canvi que
Borriana ha experimentat en l'última
legislatura, i també que els i les ciutadanes són conscients d'això i ens
ho han reconegut en nombroses ocasions, la qual cosa ens dóna encara
més forces per a seguir amb aquest
treball d'obertura de l'Ajuntament i
d'oferta de més oportunitats per als
veïns i veïnes de la nostra ciutat”. I és
que com ha explicat a continuació,
“tan sols cal veure el treball realitzat,
per exemple, a nivell d'Ocupació, per
més que insistisquen des de l'oposició a criticar aquest treball, ja que
les dades indiquen que en tres anys
s'han creat més oportunitats formatives i laborals que en moltes legislatures anteriors, amb una inversió
de dos milions d'euros, una xifra que
mai s'havia alcançat en aquesta ciutat; el mateix que succeeix en departaments com el de Cultura, amb la
creació de fins a tres microfestivals,
la celebració d'una activitat cultural cada dos dies a la nostra ciutat,
o l'aprofitament que per fi tenen els
nostres edificis municipals dedicats
a la cultura, amb una activitat continuada i que fa partícip a tota mena
de persones de Borriana”. Finalment,
ha sigut l'alcaldessa de Borriana,
Maria Josep Safont qui ha realitzat
un exhaustiu repàs tant de l'últim
any com del conjunt de la legislatura, començant per “la reducció de
deute que hem impulsat des de la
regidoria d'Hisenda, reduint exactament a la meitat el deute municipal
que ens trobem en 2015, com també
succeeix en departaments amb el de
Personal, on ja s'ha començat a elaborar una nova RPT que recollirà les
exigències i peticions de la plantilla
municipal”. Però a més, Safont ha
afegit que “si mirem a nivell mediambiental, tan sols cal veure els prop
de 2.500 exemplars d'espècies autòctones que s'han plantat en diferents punts del terme municipal com

l'Arenal o el Clot, per a veure quines
són les prioritats a nivell de conservació i potenciació del nostre entorn
físic. O també com a nivell urbanístic
s'ha treballat al costat de l'Estratègia
EDUSI per a portar endavant projectes com el de la carretera del Port,
que va ser dirigit per eixa regidoria,
o com ací, a escassos metres també
s'han desenvolupat unitats d'execució paralitzades durant anys com
l'A.30-31 que ja està en marxa. O el
cas de Via Pública i Serveis, on hem
seguit treballant per millorar les nostres comunicacions al terme, amb
condicionament i millora en la gran
majoria de camins i sendes rurals
de Borriana, o el treball que s'ha dut
a terme al nostre cementiri que es
completarà amb la ampliació que ja
s'ha projectat, tot i les traves que ha
suposat la anterior gestió del servei.
A més, voldria assenyalar la feina que
eixe departament realitza dia a dia en
l'organització i desenvolupament de
pràcticament tots els actes i esdeveniments que a Borriana se celebren.
Finalment, Safont també ha parlat de
“com en regidories com la de Festes
també s'ha treballat per a millorar
tant l'oferta d'oci a la ciutat amb diferents iniciatives que han aconseguit
dinamitzar les nostres celebracions.
És el cas de Sant Blai, ja que créiem
que el nostre Patró mereixia unes
celebracions com les que hem gaudit aquests últims anys, amb fins a
cinc caps de setmana en els quals les

regidories han col·laborat per a oferir
una gran programació, o també els
canvis implementats en les nostres
festes patronals de la Misericòrdia,
com la ubicació del recinte de Festes en la coneguda com Plaça de la
Fira, que ha sigut molt ben acollida
per la gran majoria de la ciutadania,
o el canvi i millora a nivell de seguretat que s'ha implementat en el recinte taurí”. Per a acabar, Safont també ha volgut destacar “com han fet
ja els meus companys, el treball i la
coordinació que en tot moment hem
tingut amb el Consell i totes i cadascuna de la Conselleries, que durant
molt de temps semblaven no respondre a les peticions de Borriana, i
que en aquests últims anys s'ha demostrat que treballen de la mà amb
nosaltres de forma diària, perquè hui
puguem gaudir de, per exemple, un
nou col·legi Cardenal Tarancón, tota
una xarxa de carrils ciclopeatonals
per a millorar la mobilitat sostenible,
els treballs d'adequació i millora en el
nostre Port, les més de trenta habitatges que les persones de Borriana
que necessitaven ja poden gaudir… i
tot això sense els escarafalls i bombo
mediàtic que durant anys es donava
a una relació amb el Consell que no
aportava molt en comparació amb el
que Borriana ha pogut gaudir des de
fa tres anys i mig, i que esperem poder tornar a explicar-vos amb tots els
detalls dins d'un any”.
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BORRIANA S'IL·LUMINA AMB L'ENCESA
DE LA DECORACIÓ NADALENCA, LA FIRA
DE NADAL I LA NIT AL MERCAT
Els cinc grans arbres situats en els carrers i places de la ciutat i l'arrencada de la Fira en
el Pla marquen l'inici de les celebracions nadalenques en la capital de la Plana Baixa

E

ls carrers i places de Borriana
tenien ja un altre color, una altra aroma, la que comença a recordar que la capital de la Plana Baixa estava prop d'arribar a les festes
nadalenques que cada tanquen l'any
amb una programació especial en la
qual participen diferents regidories
com les de Comerç, Cultura, Joventut,
Medi Ambient, Via Pública o Participació Ciutadana, amb actes que des
des del primer cap de setmana de desembre tindrien lloc en la ciutat per
a “dinamitzar tant la vida comercial
com l'oci i els moments tan especials que se solen donar en aquestes
dates”. Així, tan sols en la vesprada
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nit del divendres el consistori va voler fer coincidir diversos actes perquè
el Nadal arribara a la ciutat de forma
espectacular i implicant a bona part
de la ciutadania, amb, per exemple,
l'encesa oficial de la il·luminació nadalenca, que tenia lloc a partir de les
sis de la vesprada amb la presència
d'una nodrida representació municipal i de les Reines Falleres de Borriana, Mar Zamora i Anne Alós, que eren
les encarregades de prémer l'interruptor que il·luminava el gran arbre
de Nadal del Pla i la il·luminació dels
carrers més cèntrics de la ciutat. A
més, els altres quatre arbres que enguany el consistori ha volgut instal·lar
en diferents punts de la ciutat, també
han començat a il·luminar el Port, el
Grau, la plaça Quarts de Calatrava o
el parc de Santa Berta, llocs que enguany també compten amb aquesta decoració especial. I pocs minuts
després tenien lloc dues inauguracions més dins de la programació
especial d'aquest mes de desembre.
La primera d'elles, amb l'obertura
oficial de la Fira del Comerç de Nadal, fins a on també s'han desplaçat
diversos representants municipals
entre les quals es trobava la regidora de Comerç, Maria Romero, qui ha
volgut “agrair el treball dels diferents
departaments municipals perquè
aquesta siga un Nadal molt especial en els carrers i places de Borria-

na, amb tota aqueixa programació
especial que avui té com a protagonista també al comerç, amb aquest
inici de la Fira del Comerç de Nadal
que esperem que durant tot el cap
de setmana siga un èxit de participació, tant a nivell comercial com d'oci,
ja que els xiquets i xiquetes també
poden gaudir dels tallers i activitats
que durant els tres dies tindran lloc
tant en el Pla com en la Plaça Major”. Però és que a més, a escassos
metres del propi Pla també tènia lloc
la inauguració del conegut i tradicional Betlem de Sant Blai, situat en
l'ermita del mateix nom i que a partir
d'aquesta vesprada podrà ser visitat
en horari de 15:30 a 19:00 hores de
dilluns a divendres i de 17:00 a 19:00
hores durant el cap de setmana i les
jornades festives. Però no acabava
ací la programació especial d'aquest
divendres, ja que en el Mercat Muni-

cipal també ha tingut lloc des de les
21:00 hores la iniciativa “La Nit al
Mercat”, que fins a les dotze de la nit
ha programat fins a tres actuacions
musicals diferents i on s'ha pogut
gaudir dels productes gastronòmics
oferits per les diferents parades del
Mercat Municipal.
Així s'ha iniciat la prèvia de les festes
nadalenques en la ciutat, i tal com ha
comentat la pròpia alcaldessa, Maria
Josep Safont, present en la gran majoria d'actes de la jornada, “Borriana
ja fa olor de Nadal, i enguany amb
l'esforç especial que hem posat que
cada vegada més carrers i places de
la ciutat compten amb la seua pròpia il·luminació i decoració, esperem
que tots els veïns i veïnes de la ciutat gaudisquen de les diferents programacions, començant per aquesta
Fira de Nadal que durant el cap de
setmana se celebra en el Pla”.
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CAVALCADA REIS D'ORIENT

ELS REIS D'ORIENT DESEMBARQUEN
L'ALEGRIA, L'EMOCIÓ I MILERS DE REGALS
A BORRIANA
Una vegada més, centenars de persones esperaven a Ses Majestats en el Port
per després acompanyar-los durant una colorida Cavalcada que es tancava amb
el lliurament de la Clau de la Ciutat

L'

espera que durant un any han
hagut de suportar els xiquets
i xiquetes de Borriana davant
l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat, per fi ha acabat. I tal com és tradició a la capital de la Plana Baixa,
quan passaven uns pocs minuts de
les quatre de la vesprada, els Reis
d'Orient han desembarcat en el Port
on han estat rebuts per la regidora
de Festes de Borriana, Lluïsa Monferrer, i les Reines Falleres de 2019,
Mar Zamora y Anne Alós. Els xiquets
i xiquetes més impacients ja esperaven expectants a ses majestats en el
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mateix Port, i la majoria han pogut ja
recollir els primers dolços que tant
Melcior, com Gaspar i Baltasar portaven ja al seu vaixell.
A continuació tant els tres Reis
d'Orient com els seus acompanyants
s'han dirigit fins a la zona de l'Avinguda Cardenal Tarancón, on les carrosses amb les quals havien de completar el recorregut de la cavalcada ja
estaven completament llestes amb
les caixes de regals carregades i la
decoració que cada any les acompanya. A partir de les sis de la vesprada,
s'ha iniciat una desfilada que partint
de la mateixa avinguda Cardenal Tarancón I ha passat inicialment per la
plaça de la Generalitat Valenciana per
més tard enfilar el carrer de L'Escorredor on s'acumulava un major nombre de xiquets, xiquetes i familiars
a l'espera de saludar als tres Reis i
recollir els milers de caramels que es
llancen durant la cavalcada. Les animacions amb les quals ha comptat
la cavalcada d'aquest any han fet les
delícies dels més atrevits i atrevides
que s'acostaven fins als personatges
i les carrosses per saludar-los i reco-

llir algun dolç més dels que anaven
acumulant-se en carrers i voreres.
Una vegada recorregut també el Raval i després d'accedir a la Plaça Major
de Borriana, l'alegria dels centenars
de persones presents davant l'Ajuntament de la ciutat, s'ha desbordat
en comprovar que com assenyalava
el rei Melcior, «portem tots els regals
que ens han demanat els xiquets i xiquetes de Borriana, així que aquesta
mateixa nit els repartirem en les llars
de cadascun d'ells i elles». Des de la
mateixa balconada de l'Ajuntament,
la regidora de Festes Lluïsa Monferrer, i l'alcaldesa de Borriana, Maria

Josep Safont, han donat la benvinguda als Reis d'Orient, i la màxima representant municipal els ha lliurat de
forma simbòlica la Clau de la Ciutat
perquè no «tinguen cap problema per
repartir durant la nit els centenars de
regals que els xiquets i xiquetes de
Borriana fa dies que esperen». Amb
l'espectacle de llums i colors que s'ha
pogut viure en la mateixa Plaça Major, es tanquen les celebracions nadalenques a Borriana, que en el cas
de les programacions especials per
als xiquets i xiquetes de la ciutat han
tornat a registrar un bon nombre de
participants en cadascuna d'elles.

8|9

MURAL "LA COMUNITAT"

LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
JA ÉS PERENNE A BORRIANA AMB EL MURAL
DE “La Comunitat”
Representants municipals, els artistes Ángel Igual i Antonio Pérez i diverses de les
persones que es van implicar en la construcció del Mural el descobreixen en La Bosca

Q

ue la lluita contra la violència masclista és un concepte que no s'ha de limitar als
dies commemoratius com el 25 de
novembre és alguna cosa que la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de
Borriana ja recordava en cada acte de
la gran programació en commemoració del dia contra aquest tipus de
violència, que en la capital de la Plana Baixa es va allargar durant pràcticament tres setmanes. Però hui ha
sigut el dia en què el treball i esforç
comú de tota una ciutat ha quedat
reflectit i per a la posteritat amb el
descobriment del mural de “La Comunitat”, que com explicaven els
artistes encarregats de coordinar el
projecte, Ángel Igual i Antonio Pérez,
“vol representar eixa lluita comuna
en la qual s'implica tota una ciutat,
i com l'esforç compartit i conjunt fa
que puguem gaudir d'una obra artís-

tica com aquesta que ja queda per
sempre en l'exterior del poliesportiu
de la Bosca, per on tants i tantse joves passen cada dia”. I fins allà s'ha
desplaçat una nodrida representació
municipal encapçalada per la regidora i la tècnic de l'àrea d'Igualtat,
Maria Romero i Lourdes Burdeus,
l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep
Safont, les qui al costat dels propis
artistes i representants dels centres
educatius que en el seu moment van
participar en l'elaboració de les peces del mural s'han encarregat de
destapar el mural creat per desenes
d'hexàgons fets amb fang que durant
les dues últimes setmanes s'han cuit
i han conformat una gran abella gegant com a representació d'eixa lluita compartida per totes les persones
que desitgen acabar amb la violència
masclista. També ha participat en el
mateix acte la professora de l'UJI en

Estètica i Teoria de les Arts, Rosalia
Torrent, qui a continuació oferia una
conferència a l'interior de la Bosca
sobre el treball de la dona en el món
de l'art, donant algunes claus de perquè no s'ha visibilitzat el seu treball
com el dels homes, i posant l'accent
principalment en aquelles creadores
que precisament han plasmat en les
seues obres aqueixa desigualtat dins
del món de l'art. Tal com explicava la
regidora d'Igualtat a Borriana, Maria
Romero, “ha sigut fins i tot emotiu
el moment de mostrar el mural de
“La Comunitat”, ja que sabem que
és el reflex de la implicació i el treball de molta gent de Borriana, que
ara quedarà per sempre plasmat
amb aquesta obra i que recordarà la
necessitat de lluitar cada dia contra
qualsevol expressió de violència contra les dones”.

