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BORRIANA RECORDA LA SEUA MEMÒRIA 
HISTÒRICA EN LES JORNADES MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC
Les Jornades Memorial Democràtic han 
recordat la memòria històrica de Borriana 
a través de distints actes que han tingut 
lloc entre el 6 i el 9 d’abril, programats per 
la Regidoria de Cultura i el Grup per la Re-
cerca de la Memòria Històrica de Castelló.

La programació ha inclòs conferències, 
teatre, una exposició i el descobriment 
d’una placa al Centre Municipal de Cultura 
La Mercé, un espai que va albergar la pre-
só provisional de Borriana després de la 
Guerra Civil i en la qual van estar recloses 
3.668 persones.

La conferència “La repressió franquista a 
Borriana”, pronunciada per Teresa Armen-
got i Juan Luis Porcar, membres del Grup 
per la Recerca de la Memòria Històrica de 
Castelló i autors del llibre La repressió fran-
quista al País Valencià: Borriana i Manises, 
ha iniciat aquestes jornades. 

El divendres dia 8 d’abril la sala de plens 
de l’Ajuntament ha acollit la conferència de 

Josep Palomero, “El periodista Artur Peruc-
ho, exiliat a Mèxic”, en la qual ha abordat la 
figura del borrianenc Artur Perucho i Ba-
dia, periodista, escriptor i polític valencià 
que es va haver d’exiliar a Mèxic en 1938, 
protagonista de les seues recents investi-
gacions.

Per a la clausura de les Jornades Memorial 
Democràtic l’agenda d’actes s’ha traslla-
dat al Centre Municipal de Cultura La Mer-
cé, on s’han viscut alguns dels moments 
més emotius.

La jornada ha començat amb la interven-
ció teatral Les veus de l’oblit, basada en els 
testimonis de veïnes i veïns de Borriana 
represaliats a la presó de la Mercé, a càrrec 
del grup de teatre La Medusa. 

Després d’aquesta actuació teatral, s’ha 
descobert una placa commemorativa en 
homenatge a les dones i homes que van 
patir la persecució franquista per buscar 
la llibertat. Gràcia Ventura, empresonada 

 



juntament amb les seues germanes i la seua cunyada 
després de la Guerra Civil, un nebot de Gràcia Ventura i les 
germanes Moliner han estat les encarregades de desco-
brir aquesta placa simbòlica, en record de les 271 dones i 
els 3.397 homes que van estar presos a les instal·lacions 
del CMC La Mercé des de 1939 fins a 1942, que en aquells 
anys va ser el convent de la Mercé i la presó provisional 
de Borriana. 

A l’acte ha assistit l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, el regidor de Cultura, Vicent Granel, i nombroses 
famílies els membres de les quals van patir la repressió 
franquista.

A continuació, ha tingut lloc la inauguració de l’exposició 
“Més de 10 anys de Memòria”, del Grup per la Recerca de 
la Memòria Històrica de Castelló, que recull les investi-
gacions i treballs realitzats per aquest col·lectiu des de la 
seua creació en 2004. 

L’exposició ha mostrat aquest passatge de la nostra his-
tòria a través de personatges reals de les comarques de 
Castelló, amb continguts que apareixen seqüenciats per 
blocs temàtics. Diversos panells sobre el naixement dels 
grups de memòria històrica, testimonis i vitrines amb do-
cumentació dels represaliats, panells que tracten la lluita 
contra la impunitat i un quart bloc d’arxiu oral, patrimoni 
i simbologia franquista a Castelló han conformat els con-
tinguts d’aquesta mostra homenatge als perseguits pel 
franquisme. 

FESTES

2 |  3



La falla Barri València guanya 
ELS PREMIS DE LES CREUS DE MAIG
La falla Barri València ha rebut el Premi a la Millor Creu i a 
la Millor Creu Infantil en l’acte d’entrega de premis de les 
Creus de Maig 2016, revalidant així el triomf aconseguit l’any 
passat. 

Les 19 comissions falleres del municipi s’han reunit a la 
plaça de la Mercé per assistir a l’acte d’entrega de premis, 
que obri el calendari faller de l’any que ve. Un acte que ha 
estat presidit per la reina fallera, Laura Conde, i la reina 
fallera infantil, Marina Monferrer, juntament amb les seues 
respectives corts d’honor. Representants de la Junta Local 
Fallera, la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, i l’alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont, també han estat presents 
en aquesta entrega de premis. 

La falla Barri L’Escorredor s’ha alçat amb el segon premi i la 
falla Don Bosco n’ha aconseguit el tercer. La quarta posició 

ha estat per a la creu de la falla Barri Quarts de Calatrava, en 
cinqué lloc ha quedat la falla Barri d’Onda i en sisena posició 
la falla Barri La Vila. El monument floral de la falla La Mercé 
ha guanyat el seté premi i la falla Barri La Ravalera s’ha 
emportat el vuité guardó. 

En la categoria infantil, la falla Barri València s’ha alçat amb 
el primer premi. Societat Sant Josep ha obtingut el segon 
premi i la falla Barri La Bosca el tercer. La quarta posició ha 
estat per a la falla Barri L’Escorredor, en cinquena posició ha 
quedat la falla Don Bosco i el sisé lloc ha estat per a la falla 
Barri Quarts de Calatrava. La falla Societat de Caçadors ha 
rebut el seté premi i la falla Barri La Mercé el vuité. 

Una vegada entregats els premis, la reina fallera i la reina 
fallera infantil han visitat, juntament amb les seues corts 
d’honor, les dues creus guardonades amb els primers premis.

 

FESTES
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ACTUALITAT

ELS PROJECTES DEL CAMÍ DE LA 
COIXA I LA VORERA DE SANTA 
BÀRBARA S’INCORPOREN ALS PLANS 
D’OBRES I SERVEIS PROVINCIALS

El Ple de l’Ajuntament de Borriana 
ha aprovat en el Ple corresponent 
al mes d’abril els projectes que 
s’han d’incloure en els plans d’obres 
i serveis provincials. L’equip de 
govern, complint els compromisos 
adquirits amb els veïns, atendrà 
unes antigues reclamacions de les 

zones perifèriques de la Serratella i 
Santa Bàrbara, necessàries per motius 
de seguretat.

Aquests projectes permetran, d’una 
banda, reparar el paviment del camí de 
la Coixa, en el tram d’accés als poblats 
marítims-la Serratella, uns 450 metres, 
amb un pressupost de 25.000 euros. 
D’altra banda, es millorarà l’accés de 
vianants al nucli de població de Santa 
Bàrbara, amb una inversió en voreres, 

canalització de drenatge i embornals, 
per import de 35.000 euros.

El regidor Vicent Aparisi ha 
manifestat que “les reivindicacions 
justificades dels veïns d’aquestes 
zones durant molts anys 
començaran a ser ateses amb 
aquestes actuacions, que seran l’inici 
d’un treball de manteniment i millora 
de les zones”.

EL PLE APROVA UNA DOTACIÓ DE 
974.000 euros PER A INVERSIONS, 
SUBVENCIONS I DEUTE D’EXERCICIS 
ANTERIORS
L’equip de govern de l’Ajuntament 
de Borriana ha aprovat en el Ple 
municipal una modificació de crèdit 
que permetrà destinar uns 974.000 
euros dels romanents de 2015 a 
inversions, subvencions i pagament 
de deute i responsabilitats derivades 
dels exercicis anteriors. Així ho ha 

manifestat la regidora d’Hisenda, 
Cristina Rius, per tal d’explicar aquesta 
important mesura econòmica.

Entre les inversions, destaca la dotació 
de 480.000 €, el 50% del projecte 
que ha d’aportar Borriana, per al vial 
al Port, cofinançat per la Generalitat 
Valenciana amb la resta del cost. Així 
mateix, també es prepara la partida 
per al canvi de climatitzador de la 

piscina i una dotació que permeta  
finalitzar la unitat d’execució D3-3.

Finalment, es destinen 250.000 € 
per a posar al dia el pagament del 
subministrament elèctric i començar 
a preparar la contractualització 
del servei, es doten 49.000 € per 
al pagament de la sentència de la 
SER, i altres previsions de diversa 
naturalesa per al pagament de 
deutes d’exercicis anteriors.



L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA ELS 

pressupostos participatius del 2017

L ’Ajuntament de Borria-
na ha posat en marxa 
els nous pressupostos 

participatius del 2017, pro-
cediment pel qual la ciuta-
dania podrà decidir en què 
s’inverteixen els 200.000 € 
del capítol d’inversions mu-
nicipal. 

Aquest procés, presentat 
pel regidor de Transparèn-
cia i Participació Ciutadana, 
Cristofer del Moral, pre-
veu tres fases, la primera 
de les quals correspon a la 
recollida de propostes, ini-
ciada aquest mes de maig. 
En aquesta primera fase 
la ciutadania pot enviar les 
seues propostes a través 
del portal participa.burri-
ana.es o dipositant-les en 
les 17 urnes habilitades a 
les dependències munici-
pals de la població. 

Després d’aquesta prime-
ra fase, les propostes se 
sotmetran a un filtre tècnic 
d’un mes en què la Regido-
ria de Participació Ciutada-

na i els tècnics municipals 
classificaran en viables i no 
viables les propostes rebu-
des, les quals han de com-
plir tres requisits. En primer 
lloc, no han de sobrepassar 
els 200.000 € d’inversió, 
han de ser del capítol d’in-
versions i han de ser viables 
i legals segons els tècnics 
municipals. 

La segona fase del procés 
és la fase de suports, que 
es realitzarà al mes de ju-
liol i en la qual la ciutadania 
podrà donar suport a les 
propostes amb un m’agra-
da o un no m’agrada, de 
manera que les 15 propos-
tes que reben més suports 
passaran a la fase final, que 
tindrà lloc a l’octubre. Els 
mesos d’agost i setembre 
es dedicaran a l’elabora-
ció de 15 informes tècnics 
en què es detallarà el cost, 
el lloc i els períodes de re-
alització dels projectes.

En aquesta fase final la 
ciutadania podrà votar en-

tre aquestes 15 propostes 
tenint en compte la infor-
mació detallada en cada un 
dels 15 informes tècnics. 
Finalment, les propostes 
més votades seran les que 
formaran part d’aquest 
capítol d’inversions de 
200.000 € per a l’any 2017. 

Des de la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, s’ha 
recordat que poden parti-
cipar en la segona i tercera 
fase els majors de 16 anys 
empadronats al municipi. 
Un altre dels requisits in-
dispensables per a formar 
part de la segona i tercera 
fase és el registre i l’auten-
ticació a través de la nova 
plataforma consulta.bur-
riana.es o a les dependèn-
cies municipals. També es 
posaran ordinadors en dis-
tints punts del municipi on 
la gent podrà registrar-se i 
fer les votacions correspo-
nents a la segona i tercera 
fases. 