CONCENTRACIÓ PER LA CITRICULTURA

PROP DE 500 PERSONES EXIGEIXEN A BORRIANA
LA DIGNIFICACIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA
I QUE ES COMPLISQUEN ELS ACORDS SOBRE
IMPORTACIÓ DE CÍTRICS
La Plaça Major ha acollit una manifestació en la qual el regidor d'Agricultura,
Vicent Garcia, i l’alcaldessa Maria Josep Safont han expressat el malestar dels
agricultors i la necessitat de complir amb les restriccions a la importació

L

a del dimarts 18 de desembre
s'havia convertit en una jornada
clau per a les reivindicacions de
la citricultura, després que els ajuntaments de fins a quinze de les principals ciutats de Castelló hagueren
convocat i animat a la mobilització
per a la reclamació de “la dignitat dels
nostres agricultors i del sector de la
citricultura en general”, tal com van
manifestar des de l'escenari habilitat
en la plaça Major de Borriana, ciutat
que també va voler mostrar el seu
descontentament amb l'actual situació del sector. Convocats per la Plataforma per la Dignitat del Llaurador,
era el representant de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Borriana,
Juanvi Moros, qui llegia alguns dels
punts inclosos en el Manifest Oficial
elaborat per la pròpia Plataforma, i
que entre altres aspectes recordaven “la necessitat de complir amb els
diferents acords presos respecte a
la importació de cítrics des de zones
com Sud-àfrica, que estan ofegant
per complet al sector a les nostres
ciutats”. A continuació, era el regidor

d'Agricultura a l'Ajuntament de Borriana, Vicent Garcia, qui parlava per
“recordar el que fa dos anys vam fer
amb la presentació d'una proposta
no de llei perquè el Govern no ratificara l'Acord d'Associació Econòmica
de la Unió Europea amb la Comunitat
d'Estats d'Àfrica del Sud, subscrit per
la Comissió Europea, on ja alertàvem
dels danys que podia produir en la
nostra citricultura”. Garcia també recordava que “al mateix temps demanàvem que es garantira que les importacions procedents de Sud-àfrica
compliren amb els mateixos requisits
de la producció europea, i alertàvem
sobre el regs de contagi de la plaga

de la “taca negra”. Els parlaments i
crides a la mobilització finalitzaven
amb la intervenció de l'alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont, qui
recordava algun dels punts del Manifest de la Plataforma per la Dignitat
del Llaurador, entre els quals destacava que “atès que des de la Plataforma estem reivindicant aquests
assumptes de vital importància per
al sector durant els dos últims anys
sense que s'haja pres cap mesura
per a solucionar-los, sol·licitem als
governants responsables que abandonen els seus càrrecs perquè siguen
ocupats per altres capaços d'afrontar aquests greus problemes”. A més,
Safont agraïa “la presència de tanta
gent hui ací mobilitzada per un sector
tan important com la citricultura a la
nostra ciutat”.
Amb un simbòlic minut de silenci per
el “atemptat” que la citricultura valenciana ha patit durant els últims
tres anys, es tancava un acte que de
forma espontània ha acabat al crit
de “taronja valenciana”, recordant la
necessitat de complir amb els acords
comercials a nivell internacional que
estan “ofegant al sector i fent que perille la seua supervivència en els pròxims anys”, com recordava García.
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FÒRUM EMPRESARIAL

EL CONSELLER CLIMENT CLAUSURA
A BORRIANA EL PRIMER FÒRUM DE FORMACIÓ
I COOPERACIÓ D'EMPRESARIS

E

l Conseller d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, ha participat aquesta vesprada en la clausura
del primer Fòrum Empresarial de la
ciutat, prenent part en la tertúlia en
la qual han estat presentes una trentena d'empresaris borrianencs, al
costat de la regidora de l'àrea de Polítiques Actives i d'Ocupació, Maria
Romero, qui ha començat agraint “la
presència i participació de tots i totes
vosaltres en les tres sessions de les
quals ha constat el Fòrum, així com
agrair a representants municipals
i, especialment, al Conseller Rafael
Climent que també seguisca apostant per aquest tipus d'iniciatives
que pretenen ser un recurs més per
al desenvolupament i la millora de
les empreses de la nostra ciutat, així
com la seua interacció i treball conjunt a l'hora d'aconseguir objectius”. I
és que tal com ja s'ha explicat en les
dues primeres sessions del Fòrum i
s'ha volgut recordar avui tant en paraules de Romero com de la pròpia
alcaldessa, Maria Josep Safont, “sabem que a voltes és complicat portar
endavant aquestes iniciatives a causa del gran volum de treball de molts
dels ací presents, per això entenem i
agraïm l'esforç que heu fet i que des
d'un primer moment s'haja entès que
la interacció i la millora de les rela-

cions entre empreses de la nostra
ciutat i també amb el propi consistori ha de ser un objectiu a aconseguir
per al qual cada dia hem anat donant
passos”.
En la primera de les dues parts de
les quals ha constat aquesta jornada final, ha sigut el propi Conseller
d'Economia Sostenible, Rafael Climent, qui ha participat en la tertúlia
al costat dels i les empresàries presents, informant sobre les polítiques
empresarials que la Generalitat porta impulsant durant els últims tres
anys, així com les ajudes o subvencions que a través de l'IVACE s'estableixen per al foment de la innovació
i, també, la internacionalització de
cada empresa. A més, també ha fet
una anàlisi sobre la situació global de
l'economia valenciana i el paral·lelisme que en alguns sectors empresarials també es dóna en la capital de
la Plana Baixa, exposant fins i tot la
nova aplicació sol·licit@ a través de la
qual se segueixen reduint els tràmits

burocràtics que han de realitzar les
empreses. Finalment, ha encoratjat a
les empreses locals a seguir establint
connexions entre elles mateixes, així
com tenir clar el suport que en tot
moment se'ls brinda des del Consell
i les iniciatives i projectes futurs que
també són recolzats per la pròpia
Conselleria.
Una vegada finalitzada eixa tertúlia,
arribava el moment de la tercera de
les sessions de les quals ha constat
el Fòrum d'Empresaris, la xarrada
oferida pel Consultor Javier Sastre,
i impulsada per Luís Miguel Batalla
des del CEEI que des del primer dia
ha col·laborat en el desenvolupament
del Fòrum. Així, tal com resumia la regidora de l'àrea d'Ocupació organitzadora de la iniciativa, Maria Romero,
“vull des d'ací felicitar el treball realitzat pels diferents departaments municipals a l'hora d'organitzar aquest
lloc de debat, creixement i per a compartir tant preocupacions com a objectius entre diferents empreses, així
com agrair a l'empresariat de Borriana que haja respost d'aquesta forma i s'haja decidit participar des del
primer moment, sense oblidar-nos
del Centres Europeus d'Empreses
Innovadores que sempre ens ha recolzat i col·laborat i a la Caixa Rural
de Borriana per acollir-nos durant les
primeres jornades del Fòrum”.

XARRADA JAVIER URRA

Javier Urra OMPLI EL TEATRE PAYÀ
AMB LA SEUA XARRADA

“Conocernos y Conocerlos
para Educarlos y Educar-nos”

L

'expert en Educació i conegut
per ser el primer Defensor del
Menor a nivell estatal, Javier
Urra Portillo, ha oferit a Borriana la
conferència “Conocernos y Conocerlos para Educarlos y Educarnos”,
en un acte on el Teatre Payà es va
omplir fins a la bandera després que
durant les últimes setmanes les reserves d'invitacions es repartiren
a un increïble ritme. Així, tant la regidora d'Educació i alcaldessa de
Borriana, Maria Josep Safont, com
la totalitat de la Direcció del col·legi Salesià, amb el seu director, José
Burdeus, i la presència de la diputada d'Acció Social, Helena Vicente, no
van voler perdre's la conferència de
Javier Urra que va posar especial incidència “ampliar eixos horitzons en
l'àmbit educatiu i mostrar la impor-

tància que totes les parts, alumnat,
professorat i en aquest cas especial, mares i pares, ens impliquem en
eixos conceptes d'autoconeixement
que ens ajudaran a educar als nostres alumnes i alumnes, però també
als nostres fills i filles”. Tal com ja va
explicar durant la presentació oficial

de l'acte, el director del col·legi, José
Burdeus “entenem que tant el treball
dels educadors com dels propis pares
és important en l'educació, per això
estem tan contents amb la resposta que hem tingut”, ja que el Teatre
Payà pràcticament es va omplir fins
a la bandera tant de mares i pares
d'alumnes i alumnes, professionals
del món de l'educació i nombrosos
representants municipals. D'aquesta forma, durant tot un matí, el que
fóra primer Defensor del Menor a nivell estatal, Javier Urra, ha parlat en
profunditat sobre l'autoconeixement
i anàlisi que els pares i mares haurien de realitzar constantment per a
educar als fills i filles i, a la vegada,
continuar educant-se ells i elles mateixes, com la millor eina possible per
a l'evolució educativa.
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RECONEIXEMENT SME

BORRIANA I EL SME, RECONEGUTS A NIVELL
INTERNACIONAL PER LA CELEBRACIÓ DEL

"Dia Europeu de l'Esport Escolar"

L

'Ajuntament de Borriana i el
Servei Municipal d'Esports han
sigut dues de les institucions
que han rebut el reconeixement internacional per la promoció del Dia
Europeu de l'Esport Escolar (ESSD)
en tot l'estat. Aquesta iniciativa, impulsada des del SME, va tenir el seu
desenvolupament l'última setmana
de setembre, sent el 28 de setembre
la jornada principal en la qual centenars d'escolars clausuraven tota una
setmana de programació esportiva.
Al voltant de 2.200 escolars dels
diferents centres educatius de la
capital de la Plana Baixa van gaudir
durant l'última setmana de setembre
de les activitats amb motiu del Dia
Europeu de l'Esport Escolar, en una
iniciativa en la qual Borriana continua
sent referent, ja que és l'única localitat de les premiades en la qual han
participat tots els centres escolars
del municipi, «la qual cosa significa
una implicació de les escoles i instituts en un tema tan important com
l'esport i la salut i que ara rep fins i tot
un reconeixement a nivell internacional», com assenyalava l'edil de l'àrea,
Vicent Granel.

A més, durant eixa setmana de programació especial, es va comptar
amb la participació dels esportistes
olímpics Lois Maikel Martínez, Pablo
Torrijos i Yeimer López que van visitar les instal·lacions del camp de Sant
Fernando de Borriana on es van celebrar les activitats, i van compartir
amb els escolars una jornada esportiva, en la qual van destacar la importància del multi-esport en edats
primerenques. “Aquest guardó s'ha
aconseguit gràcies a la gran implicació que el conjunt dels centres educatius de la ciutat ha tingut en la celebració del Dia Europeu de l'Esport
Escolar”, al que cal afegir el treball
conjunt de Generalitat, Ajuntament,
Associació de l'Esport per l'Educació
i la Salut i els clubs esportius locals.

Els i les escolars van poder practicar
una desena de disciplines diferents,
perquè “els i les escolars pogueren
provar diferents disciplines, conèixer
el seu funcionament i així transmetre
aqueixos valors sobre la importància
de la pràctica esportiva i l'adopció
d'hàbits saludables en el seu moment a dia”. El SME va participar en
aquest esdeveniment com a promotor i organitzador de les propostes
dirigides a centres escolars, xiquets,
joves i famílies del municipi de Borriana per a reivindicar la importància
de la pràctica esportiva en edat escolar com a element generador d'hàbits
saludables relacionats amb l'activitat
física i l'alimentació, així com el reforç
de valors socials a través de l'esport,
com ha destacat el regidor d'Esports,
Vicent Granel.
La cerimònia de lliurament de guardons ha tingut lloc a l'ICADE de Madrid, amb la presència d'organismes
nacionals i internacionals en la promoció d'activitats físiques i hàbits
saludables a nivell internacional. Els
premis han sigut lliurats per Katalin
Kovacs-Kasza, directora general del
ESSD i cap de la Direcció de Projectes i Assumptes Internacionals de
la Federació Hongaresa d'Esport
Escolar; Laska Nenova, membre de
l'Associació Internacional Cultura i
Esport (ISCA) i directora de la Campanya Internacional NowWeMove; i
Andreu Raga Demidoff, director de
l'ONG Esport per a l'Educació i la Salut, president i responsable del ESSD
per a Espanya i Iberoamèrica.
A més de l'Ajuntament de Borriana,
també han sigut reconeguts dos centres escolars, el Ministeri d'Esports
de Xile, la Junta de Castella i Lleó, la
Comunitat de Madrid, la Comunitat
Valenciana, els Ajuntaments de Segòvia, León i Martos i el Cabildo de
Tenerife.