 

ACTUALITAT



L’Ajuntament de Borriana, a través de l’equip de control de 
plagues de Facsa, ha aplicat tractaments preventius contra 
rates i panderoles en la xarxa de clavegueram amb l’objectiu 
de dur a terme les activitats necessàries per a controlar els 
riscos ambientals als espais públics. 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, i el cap de servei de 
Facsa a Borriana, Rafael Lahuerta, han realitzat una inspec-
ció visual per diverses zones susceptibles d’aplicació per tal 
de comprovar els resultats satisfactoris del tractament.

Per al control de les plagues s’estan destinant equips es-
pecialitzats i amb àmplia experiència en el sector, els quals 
combinen distints mètodes d’aplicació com la polvorització, 
i apliquen enceballs rodenticides en els col·lectors d’aigües 
residuals al llarg dels més de 120 km del clavegueram muni-
cipal de Borriana i dels 4.800 pous de registre. 

Els tractaments s’han iniciat a la zona de la platja i continu-
aran al nucli històric fins a principi de juny, segons les prime-
res estimacions. Una vegada detectades les zones amb més 
incidència, es realitzaran continus reforços per tal d’evitar la 
reproducció en la temporada estival. 

La campanya de vigilància i tractament de focus de mos-
quit tigre, que du a terme l’Ajuntament de Borriana, con-
tinua amb la posada en marxa d’accions adreçades a la 
ciutadania, que se sumen als tractaments setmanals que 
es realitzen des de final de març. 

Amb el repartiment de tríptics informatius i amb la pro-
gramació de xarrades es pretén donar a conéixer als ve-
ïns i veïnes com poden evitar la proliferació de focus de 
mosquits en l’entorn domèstic, ja que aquest insecte sol 
criar en zones privades en necessitar escasses quantitats 
d’aigua per a dipositar els seus ous. 

La campanya, duta a terme per la Regidoria de Sanitat, 
comprén també una sèrie d’accions preventives en llocs 
públics a través de tractaments setmanals, que enguany 

LA CAMPANYA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE 
ENSENYA A LA CIUTADANIA COM EVITAR ELS 

FOCUS DE MOSQUITS EN L’ENTORN DOMÈSTIC

BORRIANA APLICA TRACTAMENTS PREVENTIUS 
EN LA XARXA DE CLAVEGUERAM A FI DE 
COMBATRE LES PLAGUES

s’han avançat a final de març per a augmentar la seua 
efectivitat i que incidiran de manera especial en la zona 
de la platja.

A través de tècnics especialitzats, es realitzen tracta-
ments amb productes herbicides naturals en llocs públics 
com ara embornals, zones enjardinades, mallades, fonts 
ornamentals i qualsevol punt que presente extenses o re-
duïdes làmines d’aigua acumulada a fi d’evitar la prolifera-
ció de larves, així com un problema greu per a la població. 

Les xarrades informatives programades tindran lloc du-
rant els mesos de maig i juny a l’Ajuntament, a l’antiga 
escola de Santa Bàrbara, a la Confraria de Pescadors del 
Port, al polifuncional de la Serratella i al polifuncional del 
Grau. 

A més de la labor constant de l’equip especialitzat, des de 
l’Ajuntament se sol·licita la col·laboració ciutadana i es reco-
mana que els possibles avisos siguen comunicats a l’oficina 
d’atenció al client de Facsa o al consistori. 
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Els tècnics municipals de l’Ajuntament de Borriana es-
tan ultimant els projectes de millora dels parcs públics 
del municipi, petició reclamada pels veïns en els passats 
pressupostos participatius juntament amb la plantació 
d’arbratge i la construcció de l’avinguda del Port, actuaci-
ons que seran dutes a terme aquest 2016.

Els portaveus municipals Vicent Granel i Cristofer del Mo-
ral, juntament amb el regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, 
l’arquitecte tècnic municipal i el cap dels serveis de via pú-
blica han visitat el parc de Santa Berta, un dels espais que 
serà remodelat i ampliat, a més d’altres parcs com el del 
Port i el del Grau`, amb una inversió total de 100.000 euros.

Els treballs començaran pel parc de Santa Berta, on es 
milloraran les infraestructures infantils existents, s’ade-
quarà i instal·larà nou mobiliari esportiu i es construirà un 
parc caní en una de les zones per tal de solucionar el pro-
blema dels excrements.

L’Ajuntament remodelarà els parcs 
públics de Santa Berta, el Porti el Grau

L’Ajuntament està estudiant la instal·lació d’una nova pis-
ta de bàsquet i d’una zona multiusos d’esports, així com 
unes barres de fitnes i dominades. Amb l’objectiu de cobrir 
la sol·licitud de plantació d’arbratge dels passats pressu-
postos participatius, també s’està valorant dotar d’arbres 
les zones sense vegetació del parc.

 

ACTUALITAT



L’Ajuntament de Borriana ha canviat l’enllumenat del 
carrer de Sant Vicent per lluminàries de tecnologia LED, 
una actuació que suposa una millora en la qualitat de 
la il·luminació i un estalvi del consum elèctric del 80%. 

Els treballs, que han permés millorar la uniformi-
tat i augmentar els nivells d’il·luminació, han consis-
tit en la substitució de les 10 lluminàries existents 
d’halogenurs metàl·lics de 250 W per 10 lluminàries  
LED de 36 W.

Aquesta remodelació lumínica es traduirà en un estalvi 
de 9.202 kWh per any, equivalents a 1.100 € a l’any, 

L’Ajuntament de Borriana substituirà el centre de 
transformació elèctrica de la zona marítima, ja que ne-
cessita una reparació urgent segons l’informe realitzat 
pels tècnics municipals. 

D’ací que l’equip de govern haja destinat una partida de 
69.877 € en els pressupostos de 2016 per a aquest fi.

ES RENOVA L’ENLLUMENAT DEL CARRER 
DE SANT VICENT PER LLUMINÀRIES LED

EL TRANSFORMADOR ELÈCTRIC DE LA ZONA 
MARÍTIMA SERÀ SUBSTITUÏT

a més de contribuir a la millora del medi ambient, ja 
que les emissions a l’atmosfera es reduiran en més de 
3.600 kg de diòxid de carboni a l’any. 

Aquesta actuació, duta a terme per la Regidoria de Via 
Pública, està valorada en 6.000 €, i s’ampliarà a altres 
punts del municipi, com ara el barri de la Mare de Déu 
del Carme. Concretament, aquesta remodelació conti-
nuarà pels carrers del Garbí, Consolat de Mar, Ponent, 
Gregal i Tramuntana, l’execució dels quals està prevista 
per als pròxims tres mesos.

Aquest transformador subministra electricitat a tots 
els locals del port, com ara xiringuitos, restaurants, el 
càmping, el club de surf de vela i altres serveis de la zona.

Està previst que la substitució es duga a terme pròxi-
mament aprofitant que l’equip ara està parat, de ma-
nera que funcione en condicions amb vista a la tempo-
rada estival.

ACTUALITAT
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ELS BENEFICIARIS DEL PROGRAMA 

Xarxa Llibres JA HAN REBUT LES 
PRIMERES AJUDES

EL CONSELL 
ESCOLAR ACORDA 

LA ZONA ÚNICA 
PER A ACCEDIR ALS 
CENTRES PÚBLICS I 

CONCERTATS 

El Consell Escolar de Borriana ha realitzat una re-
unió per tal de gestionar la zonificació dels centres 
públics i concertats del municipi, en la qual s’ha 
acordat una zona única, la qual cosa implica que 

L’Ajuntament de Borriana ha abonat el pagament de la 
primera ajuda del programa Xarxa Llibres de gratuïtat de 
llibres de text i material curricular als 2.367 alumnes be-
neficiaris, així com als centres educatius CEE Pla d’Horto-
lans i CEIP Roca i Alcaide. 

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat 
en roda de premsa que la firma del decret d’alcaldia ha su-
posat l’aprovació dels llistats definitius d’admesos i exclo-
sos i l’autorització d’una despesa de 251.638,42 euros de 
l’esmentat programa de gratuïtat de llibres, a més d’iniciar 
l’abonament als beneficiaris. 

Tots els col·legis de Borriana s’han acollit a aquesta inicia-
tiva, finançada per la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament 
del municipi i la Diputació, consistent en una primera aju-
da de 100 euros, a la qual se sumarà una segona aportació 
de 100 euros més per a aquest curs 2015/2016. El CEE 
Pla d’Hortolans i el CEIP Roca i Alcaide rebran ajudes per a 
materials curriculars. 

A més de l’ajuda econòmica per a la compra dels llibres, la 
finalitat última d’aquest programa és la creació d’un banc 
de llibres als distints centres que puga ser reutilitzat per 
les generacions futures d’alumnat.

tots els alumnes tindran la mateixa puntuació per zona per a 
accedir a aquests centres.

En aquesta reunió, a la qual han assistit la regidora d’Educació, 
Maria Josep Safont, les AMPA, sindicats i diferents represen-
tants dels centres públics i concertats, s’ha votat per majoria 
l’establiment d’una zona única, després de valorar diferents 
propostes que agrupaven els deu centres públics i concertats 
de Borriana en diferents zones. Finalment no es va considerar 
la divisió per zones, ja que amb les noves baremacions d’ad-
missió s’atorgava la mateixa puntuació a algunes zones de la 
població i altres localitats limítrofes.

En l’apartat de precs i preguntes, la regidora d’Educació, Maria 
Josep Safont, ha informat els assistents de l’inici dels paga-
ments de la primera ajuda de 100 € del programa de gratuï-
tat de llibres de text Xarxa Llibres, al qual s’han acollit 2.367 
alumnes de Borriana.

La constitució de la Comissió d’Escolarització també ha estat 
una altra de les qüestions tractades en aquesta reunió. 

ACTUALITAT

 



LA Fira de les Lletres COMBINA 
LLIBRES, MÚSICA, ANIMACIÓ INFANTIL 
I GASTRONOMIA
Best-sellers, biografies, contes infantils, novel·les d’aventu-
res... Els llibres de gèneres i temàtiques distintes han estat 
els protagonistes de la Fira de les Lletres, celebrada davant 
del Centre Municipal de Cultura La Mercé de Borriana els 
passats 15, 16 i 17 d’abril. 

A l’oferta de les parades dedicades a la venda de llibres, 
enguany s’han sumat presentacions de llibres, activitats 
musicals, gastronòmiques i d’animació infantil, de manera 
que el públic ha pogut gaudir d’un ampli ventall d’opcions 
més enllà de la literatura. 

Aquesta mostra, organitzada per la Regidoria de Cultura, 
la Regidoria de Normalització Lingüística i la Federació de 
Comerç, ha arrancat amb l’exposició “El Quixot vist per 
Fandos”, de l’artista Manolo Fandos, i l’actuació del grup de 
música infantil Trobadorets. 

L’apartat literari d’aquesta fira ha inclòs la presentació del 
llibre Empar, fallera major infantil, de la guionista i expresen-
tadora de RTVV Fani Grande, i la presentació de l’obra de 
Joan Garí La memòria del sabor, que s’ha acompanyat amb 
una demostració culinària.

La música també ha format part d’aquest esdeveniment de 
la mà de la Coral Infantil i Juvenil Borrianenca, que ha oferit 
un assaig a la mateixa fira.

L’activitat infantil El racó dels menuts: contes a través de la 
pell, de Dolça la Sucrera, ha reunit xiquets i xiquetes de 0 a 
3 anys i les seues famílies en la jornada del dissabte. Final-
ment, l’espectacle d’animació musical infantil Trasgos, de la 
Banda del Drac, ha tancat la programació d’activitats de la 
fira.

ACTUALITAT
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El Centre Municipal de les Arts Rafel 
Martí de Viciana ha organitzat, jun-
tament amb el Cefire de Castelló, 
les Jornades de Formació Artística 
i Cultural en Edats Primerenques, 
que s’han celebrat els dies 15 i 16 
d’abril a les instal·lacions d’aquest 
organisme i a l’Auditori Juan Varea, 
per tal de donar a conéixer la seua 
oferta formativa i reflexionar en-
torn del projecte educatiu Jardí Ar-
tístic, que compleix enguany el seu 
desé aniversari. 

Els actes, adreçats a personal do-
cent i estudiants, han començat 
amb una breu inauguració de les 
jornades a càrrec de l’alcaldessa de 
Borriana, Maria Josep Safont, des-
prés de la qual s’ha dut a terme una 
presentació de l’activitat educativa, 
artística i interdisciplinària Jardí Ar-
tístic, que fomenta el coneixement 
de la música, la dansa i les arts 
plàstiques.

ELS MÉS MENUTS 
GAUDEIXEN D’UN 

MES I MIG DE 
CONTACONTES

El Centre Municipal de Cultura La 
Mercé ha acollit la campanya de nar-
ració oral, organitzada per la Regido-
ria de Cultura i la Biblioteca Municipal, 
que ha oferit un total de sis especta-
cles adreçats al públic familiar tots els 
divendres d’abril i els dos primers de 
maig. 

Aquesta campanya de narració oral, 
que s’ha recuperat després de cinc 
anys sense realitzar-se, ha reunit els 
més menuts i els seus pares entorn 
de les diferents actuacions. 

La programació s’ha iniciat el diven-
dres 8 d’abril amb l’espectacle de 
Félix Albo, i ha continuat el 15 d’abril 
amb l’actuació de Trobadorets. Felip 
Kervarec, Valentí Piñot, Pablo Albo i 
Blai Senabre també han format part 
d’aquesta campanya que pretén trau-
re els llibres i els contes al carrer.

EL Centre Rafel Martí  
DE VICIANA CELEBRA ELS DEU 
ANYS DEL PROJECTE JARDÍ 
ARTÍSTIC AMB UNES JORNADES

A continuació, una taula redona 
oberta a tot el públic, en la qual 
han participat diferents professio-
nals lligats a la formació artística 
i cultural en les edats primeren-
ques, ha aportat el component de 
reflexió a la jornada. José Vicente 
Fuentes, director de l’Ateneu Cul-
tural Ciutat de Manises; Sergio 
Heredia, director de l’Escola de 
Teatre per a xiquets de Vila-real, 
i Anna Piquer, coordinadora del 
Jardí Artístic, han debatut oberta-
ment amb el públic sobre la situa-
ció actual, les dificultats i els rep-
tes de futur d’aquest àmbit. 

Finalment, les persones inscrites 
en les jornades han pogut partici-
par en dos tallers pràctics per a xi-
quets de 0 a 3 anys i de 4 a 7 anys, 
a càrrec del professorat del centre, 
els quals han posat de manifest la 
integració a l’aula de les àrees de 
música, dansa i arts plàstiques.

ACTUALITAT

 



La VII Ruta de la Tapa de Borriana ha reunit un gran 
nombre de veïns i visitants entorn de les barres i tau-
les dels restaurants del municipi durant el mes de maig. 
Des del 29 d’abril fins al 29 de maig, 30 restaurants del 
municipi han oferit una tapa i una beguda per 2,50 €, un 
bon reclam que cal tenir en compte a l’hora d’eixir pels 
locals de la població. 

Els establiments participants en aquest esdeveniment 
gastronòmic organitzat per la Regidoria de Turisme han 
augmentat de 27 a 30 respecte a l’any anterior, i han 
notat d’una manera significativa l’afluència de visitants 
durant els caps de setmana, especialment aquells que 
han coincidit amb altres celebracions com les Creus de 
Maig. 

El públic també participa d’una manera activa en aques-
ta ruta gastronòmica, perquè ha estat l’encarregat de 
votar les tres millors tapes a través del passaport que 
faciliten els locals. 

Un altre dels al·licients de la VII Ruta de la Tapa són els 
sortejos, perquè els clients poden guanyar una estada 
de cap de setmana al Gran Hotel Peníscola i un curs de 
navegació a l’Escola del Mar de Borriana.

El pròxim 21 de juny es realitzaran els sortejos i el nom 
de la persona guanyadora es publicarà en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina de Facebook de 
Borriana Turisme. 

LA VII Ruta de la Tapa APLEGA 
VEÏNS I VISITANTS AL VOLTANT DE LA 
TAULA DE 30 RESTAURANTS

ACTUALITAT
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LA MÚSICA EN DIRECTE, LA CULTURA I LA 
GASTRONOMIA S’UNEIXEN EN LA PRIMERA EDICIÓ 

del festival Maig di Gras
El festival Maig di Gras 
de Borriana ha celebrat 
la seua primera edició els 
dies 6, 7 i 8 de maig a la 
Terrassa Payà, amb una 
àmplia programació que 
ha acostat la música i la 
cultura de Nova Orleans 
al municipi. Concerts, 
sessions musicals de DJ, 
brass bands pels carrers, 
un French Market, una 
Zona Foodie, tallers de 
cuina, una Fira del Disc 
de Vinil o la projecció de 
documentals han estat 
algunes de les propostes 
d’aquest festival organit-
zat per l’associació Soul 
Explosion i l’Ajuntament 
del municipi.

Veïns i visitants s’han 
acostat a la Terrassa Payà 
per assistir a les distin-
tes actuacions musicals 
programades, entre les 
quals ha destacat el di-
recte del Sr. Lobezno o de 

COMENCEN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE  
72 NÍNXOLS NOUS AL CEMENTERI
Aquest mes d’abril s’han iniciat les obres de construcció 
de 72 nínxols nous al cementeri de Borriana, una actua-
ció a la qual s’ha donat llum verda després de la reunió 
mantinguda entre l’alcaldessa de la localitat, Maria Josep 
Safont, el regidor de Cementeris, Vicent Aparisi, i el gerent 
de l’empresa adjudicatària, Intecmin, SL, reunió en la qual 
s’ha firmat l’acta de replantejament. 

Després de la licitació pública d’aquesta obra amb un 
pressupost base de licitació de 53.549,72 €, exclòs l’IVA, 
finalment s’ha contractat per 36.105 €, la qual cosa supo-
sa una millora de 17.444 € respecte al pressupost inicial.

Aquesta actuació forma part de la primera fase d’am-
pliació del cementeri municipal, ja que l’Ajuntament de 

Borriana està treballant en l’increment de l’espai dedicat 
als nínxols, una obra més extensa que es durà a terme el 
2017 en els terrenys contigus al cementeri, ja adquirits 
pel consistori.

grups castellonencs com 
Bandits o Gorila Lounge 
Music Band. Aquest esde-
veniment també ha comp-
tat amb la participació de 
DJ vinguts de Nova Orleans 
o de distintes brass bands, 
que han actuat tant al ca-
rrer com en format estàtic. 
Estils com el jazz, el soul, 
el funk, el blues, el reggae, 
el rock and roll o el hip-hop 
han format l’apartat musi-
cal d’aquest festival.

Exposicions de guitarres 
artesanals, una fira de pro-

ductes relacionats amb la 
música en vinil, així com 
dos documentals de direc-
tors de renom com l’ame-
ricà Richard Barber o el 
basc Fermín Muguruza han 
estat algunes de les cites 
assenyalades de la progra-
mació del Maig di Gras.

Respecte a l’espai dedicat 
a la gastronomia, el French 
Market i la Zona Foodie 
han congregat un nombrós 
públic que ha pogut acom-
panyar els concerts amb 
la degustació de distintes 

opcions gastronòmiques. 
A més, els tallers de cui-
na han oferit la possibi-
litat d’aprendre a prepa-
rar plats tradicionals de 
Nova Orleans. 

La celebració del Maig 
di Gras ha deixat algu-
nes empremtes del seu 
pas per Borriana. Una 
d’aquestes és el mural 
pintat pel col·lectiu Very 
Veritas al carrer de Sant 
Vicent, que commemora 
la primera edició del fes-
tival. 

CULTURA

 



ADRIÁN RODRÍGUEZ I ALBA CEBRIÁN GUANYEN 
la XII Carrera Solidària 
Adrián Rodríguez Gallén, de 
la categoria sènior i amb un 
temps de 17’12”, ha guan-
yat la XII Carrera Solidària 
de Borriana, celebrada el 
diumenge 1 de maig al 
municipi i organitzada pels 
Cooperadors Salesians i 
l’Ajuntament.

Un total de 153 corredors 
han participat en aquesta 
prova de 5 km puntuable 
per al Circuit Local de Carre-
res Populars, la qual cosa 
ha suposat uns 3.200 € de 
recaptació que es destina-
ran a un projecte educatiu 
de formació professional a 
Angola.

El segon classificat 
d’aquesta competició, que 
ha començat a les 10 hores 
des del pati del col·legi Sa-
lesians, ha sigut José Arnau 
Álvarez, de la categoria sè-
nior, i el tercer Carlos Bellés 

LA POLICIA LOCAL DISPOSA  
D’UN NOU FURGÓ D’ATESTATS 

L’Ajuntament de Borriana ha adquirit 
un nou furgó d’atestats per al servei 
de la Policia Local, que es convertirà 
en oficina mòbil d’atenció als ciuta-
dans i pel qual s’ha aconseguit un 
estalvi de 4.853,36 € anuals, la qual 
cosa suma un total de 19.413,44 € 
en els quatre anys de contracte, res-
pecte a la quantia inicial de licitació.

Es tracta d’un vehicle més versà-
til que incorpora millores tecnolò-
giques, dotat de material d’oficina 
i que, a més d’adaptar-se a la seua 
funció pròpia d’atestats, es transfor-
marà en oficina itinerant on els veïns 
podran informar els agents de les 
seues queixes o denúncies.

Campos, de la categoria 
veterà A.