HOMENATGE PEPET

HOMENATGE AMB UNA COMPLETA JORNADA
A LA FIGURA DEL MESTRE FALLER BORRIANENC

E

José Pascual Ibáñez “Pepet”

l Museu Faller de Borriana ha
acollit una especial jornada
d'homenatge del món faller a un
dels mestres més reconeguts en l'art
de crear, elaborar i donar forma als
monuments fallers, com és José Pascual Ibáñez “Pepet”, que durant tot el
dia ha rebut l'afecte de tota una ciutat.
La Jornada s'iniciava amb un esmorzar
a les deu del matí en el taller del propi artista, al qual seguia la celebració
d'una taula redona en el Saló d'Actes
de la Caixa Rural, on s'han repassat
les obres i la trajectòria artística de
Pepet. Després del dinar de germanor
que s'ha tingut lloc en la mateixa Caixa
Rural, l'homenatge directe al mestre
faller ha arribat a partir de la cinc de la
vesprada amb la visita al Museu Faller situat en el CMC La Mercè on s'ha
inaugurat l'exposició temporal “Pepet l'atrevit”, on també es repassa en
imatges el treball que durant dècades
ha realitzat el mestre faller amb les
seues pròpies mans i donant forma
a desenes de monuments fallers. A
més, també ha sigut moment per a la
substitució de les fotos que també es
troben en el Museu Faller i que reprodueixen en gran grandària les imatges
de les dues Reines Falleres de Borria-

na. Després dels actes d'Exaltació del
mes de novembre, Mar Zamora i Anne
Alós ja ocupen aqueix lloc de privilegi
dins del Museu Faller, com les noves

Reines Falleres de Borriana del pròxim
2019. Tal com assenyalaven tant el
regidor de Cultura, Vicent Granel, com
la de Festes i presidenta de la Junta
Local Fallera “ha sigut molt emotiu
veure com Borriana ha homenatjat a
un artista com Pepet, gràcies a la inclusió d'aqueixa exposició temporal
en el Museu Faller, i gràcies també a
eixe treball conjunt entre els diferents
agents de dinamització de les nostres
festes més representatives, com la
mateixa Junta, la Federació i les regidories que s'han implicat en aquesta
jornada tan especial”.
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MEDI AMBIENT: CLOT

MEDI AMBIENT FINALITZA LA PLANTACIÓ DE
FINS A 200 OMS RESISTENTS A LA GRAFIOSI
EN EL CLOT DE LA MARE DE DÉU

D

urante el mes de desembre
ha tingut lloc en el marge nord
del Clot de la Mare de Déu o
Estany de la Vila l'última de les campanyes de plantacions d'espècies autòctones de flora gràcies a una nova
iniciativa de voluntariat ambiental en
la qual una vegada més la regidoria
de Medi Ambient de l'Ajuntament
de Borriana i la Fundació Limne han
aconseguit reunir una trentena de
veïns i veïnes de la ciutat per a realitzar la plantació. Fa menys d'un
mes ja es va dur a terme la penúltima
d'aquestes actuacions de l'any 2018,
i en aquesta última s'ha pogut “completar la plantació dels fins a 200
oms que el Ministeri de Medi Ambient ens va fer arribar en el seu moment, uns plançons que ja estan preparats per a resistir a plagues com la
de la grafiosis, i que per tant, tenen
moltes més facilitats per a créixer
sense problemes en les riberes del
Clot”, tal com explicava el regidor de
l'àrea, Bruno Arnandis.
Una vegada més, els i les voluntàries
mediambientals estaven citats i citades a les deu del matí en la praderia

del Clot o Estany de la Vila, des d'on
s'han desplaçat a la zona nord del llit
per a començar amb la plantació dels
oms resistents a la grafiosi, així com
d'exemplars d'altres espècies autòctones com a freixes, xops, lledoners
o magraners, que permeten anar recuperant la flora típica de la nostra
zona i anar substituint espècies invasores que es reprodueixen en la zona.
Tal com explicava el mateix Arnandis,
“ja el 24 de novembre vam realitzar
una campanya de plantacions, i prèviament ja havíem visitat el Clot al
costat dels tècnics municipals i les
representants de la Fundació Limne
per a triar els punts més idonis per a
la plantació, per això tant al novembre com en aquesta última iniciativa,

els exemplars d'espècies autòctones s'han plantat en el marge nord
del Clot, on tots vam estar d'acord
que era el millor lloc per al seu creixement”. A més, Arnandis ha volgut
“agrair la col·laboració que sempre ha
brindat la Fundació Limne en aquest
tipus d'iniciatives, però sobretot als
veïns i veïnes de Borriana que durant
aquest 2018 han respost una vegada
i una altra a les nombroses trucades
per a la participació en les campanyes de voluntariat ambiental, ja que
d'una banda hem seria impossible
realitzar aquestes plantacions sense la seua ajuda, i per una altra hem
aconseguit que cada vegada siga
més gent la que estiga conscienciada
amb la conservació i respecte cap als
nostres espais naturals, com el Clot o
Estany de la Vila”.

OCUPACIÓ: TALLER RIU ANNA

OCUPACIÓ CLAUSURA L'ANY DE TREBALL
DEL TALLER D'OCUPACIÓ RIU ANNA AMB EL
LLIURAMENT DELS 20 CERTIFICATS

L'

Auditori Juan Varea de Borriana ha sigut el lloc triat per
a l'acte de clausura del Taller
d'Ocupació Riu Anna, que durant un
any ha format fins a a vint persones
per a capacitar-les i obtindre el certificat tant per aquelles que es van
inscriure en la formació d'Animació
Sociocultural, com les que ho van fer
en el de Promoció Turística i Informació al Visitant. Han sigut la regidora
de l'àrea d'Ocupació, Maria Romero,
i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, els qui han fet lliurament
de cadascun dels certificats per a les
vint persones que durant l'últim any
han combinat la formació en el Taller
Riu Anna amb la posada en pràctica
de tot l'aprés i en els camps en els
quals s'han format, ja que tant en
Animació Sociocultural com en Promoció Turística, han treballat directament en les programacions que a
nivell cultural o de dinamització del
turisme s'han dut a terme a la ciutat durant els últims dotze mesos.

Cal sumar a més, a les dues docents
destinades al taller de Promoció Turística, com la d'Animació Sociocultural i la professora d'anglès que també
ha participat en la formació del Taller
Riu Anna durant l'últim any.
Així, i tal com ha volgut recordar la
regidor de l'àrea d'Ocupació Maria
Romero, “aquesta ha sigut una nova
iniciativa en la qual el SERVEF i l'Ajuntament de Borriana han tornat a anar
de la mà, per això volem agrair el treball que han realitzat i sabem que
continuarem col·laborant de forma
continuada perquè Borriana continue
oferint aquest tipus d'oportunitats
tant laborals com formatives a les
persones que a cada moment ho necessiten”. A més, tant Romero com la
pròpia Safont han volgut fer un repàs
del que suposa la celebració d'aquest
Taller Riu Anna, ja que “el Taller
d'Ocupació Riu Anna ha estat dividit
en dues especialitats formatives, ja
que, d'una banda, s'ha desenvolupat

el mòdul d'Animació Sociocultural
amb el qual l'alumnat que supere els
seus continguts ha obtingut els dos
certificats de professionalitat ( tant
el de Dinamització com el de Direcció
d'Activitats de Temps Lliure infantil i
juvenil). I d'altra banda, l'especialitat
formativa de Turisme que s'ha tancat
amb l'obtenció del certificat de professionalitat de "Promoció Turística
i Informació al visitant". Així, després
d'un any combinant la formació teòrica que ha tingut lloc en el Centre
Municipal de Formació situat al Camí
Xamusa, amb el treball dut a terme
en tota la ciutat, les representants
municipals han volgut “felicitar a totes i cadascuna de les persones que
han participat en el curs perquè sabem que fins i tot han treballat i s'han
format aportant el seu temps i suposant un gran revulsiu per a la promoció turística de la nostra ciutat, fins i
tot descobrint-nos i aportant idees i
projectes que han sigut i seran molt
beneficiosos per a Borriana”.
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CONCURS MUNICIPAL DIBUIX

ENTREGA DELS PREMIS
DEL VI CONCURS MUNICIPAL DE DIBUIX
ORGANITZAT PER LA URCE

E

l pati de butaques del Centre Municipal de Cultura de la
Mercè ha tornat a quedar-se
xicotet per a acollir el lliurament de
premis i diplomes del VI Concurs Municipal de Dibuix que organitzen conjuntament la regidoria de Seguretat i
la Policia Local de Borriana. A través
del contacte directe dels policies locals i l'alumnat de primària a través
de les iniciatives que porta endavant
el departament de l'URCE, es coordina un concurs en el qual centenars
de xiquets i xiquetes preparen la seua
il·lustració nadalenca que després de
la fallada del jurat es converteix en la
felicitació nadalenca que cada any el
cos envia a través de les xarxes o el
correu.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont ha iniciat l'acte parlant
al xiquets i xiquetes sobre “el paper
fonamental que juga la nostra Policia
Local a la ciutat, i especialment en
la relació directa amb la comunitat
escolar que acaba derivant en iniciatives tan boniques i participatives
com aquestes”. Per part seua, el responsable de l'àrea a nivell municipal,
Javier Gual, ha volgut “felicitar el Nadal a tots l'alumnat de primària” i ha
aconseguit que els mateix xiquets
entonaren un “Bon Nadal” que ha

retronat en la platea de La Mercè. A
més, Gual ha volgut agrair “als membres de la Policia i especialment a
aquells que formen part de la URCE
per continuar treballant directament
amb els xiquets i xiquetes a través
dels programes i les iniciatives que
durant tot l'any duen a terme en els
centres escolars, i que es tanquen
amb aquest bonic acte que demostra l'admiració dels més xicotets de
la ciutat pel treball de la Policia Local
i la dedicació dels agents en la seua
labor de prevenció, educació viària o
transmissió de valors”.
De forma individual cadascun dels
alumnes i alumnes presents en el
CMC La Mercè han descendit les
escales per a recollir el seu diploma

personalitzat per haver participat en
el concurs, per a a continuació, anunciar als guanyadors dels premis especials. El tercer d'ells ha sigut per a
Ainhoa Garayalde Aymerich del CEIP
José Iturbi que s'ha portat el seu lot
de material escolar, tal com ha fet la
guanyadora del segon dels premis,
Irene Bernad Hernández del CEIP Columbretes. També ha rebut el premi
especial Ayoub Semsar del CEE Pla
d'Hortolans. I el premi especial consistent en una bicicleta i material de
seguretat com un casc ha sigut per
a Rocío Flores García del CEIP Pare
Vilallonga, que ha rebut de mans de
l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el
regidor de Policia Local, Javier Gual,
els qui al costat del Comissari Cap
de la Policia, Francisco Javier Catalán
s'han encarregat del lliurament. El
fort aplaudiment de tots els i les
companyes de Rocío han tancat un
acte en el qual també s'ha informat
la xiqueta guanyadora del concurs
que el seu dibuix passarà a convertir-se en la felicitació nadalenca de la
Policia Local. L'acte s'ha tancat amb
l'agraïment per part dels membres
de l'URCE que durant tot l'any han
treballat al costat de l'alumnat per “el
seu esforç i il·lusió a l'hora de participar en el concurs i per demostrar-nos
dia a dia que segueixen les nostres
recomanacions i a poc a poc les apliquen a la seua vida diària”.

SORTEIG NADAL COMERÇ

VESPRADA DE COMPRES PER VALOR DE 3.000
EUROS EN ELS COMERÇOS DE BORRIANA
Les afortunades en el sorteig de Nadal de Borriana realitzen les seues compres
acompanyades de la regidora de Comerç, Maria Romero i l’AEDL del departament

T

res dones van ser les agraciades amb un dels vals de
compra de 1.000 euros en el
sorteig que la regidoria de Comerç
organitza anualment entre els clients
dels establiments de la ciutat.

Les afortunades se citaven en les
mateixes portes de l'Ajuntament,
on recollien els seus vals i iniciaven
les compres acompanyades tant per
l’AEDL del departament com per la
regidora de Comerç Maria Romero.

Així, les guanyadores del sorteig han
sigut Eva Vicen Torán, Dorina Rácean
i M.ª José Moreno que des del primer
moment de l'inici de les compres
semblaven tindre molt clar aquells
objectes que volien adquirir. Des de
les 17:00h a les 20:00h han tingut de
temps per a fer-se amb allò que volien i fins i tot ultimar alguns regals
aprofitant l'època nadalenca en la
qual estem, gastant en tres hores els
xecs per valor de 1.000 euros que els
han tocat a cadascuna. Per part seua,
la regidora de Comerç, Maria Romeo
apunta que “es tracta d'una iniciativa
per a fomentar el comerç local, bona
mostra del seu èxit és l'alta participació que té any rere any dels clients
del municipi, i el que es pretén és
que veïns i veïnes coneguen tots els
productes i serveis dels quals disposem a Borriana, el valor principal
dels quals és el tracte especialitzat
que reben”. A més ha volgut afegir
“també és una nova forma de donar
suport als comerciants i venedors de
la ciutat posat que l'ingrés total del
sorteig recau exclusivament a les seues botigues”.
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PRESENTACIONS LITERÀRIES

L'EXPERIÈNCIA DE JOAN PLA I LA FRESCOR
DE JACOBO IZQUIERDO ES DONEN LA MÀ EN
LES PRESENTACIONS DE LES SEUES OBRES
CELEBRADES A BORRIANA
El primer presentava el seu últim treball “Consquistarem el Cim!”, mentre que Esquerre
s'estrenava en el mateix Ajuntament amb “El Juego del Mundo”

B

orriana continua sent una ciutat en la qual la creació literària
continua sent molt prolífica, la
qual cosa va quedar perfectament
reflectit amb les dues presentacions
d'obres literàries que van tindre lloc

pràcticament de forma simultània a
la ciutat. El Saló de Plens Municipal
acollia la presentació de la primera
obra de Jacobo Izquierdo, “El Juego
del Mundo” en un acte en el qual la
pròpia alcaldessa, Maria Josep Sa-

font va voler abrigallar el debut del
jove escriptor realitzant la presentació prèvia a les paraules d'Esquerre. Però és que pocs minuts abans,
era el consolidat escriptor Joan Pla
qui presentava el seu últim treball, “Conquistarem el Cim!” també
acompanyat per diversos representants municipals en un acte que tenia
lloc en la Llibreria Martí, i en el qual
també va voler participar el borrianenc Juane Gumbau. Tal com destacava l'alcaldessa de Borriana, Maria
Josep Safont, qui va voler mostrar
el seu suport a tots dos escriptors,
“hui podem veure com la creació literària a la nostra ciutat està més
viva que mai, amb la conjunció de
dues presentacions d'obres ben diferents entre si i amb dos autors, l'u
totalment consolidat i l'altre fent els
seus primers passos en la publicació
de la seua obra, la qual cosa mostra
el gran talent existent a Borriana i el
suport que sempre volem donar a
aquest tipus de treballs que acaben,
quasi sense voler, portant el nom de
la nostra ciutat fins a molt lluny”.