Pel que fa a les categories 
femenines, Alba Cebrián 
Chiva, de la categoria cadet 
F, ha aconseguit el millor 
temps amb 21’08”. Balma 
Boira Nácher, també de la 
categoria cadet F, i Silvia 
Cayuela Carmona, de la ca-
tegoria sènior F, han obtin-
gut la segona i tercera posi-
ció respectivament.

El primer classificat de la 
categoria local masculi-
na ha estat Carlos Bellés 
Campos, el segon Fran Cal-
pe Caballer i el tercer Rafael 
Usó Molés.

En la categoria local feme-
nina, Minerva Carceller Co-
llado ha quedat en primera 
posició, seguida per Pilar 
Hernández Lázaro i Sonia 
Gascón Valls.

Respecte a la classificació 
per clubs, Amics del Clot ha 
aconseguit la primera po-
sició, el segon lloc ha sigut 
per a Salesians i el tercer 
per al Platges de Castelló.

El regidor d’Esports, Vicent 
Granel, i el regidor de Tu-

risme, Santiago Zorío, han 
estat presents en la cele-
bració d’aquesta prova, que 
també ha programat una 
carrera per als més me-
nuts, en què han participat 
més de dos-cents xiquets i 
xiquetes.
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L’AJUNTAMENT RET HOMENATGE A 

una veïna centenària
L’Ajuntament de Borriana 
ha homenatjat a Teresa 
Sabater Granell, una veïna 
del municipi que ha complit 
100 anys. 

Sastre de professió i cone-
guda per la confecció de 
pantalons, Teresa va nàixer 
en el Carrer Sant Bruno i 
després de casar-se amb 
Juanito Aymerich es van 
instal·lar en la Calle Marí. 
Entre les seues qualitats 
destaquen la seua simpa-
tia, optimisme i dedicació 
als altres. 

El regidor Vicent Aparisi i 
l’alcaldessa, María Josep 
Safont, han visitat a Teresa 
en un dia tan assenyalat i 
li han entregat una placa 
commemorativa

LA COMPANYIA GERARD COLLINS 
ACTUA AL TEATRE PAYÀ EN EL 

Dia Internacional de la Dansa
Borriana ha celebrat el Dia Interna-
cional de la Dansa, que es comme-
mora el 29 d’abril, amb l’espectacle 
Re_members, la nova producció de 
la prestigiosa companyia de dansa 
Gerard Collins.

Amb aquest espectacle aquesta 
companyia valenciana, que ha rebut 
el Premi Teatres de la Generalitat, 
compleix el seu 15 aniversari amb 
coreografies de Mamen García, 

Carmela García i Salvador Rocher. 
En aquesta representació la com-
panyia ha ampliat l’elenc de balla-
rins habituals, de manera que el 
públic ha pogut veure sobre l’esce-
nari l’actuació d’alguns dels antics 
membres de la companyia que tre-
ballen actualment amb altres com-
panyies de prestigi.

La Regidoria de Cultura ha progra-
mat aquesta representació per tal 

de commemorar el Dia Internaci-
onal de la Dansa amb el propòsit 
d’atraure l’atenció del gran públic 
cap aquest art.

ACTUALITAT
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APRENDRE dansa, arts plàstiques 
i música EN EL CURS 2016-2017

Comença la matrícula per al curs 
2016-2017 al Centre Municipal 
de les Arts Rafel Martí de Viciana

L’1 de juny (i fins al 24) comença 
el període de preinscripció per a 
poder participar de les activitats 
del centre en el curs 2016-2017. 
El professorat, les instal·lacions 
i la possibilitat d’estudiar dan-
sa, música i arts plàstiques no 
importa l’edat que tingues fan 
d’aquest centre un centre cultural 
únic, innovador, de qualitat  i a la 
vegada proper,  a les comarques 
de Castelló. 

Amb prop de 1.000 alumnes, 
l’entrada de nous és cada vegada 
més difícil i augmenten les llistes 
d’espera, per això recomanem fer 
una preinscripció al mes de juny 
(de l’1 al 24) per a no quedar-se’n 
fora.

Jardí Artístic: d’1 a 7 anys. 
Els xiquets i xiquetes s’inicien 
en les arts (música, dansa i arts 
plàstiques) des d’una perspectiva 
de creixement personal i col·lec-
tiu, un primer apropament a les 
arts des d’una perspectiva viven-
cial, experimental, on la músi-
ca, la dansa i les arts plàstiques 
serveixen per a desenvolupar la 
creativitat, conéixer el propi cos, 
aprendre el valor de la coopera-
ció, gaudir de la creació artística, 
etc.

De 0 a 3 anys vindran els dissab-
tes de matí amb els pares i tin-

www.cmeviciana.es info@cmeviciana.es 964 033 230MÉS 
INFORMACIÓ:

dran així un espai i un temps dife-
rent per a compartir i gaudir amb 
els seus fills i filles.

I a partir dels 8 anys...  
L’Escola Municipal de Dansa
En tota la província és difícil tro-
bar una escola de dansa amb 
les instal·lacions i el professorat 
d’aquest centre. En aquesta es-
cola podem trobar un cicle de for-
mació elemental (de 8 a 11 anys) 
que forma un itinerari formatiu 
que té com a objectiu l’ensenya-
ment dels fonaments de la dansa 
i les seues diferents disciplines, 
un ensenyament que després 
de 4 anys podrà desembocar en 
l’entrada a un conservatori pro-
fessional de dansa.

A partir dels 12 i també per als 
adults, les activitats estan cen-
trades en les diferents disciplines 
disponibles al centre segons l’es-
pecialització del nostre professo-
rat i classificades per edat: dansa 
clàssica, dansa contemporània, 
dansa espanyola, dansa flamen-
ca, funky, balls tradicionals va-
lencians, danses urbanes...

El Taller d’Arts Plàstiques
A partir de la ceràmica, el dibuix, 
la pintura i el gravat, al centre hi 
ha un ventall d’activitats per a 
totes les edats i en diferents ho-
raris. 

Per les edats de 8 a 11, s’ha con-
format un cicle elemental, un 
itinerari formatiu, on els xiquets 

puguen aprendre els fonaments de 
la creació en dos i tres dimensions 
a partir de la ceràmica, el dibuix i la 
pintura, així com l’experimentació 
amb diverses tècniques creatives.

A més d’aules diàfanes, comptem 
amb un forn de ceràmica, un torn i 
dos tòrculs per a gravat i l’estam-
pació.

El Conservatori Elemental de Músi-
ca Abel Mus i l’Escola Municipal de 
Música Pasqual Rubert

A partir dels 8 anys (i fins als 11), les 
persones que volen estudiar música 
tenen el Conservatori Elemental de 
Música, que ofereix una formació 
reglada, és a dir, conduent a titu-
lació, i que al llarg dels últims anys 
s’ha conformat com una referèn-
cia de qualitat que té com a millor 
mostra l’alumnat que any rere any 
passa la prova d’accés a les ense-
nyances professionals d’altres con-
servatoris.

Per a les persones que ja han aca-
bat el cicle elemental tenim l’escola 
de música, molt centrada en un en-
senyament que prioritza la pràctica 
instrumental conjunta. 

Els adults poden iniciar-se en la 
música mitjançant l’itinerari for-
matiu que hem dissenyat especi-
alment per a ells i que conjuga la 
pràctica instrumental individual i 
conjunta i l’ensenyament dels fona-
ments teòriques indispensables per 
a eixa pràctica.

actualitat
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CEAM Borriana
El Ceam de Borriana, celebrará del 
30 de mayo al 03 de junio la VIII 
Jornada de Puertas Abiertas Ceam 
Burriana.  Por este motivo invita-
mos a toda la población en general 
a participar en todas las actividades 
que se realizan, en unas Jornadas 
que pretenden no solo ser el colo-
fón de un año de actividades, si no 
tambien animar a que todas aque-
llas personas mayores de 60 años 
que aún no son usuarios del CEAM, 
a que participen y se integren en los 
talleres y actividades de promoción 
y prevención de la salud.

LUNES 30 DE MAYO
TEATRO EL PAYÀ
17:30h  PRESENTACIÓN
17:40h  CONJUNTO CORAL
18:00h  OBRA DE TEATRO
“Un bateig en Burriana”
Juego bilingüe en un acto y en ver-
so, original de José Merelo y Casa-
demunt (1833-1919), estrenada en 
Castellón de la Plana en 1871.

MARTES 31 DE MAYO Y 
MIÉRCOLES 01 DE JUNIO
CEAM BORRIANA - SALÓN DE 
JUEGOS
10:00h  EXPOSICIONES,
MANUALIDADES, PATCHWORK, 
DIBUJO, GRANDES LECTORES, 
LECTOESCRITURA, HABILIDADES 
SOCIALES, INFORMÁTICA, INGLÉS, 
ALEMÁN, FRANCÉS, ESTIMULA-
CIÓN COGNITIVA.

Carrer d’Ausiàs March, 12
964 334 090
F. 964 334 091CEAM 

BORRIANA

JUEVES 02 DE JUNIO

POLIDEPORTIVO DE LA BOSCA
10:00h  MARATÓN DEPORTIVAS Y 
ALMUERZO SALUDABLE.
TAICHÍ, EXPRESIÓN CORPORAL, 
PILATES, MENEITO, ZUMBA, RISO-
TERAPIA. SE REALIZARÁ UN DES-
CANSO PARA LA MERIENDA SALU-
DABLE A LAS 11:30

VIERNES 03 DE JUNIO

LLAR FALLERO

14:00h  COMIDA POPULAR, BAILES 
Y SEVILLANAS.

COMPRE SU TICKET EN CONSER-
JERÍA: 13,50 €

Inscripciones para el próximo cur-
so: del 02 al 15 junio de 2016.



El pasado sábado día 16 de Abril ACODIS celebró su 
asamblea anual, en la cual se aprobaron 
- El estado de las cuentas 
-  La programación anual a la que se hicieron aporta-

ciones muy interesantes por parte de los asistentes. 
-  La creación de un reglamento para el buen funciona-

miento del cadafal de fiestas.
Se ratifico a Manuela Andrés como máxima represen-
tante de ACODIS en el consejo social de la ciudad.
Se renueva la junta directiva quedando de la siguiente 
manera:
-  Presidenta: Manuela Andrés 
-  Vicepresidenta: María Victoria Sancha 
-  Secretaria y tesorera: Silvia Rochera 
- Vocales:
1. Santos Cuadros 3. Gloria Collado
2. Vicente Morato 4. Alfredo Saborit

Para finalizar con buen sabor de boca disfrutamos to-
dos juntos de un vino y coca.
Ahora se abre el momento para la captación de nuevos 
socios y un tiempo para recibir sugerencias y aportaci-
ones para la elaboración de los presupuestos y progra-
ma de actuaciones para el año próximo 2017.
Agradecemos la participación a todos los asistentes y 
en especial la visita  de nuestra alcaldesa Mª José Sa-
font.