CONCENTRACIÓ CONTRA AGRESSIÓ

BORRIANA S'UNEIX PER A MOSTRAR LA
SEUA SOLIDARITAT AMB LA JOVE AGREDIDA
I LA MAJOR DE LES REPULSES CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Prop de 2.500 persones es donen cita en la Plaça Major per a guardar fins a cinc minuts
de silenci i exigir que “ni una dona més patisca la violència masclista” com va succeir
el passat 1 de gener

A

l voltant de 2.500 veïns i veïnes de Borriana han respost
massivament a la crida a la
concentració i manifestació que ha
tingut lloc en la Plaça Major de Borriana, just enfront de les portes de
l'Ajuntament. Ha sigut l'alcaldessa
de Borriana, Maria Josep Safont qui
ha llegit el manifest aprovat per tots
i cadascun dels grups municipals i
en el qual, precisament, ha destacat
que “la violència contra les dones
no de ser una qüestió ni de partits,
ni d'edats, ni de nacionalitats, ni de
sexe, ni de religió… sinó una qüestió de tots i de totes, de les persones que hui estem reunides ací i del
conjunt de la societat”. La mateixa
Safont ha volgut començar la declaració remarcant que “el que hui ens
uneix ací és la solidaritat i el suport
a les persones, les dones, que pateixen la violència, i més en concret,
una borrianenca que l'ha patit tan
recentment. I amb ella estem tots i
totes, i patim tots i totes”. Seguida-

ment, el manifest també assenyalava que “el primer que volem demanar
és el respecte per la seua intimitat,
i la discreció i prudència amb el que
cadascun de nosaltres i nosaltres
manifestem. Perquè precisament el
respecte és el primer que es trenca
quan es produeix un fet violent com
el que hui condemnem des de Borriana”. Amb la totalitat de la representa-

ció municipal a les portes del consistori, la veu de Safont recordava que
“en una societat democràtica, igualitària i lliure no tenen cabuda actes
que ataquen literalment la base de la
nostra convivència”. Finalment, també es feia a referència a “la signatura
i adhesió que a Borriana ja vam fer
als pactes tant d'Estat com de la Generalitat contra la violència de gènere… ja que les dones, com totes les
persones, tenim el dret de poder ser
veritablement lliures, per a caminar
sense por, per a córrer sense por, per
a treballar sense por, en definitiva,
per a viure sense por!”. Després d'un
sentit aplaudiment a la finalització de
la lectura del manifest i després de
guardar de forma totalment solemne i respectuosa els cinc minuts de
silenci de condemna per l'agressió
patida per la jove el passat 1 de gener, es tancava una concentració que
com demanava l'alcaldessa, ha reunit
a tots els sectors de la societat borrianenca sense que banderes o sigles
polítiques hagen estat per davant de
la condemna.
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ADI: JUGUEM EN FAMÍLIA

TORNA EL «Juguem en Família»
DE L'ADI DE BORRIANA
El dia 23 de febrer tindrà lloc a Borriana l'activitat JUGUEM EN FAMÍLIA.
Aquesta activitat està organitzada pel CMA (Jardí artístic) i l'ADI (Atenció al
Desenvolupament Infantil).(Regidories de Cultura i d'educació).
d'inatenció, impulsivitat, tardana adquisició de vocabulari etc.
L'Associació pediàtrica Canadenca
recomana: abans dels dos anys, zero
pantalles i dels dos als cinc, menys
d'una hora al dia.
A través de l’activitat JUGUEM EN
FAMÍLIA es pretén oferir recursos per
facilitar la interacció positiva amb els
nens a través del joc, amb la idea que
aquests jocs es puguen traslladar a
la llar, on es poden dur a terme d'una
manera relaxada, on es pot compartir amb els menuts moments de goig,
tranquil·litat, alegria i aprenentatge.
No cal més que una mica d'imaginació i ganes .... i vosaltres i els vostres
fills poseu la resta!

A

mb aquesta activitat es pretén
fer una crida d'atenció sobre
la importància de recuperar
temps de joc amb els nostres fills, de
recuperar mirades, de recuperar moments de tranquil·litat, d'assossec,
de contes, de goig compartit.
Veiem amb preocupació, que cada
vegada, amb més freqüència, a més
de la pantalla de la televisió, es proporciona a les criatures des de molt
menuts mòbils, tauletes i altres dispositius. La imatge d'un xiquet menut
en un cotxe de bebès amb un mòbil
o un altre dispositiu, és cada vegada
més freqüent.

Horari : de 10.15 h a 12.00 h
Ubicació: Centre Municipal de les
Arts (c/ Sant Pere Pasqual, s/n)
Inscripció: Telefonant al CMA Jardí
artìstic de dilluns a dijous de 15 a 19 i
divendres de 9 a 13. Tlf: 964 033 230
Localització: C/Sant Pere Pasqual,
s/n 12530
S’oferiran tres tallers: El racó “Juguem a ser…”, El racó “Experimentem amb les mans” i el racó “En moviment”

És innegable que vivim en un món on
les noves tecnologies tenen un paper cada vegada més rellevant i on
cal que els nens vagin introduint-se
en elles, però considerem que no cal
afanyar-se a oferir-les i que cal tenir
moltíssima precaució en el seu ús.

aquests dispositius, els petits no poden descobrir, no poden desenvolupar degudament les funcions executives i aprenen amb major dificultat,
ja que l'aprenentatge en la primera
infància es produeix fonamentalment de la interacció amb humans,
no amb les pantalles.

Les pantalles són altament addictives perquè introdueixen l'infant en
un cercle de recompensa ràpida. Amb

S'està associant aquesta freqüent
pràctica a un major nombre de xiquetes i xiquets amb dificultats

*on els xiquets realitzaran activitats
de psicomotricitat, joc simbòlic, comunicació i activitats sensorials.
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EMPIEZA EL 2019

L

os Socialistas hemos iniciado el
año con fuerza e ilusión ante la
perspectiva de la recta final de
esta legislatura en la que hemos conseguido objetivos importantes para
Borriana, y nos sentimos preparados
para seguir trabajando con la misma
intensidad y más esfuerzo aún, que
nos lleven a liderar nuevamente el
Equipo de Gobierno Municipal, pero
eso es el futuro, y ahora toca analizar el presente más reciente, que ha
venido cargado también de trabajo y
resultados.
FIESTAS DE NAVIDAD.
Las Navidades han sido especialmente intensas y participativas en Borriana, con las actividades habituales que
todos los públicos han podido disfrutar activamente (la feria del comercio, que ha seguido brillantemente un
año más, la realización de Burisplay y
otras actividades durante una semana en diferentes ubicaciones); aunque
se han introducido también algunas
novedades que han tenido una acogida más que positiva, empezando por
la decoración navideña (5 árboles de
navidad) realizados impecablemente por los operarios de vía pública o
el recibimiento a los más pequeños
por el cartero real con merienda de
chocolate y churros, y naranjas de la
Cooperativa.
Especial mención merece la fiesta de
fin de año que se ha organizado por
primera vez en la plaza mayor y de la
que tantas personas pudieron disfrutar, en condiciones de gran seguridad,
convirtiéndola en un éxito: y es que
queremos que todos puedan disfrutar
de las fechas más señaladas sin tener
que salir de Borriana.
Y como todos los años, la cabalgata
de reyes puso el colofón, con gran
afluencia de público, a estas entrañables fechas que se han podido disfrutar en Borriana como nunca.

SEGURIDAD VIAL.
Estrenamos 2019 también con mayor
seguridad. La Policía Local de Borriana ya tiene su propio radar móvil, que
servirá sin duda alguna para evitar
excesos de velocidad y los peligros
que ello conlleva.
Además, con el dinero restante de la
licitación de dicho radar (que ha podido adjudicarse a la baja), se ha podido
adquirir un radar pedagógico que se
ha instalado en las inmediaciones del
IES Llombai, zona de especial sensibilidad en la que también se ha colocado
material reflectante en pasos de cebra,
para poder educar a los conductores y
advertirles de los excesos que puedan
cometer, realizando una estadística
que será de gran provecho para todos.
Los Socialistas creemos que invertir
en seguridad es invertir en el bienestar de todos, y por ello estamos seguros de que estas inversiones darán
sus frutos a corto plazo, reduciendo
los riesgos de la circulación.
UNA BORRIANA MÁS ACCESIBLE.
Otro de los objetivos que venimos
cumpliendo es el hacer Borriana mucho más accesible, especialmente para
las personas con movilidad reducida.
Así, se ha mejorado el acceso al propio Ayuntamiento (tanto con el elevador electrónico de la entrada, como el
ascensor o los baños adaptados), y se
han iniciado las obras de adaptación

de las aceras de la Ronda Poeta Calzada, continuando por la Avenida San
Juan Bosco y Ronda Panderola hasta
llegar al Centro Médico, desde donde
seguirá hasta completar un anillo que
circunde la población.
La colaboración y las reivindicaciones
de ACODIS han sido fundamentales en
la ejecución de este proyecto que, aún
siendo sencillo, es tan relevante para
tantas personas, puesto que cambia
radicalmente sus posibilidades de desplazamiento autónomo. Gobernar no
sólo es hacer cosas grandes, sino insistir y mejorar también las pequeñas,
porque en los pequeños cambios también está la diferencia.
No obstante, seguiremos trabajando
para continuar mejorando la accesibilidad de nuestra querida Ciudad y sus
edificios públicos, porque Borriana es
de todos: una Ciudad para las personas.
MEJORAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL.
Otra buena noticia es que ya se han
iniciado las obras en el Polígono Industrial del Camí Fondo/Ecce-homo, que
presentaban un estado inadecuado;
y es que los Socialistas creemos en la
industria y el progreso, y con la colaboración del IVACE, que se hace cargo
del 90% de los costes, se conseguirá
acondicionar la zona, mejorando sus
infraestructuras con un carril ciclo-peatonal, farolas nuevas y reasfaltado,
entre otros.
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UN COMPROMÍS AMB LA TARONJA

H

a arribat el moment de recollir taronja, i durant les últimes
setmanes ens trobem en una
de les pitjors temporades i campanyes per al nostre sector citrícola. Un
sector del qual Borriana ha fet bandera, i ha estat comercialitzant durant
el darrer segle. Ara ens trobem en
una entrada de taronja procedent de
Sud-àfrica que ha afectat al preu de
la nostra, la valenciana, i també, s'ha
vist afectada per les plagues vingudes
des d’allà. Una doble afecció que no fa
més que deixar la nostra taronja per
terra o en els arbres, sense cap benefici per als nostres llauradors.
És moment de recolzar les diferents
mobilitzacions que es fan de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, i la
manifestació del proper 21 de gener,
on tots i totes hem de fer força per
reclamar un preu digne de la taronja
i per als nostres llauradors. No valen
les mitges tintes, i la gent ha de saber
que la situació en la que ens trobem
en l’actualitat ve de l’aprovació al Parlament Europeu de l’Acord Comercial,
pel qual Sud-àfrica pot comercialitzar
amb Europa, i que el PP va votar a favor. A favor de no recolzar als llauradors valencians, que ara veuen com
les taronges que venen de fora estan
deixant a l’arbre o en terra les nostres.
Ara és moment de lluitar, de reivindicar el que és nostre, i cal fer-ho a Borriana, al Congrés de l’Estat Espanyol
i a Europa, on des del principi Compromís ha estat en contra d’aquest
tractat que anava a deixar el mercat
valencià en una mala situació, tal com
ha ocorregut.
És el moment d’eixir al carrer, i demanar el que és nostre. Demanar-li al
Govern Central que sol·licite urgentment a la Comissió Europea la clàusula de salvaguarda de l'acord comercial
amb Sud-àfrica, amb l'objectiu de no
enfonsar encara més als citricultors i
protegir als i les agricultores valencianes. Què no s'importen cítrics d'Àfrica del Sud sense garanties per evitar
el contagi de la “taca negra” o citrus
black espot, garantint el control mitjançant una inspecció adequada, i la

retirada de 250.000 tones de cítrics
del mercat en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a eixa mesura.
No podem permetre aquesta situació, i demanem a totes i tots que se
sumen a les mobilitzacions per la
taronja, i que el proper 21 de gener
isquem al carrer a recolzar la nostra
terra. Perquè la taronja i els seus llauradors són un dels principals motors
econòmics valencians, però també,
històrics i tradicionals, que no hem de
deixar perdre, per decisions mal preses, i que ara ens toca afrontar.
Ocupació
I juntament amb la taronja, Compromís ha treballat molt en un dels problemes més importants de la societat, com és l’ocupació. En els últims
dos anys, Borriana ha aconseguit invertir 2 milions d’euros en polítiques
d’ocupació. En tallers, formació, o
simplement, en contractacions. No fa
falta anar dos anys enrere, sinó que
simplement, aquest estiu s’ha invertit
vora el mig milió d’euros en polítiques
d’ocupació a Borriana. És la primera
vegada que l’administració pública
de Borriana inverteix tants diners
en una àrea que feia temps que estava oblidada a Borriana. Les ajudes
de la Conselleria i del Ministeri, junt
a la inversió municipal fa que s’haja
pogut contractar a més de 190 per-

sones en els últims anys, o impartir
més de 14 tallers d’ocupació que han
pogut formar a gent de Borriana que
ara tindran més fàcil accedir al món
laboral. Una feina que abans es deixava de costat, simplement perquè
no es fiaven de la Generalitat, de que
no pagara, i no arribaren els diners a
la nostra ciutat. Ara, arriben diners, i
es converteixen en contractacions,
com ara les 16 persones que s’han
contractar per a sis mesos, que tornen a tindre un al·licient cada dia, i
que amb l'experiència aconseguida,
podran tornar al món laboral. A un
costat hem deixat les afirmacions de
la dreta popular tergiversant la realitat, i queden desprestigiades, ja que
han reconegut que no demanaven les
ajudes, perquè sabíem que no les pagarien. Trist, però real.
Des de Compromís, tenim clar que
al treballar sense parar per a que els
projectes es materialitzen, i sobretot,
els puguen gaudir els nostres veïns i
veïnes, i deixar de costat les crítiques
que no tenen un altre objectiu que
confondre i mostrar mala imatge de
la nostra ciutat.. Si vols participar i
proposar, no dubtes en posar-te en
contacte per a fer de la nostra ciutat,
un projecte comú.
Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net
borriana@compromis.net
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NI UNA MÉS! / UN 2019 PLE DE PROJECTES
PER A LA CIUTADANIA