PRESIDENTA DE ACODIS: MANUELA ANDRES 

Pol Soriano 
Nebot,  CITAT 

PER AL CAMPIONAT 
NACIONAL DE 

MATEMÀTIQUES

El borrianenc Pol Soriano Nebot, alumne de 
10 anys del col.legi Agora Lledó, ha sigut citat 
per al Campionat Nacional de Matemàtiques. 
Està cursant cinqué de Primària i, a més, estu-
dia anglés, alemany i valencià. La música i els 
esports també formen part del seu dia a dia, 
doncs va a classes de violí i piano,i juga a futbol 
als Salesians.

EDUCACIÓ

 



Regidoria d’Educació. Ajuntament de Borriana 
Atenció psicopedagògica a la primera infància  
(0 a 3 anys) abans de l’entrada a l’escola

Què és l’ADI?
És un servei psicopedagògic mu-
nicipal d’atenció a la infància de 
l’Ajuntament de Borriana.

La nostra intervenció es dirigeix a 
tots els xiquets i xiquetes de 0 a 3 
anys, a les seues famílies i al seu 
entorn.

PRESTACIONS:
Atenció professional a xiquets 
menuts i les seues famílies:
Atenem consultes relacionades 
amb l’aprenentatge, l’adquisició 
d’hàbits, el comportament, el llen-
guatge... i tots aquells temes de 
caràcter psicopedagògic i educatiu 
que solen ser d’interés per a famí-
lies amb xiquets menuts. Una inter-

venció professional a temps pot ser 
suficient per a prevenir possibles 
dificultats posteriors.

Avaluació del desenvolupament 
infantil:
Realitzem estudis del desenvolupa-
ment a fi d’efectuar valoracions di-
agnòstiques que permeten atendre 
xiquets que presenten alguna classe 
d’alteració, desajust o que presen-
ten factors de risc biològic o social. 
La intervenció primerenca afavo-
reix una millor evolució del xiquet .

Orientació psicopedagògica: 
Atenem individualment les famílies 
que ho sol·liciten i proporcionem 
un acompanyament i intervenció 
professional durant tot el període 

comprés entre el naixement i els 
tres anys.

Organització d’activitats educa-
tives de caràcter preventiu: 
Organitzem activitats adreçades a 
famílies i professionals de l’entorn 
dels xiquets menuts: xarrades, con-
ferències, tertúlies educatives, ta-
llers... Jornades, cursos, trobades...

En definitiva, treballem per oferir, a 
familiars i professionals de l’entorn 
dels xiquets menuts, recursos psi-
copedagògics que els ajuden a mi-
llorar l’àmbit dels infants. 

L’ADI està format per Ana Vicent, 
psicòloga, i Lina Puig, pedagoga. 
Totes dues, especialistes en atenció 
primerenca.

ADI.

SERVEI MUNICIPAL 
D’ATENCIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL  

DE 0 A 3 ANYS
(12530 Borriana)

964 033 208 
630 717 097 

adi.burriana.es

Pareix que tant en l’àmbit famili-
ar com en l’escolar està arrelant 
la tendència que es va iniciar fa 
ja alguns anys de corregir com-
portaments  de les xiquetes i 
xiquets invitant-los a acudir al 
“racó de pensar” o a “la cadira de 
pensar”. 

Aquesta forma de corregir com-
portaments no és nova, sinó que 
és una versió de la tan utilitzada 
tècnica del “temps fora”. 

Fa anys s’utilitzava la versió 
“castigat de cara a la paret”.

La finalitat dels que utilitzen 
aquesta tècnica és fer reflexi-
onar la xiqueta o xiquet sobre 
l’acció que acaba de realitzar a fi 
que busque alternatives i altres 
formes de solucionar els conflic-
tes, o bé apartar-lo durant una 

estona del lloc on s’ha produït el com-
portament a fi que no reba atenció.

Encara que tenim la seguretat que les 
intencions dels que utilitzen aquesta 
tècnica són essencialment educatives 
i persegueixen fer reflexionar la xi-
queta o xiquet sobre l’acció que acaba 
de realitzar a fi que busque alternati-
ves, ens pareix que seria interessant 
qüestionar-nos si és convenient que 
els xiquets associen el fet de “pensar” 
amb una acció a la qual se’ls sotmet 
quan han tingut un comportament 
poc apropiat.

Considerem que és fonamental i molt 
necessari educar xiquetes i xiquets 
que pensen per si mateixos, si volem 
adults que pensen per si mateixos, si 
volem individus que sàpien prendre 
decisions, si volem xiquets i joves au-
tònoms, que siguen capaços d’explo-

rar alternatives als seus punts 
de vista, que descobrisquen els 
propis prejudicis i troben raons 
per a les seues creences, que 
no creguen tot el que els diguen, 
que siguen crítics, que posen en 
dubte, que no siguen manipula-
bles en la seua joventut i en la 
seua edat adulta, que sàpien de-
fensar els seus drets.

Creiem que aprendre a pensar i 
ensenyar a pensar és absoluta-
ment necessari si volem educar 
joves crítics i intel·ligents. 

Pensar de forma crítica és 
una cosa positiva, que s’ha 
de fomentar en els xiquets 
des de molt menuts, i és tas-
ca dels adults que els envol-
tem ajudar a aquest propòsit. 

“Castigant-los” a pensar ajuda?

REFLEXIONS SOBRE EL RACÓ DE PENSAR

ENSENYAR A PENSAR ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI 
SI VOLEM EDUCAR JOVES CRÍTICS I INTEL·LIGENTS

EDUCACIÓ
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Desde el Grupo Municipal Socialista, nos congratulamos por 
poder seguir avanzando en el desbloqueo de los asuntos que 
nos preocupan a todos los burrianenses, y que durante tanto 

tiempo, bajo la falta de dirección de equipos de gobierno anteriores, 
han permanecido sin solución; pues nosotros sólo entendemos la 
función del gobierno como la del servicio a los demás, y servir es 
ayudar, trabajar y conseguir.

La época de las promesas vacías, los proyectos ilusorios y el despilfarro 
continuo ha quedado atrás… y es que no queremos justificar nuestra 
gestión con palabras, sino con hechos:

INICIO DE LAS OBRAS DEL CEIP CARDENAL TARANCÓN.

Han pasado nada menos que ocho años desde que este CEIP inicia-
ra su andadura en barracones (o si se prefiere “aulas prefabricadas”). 
Ocho años en los que los primeros alumnos han completado toda la 
educación infantil y primaria en estas instalaciones, mientras el PP 
anunciaba periódicamente el inicio de las obras que no llegaba nunca. 

No ha sido una tarea fácil, pero los Socialistas hemos trabajado cons-
tantemente, y sólo 11 meses han servido para que el día 17 de mayo 
del corriente 2016 se firmara el inicio de las obras y además éstas em-
pezaran efectivamente. 

Creemos en la educación pública y de calidad –una de las fuentes de la 
igualdad de oportunidades para todos- y los resultados del trabajo ahí 
están: las obras ya han empezado y el CEIP Cardenal Tarancón será lo 
que debe ser, un centro moderno y adecuado para las niñas y los niños 
de Burriana.

ESCUELA INFANTIL INFANTE FELIPE.

La Escuela Infantil también presenta un importante avance: hace once 
meses nos encontramos con un procedimiento de licitación en el cual 
se adjudicó a una empresa,  pero sin que ésta estuviera autorizada por 
la Conselleria; en definitiva, otra promesa del PP que se quedaba en 
nada porque le faltaba lo esencial.

Es una alegría poder decir que el pasado viernes 13 de mayo de 2016 
la autorización se trató por fin en el Ple del Consell de la Generalitat; 
y tras otra licitación que resultó infructuosa, debida principalmente a 
la manipulación mediática del asunto que generó un descenso de la 
matrícula que convertía a la Escuela en prácticamente inviable, los So-
cialistas hemos apostado por una gestión interesada de modo urgen-
te, en la cual el Ayuntamiento tendrá un techo de gasto máximo de 
37.500 € -menos de lo que el PP se gastó en la carpa de la fórmula 
uno (40.000 €), o en el desaparecido autobús de Burgos (60.000 €), por 
poner sólo algún ejemplo-.

Con estas condiciones es mucho más factible licitar la Escuela, sin 
abandonar a los trabajadores, y posibilitando que los padres y madres 
puedan acceder a las subvenciones correspondientes.

Creemos en la educación pública y de calidad, pero con el marco legis-
lativo actual que nos ha dejado el PP resulta imposible la gestión di-
recta, no obstante lo cual seguirá en la Escuela un magnífico personal, 

PROYECTOS REALES 

PARA BURRIANA

porque la Escuela no va a cerrar sus puertas y prestando un servicio a 
Burriana en unas grandes instalaciones.

No pretendemos hacer negocio de la Escuela, sino que tenga la ren-
tabilidad que debe tener, que no es otra que la rentabilidad social. La 
matrícula está abierta.

MOBILIARIO URBANO Y TRANSFORMADOR DEL PUERTO.

Otra importante demanda social era el poner bancos en la Avenida 
Mediterránea, del Puerto al Grao, y ya se han instalado. No es una 
gran inversión, sino algo pequeño, pero en las cosas pequeñas está 
la diferencia, atendiendo a una demanda social casi histórica, para que 
todos los vecinos puedan disfrutar mejor de su paseo en los poblados 
marítimos.

Igualmente, encontramos al acceder al gobierno que desde hacía tres 
años se le demandaba al PP reparar el transformador del puerto, que 
finalmente acabó averiado. La situación ya se encuentra en pleno des-
bloqueo, porque en el presupuesto que aprobamos contaba con la co-
rrespondiente partida, y en breve tendrá solución.

ARENAL SOUND 

Los Socialistas continuamos trabajando incansablemente para so-
lucionar la controversia acerca del festival. Siempre hemos apostado 
por este evento, pero siempre lo hemos hecho desde el respeto más 
absoluto a la legalidad, pues existe una Sentencia y unos informes mu-
nicipales derivados de la misma que indican claramente que debemos 
hacer las cosas “bien”, para que no se conculquen los derechos de nin-
gún vecino. 

En las últimas semanas las reuniones con las Consellerias y agentes 
implicados han sido continuas para desbloquear la situación. Segui-
mos en un momento de incertidumbre ciertamente, pero informamos 
puntualmente de cómo están las cosas, sin prometer jamás lo que no 
sabemos con certeza que podamos hacer. La legalidad manda, como 
no puede ser de otro modo.  

Vamos a seguir trabajando para que el festival pueda realizarse en las 
debidas condiciones y, tal y como avance el asunto daremos buena 
cuenta de ello.       

Esto es gestionar: atender a lo grande y a lo pequeño, porque a los 
ciudadanos nos afecta todo; ahora bien, desde la responsabilidad y 
prestando el servicio que Burriana merece, porque los Socialistas es-
tamos comprometidos seriamente con Burriana y no vamos a dejar de 
trabajar por ella, desbloqueando los asuntos que a todos preocupan 
(grandes o pequeños) en la medida de nuestras posibilidades, y convir-
tiendo en hechos las palabras.



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

De l’economia local a la global, amb 
l’ocupació en el punt de mira
C ompromís té clar que la recuperació 

econòmica del nostre país es farà des 
de la base, i confiant en la gent que 

treballa cada dia per superar-se, i sobre-
tot, per traure el seu negoci endavant. Un 
clar exemple d’aquest repte el vam viure al 
nostre municipi aquest mes passat amb la 
visita del Director General de Comerç, Nat-
xo Costa. La idea que persegueix Compro-
mís es que «tota la base de l’economia d’un 
territori s’ha de trobar a l’economia local, i 
d’allò local, passar al global». És el repte que 
el Director General de Comerç va transme-
tre junt a la nostra regidora de Promoció 
Econòmica als comerços i emprenedors de 
Borriana, amb els que varen trobar un nexe 
en comú, reviscolar l’economia dels munici-
pis, l’economia de les persones emprene-
dores i treballadores com a motor principal 
dels valencians.

Aquesta economia s’ha de transformar en 
ocupació, una ocupació que no respon ni 
el Govern Central, ni tampoc la Diputació 
governats pel PP. La Diputació de Castelló 
ha eliminat aquesta passada setmana els 
500.000 euros que tenien assignats a Plans 
d’Ocupació. En la reunió mantinguda per la 
nostra regidora d’Ocupació en la Diputació 
de Castelló, l’argumentació que va rebre 
dels dirigents del PP va ser que  com la Con-
selleria no havia previst un pla d’ocupació 
conjunt, decidien retirar eixe import per a no 
tindre’l aturat en un ‘calaix sense fons’. Una 
mentida més del PP, ja que la Conselleria 
ha anunciat la posada a punt del programa 
«Avalem Joves», un pla conjunt entre enti-
tats locals, Diputació i Conselleria, que per-
metrà impulsar l’accés al treball de 90.000 
joves valencians, amb una inversió de 205 
milions d’euros, que ara la Diputació no farà 
front, perquè elimina el mig milió que tenia 
preparat.

I junt al PP a la Diputació, ens trobem amb 
la divisió i resta del finançament estatal al 
Govern Central. Els valencians i valencianes 
devem reclamar el que ens pertoca, i Com-
promís lluita per fer-ho realitat. El finança-
ment estatal no ha arribat al nostre país, a 
les nostres poblacions veïnes, ni a la nos-
tra ciutat, per tant, no es poden fer tantes 
apostes a nivell local. Si després, Diputació 
també resta, l’únic fet visible i palpable és 
que ens lleven diners a les valencianes i els 

valencians de tots llocs. Les dades així ho 
demostren: cada borrianenc perd 245 euros 
pel infrafinançament estatal, que multipli-
cats pels 35.000 habitants que té Borriana, 
llança la esgarrifosa xifra de 8.575.000 eu-
ros, que deixem de percebre i que, per tant, 
no disposem per a dedicar a infraestruc-
tures municipals necessàries o programes 
d’ocupació.

Compromís treballa per la unió d’Ocupació 
i Agricultura amb la futura signatura d’un 
conveni amb FEPAC-ASAJA per a la cerca de 
joves aturats, que a través de cursos i ta-
llers, puguen cercar una eixida en el camp a 
través del Banc de Terres que es disposen 
gràcies a propietaris anònims que cedei-
xen els seus terrenys per a conrear. Açò 
portarà a la consecució d’un clar objectiu: 
recuperar el jove agricultor i diversificar en 
altres varietats hortofrutícoles que no siga 
exclusivament la taronja, prestant especial 
atenció a la plantació de fruites i hortalisses 
de cada època de l’any per a intentar crear 
un comerç d’horta més sostenible amb la 
col·laboració d’altres ajuntaments de les co-
marques del nord.

I com a motor econòmic, la cultura s’ha de 
convertir en eix turístic per a Borriana. Tant 
la cultura com el turisme tenen la missió 
d’atraure a gent i de traure a aquesta gent al 
carrer, a gaudir de la seua ciutat i dels seus 
veïns. Les activitats culturals s’han conver-
tit en una atracció per als municipis veïns 

que arriben a Borriana per l’aparició noves 
propostes. Les contínues activitats que des 
de la fi de Nadal s’han desenvolupat al car-
rer, ha sigut motiu de sorpresa i alegria per 
cada racó de Borriana. I a més a més, de 
reviscolar la vida cultural del nostre munici-
pi, s’ha aconseguit la rebuda de visites que 
mai abans haurien arribat fins a La Plana de 
Borriana. Nous reptes que s’han aconseguit 
amb la col·laboració d’associacions i veïnes i 
veïns del nostre poble. Una nova forma de 
treballar, amb inquietuds i iniciatives que 
naixen del propi teixit social i cultural de la 
societat borrianenca. Prompte arribarà l’es-
tiu, un moment molt important per al turis-
me de la nostra ciutat, i no es pot centrar 
solament en sol i platja, sinó que estiguen 
acompanyats d’una programació d’acti-
vitats que atraguen visitants. Borriana ha 
de tornar a ser un referent cultural que no 
tindria que haver perdut. Compromís tenim 
un objectiu clar que estem duent a terme: 
recuperar persones i recuperar Borriana.

Nosaltres continuem treballant, i si vols 
fer-nos arribar les teues propostes o co-
mentaris contacta a través del nostre cor-
reu electrònic, i si vols parlar amb nosaltres 
concerta una cita a la nostra seu, en el carrer 
Encarnació, 42, i conta’ns.

OPINIÓ

 



PODEM BORRIANA
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podemosburriana@gmail.com
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PodemosBorriana

PARTICIPACIÓ I SERVEIS SOCIALS: SÍ QUE ES POT!  
Pressupostos Participatius: decidim!
Com avançàvem en el mes d’abril, el dia 2 

de maig es va posar en marxa la consulta 
ciutadana sobre els pressupostos partici-

patius, que s’ha iniciat amb la col·locació d’urnes 
en diferents instal·lacions municipals i l’activa-
ció de la consulta en el Portal de Participació 
participa.burriana.es.
Gràcies a esta consulta, la ciutadania tenim 
l’oportunitat de dir a l’Ajuntament on volem que 
s’invertisca, què volem que es millore de la nos-
tra ciutat, què ens agradaria que es fera l’any 
que ve... En definitiva, podem decidir en què es 
gastaran els 200.000 euros que s’han destinat. 
Els pressupostos participatius ens situen en un 
nivell molt avançat de control de la gestió muni-
cipal. Hem de ser conscients que les inversions 
tenen, en una gran part, un component polític 
fonamental, és a dir, serveixen perquè el go-
vern municipal convertisca en realitat la seua 
concepció de ciutat i de societat. Per això és tan 
important que els simpatitzants de Podem ens 
bolquem en esta consulta, perquè gràcies a les 
nostres propostes i als nostres vots podem fer 
que Borriana siga una ciutat on es tinguen en 
compte les persones, la ciutat que volem.

Per això us demanem la màxima col·laboració 
en esta consulta ciutadana: participeu activa-
ment en la presentació de propostes i animeu 
els vostres familiars i amics i amigues a parti-
cipar en esta primera fase. Teniu de temps fins 
al 31 de maig.

En el Portal de Participació trobareu informació 
completa i detallada sobre els pressupostos 
participatius: participa.burriana.es

Plens participatius: és l’hora de fer política!
El passat 5 de maig va ser un dia molt impor-
tant per a la participació i per a la democràcia 
a Borriana. Per primera vegada, cinc ciutadans 
van poder expressar les seues propostes, quei-
xes i preguntes als regidors de l’equip de govern 
sense cap intermediari, directament i en el Ple 
ordinari. I els regidors i regidores els van con-
testar allí mateix. La gent, per fi, pot participar 
en les sessions plenàries!
Després d’una modificació del reglament orgà-
nic municipal duta a terme per la Regidoria de 
Participació Ciutadana i amb el suport de tots 
els grups polítics amb representació municipal, 
el Ple del 5 de maig va ser el primer on les veï-
nes i veïns han tingut veu per ells mateixos i no 
han delegat la seua representació en cap partit 
polític en el Ple municipal.

És hora que demostrem que la ciutadania és 
major d’edat i que no necessitem interlocutors 

que facen política per nosaltres, no podem re-
trocedir ni un centímetre més i no podem per-
metre delegar ni un només dels espais demo-
cràtics que existeixen.
Durant molt de temps ens van tractar com si 
fórem infants, infant vol dir «el que no parla», 
però hem demostrat que som majors d’edat, 
que tenim veu, que volem que ressone en les 
institucions i que la utilitzarem sense mordas-
ses, per a fer política, la nostra política, i també 
perquè ningú faça política per nosaltres mai 
més.
A partir d’ara, tots els plens seran participatius. 
Les persones que vulguen presentar propostes, 
interpel·lar els regidors o vulguen que es tracte 
algun tema en concret d’interés municipal han 
de sol·licitar-ho per registre. En el Portal de Par-
ticipació participa.burriana.es -apartat de Plens 
participatius- es pot trobar tota la informació.
Serveis Socials i Sanitat: més habitatges so-
cials i més especialitats als poblats marítims
Este mes hem mantingut diverses reunions, 
algunes d’elles molt fructíferes i altres que pro-
meten tindre grans resultats.
Fa unes setmanes ens vam tornar a reunir amb 
Renfe i cada vegada, la solució a la problemàti-
ca de l’accés per a persones amb discapacitat o 
amb mobilitat reduïda està més a prop. Tant per 
part de Renfe com de l’Administració Municipal 
advoquem per un millor servei i accés a les ins-
tal·lacions que molts ciutadans i ciutadanes de 
Borriana i visitants usen cada dia. Per tant, és 
de llei que davant una necessitat tan òbvia tinga 
una solució real i immediata.
D’altra banda, en breu podrem dir que tot tre-
ball té el seu fruit, un fruit que es traslladarà a 
vint famílies que van a tindre un habitatge dig-
ne i en condicions on viure, vint habitatges que 
durant anys han sigut oblidats per governs an-
teriors sense tindre en compte la realitat d’unes 
famílies que veien passar el temps i perdien 
l’esperança que aquells habitatges foren un dia 
la seua llar, però podem dir que SÍ QUE ES POT 

i vint habitatges que només acumulaven pols i 
oblit, molt prompte estaran ocupats de nou per 
famílies i els ompliren d’esperança i alegria.
Des del nostre partit advoquem per una SA-
NITAT PUBLICA, UNIVERSAL I GRATUÏTA i açò 
ens porta a mantindre reunions constants amb 
Conselleria i la direcció territorial per a preocu-
par-nos dels nostres veïns. Esta vegada per la 
gent de la zona marítima, les reivindicacions de 
la qual no podem deixar de costat. Ja sha acon-
seguit l’augment d’atenció mèdica a les vespra-
des, però ens queda una batalla pendent, una 
secció de pediatria. Però per a això necessitem 
una ubicació que tinga capacitat per a albergar 
aquesta especialitat, perquè en l’actual és invi-
able. A més, este centre de salut ja té els seus 
anys i les seues condicions són millorables en 
tots els aspectes. I per això estem lluitant per 
unes noves instal·lacions que puguen albergar 
l’especialitat de pediatria i moltes mes. 