A

bans d'exposar el treball realitzat en
l'Ajuntament i les nostres propostes
per a l’any que acaba de començar, volem fer referència als lamentables fets que
van tindre lloc en la Nit de Cap d'Any passada
en la nostra localitat relacionats amb la violència masclista.
En primer lloc, volem mostrar la nostra solidaritat i afecte amb la jove agredida i amb la seua
família, compten amb tot el nostre suport. En
segon lloc, reafirmar-nos en la necessitat de
dur a terme polítiques actives de defensa dels
drets de les dones per a evitar que fets com
els ocorreguts tornen a produir-se. També és
necessari dotar de més mitjans a la justícia
contra la violència masclista. Des de Podem
sempre recolzarem les lluites de les dones per
la igualtat i l'equitat entre sexes, hi ha encara
molt camí per recórrer i ho farem juntes. Per
això cridem ben fort: Ni una més!
Una vegada aprovats els pressupostos
d'aquest nou exercici ens proposem deixar
perfilats els dos projectes que per a Podem
considerem que són de vital importància: la
realització de l'edifici de serveis socials per a
millorar la qualitat de l'atenció que es dóna
als ciutadans, i l'actuació en el barri de la
Bosca, tan necessària per a reactivar el comerç i la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Quant a les accions realitzades en serveis socials el nostre compromís amb les persones
s'ha anat reafirmant amb la impulsió de nous
projectes socials sobre col·lectius que durant
molts anys van ser oblidats pels que ara partint-se la camisa, van de salvadors de la pàtria.
Més de 50 vivendes recuperades i rehabilitades per a persones que eren invisibles per
als que es creien amos del cortijo. Anys i anys
sol·licitant vivendes centenars de persones,
però res de res. Esta és la responsabilitat
amb la ciutadania de la dreta local, autonòmica i nacional.
Poblacions dels voltants han vist a Borriana
un punt de referència que imitar i han posat
en funcionament "Joves per Borriana", un
projecte que té el seu origen en la necessitat d'oferir oportunitats per a persones amb
algun tipus de discapacitat. Oportunitat de
conèixer Borriana, divertir-se amb l'agenda
cultural, disfrutar de les seues festes i tradicions, i sobretot, relacionar-se amb tota la
societat. Vam començar amb una previsió de
8 persones i en la primera cita es va desbordar la xifra d'una manera inimaginable. I a hores d'ara continuem amb aquest projecte que
els ha donat una nova il·lusió tant al grup de
‘Joves' com a les seues famílies. Però tampoc
se'ls han tingut mai en compte, per què?
També hem recuperat les ajudes a famílies
d'acollida de menors a l'estiu que amb la crisi
que hem patit la classe mitjana treballadora i
sobretot els més vulnerables, es van cancel·lar.
I ens vam preguntar, què més podem fer? I
vam posar en marxa un altre projecte d'inclusió molt ambiciós, persones amb problemes
mentals que no tenen cabuda en el mercat
laboral per la falta d'oportunitats. Doncs bé,

gràcies al gremi d'artesans fallers un grup de
persones "sense visibilitat" per a la dreta, a hores d'ara, tenen un al·licient en les seues vides,
una oportunitat i qui sap, un treball estable.
I entre totes les ajudes, subvencions, etc., que
hem creat o millorat volem posar en valor una
en especial, el Menjador Social. Després de
tots els contratemps que li van sorgir a la nova
directiva, han sabut resoldre'ls sense deixar de
prestar este servei tan important per a aquelles persones que per desgràcia necessiten
la seua ajuda i encara més, quan se'ls ha necessitat per les catàstrofes meteorològiques
que hem patit a Borriana, sempre han estat al
peu del canó i per això i moltes més coses és el
nostre deure ajudar-lo en la mesura necessària des d’este consistori.
Per sort, la doble vara de mesurar d'alguns
grups polítics, es va trencar fa més de tres
anys i a hores d'ara només hi ha una, els més
vulnerables.
Sí, hi ha una altra forma de governar i ho hem
demostrat.
Quant a la participació ciutadana, l’any que
ara comença portarà noves consultes i propostes a la ciutadania perquè expose les seues opinions i valore les actuacions del consistori. La nostra aposta per la participació
dels veïns i veïnes de Borriana en diferents
aspectes de la política municipal continua
sent ferma perquè considerem que escoltar l’opinió i les inquietuds de la ciutadania
és fonamental per a dur a terme accions de
govern de progrés i igualtat.
Respecte al treball amb associacions pròximament organitzarem una sèrie de cursos
perquè estos col·lectius tinguen tots els
coneixements necessaris per a estar més
apoderats i puguen relacionar-se amb les
institucions públiques en millors condicions.
En este sentit, volem remarcar la necessitat
de potenciar les fortaleses, treballar les debilitats i afavorir el treball en xarxa, recolzantnos entre tots per a poder dur endavant millors projectes d’ampli abast.

Amb esta finalitat volem realitzar tres cursos
de formació en els pròxims mesos, que creiem
necessaris per a enfortir les associacions:
•Curs 1: Obligacions documentals i procediments de les associacions.
•Curs 2: Obligacions fiscals i comptables de
les entitats sense ànim de lucre.
•Curs 3: Obtenció del certificat digital, tramitació de documents i presentació.
En finalitzar estos cursos, realitzarem una jornada de convivència d'associacions per a posar novament punts en comú, avaluar el treball
que s’ha dut a terme i organitzar un calendari
d'activitats que enfortisca el teixit social.
Paral·lelament a estos projectes, continuem
reunint-nos individualment amb els distints
col·lectius i associacions de la nostra ciutat
per a conéixer de primera mà les seues necessitats i recolzar-los sempre que siga possible.
En Burriana, si se puede.
Si quieres colaborar con nosotros envíanos
un correo o contacta con las distintas redes
sociales.

#ABorrianaPodem
podemosburriana@gmail.com
podemosburriana.wixsite.com/sepuedeburriana
Canal d’Informació en Telegram: telegram.me/podemborriana
Facebook:
www.facebook.com/podemos.burriana
Twitter:
twitter.com/podemosburriana
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COMPROMISO, CONSEJO Y APOYO

E

l futuro de Burriana se escribe con
liderazgo e ilusión. Y en el Partido Popular tenemos la suerte de
contar con las ideas de nuestros vecinos, las que nos hacen grandes y generan oportunidades.
Juan Fuster será el candidato que
transforme Burriana después de cuatro años de parálisis. Necesitamos un
líder que sea capaz de definir el futuro
que deseamos para nuestra ciudad con
el firme compromiso del esfuerzo, con
el consejo de todos los vecinos y con
el apoyo de una ciudad que merece los
mayores éxitos.
Nosotros estamos convencidos de
que Burriana es un orgullo, y de que
pertenecer a esta tierra es sinónimo
de emprendimiento. Por este motivo,
deseamos que este compromiso con
los éxitos que merece nuestra ciudad
cuenten con el consejo de quienes son
los verdaderos protagonistas del presente y futuro de Burriana.
Las ideas que nos engrandecen son
las que van a pivotar este gran proyecto que reivindica el apoyo de quienes
creen que un futuro mejor es posible.
De quienes consideran que hacer el
ridículo con la pérdida de una vaca no
es equiparable a la traición de perder
16.600 m2 de patrimonio. De quienes
miran al futuro sin condenar el presente, porque la Marjaleria existe del
mismo modo que en la Serratella tenemos playa. Porque nuestro comercio
no puede verse encadenado por subidas de la tasa de basura que ralentizan
su actividad económica, y porque ante
todo no podemos perder ese tesoro
incalculable que se llama citricultura a
manos de partidos que ni siquiera luchan por conseguir ayudas para caminos
rurales.
*Burriana es concordia. Los vecinos
de la calle Tremedal o la Fira siguen
esperando que sus demandas sean
atendidas. Frustrados ante un ayuntamiento que se declara transparente
y participativo y que, por el contrario,
niega respuestas a problemas cotidianos. Atender una queja ciudadana por
una baldosa mal sellada, resolver un
problema con un contenedor de basura o podar unos árboles exceden las
capacidades del PSPV y sus socios de
Compromís y Podemos. Enquistar el
problema y generar frustración en quien lo sufre es el único consuelo que les
queda a los vecinos, impotentes ante
tanta desgana.

*Burriana es orgullo. El que nuestros
agricultores demandan para defender
la citricultura. Todos unidos para reivindicar un patrimonio ganado a fuerza de
sudor y esfuerzos, y que ha convertido
a Burriana en modelo de exportación.
Fueron nuestros abuelos los que lograron abrirle puertas al mar y enarbolar la
bandera de nuestra ciudad distribuyendo un tesoro llamado naranja. Miles
de familias de Burriana se alimentan
de este oficio tradicional que ha sabido caminar con los tiempos, innovar y
modernizarse. No merecen el maltrato de un gobierno que no solo les sube
el diésel y les reduce el agua de riego.
Les corta las exportaciones a Francia y
Cataluña y se niega a exigir las mismas
calidades fitosanitarias a los productos
importados. La citricultura merece que
se invoque ese principio de salvaguarda
que frene el daño que importaciones de
otros países están generando un perjuicio letal.
*Burriana es tradición. Nuestras fallas,
nuestros toros, nuestro himno, nuestra
bandera. Somos el producto de años de
historia y tradiciones. Y estamos orgullosos de reivindicar nuestras costumbres, porque son las que definen nuestra identidad. Lamentablemente el
PSOE no tiene complejos en alimentar
a formaciones como Podemos que se
niegan a apoyar una declaración institucional sobre el 'bou en corda'. Ese
símbolo de nuestras alquerías de Santa
Bárbara, ejemplo cultural y tradicional
que nos identifica. Un PSOE que alimenta las tibiezas de Compromís, sus

guiños al independentismo catalán con
el que se siente plenamente identificado. Burriana no es independentista,
es símbolo de unión, la que representa España, la que nos engrandece. Sin
complejos, porque la fuerza de sumar
siempre nos ha hecho grandes, nos ha
enriquecido frente a quienes ahora,
instalados en los despachos de nuestro
ayuntamiento, intentan dividirnos imponiéndonos una identidad que no es
la nuestra. La que nos ha empobrecido.
*Burriana es futuro. Somos cuna de
emprendedores, porque cuando hemos
puesto en valor las ideas de nuestros
vecinos siempre hemos alcanzado cualquier meta que nos propusiéramos.
Y ese valor añadido que son las ideas
de Burriana es el que debe devolver a
esta tierra privilegiada, el rumbo que
nos convierta en líderes de la prosperidad. Estamos convencidos que con las
ideas de toda Burriana lograremos los
éxitos que en estos cuatro años se han
perdido. Lograremos transformar el
bloqueo y la parálisis que nos atenaza por el desarrollo, el crecimiento y el
futuro que merecemos. De la mano del
motor económico de nuestro comercio pequeño y tradicional, de nuestros
creativos y emprendedores, de los empresarios que emplean cada día a miles
de vecinos, con su consejo.
El futuro es hoy y lo decide Burriana.
Nosotros estamos ilusionados, convencidos y entusiasmados con ponerlo
en marcha. Transformemos Burriana.

LA POTENCIA SIN CONTROL
NO SIRVE DE NADA

OPINIÓ

“L

os políticos tímidos e interesados se preocupan mucho
más de la seguridad de sus
puestos que de la de sus ciudadanos.”
Hace algún tiempo, a la entrada de la
vecina ciudad de Vila-real justo en el
paso subterráneo, lucía una pintada
que decía "Burriana, ciudad sin ley".
Desconocemos si el redactor de la misma tenía el don de ver el porvenir, pero
desgraciadamente para todos los habitantes de Burriana, tenía razón.
Y la razón se la da el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que
cifra en 2.075 las infracciones penales
cometidas en Burriana en los últimos
4 trimestres.
Destacan 50 robos con violencia, 190
robos con fuerza en domicilios, 848
hurtos y 13 robos de vehículos entre
otros. Unas cifras inasumibles e inaceptables.
Burriana cuenta con una plantilla de
75 policías locales, repartidos en Jefatura, Gestión y Apoyo (8), Reacción
y Grupos Operativos (55), Prevención
(11) e Ivaspe (1); y podemos sentirnos
orgullosos de la misma, ya que son
muchos los condecorados por diversos motivos.
¿Qué falla entonces?
Como reza el titular LA POTENCIA SIN
CONTROL NO SIRVE DE NADA.
El mejor vehículo, en manos de un
conductor inexperto o torpe no alcanzará sus prestaciones ni dará los
resultados que se esperan. Y eso es lo
que sucede con la plantilla de la Policía
Local de Burriana.
La improvisación y el desgobierno
llega al punto que durante las pasadas fechas navideñas alguna noche solo habían previstos 4 policías,
lo que obligó a buscar “voluntarios”
para cubrir servicios al módico precio de ¡¡33 euros la hora!!. Las fechas
navideñas, y más con la instalación
de la Carpa Municipal, presentan “especial dificultad”; y como es sabido, o
debería serlo, cada año hay una Noc-

CIBUR
hevieja. ¿Entonces porqué esta falta
de previsión? ¿Tan difícil es prever esta
contingencia? Tenemos a los mandos
de un vehículo de alta potencia a un
conductor con la “L”, o lo que es peor, a
un “desmanotat”.
¿Cual es el resultado? Que los robos en domicilios han aumentado un
42,86% con respecto al año pasado
(todos conocemos a alguien que ha
sido víctima de un robo, o lo hemos
sufrido en nuestra casa). Que el tráfico de drogas se ha disparado. Que la
sensación de inseguridad es palpable.
¿Cómo de palpable? Según estos
mismos datos, y comparando Burriana con las grandes capitales españolas, estamos a la altura de SEVILLA y
superamos a VALENCIA y ZARAGOZA
en índices de criminalidad. El tema es
muy serio. Y muy grave.
Otro tema grave y serio, que no queremos dejar pasar , es el tema de la
naranja. Y decimos ¡Basta ya! Basta de
jugar con el pan y el esfuerzo de nuestros agricultores. Basta de jugar con
la historia y el porvenir de un pueblo.
Basta de jugar con dos barajas y no
defender los intereses propios.
Exigimos medidas que salven a un
sector vital para Burriana. Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante

el declive imparable de la citricultura
que nos ha dado el ser.
Aquellos que con su voto apoyaron la
entrada de cítricos de paises terceros
como Sudáfrica, condenando a muerte a la citricultura local, deben pedir
perdón y en segundo lugar,obligar a
tomar medidas que reviertan una situación insostenible de la que son en
gran parte culpables. Menos risas en
las manifestaciones y más medidas
de fuerza.
Vamos con LAS ÚLTIMAS PERLAS
DEL AÑO
“Estamos orgullosos de la redacción
del Plan Estratégico de Turismo y su
seguimiento” Vicente “plan rataplan”
Granel. El Plan ha costado 19.000 euros
y no se está aplicando ni se va a aplicar.
Tiene la prueba con el Arenal Sound
“Es un logro mediombiental plantar
2500 ejemplares autóctonos” María
José “Con lo bien que estaba yo con
mis plantitas” Safont. Además de
plantarlos hay que regarlos y cuidarlos. Y a ser posible sacarlos de la maceta antes.
“Cuento con los seis primeros de la
lista” Maria José “porque yo lo valgo”
Safont. Espero que le sobren dedos.
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CON NUESTROS CÍTRICOS