El Cercle de Podem Borriana
Des del Cercle continuem portant a terme mol-
tes accions d’extensió i participant en sessions 
informatives i formatives sobre organització 
municipal que es convoquen des de Podem. 
Entre altres hem assistit a sessions sobre 
igualtat, organització o formació.
La teua veu, al Ple de l’Ajuntament, perquè sí 
que es pot!
Una ciutat amb tu, PODEM.
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Tierra quemada

Burriana, ciudad emprendedora, 
ambiciosa y creativa, tierra de in-
versores, potente motor turístico 

y patrimonial... Esa es nuestra ciudad, 
la que los vecinos con su sudor y es-
fuerzo han levantado con sacrificio y 
empeño. La misma que hay quienes 
hoy se empeñan en convertir en tierra 
quemada. 

La izquierda que ocupa la alcaldía, la 
socialista, la que se sirve de Compro-
mís y Podemos para implementar su 
política de expolio, ha logrado en un 
tiempo récord de once meses inyectar 
desilusión, hastío, enfado y desespe-
ranza entre nuestros vecinos. 

El abandono de una ciudad que recla-
ma inversión a un tripartito carente de 
liderazgo que tiene en la cuerda floja 
al Arenal Sound, un potente motor que 
genera una repercusión mediática y 
promocional innegable, con una inyec-
ción directa en comercios de nuestra 
ciudad. Fondos que desea aprovechar 
el alcalde de Nules, que por el momen-
to ya disfruta del Mercaplaya, también 
de los 55.000 euros que Compromís 

rechazó en 2015 para contratar a 18 
vecinos, y que ahora pretende el Are-
nal Sound, que se tambalea en nuestra 
ciudad. Una cruzada abierta que tam-
bién ha llegado al sistema educativo, 
con un ataque frontal a la concertada 
que en Burriana escolariza a más del 
50% del alumnado.

La Burriana que espera inversión reci-
be de sus gestores una draconiana po-
lítica de recaudación. La que promueve 
un tripartito descabezado movido por 
engrosar las arcas a costa de los bol-
sillos de los vecinos. El pasado año nos 
negaron la posibilidad de rebajar los 
tributos, los que hubieran aliviado las 
cargas fiscales de nuestras familias. 
Dijeron NO a la rebaja del 1,95% del IBI, 
NO a la congelación de la tasa de basu-
ras, NO a la rebaja de un 5% de la tasa 
de vados. 

Lo hicieron pese a disponer de fondos 
suficientes para emprender las anun-
ciadas medidas sociales que hoy hace 
un año garantizaban. Con una conce-
jala de Hacienda, Cristina Rius, que 

aseguró que rebajar los impuestos no 
era una prioridad para los vecinos de 
Burriana. 

Es el momento de hacerle ver a este 
tripartito que se declara transparente, 
participativo y social la necesidad de 
tener en cuenta en cuenta la realidad 
de la calle. Hacerlo a través de los pre-
supuestos participativos.

Es el momento de decirle al tripartito 
que gobierna Burriana que frente a su 
expolio hay que apoyar a las familias. 
Porque su “rescate ciudadano” se ha 
convertido en el “ráscate el bolsillo”, el 
que Podemos ha maquillado en forma 
de ordenanza contra la plaga de mos-
quitos, la que encubre sanciones de 
hasta 1.200 euros. 

Negar el futuro, frenar la entrada de 
capitales, cerrar las puertas a la pro-
moción y recaudar con sus “nuevas 
formas”. Las que les permitirá convertir 
a los vecinos en culpables de la prolife-
ración del mosquito. Aquel, recuerden, 
que Vicent Aparisi exigía atajar con “la 
avioneta del Consell”. El mismo edil que 
hoy calla ante el sonrojo de una Admi-
nistración autonómica, la que lidera 
Ximo Puig de la mano de Compromís, 
que solo facilita folletos para matar los 
mosquitos. Mientras, el Gobierno Pro-
vincial financia prospecciones, charlas, 
estudios y una la línea de ayudas dota-
da con 400.000 euros. 

Son otras formas de hacer política. Las 
del rescate ciudadano, las que hoy se 
han convertido en un evidente engaño 
ciudadano para los 3.225 vecinos de 
Burriana que esperan que Compromís 
encuentre el “formato” para ofrecer al-
ternativas al desempleo. Seguiremos 
esperando. Mientras, Burriana tendrá 
la oportunidad de acceder a la oferta 
formativa y laboral que llega a nuestra 
ciudad de manos de la Diputación. Ya 
saben, otras formas de gobernar. 

OPINIÓ

 



“El coste de un gobierno con 10 
satélites y una estrellita”
“Si algo es eficiente y barato, un mal políti-
co lo hará caro, interesado e inútil”. 

Este por desgracia, sería el lema que en 
este momento describiría a la perfección 
lo que está sucediendo en el gobierno de 
Burriana. Los 10 satélites de PSOE, COM-
PROMIS Y PODEMOS, y “la estrellita Gra-
nel”, no son capaces de orientar a Burria-
na ni a tiros, y en estos casi 12 meses ya 
de gobierno, nos están costando mucho 
dinero público.

Les vamos a dar varios ejemplos, ya que 
la supuesta “TRANSPARENCIA” del nue-
vo gobierno, esto no lo dice, lo calla y lo 
esconde:

1º) La gestión de la guardería Infante Fe-
lipe, para mantener a la familia del saté-
lite Alcadesa,: 40.000€ de dinero público.

2º) La ineptitud del satélite de Urbanismo, 
para pagarle un contrato a un afiliado so-
cialista por un proyecto “copia y pega” de 
otro de la Diputación, y contratado irregu-
larmente: 15.000€. De dinero público.

3º) La cobardía política, la poca prepara-
ción y la ineptitud de los 11 del equipo de 
gobierno, en el tema de la resolución de 
San Gregori, en una contratación irregu-
lar de un despacho de abogados, al que le 
consultan hasta para respirar, pero luego 
esconden los informes, “no se vaya a sa-
ber la verdad”: 22.000€ de dinero público. 
Y lo que vendrá.

En este tema, lo grave, es que como NO 
tienen ningún proyecto alternativo, ni 
saben lo que quieren hacer, nos pue-
de costar a este Ayuntamiento mas de 
100.000.000€ de indemnizaciones a los 
afectados, pero eso sí, los satélites y la 
estrellita Granel, piensan que han “salva-
do su culete político”, aunque pronto pa-
sarán por los banquillos.

4º) El satélite de Poblados Marítimos, 
etc.… solo se le ocurre sacar 400.000€ 
de préstamo que pagaremos todos los 
ciudadanos de Burriana, para vender que 
van hacer un carril peatonal en la carre-
tera del Puerto, sin consensuar con nadie 
más que con la estrellita Granel, y el pe-

gote urbanísitco que dejarán, será histó-
rico, pero paga el pueblo.

5º) Y eso sí, la estrellita Granel, lleva gas-
tados en publicidad, mas de 64.000€ en 
medios de comunicación “amigos”, eso 
que tanto criticó al PP, pero que ahora él 
hace con más descaro si cabe, ya que ha-
brá que recordarle dos cosas: Que sus sa-
télites del PSOE al igual que CIBUR, lleva 
pidiendo años, que se tengan en cuenta 
datos importantes a la hora de contra-
tar, como la audiencia de los distintos 
medios, y que este Ayuntamiento ya ha 
sido condenado por un juez, a pagar una 
indemnización cuantiosa a un medio de 
comunicación, por discriminación. 

6º) El satélite de Transparencia, etc. que 
ocupa su tiempo en esconder información 
a los grupos de la oposición y en justificar 
su sueldo creando comisiones y pregun-
tas que no contesta nadie, nos cuesta al 
año, más de 28.000€ de dinero público.

Que sepan ustedes que todo esto suma la 
cantidad de 569.000€ de dinero público, 
que este equipo de gobierno ha dilapida-
do en gastos innecesarios por el simple 
hecho de que no saben gestionar y no 
tienen proyecto ninguno para Burriana. Y 
eso que aún no cumplen 12 meses.

Pero les queremos hacer ver, que no solo 
es el coste económico, sino el coste de 
Imagen y poca seriedad, que estos saté-
lites y su estrellita Granel, nos están su-
poniendo. Con las indecisiones y mentiras 
en cuanto a San Gregori, el Mercado de la 
Playa, las inversiones invisibles, la parali-
zación del PGOU o el Plan Especial de la 
Marjal, y la última charlotada del festival 
Arenal Sound, Burriana está quedando 
frente a Administraciones Públicas, fren-
te a Empresarios y posibles inversores, 
incluso ante el resto de políticos de este 
País, a la altura del mas bajo nivel que 
se puede caer. Cada vez que los satélites 
hablan, se contradicen y no proponen ni 
explican nada nuevo, porque no hay pro-
yecto ninguno, los ciudadanos nos enfa-
damos más, pero la imagen de nuestra 
querida Burriana, queda por el suelo.

Eso si, nos ha costado meses, pero al me-
nos sabemos como funcionan los satéli-
tes de PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS 
en Burriana, hay 10 que no saben, no 
contestan y no se enteran de nada, que 
solo hacen y mueven en base a lo que dice 
la estrellita Granel que hay que hacer. 

Que tampoco sabe gestionar, pero de 
lo que sí es un profesional , es de brillar 
día a día en los medios de comunicación 
“amigos”, a los que les llega a pagar has-
ta 1.815€ ( por ejemplo) por cubrir una 
noticia como la “Fira de les lletres”, cuan-
do se debería cubrir gratis, pero claro, la 
promoción de una estrellita se paga a los 
“amigos”. Menos mal, que será de lo mas 
fugaz que pasará por este Ayuntamiento.

HOY SOLO DOS PERLAS FLORALES POR 
EL MES DE MAYO:

“Una pregunta les quiero hacer, ¿Quien 
quiere seguir haciendo San Gregori y 
quien no?” satélite Arnadis dixit: Ojo, el 
flamante de urbanismo, que sin explicar 
nada, y escondiendoles toda la informa-
ción a los afectados, y sin explicar con-
secuencias, fué lo primero que preguntó. 
Eso sí, para gritar y faltar el respeto en las 
comisiones informativas a todo aquel que 
le argumenta algo, para eso no pregunta.