E

l día 18 de diciembre, los agricultores de Castellón decidieron
manifestarse para exigir sus derechos, ¿pero qué está pasando?
Con la entrada de cítricos de otros países, fundamentalmente Sudáfrica, se
está produciendo una de las mayores
crisis del sector de los últimos años,
pero además, por si fuera poco nos
está trayendo nuevas plagas.
No podemos olvidar que los eurodiputados del PP votaron a favor
y los del PSOE se abstuvieron en
un acuerdo comercial que ha sido
nefasto para los intereses de los
agricultores en la provincia. El bipartidismo no ha defendido nuestros
cítricos, y ahora el Gobierno afirma
que no va a pedir la cláusula de salvaguardia y que las cifras no lo justifican, una muestra más de la falta
de compromiso del PSPV con los
castellonenses. No poner medidas

desde el Gobierno es sinónimo de
no conocer ni preocuparse por este
sector que ha sido motor económico
y ha dado trabajo a muchas familias
en nuestro territorio.

de salvaguardia, exigir reciprocidad
a las producciones de países terceros, exigir tratamientos de frío de los
cítricos importados y el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

Desde Ciudadanos, defendemos
la competencia y el libre mercado,
pero siempre que las reglas del juego sean igual para todos, cosa que
no está ocurriendo en este caso, ya
que las producciones de cítricos de
fuera de la Unión Europea no cuentan con los controles de plagas a los
que nosotros estamos obligados, ni
tienen que invertir en eficacia de riego o pagar las mismas tasas. Por
esta razón, hemos acudido a las
movilizaciones para manifestar nuestro apoyo.

Desde Ciudadanos creemos que las
exigencias del sector son justas,
que lo que están pidiendo es que se
cumpla la legalidad, por lo que nosotros apoyamos sus peticiones y
pedimos soluciones al Gobierno de
Sánchez. Tenemos que apoyar desde las administraciones a que nuestros agricultores puedan competir
justamente, que nuestras naranjas y
mandarinas, que son las mejores del
mundo, puedan seguir llegando a los
mercados europeos y que nuestros
agricultores puedan vivir con dignidad, como lo han hecho siempre.

Entre sus reivindicaciones se encuentran; la modificación de los
acuerdos firmados con Sudáfrica, la
aplicación inmediata de la cláusula

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

PLENARIS I JUNTES

Pleno Ordinario Municipal 13-12-18
El pleno acuerda estimar parcialmente las alegaciones formuladas al “Proyecto de expropiación para
el ensanche de la calzada actual de la carretera del
Grau con destino a la ejecución de un carril bici y paso
peatonal” por Dña. M.A.E.M.(RE 13151), en cuanto a
la reivindicación del camino; y por D. M.F.Z.(RE 14561
y RE 14712), en cuanto a la referencia catastral de
su finca, desestimando el resto de sus pretensiones

recurso de reposición interpuesto por ésta frente al
acuerdo plenario de 11 de marzo de 2016, dentro del
marco del artículo 88 de la Ley 30/92.

El Pleno acuerda desestimar las alegaciones formuladas al “Proyecto de expropiación para el ensache
de la calzada actual de la carretera del Grau con destino a la ejecución de un carril bici y paso peatonal”
por D. M. y Dña. R.M.T.T. (RE 12663); por SAFIAGRO (RE 2018-E-RE-1777); por Dña. M.A.E.M.(RE
13151); por D. J.D.R.(RE 13657); y por D. M. F. Z.

El Pleno acuerda asumir el informe jurídico emitido
por la asistencia técnica Amparo Baixauli González
de fecha 4 de diciembre de 2018.

El Pleno aprueba el “Proyecto de expropiación para
el ensanche de la calzada actual de la carretera del
Grau con destino a la ejecución de un carril bici y paso
peatonal” de fecha 28 de noviembre de 2018, en el
que se han introducido las modificaciones derivadas
de las alegaciones informadas favorablemente, así
como de la corrección de errores materiales, en aras
de la coherencia del proyecto; con una valoración
conjunta de 55.572,56€.

El Pleno acuerda instar al Gobierno de España a regular de forma efectiva las condiciones publicitarias
de las casas de apuestas de juego online, prestando
especial atención a los horarios y a los espacios destinados específicamente a menores.

El Pleno aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación.
El Pleno traslada el expediente al Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio de las parcelas cuyos propietarios impugnen
ante ese órgano la valoración contenida en la hoja de
aprecio que se aprueba, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 106 de la LOTUP.
El Pleno acuerda aprobar inicialmente la siguiente
plantilla de personal del Ayuntamiento de Borriana,
que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal eventual.
El Pleno acuerda aprobar inicialmente la relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Burriana
para el año 2018 que refleja los existentes en su
organización.
El Pleno acuerda aprobar inicialmente el PRESUPUESTO GENERAL del Ayuntamiento de Borriana
para el ejercicio 2.019, integrado por el Presupuesto
del propio Ayuntamiento y por el Presupuesto del
Organismo Autónomo Centre de les Arts Rafael
Martí de Viciana.
El Pleno acuerda aprobar las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 2.019.
El Pleno acuerda aceptar la delegación de competencias de fecha 12 de noviembre de 2018 del Conseller
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en
materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Burriana para la actuación “Reposición
en el mis
El Pleno acuerda ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 2966/2018 de fecha 13 de
septiembre de 2018 por el que se resuelve Interponer recurso de Casación contra la Sentencia núm.
626/2018 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, de 27 de junio
de 2018, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Burriana
contra la sentencia 14/2018 de fecha 16 de enero
de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Castellón recaida en PO 627/2016 que
anula acuerdo adoptado por este Pleno.
El Pleno mediante acuerdo plenario de 19 de abril
de 2018 el Ayuntamiento de Burriana acordó: iniciar
conversaciones con URBANIZADORA GOLF SANT
GREGORI, SA al objeto de intentar la terminación
convencional del procedimiento de resolución del

El Pleno acuerda suspender el procedimiento de resolución del recurso de reposición durante el tiempo
que se prolonguen las negociaciones hasta la resolución del mismo.

El Pleno acuerda Inadmitir los recursos de reposición
interpuestos frente al acuerdo plenario de 19 de abril
de 2018 por el que se acuerda Iniciar conversaciones
con URBANIZADORA GOLF SANT GREGORI, SA .

El Pleno acuerda instar a la Generalitat Valenciana a
impulsar campañas de sensibilización y prevención,
especialmente en el ámbito educativo, que conciencien a las familias, a la infancia y adolescencia, sobre
los peligros del juego.
El Pleno acuerda la modificación del acuerdo de la
Asociación Económica firmado por la Unión Europea
y seis países de la Comunidad de Países de África
Meridional, entre ellos Sudáfrica, que contempla una
reducción progresiva, hasta la desaparición, de los
aranceles aplicables a las naranjas importadas en un
período (del 16 de octubre al 30 de noviembre) en el
que nuestros campos están en plena campaña de
comercialización, y en su defecto, que se aplique la
cláusula de salvaguardia, motivada por la caída generalizada de los precios de nuestras naranjas, que
prevé el tratado comercial europeo para proteger el
futuro de nuestro campo.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 05-12-18
La Junta acuerda excluir de la clasificación a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA,
cuya proposición ha sido considerada incursa en
presunción de anormalidad de acuerdo con los criterios objetivos regulados en el pliego de condiciones
y haberse informado técnicamente que la baja no ha
quedado debidamente justificada.
La JGL acuerda adjudicar a la mercantil BECSA, SA,
con CIF A-46041711, como licitador a cuyo favor ha
recaído la propuesta de adjudicación, el contrato de
obras de “Reparación del firme y actuaciones complementarias en viales municipales (Escorredor y
otros)”, incluido en el Plan de Cooperación Provincial
de Obras y Servicios de la Diputación provincial de
Castellón 2018 (Plan Castellón 135), por un importe
de 144.875,93 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 25 días a contar desde la firma del acta de
replanteo de las obras, con sujeción a las condiciones
del Pliego y demás circunstancias fijadas en la oferta.
La Junta acuerda indicar a la mercantil BECSA, SA
que el contrato deberá formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de 10 días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de
la presente resolución.
La JGL acuerda aprobar el proyecto básico y de ejecución de las obras “Acondicionamiento del entorno de
la Ermita de Sant Blai”, redactado por El Fabricante
de Espheras, Coop. V, con un presupuesto de ejecución por contrata de 446.280,99€ (540.000€ IVA
incluido); y que incorpora los documentos de Estudio
de seguridad y salud y el Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
La JGL acuerda incoar a D. J.V.O.M., expediente para
la restauración de la legalidad urbanística, por la re-

alización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de
los actos de edificación o uso del suelo consistentes en la construcción de una especie de trastero o
cochera pegado a linde izquierdo y trasero, de una
superficie aproximada de unos 34 m², en inmueble
sito en Avda. Cañada Blanch, n.º 96, esquina camí
fondo, Referencia catastral 0678308YK5107N0001MO.
La JGL acuerda proponer como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición del vallado ejecutado en parcela sita en CAMI
LA COSSA frente a las antiguas Escuela, en suelo No
Urbanziable RC-2 en las partes de obra que exceden
de la altura de 50 cm.
La Junta acuerda conceder a M.D.T.M., un plazo de
QUINCE DÍAS a contar desde la recepción de la presente para que pueda formular cuantas alegaciones
estime pertinentes en defensa de sus derechos.
La JGL declara restablecida la legalidad urbanística
infringida con la ejecución de los actos de edificación o uso del suelo ejecutados sin licencia, consistentes en la instalación de un porche, con una
superficie aproximada de 24 m2, adosado a medianera izquierda y a unos 2,5 m. del linde frontal,
en AVDA. PARIS NÚM. 14 del término municipal de
esta Ciudad.
La Junta acuerda declarar caducado y archivar sin
más trámite el expediente de restauración de la legalidad urbanística, ref. 7118/17, incoado mediante
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 31
de agosto de 2017 a J.V. O. M., por la ejecución de actos de edificación o uso del suelo, sin licencia u orden
de ejecución, consistentes en la construcción de una
especie de trastero o cochera pegado a linde izquierdo y trasero, de una superficie aproximada de unos
34 m², en inmueble sito en Avda. Cañada Blanch, n.º
96, esquina Camí Fondo,
La JGL acuerda imponer a D. J.B.M.y a Dª C.G.B., la
quinta multa coercitiva por importe de 200 euros,
por incumplimiento de la orden de restablecimiento
de la legalidad urbanística infringida.
La JGL acuerda informar a D. J.B.M. y a Dª C.G.B., que
podrán, en cualquier momento de la tramitación del
presente procedimiento, acometer voluntariamente
la demolición de las obras descritas en el apartado
precedente, debiendo comunicarlo expresamente al
Ayuntamiento.
La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C/ OROPESA
6 de esta ciudad.
La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro de
gas natural al inmueble situado en C / SAN VICENTE
40 de esta ciudad.
La JGL acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C/ ALMENARA
4 de esta ciudad.
La JGL acuerda conceder a M.M.B., y a M.C.M.B.,
la licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA en CR JUAN LUGO NÚM. 20, Ref. Catastral
1078794YK5117N0001PD, de esta localidad.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe de 5.086,96 €, en concepto de ICIO,
y de 1.162,73 €, en concepto de tasa por prestación
de servicios urbanísticos, ya ingresados.
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La Junta acuerda conceder a COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 25,
licencia de obras para la realización de zanja en vía
publica para acometida a la red de saneamiento del
inmueble sito en C/ MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
25 de Burriana, atendiendo a las siguientes condiciones particulares.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional por importe total de 136,62 euros en concepto
de ICIO, y de 31,32 euros, en concepto de tasa por
prestación de servicios urbanísticos, ya ingresados.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 13-12-18
La Junta acuerda imponer una penalización económica por incumplimiento del contrato a la empresa AUNAR GROUP, por la cuantía de 2.000,32€
de conformidad con la clausula XV del PPAP y a la
vista de los precios establecidos en el estudio económico presentado junto con la oferta por la propia
licitadora.
La JGL acuerda reconocer el derecho a favor
del Ayuntamiento de Borriana, por importe de
2.000,32€, quedando saldada la deuda de la empresa AUNAR GROUP 2009 en concepto de penalización, por el ingreso realizado mediante transferencia bancaria en fecha 15 de noviembre de 2018.
La Junta acuerda autorizar la devolución del importe de 4.591,64 euros, a favor de la empresa AUNAR
GROUP 2009, CIF num. B43993039, depositado
como garantía de la prestación del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Borriana
durante la época estival 2018.
La Junta acuerda aprobar la operación Actuaciones
para el fomento de la movilidad urbana sostenible
en Burriana, que se enmarca en la Línea de Actuación A.2 Fomento de la movilidad urbana sostenible en Burriana del Plan de Implementación de
la EDUSI de Burriana, con un presupuesto total de
1.050.000,00 euros.
La Junta acuerda incoar nuevo expediente sancionador, ref. 13160/2018, a M.R., como promotora,
por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras, sin previa licencia municipal, consistentes en la construcción de dos porches adosados
a edificación existente.
La Junta acuerda nombrar Instructora del expediente a DªG.A.S., a quien se trasladan todas las
actuaciones que existen al respecto, y Secretaria a
Dª. D.M.S.; a ambas se les notificará en forma este
nombramiento.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la
realización de una zanja en vía pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en C/
JARDÍ DEL BES 16 (POR PASEO SAN JUAN BOSCO)
de esta ciudad.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la
realización de una zanja en vía pública para el suministro de gas natural al inmueble situado en C/
JARDÍ DEL BES 16 (POR PASEO SAN JUAN BOSCO)
de esta ciudad.
La Junta acuerda conceder licencia ambiental municipal a OXIMORON SL, con CIF núm. B98499650,
para la INSTALACIÓN de una actividad dedicada a
casa rural a ubicar en cr Marina, 3 con referencia
catastral 0195104YK5109N0001TB, con condiciones.
La JGL acuerda conceder a la mercantil OXIMORÓN
INVERSIONES SL, con CIF nº B98499650, la licencia de obras solicitada para REFORMA INTERIOR
DE MASÍA DE CALATRAVA PARA ALOJAMIENTO
TURÍSTICO, conforme a memoria presentada y
demás documentación obrante en el expediente;
que se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, al amparo de lo
dispuesto en el art. 219 de la Ley 5/2014, de 25 de

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional nº 1697612 por importe de 856,88 €, en
concepto de Tasa por prestación de servicios urbanísticos, ya ingresado.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal por
importe de 1.000 €, que ya fueron ingresados en
su día en Tesorería Municipal, de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de las tasas por prestación de servicios
derivados de apertura o funcionamiento de actividades.
La Junta acuerda conceder a A.N.C. y a C.U.N., la
licencia de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON
PISCINA en CR MADRID N.º10A, ref.Catastral
0492819YK5109S0001PT, de esta localidad.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal provisional en concepto de ICIO y de tasa por prestación de
servicios urbanísticos, ya ingresados.
La JGL acuerda adjudicar a la INSIGNA UNIFORMES
SL con CIF B97611164 el suministro de uniformidad y complementos con destino al cuerpo de
policía local y guardería rural del Ayuntamiento de
Borriana, tanto el Lote 1 y Lote 2, de conformidad
con los pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas y la oferta presentada,
La Junta autoriza y disponer el gasto total de
47.107,44 € mas el 21% IVA TOTAL: 57.000 € para
el Lote 1 y de 2.479,34 € mas el 21% IVA TOTAL:
3.000 € para el Lote 2, correspondiente al ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
132.22104000 denominada “vestuario policía local
y guardería rural”. RC núm. 201800025652.
La JGL acuerda requerir a Musical Events Burriana
SL, al ser la única proposición presentada y cumplir
los requisitos previstos en el pliego, para que presente la siguiente documentación, en un plazo de
diez días hábiles.
La Junta acuerda aprobar el expediente de contratación y la apertura del procedimiento para la
adjudicación del contrato de obras de “Reparación
del pavimento de la calle Menéndez Pelayo y otros
viales” de Burriana (IFS-Obras. Plan Castellón
135-2), por procedimiento abierto simplificado y
tramitación ordinaria, previéndose varios criterios
de adjudicación; convocando su licitación.
La JGL acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato para la ejecución de las obras del proyecto de
“Reparación del pavimento de la calle Menéndez
Pelayo y otros viales” de Burriana, aprobado por la
Junta de Gobierno Local el 8 de noviembre de 2018,
con un presupuesto base de licitación de 75.000,00
€ (IVA incluido).
La Junta acuerda autorizar el gasto de 75.000,00 €
(IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria
2018.N 01 1532. 61900016 denominada “Plan CS
135-2 Año 2018 IFS Repar.pavim.C/ Menéndez
Pelayo y otras” del vigente Presupuesto municipal para el ejercicio 2018, habiéndose efectuado la oportuna retención de crédito con número
201800030989, de 3 de diciembre de 2018.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 20-12-18
La Junta acuerda autorizar la devolución de la
garantía definitiva por importe de 1.261'40 €
(núm. de registro avales: 1960), que la mercantil
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, SL, con CIF
B98443294, tiene depositada en la Tesorería municipal para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de obras.
La JGL acuerda que se proceda a devolver a la mercantil IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, SL la
garantía definitiva depositada.

La Junta acuerda adjudicar a la mercantil CONTEBUR, SL, con CIF B-12297412, la enajenación del
bien Vehículo marca VOLVO modelo BM L-70D, tipo
pala cargadora, con matrícula E-7960-BBS, por el
precio de 8.500 euros más 21% de IVA, Total 10.285
euros (IVA 21% incluido), al haber sido la proposición económica más ventajosa, según consta en el
informe técnico arriba transcrito.
La Junta acuerda anotar la enajenación del vehículo
en el Inventario Municipal de Bienes, al efecto de su
baja una vez formalizada la enajenación.
La Junta acuerda levantar la medida de policía de
clausura del establecimiento sito en c/ Valencia,
31-bj-dcha, habida cuenta de que se han adoptado
las medidas correctoras ordenadas.
La JGL acuerda asimismo, requerir a C.G. para que
en un plazo de un mes, proceda a la instalación de
un sistema de extinción automática de incendios en
la zona de cocina, conforme a lo señalado en informe técnico de 3 de septiembre de 2018.
La JGL acuerda conceder licencia ambiental municipal a H & H Idrospania Technic, S.L., con CIF núm.
B12846473, para la INSTALACIÓN de una actividad
dedicada a fabricación y ensamblaje de equipos
para inodoros de materias plásticas termoestables
a ubicar en avg Argent, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, con
referencias catastrales 7085403YK4178N0001EL,
7085403YK4178N0002RB,
7085403YK4178N0003TZ,
7085403YK4178N0004YX,
7085403YK4178N0005UM,
y 7085409YK4178N0004FX.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal por
importe de 1.000 €, que ya fueron ingresados en
su día en Tesorería Municipal, de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de las tasas por prestación de servicios
derivados de apertura o funcionamiento de actividades.
La JGL acuerda Incoar a V.M.M.A., expediente para
la restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución,
de los actos de edificación o uso del suelo que seguidamente se relacionan, ejecutados en inmueble
sito en AV JAIME CHICHARRO 124 de esta Ciudad.
La Junta acuerda ordenar a V.M.M.A. la SUSPENSION INMEDIATA de los actos de edificación o uso del
suelo descritos en el punto primero que antecede;
debiendo proceder, en el plazo de los CINCO días siguientes a la notificación del presente acuerdo, a la
retirada de los elementos, materiales o maquinaria
preparada para ser utilizada.
La Junta acuerda comunicar a las compañías suministradoras de servicios el presente acuerdo, para
la suspensión de suministros.
La Junta acuerda declarar restablecida la legalidad
urbanística infringida con la ejecución de los actos
de edificación o uso del suelo ejecutados sin licencia, consistentes en la la construcción de un cobertizo metálico en la vivienda sita en CR LUXEMBURGO
NÚM. 10, ref. catastral 8753907YK4185S0001HE
de esta Ciudad; al haberse demolido el mismo y, en
consecuencia, procede archivar el presente expediente de restablecimiento de la legalidad.
La JGL acuerda que la edificación preexistente,
sobre la que se han ejecutado las obras, se trata
de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas
de altura. De acuerdo con los datos catastrales,
la planta baja tiene una superficie de 74 m2 y la
primera planta de 23 m2, resultando una superficie total de 97 m2, y su construcción data del año
1988.
La Junta acuerda desestimar las alegaciones formuladas por Dª.S.G.C. y D. M. O.G., en su escrito de fecha 14 de agosto de 2018 (Reg. Entrada n.º 11955),
puesto que las mismas no desvirtúan los motivos que
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originaron la incoación del presente expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida; todo ello
de conformidad con las consideraciones efectuadas en
la parte expositiva de este acuerdo.

la liquidación del Impuesto sobre Construcciones y
Tasa por Servicios Urbanísticos a través del régimen
especial aprobado por esta Junta en fecha 16 de abril
de 2012.

La Junta acuerda ordenar a B.V.R. el cese inmediato
en el ejercicio de dicha actividad disponiendo de un
plazo de diez días, a contar desde la notificación de la
resolución, para cumplirla de forma voluntaria.

La JGL acuerda proponer como medida de restauración de la legalidad urbanística vulnerada, la demolición de las obras de edificación realizadas sin licencia, que seguidamente se detallan en parcela 281 y
282 del polígono 24 en suelo no urbanizable de este
tédel término municipal de esta Ciudad.

La Junta acuerda denegar a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C/ MARE DE
DÉU DE LOURDES, 58 de esta ciudad.

La JGL acuerda imponer a D. J.M.G. y a Dª A.M.R.C.,
como promotores, una única sanción de multa por
importe de 649,61 euros, ya ingresada.

La Junta acuerda conceder a Dª.S.G.C. y D. M. O.G.,
un plazo de QUINCE DÍAS a contar desde la recepción de la presente para que pueda formular cuantas
alegaciones estime pertinentes en defensa de sus
derechos.
La Junta ordena a M.D.M.C., como propietaria del inmueble situado en C/ FORMENTERA, 13 referencia
catastral 0575628YK5107N0001HO de Burriana,
para que proceda en el plazo de UN MES a realizar
los trabajos consistentes en: LIMPIEZA INMEDIATA
DE LA PARCELA y posterior retirada de restos a vertedero.
La JGL acuerda aprobar la tasa por prestación de servicios urbanísticos por importe de 120,00 euros, de
conformidad con el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal
reguladora de las tasas por prestación de servicios
urbanísticos.
La JGL acuerda imponer a D. R.D.V.y a Dª. V.B.M., la
cuarta multa coercitiva por importe de 370 euros.
La JGL acuerda incoar expediente sancionador a
M.B.L.P., como promotora, por presunta infracción urbanística cometida al ejecutar obras, sin previa licencia municipal, consistentes en la conformación de una
especie de terraza, de unos 30 m2 aproximadamente,
con pequeña estructura de hierro y techo de plancha
galvanizada, diáfano por todos los lados, adosado a
linde lateral derecho (mirando desde la fachada), así
como adosado a la fachada principal del inmueble sito
en CR MADRID núm. 6 (A), de esta Ciudad.
La Junta acuerda declarar caducado y archivar sin
más trámite el expediente sancionador nº 681/18,
incoado a Dª M. R., mediante Acuerdo de esta Junta
de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2018, por
presunta infracción administrativa, calificada como
infracción grave, cometida en la ejecución de obras
sin previa licencia consistentes en la construcción de
dos porches adosados a edificación existente, de un
total de 30 m2 aproximadamente, a base de pilastras macizas, estructura de acero y chapa galvanizada, así como un pequeño habitáculo de 1,50 m2 con
material precario y diverso en inmueble sito en Camí
Llombai s/n de esta Ciudad.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C / MALVARROSA, 10 de esta ciudad.
La Junta acuerda que el presupuesto de ejecución de
obra declarado se fija en 7.380´25 euros, estando
sujeta a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones y Tasa por Servicios Urbanísticos a través del
régimen especial aprobado por esta Junta en fecha
16 de abril de 2012.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA
CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C / LA TANDA 7
(POR C/ LA CARRERA) de esta ciudad.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro de
gas natural al inmueble situado en C / VINT-I-CINC
D’ABRIL, 2 de esta ciudad; otorgada salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero.
La Junta acuerda el presupuesto de ejecución de obra
declarado se fija en 617,50 euros, estando sujeta a

La Junta acuerda denegar a la mercantil NEDGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada para la realización de una zanja en vía pública para el suministro
de gas natural al inmueble situado en C/ TREMEDAL
15 de esta ciudad; en base a los motivos señalados
en el informe transcrito en la parte expositiva de este
acuerdo.
La Junta acuerda denegar a A. C. B., la licencia de
obras solicitada para construcción de balsa de riego
en POLÍGONO 9 PARCELA 117, de esta localidad,
en base a las consideraciones efectuadas en la parte
expositiva de este acuerdo.
La JGL acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato
para la ejecución de las obras del proyecto de “Reparación del pavimento de la calle Menéndez Pelayo
y otros viales” de Burriana, aprobado por la Junta de
Gobierno Local el 8 de noviembre de 2018, con un
presupuesto base de licitación de 72.000,00 € (IVA
incluido).
La Junta acuerda autorizar el gasto de 72.000,00 €
(IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria
2018.N 01 1532. 61900016 denominada “Plan CS
135-2 Año 2018 IFS Repar.pavim.C/ Menéndez Pelayo y otras” del vigente Presupuesto municipal para
el ejercicio 2018, habiéndose efectuado la oportuna
retención de crédito con número 201800030989, de
3 de diciembre de 2018.
La JGL acuerda aprobar el expediente de contratación y la apertura del procedimiento para la adjudicación del contrato de obras de “Sustitución del alumbrado deportivo del campo de fútbol San Fernando.
IFS-Obras.Plan Castellón 135-2”, por procedimiento
abierto simplificado y tramitación ordinaria, previéndose un único criterio de adjudicación; convocando
su licitación.
La Junta acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato
para la ejecución de las obras del proyecto de “Sustitución del alumbrado deportivo del campo de fútbol
San Fernando” de Burriana, aprobado por la Junta de
Gobierno Local el 29 de noviembre de 2018, con un
presupuesto base de licitación de 71.370'00€.
La JGL acuerda autorizar el gasto de 71.370'00€ (IVA
incluido), con cargo a la partida presupuestaria 2018
N 01 1532 61900017, denominada “Plan CS1352 Año 2018 IFS Susti.Alumb.Campo.S.Fernando”,
del vigente Presupuesto municipal para el ejercicio
2018, habiéndose efectuado la oportuna retención
de crédito con número 201800031478, de fecha 13
de diciembre de 2018.
La JGL acuerda conceder la prórroga de la situación
administrativa de excedencia voluntaria por cuidado
de hijo de Dª. R.I.P.F. entre el 7 de enero y el 28 de febrero de 2019 (ambos inclusive), debiéndose incorporar a su puesto de trabajo el día 1 de marzo de 2019.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27 - 12 - 18
La Junta acuerda desestimar las alegaciones formuladas en fecha 24 de agosto de 2018 por B.V.R. por
los motivos expuestos.
La JGL acuerda adoptar la medida de policía consistente en clausurar el recinto trasero del establecimiento sito en camí Serratella, 84, en el que se está
ejerciendo una actividad de “elaboración de paellas”,
tras haberse constatado que funciona sin licencia y
que dicha instalación resulta urbanísticamente ilegalizable.

La Junta acuerda dar por finalizado el procedimiento
sancionador de referencia 14025/2017, con archivo
de las actuaciones, habida cuenta que se han cumplido los requisitos determinados en Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y lo previsto en la
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, habida cuenta que los interesados han procedido al ingreso de la sanción propuesta,
reconociendo voluntariamente su responsabilidad.
La Junta acuerda imponer a D. F.G.N. y a Dª. V.C.R.
la sexta multa coercitiva por importe de 605 euros.
La Junta acuerda informar a D. F.G.N. y a Dª. V.C.R.
,que podrá, en cualquier momento de la tramitación
del presente procedimiento, acometer voluntariamente la demolición de las obras descritas en el
apartado precedente, debiendo comunicarlo expresamente al Ayuntamiento; lo que dará lugar una vez
comprobada su efectiva ejecución por los servicios
técnicos municipales al archivo del expediente.
La Junta acuerda incoar a L.A.P., expediente para la
restauración de la legalidad urbanística, por la realización, sin previa licencia ni orden de ejecución, de los
actos de edificación o uso del suelo consistentes en
REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDAS sitas en AVDA.
JUAN BTA SANMARTÍN NÚMS. 18 Y 20, de esta Ciudad, ref. Catastral 9799705YK4199N0001SZ.
La JGL acuerda ordena aL.A.P., la SUSPENSIÓN INMEDIATA de los actos de edificación o uso del suelo
descritos en el punto primero que antecede; debiendo proceder, en el plazo de los CINCO días siguientes
a la notificación del presente acuerdo, a la retirada de
los elementos, materiales o maquinaria preparada
para ser utilizada.
La JGL acuerda conceder a L.A.P, un plazo de DOS MESES a contar desde la recepción del presente acuerdo
para que solicite la oportuna licencia o autorización
urbanística que corresponda, adjuntando Proyecto
Básico y de Ejecución suscrito por técnico competente
y visado por el colegio profesional competente;
La Junta acuerda aprobar el Proyecto anual de ampliación de red de Gas Natural 2018 para el municipio
de Burriana, redactado por D. J.C.M., de fecha 31 de
octubre de 2018, que sustituye al presentado por la
empresa en agosto de 2018 que sustituía a su vez,
el presentado en julio del 2018 y, que tiene por objeto la descripción y definición de las obras a realizar
para el suministro de gas natural; así como definir las
condiciones técnicas de las mismas.
La JGL acuerda aprobar el expediente de contratación y la apertura del procedimiento para la adjudicación del contrato de obras de “implantación de carril
bici y paseo peatonal en carretera Burriana-Grao”,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible 2014-2020, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria,
previéndose varios criterios de adjudicación; convocando su licitación.
La JGL acuerda autorizar el gasto de 750.000,00
€, con cargo a la partida presupuestaria
2018.N.02.1531.60900014.232 denominada “EDUSI
CARRIL BICO CARRETERA GRAO” del vigente Presupuesto municipal para el ejercicio 2018, habiéndose
efectuado la oportuna retención de crédito con número 201800028434, de 9 de noviembre de 2018. Dicho
importe está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
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FESTIVAL ESCOLA INFANTIL

L'ESCOLA INFANTIL INFANT FELIP CELEBRA
EL SEU FESTIVAL DE NADAL AMB LES FAMÍLIES
DELS XIQUETS I XIQUETES INSCRITS

L'

Escola Infantil de Borriana ha
celebrat el seu Festival de Nadal, que ha convertit les instal·
lacions del centre en tota una festa
ambientada amb els colors i objectes
típics d'aquesta època de l'any. I fins
allà s'ha desplaçat el regidor delegat
del centre, Javier Gual per a poder
gaudir de les actuacions que cadascuna de les classes han realitzat davant l'atenta mirada de familiars que
immortalitzaven el moment amb els
seus telèfons mòbils i càmeres. D'un

en un els diferents grups de xiquets
i xiquetes han realitzat fins a dues
coreografies a l'aula habilitada per
a les actuacions i on mares i pares

podien gaudir de l'espectacle com a
públic. Fins i tot en les parets dels
corredors del centre es podia veure el
treball que durant les últimes setmanes han realitzat per a ambientar-lo,
amb tots i cadascun dels i les alumnes presents amb les fotografies i
els ninots creats per a l'ocasió. Fins
i tot els mateixos xiquets i xiquetes
han tingut una visita sorpresa que no
esperaven. Una vegada finalitzada
l'actuació, Papa Noel ha visitat cada
aula per a entregar un xicotet regal a
tots i cadascun d'ells i elles. A més,
també havien preparat cadascun la
seua pròpia disfressa de pastor o
pastora, amb el que el colorit de la
jornada ha sigut encara major.
El regidor delegat de l'Escola Infantil, Javier Gual, no ha volgut perdre's
aquest Festival de Nadal, i després
de gaudir de les actuacions i de la
visita del propi Papà Noel, explicava
que “tan sols cal veure la quantitat
de mares, pares i familiars que hui
han volgut estar al costat dels seus
fills i filles en el Festival per a veure
com ha canviat el centre en els últims tres anys, ja que en aquest curs
hem aconseguit superar els huitanta inscrits, la qual cosa implica que
les ajudes i subvencions, que en el
cas de superar un número establit
d'alumnat ofereix la Generalitat, fan
que eixes aules especials de dos anys
puguen continuar creixent a Borriana sense que supose un cost per a
les famílies”. I es que com ha volgut
explicar més detalladament, «el fet
de superar els quaranta alumnes fa
que siga la mateixa gestió del centre
qui haja d’abonar el cànon a l’Ajuntament, amb el que això suposa per
a les arques municipals, però bàsicament, el que crec que és rentable per
a Borriana es complir amb el dret de
la ciutadania de disposar de centre
amb aules per a dos anys i que siga
sense cap cost addicional»

INFORMACIÓ MUNICIPAL
HORARI AUTOBÚS BORRIANA · PORT · GRAU / BORRIANA · CASTELLÓ
BORRIANA- Rda. Pere IV / CASTELLÓ – Pl. Jutge Borrull (parades inicial i final)
EIXIDA DE BORRIANA PORT GRAU......
8.20 ..........................PORT·RATLLA·GRAU
9.20 ...........................................GRAU·PORT
10.20 ........................................PORT·GRAU
11.20 .......................GRAU·PORT·RATLLA

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

12.20 ........................................PORT·GRAU
13.20 ........................................GRAU·PORT
15.20 ........................................GRAU·PORT
16.20 ........................................PORT·GRAU

HORARIS FINS A LA RATLLA
8.20......... 11.20............ 18.20............20.20

18.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

BORRIANA·ALQUERIES
SANTA BÀRBARA

19.20 ................................................................

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

20.20 .......................PORT·RATLLA·GRAU

NOMÉS DIMARTS DIA DE MERCAT

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ
Eixides
BORRIANA cap
a Castelló

Eixides
CASTELLÓ
a Borriana

6.30............ 14.15
7.15............ 15.15
8.15............ 16.15
9.15............ 17.15
10.15.......... 18.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 20.15
13.15

7.15............ 15.15
8.15............ 16.15
9.15............ 17.15
10.15.......... 18.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 20.15
13.15.......... 21.15
14.15

DISSABTES
6.30............13.15
7.15............14.15
8.15............15.15
9.15............16.15
10.15..........18.15
11.15..........20.15
12.15

7.00............ 14.15
8.15............ 15.15
9.15............ 16.15
10.15.......... 17.15
11.15.......... 19.15
12.15.......... 21.15
13.15

DIUMENGES I FESTIUS
8.00............ 14.00
9.30............ 16.00
11.00.......... 18.00
12.30.......... 20.00
TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

8.45............ 15.00
10.15.......... 17.00
11.45.......... 19.00
13.15.......... 21.00

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
GENER 2019

WEBS MUNICIPALS
www.burriana.es
www.bibliotecaspublicas.es/burriana
casaljove.burriana.es
adi.burriana.es
turisme.burriana.es
arxiu.burriana.es
sme.burriana.es
mam.burriana.es (Museu Arqueològic)
www.cmeviciana.es

cardenaltarancon.burriana.es
www.burrianacultura.es
www.juanvarea.es
www.cvdonaburriana.org
www.facebook.com/ajuntament.burriana
policialocalburriana.es
www.promocioeconomica.burriana.es
participa.burriana.es

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

TELÈFON TAXI
ADAPTAT:
622 12 29 66

Peirats Santa Agueda, Jose A
Carrer de La Tanda, 22.........1, 12, 23, 3 (feb.)
Terradez-Fuster
Sant Vicent, 6..........................2, 13, 24, 4 (feb.)
Terrádez Navarro, Jose E.
Federico Garcia Lorca, 19...3, 14, 25, 5 (feb.)
Vernia Sabater
Progrés, 17 .............................4, 15, 26, 6 (feb.)
Almela Castillo
Calle del Raval, 36.................5, 16, 27, 7 (feb.)
Beltrán Martínavarro
Av,. Llombai, 1.........................6, 17, 28, 8 (feb.)
Doménech Font
Maestrats, 28.........................7, 18, 29, 9 (feb.)
Gascó Mussoles
Pl. de les Monges 12......... 8, 19, 30, 10 (feb.)
Lloris Carsi
Barranquet 22........................................9, 20, 31
Medina Badenes, Begoña
Carrer del Finello, 15 .................10, 21, 1(feb.)
Muñoz Melchor, Fco. Javier
Camí d'Onda, 41 ..........................11, 22 2(feb.)
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
NAIXEMENTS
Ainara Bezco Fenollar
Diego Roig Bodi
Manuel Vidal Mingarro
Daniel Ortiz Bolivar
Youssra Sibari
Francisco Javier Rubio González
Marcos Peña Iguarán
Daniel Muñoz Barres
Nacho Sales Gimenez
Nabil El Khattab
Guillem Abaso Boix
Iker Sánchez Melo
Lucas Agustín Falomir Parrilla
Pares Andrei Stan
Lucas Gabriel Andrei-Greitas
Aitana Parra Sánchez
Emma Seper
Pol Sabater Ortega

MATRIMONIS
Jose Campos Alemany
i Alejandra Beltrán Peris

DEFUNCIONS
FRANCISCO PALOMERO HINOJOSA ....78
NICOLAS ALARCON SEGOVIA...............81
DOLORES GUAL GRANELL....................92
JUAN JOSE GARCIA GARCIA .................97
JAIME VESES SIERRA ...........................89
JOSEFA MARIA TORRENT NICOLAS.....86
CARMEN GRANELL CASTAÑER............98
VICENTE BODI NICOLAS.......................60
JOSE RAMON GARCIA BERNAT............78
JULIAN HEREDIA MARTINEZ................95
Mª DOLORES VAREA ANDRES ............73
DOLORES FERRER FONSECA ..............88
VICENTE PALAU MARZA ......................84
VICENTA FUSTER PERIS ......................93
JUAN MANUEL ROCA ZARAGOZA ........91
JOSE BLASCO CHORDA ........................85
VICENTE TORMO ARNANDIS...............81

*INHUMACIONS AL CEMENTERI
MUNICIPAL

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

COL•LEGIS

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

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

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

DIVERSOS

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

TROBALLA MEDIAMBIENTAL

EL CRANC BLAU JA ESTÀ ACÍ Roberto Roselló

A

les platges i escolleres de la nostra costa viuen tres espècies de
crancs. Llevat del cranc de platja,
prou abundant encara, les poblacions
dels altres dos (cranca peluda i cranc de
roca) han minvat molt degut a les activitats portuàries que han provocat la brutícia de l’aigua de la dàrsena i dels hàbitats
rocallosos on vivien. Els més majors —i
més encara si eren pescadors de canya—, encara recordaran les escolleres
d’aigua transparenta arreblides de peixos
llampegants, d’eriçons de mar, de polps,
sépies, d’actínies, gambetes, etc., una riquesa que diríem més pròpia d’aquaris o
de paratges tropicals, i que als anys 50 i
60 encara teníem ací.
La composició de la fauna va canviant, però
no sempre de forma exclusivament negativa. Algunes espècies que abans no existien
ací, apareixen ara com a conseqüència de
l’escalfament de l’aigua de la mar (vegeu el
cas del mol·lusc Eastonia rugosa que denunciàvem a Buris-ana 227:17-23); altres
són simples entrades gens desitjables de
fauna exòtica, que habitualment tenen un
impacte ecològic negatiu.

Passejant per la vora mar, vam trobar
l’altre dia (7-XII) una closca (cefalotòrax)
d’un cranc exòtic, un cranc blau sense
potes (Callinectes sapidus) que havia expulsat la mar, encallada en l’arena de la
platgeta de davant de la plaça de l’estany
Colombrí ( UTM: 30S 751795, 4417961)
(vegeu la foto). La veritat és que no em
vaig estranyar perquè fa dos anys (2016)
ja n’havia trobat un altre expulsat per
una maror forta de tardor, a la platja de la
Malvarosa (un poc més cap al port). Però
com una oroneta no fa estiu, em vaig esperar a confirmar la troballa. Després del
que hem vist, tot fa pensar en l’existència
d’una població estable i contínua de cranc
blau que va probablement consolidant-se
i en augment a les costes de Borriana.

Per dalt de Castelló (Delta de l’Ebre i més
al nord) ja està arrebossat tot de cranc
blau, que penetra en aigua dolça o salobre i fins tot colonitza els arrossars; més
a baix s’ha reportat d’Alcossebre, del prat
de Cabanes, d’Almassora (Millars), Nules
i Almenara. A l’Albufera de València es va
detectar el 2014. Este crustaci d’aspecte
magnífic és oriünd de les costes Atlàntiques d’Amèrica i encara que la seua
presència a la Mediterrània és més bé
antiga, no se sap molt bé com ni per què
s’ha expandit a les costes valencianes i
catalanes de forma tan invasora, amb
conseqüències encara difícils de predir.
És una espècie depredadora, que menja
peixets, mol·luscs (petxinots), etc.. Viu a
uns 12-15 metres de profunditat i, lo millor de tot: a més de bonic és comestible!
No puc parlar per experiència pròpia, però
és un marisc reconegut a molts llocs.
Cada cranc adult pot aplegar a pesar un
kilo (l’exemplar que hem trobat i fotografiat és mitjanet). Si busqueu a internet
trobareu bona cosa d’informació.
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