“Queremos el festival en Burriana, pero 
dentro de la legalidad”, satélite Alcade-
sa, satélite de Policía, satélite marítimo, 
todos dixit.: Si no hubieran firmado ese 
pre-acuerdo en Agosto del mes pasado y 
no hubieran estado contradiciendose du-
rante meses, alguien les creería.

Ahora tendrán que asumir el coste de su 
mala gestión.

OPINIÓ
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Con los niños no se juega 
“políticamente”
El Equipo de Gobierno ha reitera-

do una y otra vez que la guardería 
Príncipe Felipe, era y seguiría siendo 

municipal. En un Pleno del mes de no-
viembre, la mano derecha de la alcaldesa, 
el señor Gual, respondió a una pregunta 
de la concejala que suscribe estas pa-
labras sobre la viabilidad legal de dicho 
centro. La exposición del edil de Seguridad 
fue antológica. Aquello de legal, ilegal, ale-
gal. En fin, el uso de terminología jurídica 
como un vehículo a motor para huir de 
una respuesta precisa, clara y concisa. 

Un tiempo más tarde, el líder de Compro-
mís, el señor Granel, se colocó el pin y dijo 
que gracias a él, y al conseller de Educa-
ción,  Marzà, Burriana tendría escuela 
infantil de 0 a 3 años pública. Su partido 
anunciaba que la Príncipe Felipe “será pú-
blica porque Compromís per Borriana de-
fiende la educación pública y de calidad”. 
En esas palabras se olvidó de decir una 
cosa, gratuita. Si algo debe tener la edu-
cación pública además de ser de calidad y 
para todos, es que debe ser gratuita. 

Pues bien. Donde dije digo, digo Diego. 
261 euros. Sí, 261 euros es lo que les 
cuesta a los padres llevar a sus hijos a la 
guardería. ¿Dónde está lo gratuidad? Ade-
más, el centro infantil recibe una subven-
ción del Ayuntamiento de 40.000 euros y 
con eso, no entendemos muy bien en qué 
ha beneficiado a los niños si pagan una 

cuota superior a las privadas, cuya media 
se sitúa en 230 euros.

Ciudadanos (C’s) está con la educación 
pública. De hecho hemos sido el primer 
partido en hablar de un Pacto Nacional 
por la Educación. Es uno de los bienes 
más preciados de nuestra sociedad y ya 
es hora de que se deje de pervertir en ma-
nos de unos u otros.  No logramos com-
prender como se puede disponer de una 
guardería pública que cueste más que la 
privada. Seguramente será una cuestión 
alegal, o tal vez, ilegal… seguramente el 
señor Gual nos lo aclarará en el futuro. El 

¿Dónde está 
el empleo?
En la campaña electoral del pasado mayo 
el tripartito -antes de su reparto de ba-
raja- hablaba por separado de qué era 
lo más urgente para Burriana. Todos al 
unísono decían “el empleo”, “fomentar el 
empleo”, “crear riqueza”…

Bien, ya ha pasado casi un año desde 
aquella campaña y ¿qué se ha hecho? 

susodicho edil, aseguró que ya había ofer-
tas y que “no nos preocupáramos por ello, 
pero a día de hoy, no hay ninguna empre-
sa interesada ya que las condiciones que 
pide el Ayuntamiento no parece que con-
venzan a nadie”.

Lo que desearíamos para la guardería de 
Burriana es lo que tienen en Onda y Nules, 
que es una  guardería pública, gestionada 
por la Conselleria y donde algunos niños 
solo pagan el comedor y en función de la 
renta de los padres, teniendo como fina-
lidad que la educación de 0 a 3 años se 
integre en los colegios.

Pues nada de nada, aparte de perder la 
subvención de la diputación y que 18 
personas pudieran trabajar durante unos 
meses, lo que hubiera supuesto un alivio, 
aunque fuera temporal,  para ellos y sus 
familias. La encargada de esa cartera, la 
señora Carda, decidió que como eran tra-
bajos temporales no merecían la pena, y 
ella quería más calidad en el empleo, así 
que aún estamos esperando que sus polí-
ticas de empleo aparezcan por este Ayun-
tamiento.

Con las propuestas que hemos hecho los 
demás se ha decidido que no son de su 

competencia o eran inadecuadas. 

Cada vez que hemos preguntado por esto, 
su respuesta ha sido que está esperando 
que Conselleria apruebe las ayudas, los 
cursos, o las subvenciones. 

Sin embargo, el tiempo pasa y para los 
vecinos que más mal lo están pasando 
todo sigue igual o peor. Desde Ciudadanos 
no vamos a dejar de proponer proyectos 
y seguir preguntando a la señora Carda 
para defender a este colectivo, que sigue 
siendo uno de los más sensibles, mejore 
su situación. 
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Ple Ordinari 07.04.16
El Ple aprova, per unanimitat, el compro-
mís d’afecció dels recursos percebuts de 
l’Estat en relació amb l’exempció en l’im-
post sobre béns immobles de l’exercici 
2015, a l’empara de l’article 10 del Reial 
decret llei 2/2015 (pluges març 2015), a 
la devolució de les quotes satisfetes.

El Ple aprova, per majoria, l’expedient 
2/2016 de modificació de crèdits mit-
jançant concessió de crèdits extraordi-
naris i suplements de crèdit. En relació 
amb aquest assumpte, es produeixen 
les intervencions següents: Sra. Rius 
(tres), Sr. Fuster (quatre), Sr. Sánchez 
(dues), Sra. Sanchis (dues), Sra. alcaldes-
sa (tres). Aprovat per ONZE vots (6 de 
PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede 
Burriana). DEU vots en contra (7 de PP, 
2 de Cibur i 1 de Ciudadanos). CAP abs-
tenció.

El Ple aprova, per majoria, l’expedient 
1/2016 de modificació de crèdits del 
pressupost de l’organisme autònom 
Centre de les Arts Rafel Martí de Vicia-
na. En relació amb aquest assumpte, es 
produeixen les intervencions següents: 
Sra. Rius (una), Sr. Fuster (dues), Sra. 
Sanchis (dues), Sr. Granel (dues). Apro-
vat per TRETZE vots (6 de PSOE, 3 de 
Compromís, 2 de Se Puede Burriana i 2 
de Cibur). VUIT abstencions. CAP vot en 
contra.

El Ple dóna compte dels acords adoptats 
per la Junta de Govern Local entre els 
dies 25.02.2016 i 23.03.2016, ambdós 
inclosos.

El Ple dóna compte de les resolucions 
dictades per l’Alcaldia Presidència que 
consten a la Secretaria municipal, cor-
responents al període del 22.02.2016 al 
27.03.2016, ambdós inclosos.

Despatx extraordinari
El Ple aprova, per unanimitat, la moció 
conjunta PSOE-Compromís-Se Puede 
Burriana-PP-Cibur-Ciudadanos contra 
la corrupció. En relació amb aquest as-
sumpte, es produeixen les intervenci-

ons següents: Sr. Granel (una), Sr. Fuster 
(una) i Sra. Sanchis (una).

El Ple aprova, per majoria, la moció 
PSOE-Compromís-Se Puede Burriana, 
relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de 
Borriana a la xarxa de municipis per a la 
posada en valor de la memòria històri-
ca. En relació amb aquest assumpte, es 
produeixen les intervencions següents: 
Sr. Granel (tres), Sr. Safont (dues), Sr. 
Sánchez (una), Sra. Sanchis (dues). Apro-
vat per CATORZE vots (6 de PSOE, 3 de 
Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 2 
de Cibur i 1 de Ciudadanos). SIS vots en 
contra (6 de PP). CAP abstenció.

El Ple aprova, per majoria, la moció 
PSOE-Compromís-Se Puede Burriana, 
relativa a la iniciativa de suport a la Llei 
25 d’emergència social. En relació amb 
aquest assumpte, es produeixen les in-
tervencions següents: Sr. Navarro (tres), 
Sra. Suay (dues), Sr. Sánchez (dues), Sra. 
Sanchis (dues). Aprovat per DOTZE vots 
(6 de PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se 
Puede Burriana i 1 de Ciudadanos). CAP 
vot en contra. NOU abstencions (7 de PP, 
2 de Cibur).

Precs i preguntes
El Sr. Fuster pregunta a la Sra. alcaldes-
sa pel Decret núm. 0954/2016, relatiu 
a l’abonament de l’ajuda Xarxa Llibres; 
si tots els beneficiaris que van sol·licitar 
l’ajuda cobraran 100 €. L’Ajuntament ini-
ciarà el procediment de revisió d’aquells 
que hagen manifestat que estan al cor-
rent de pagament de les seues obligaci-
ons amb les administracions públiques? 
Respon la Sra. alcaldessa.

El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcaldes-
sa si té més informació sobre la celebra-
ció del festival Arenal Sound 2016. Res-
pon la Sra. alcaldessa.

El Sr. Losada pregunta a la Sra. alcal-
dessa si s’han marcat alguna data límit 
per a decidir si se celebra o no el festival 
Arenal Sound 2016. Respon la Sra. alcal-
dessa.

El Sr. Losada pregunta al Sr. Del Moral 
per què han anunciat recentment la par-
tida pressupostària que volien destinar a 
pressupostos participatius per a 2017; i 
si hi ha alguna explicació per la qual s’ha 
produït una reducció significativa entre 
l’assignació pressupostària per a 2016 i 
per a 2017. Respon el Sr. Del Moral. 

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual quan 
convocarà les places vacants de Policia 
Local. Respon el Sr. Gual.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si no 
considera que hauria sigut millor realit-
zar els tràmits per a cobrir la vacant de 
l’oficial que està en comissió de serveis 
a l’Ajuntament d’Almenara abans que 
aquest se n’anara, de tal manera que 
després de la seua recent absència s’ha-
guera cobert de forma automàtica. Res-
pon el Sr. Gual.

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual quines 
gestions s’ha fet en relació amb la co-
bertura de la plaça de director del centre 
d’atenció a majors (CEAM). Responen el 
Sr. Gual i la Sra. alcaldessa. 

El Sr. Safont pregunta al Sr. Gual si s’ha 
dotat de contingut (s’ha realitzat el pro-
tocol pertinent) les dues places de Via 
Pública la comesa de les quals és con-
trolar els contractes públics municipals. 
Respon el Sr. Gual.

El Sr. Safont prega al Sr. Granel que, en 
el futur, quan haguera de portar una 
modificació de crèdits relativa al Centre 
Municipal de les Arts Rafel Martí de Vici-
ana, es passara anteriorment pel Consell 
Rector. Respon el Sr. Granel.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro si 
coneix quants punts en l’Acord per Bor-
riana tracten sobre la sanitat pública. 
Respon el Sr. Navarro.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro 
quantes dotacions sanitàries hi ha a 
Borriana i en quins anys s’han construït. 
Respon el Sr. Navarro.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro 
quants del tripartit de govern portaven 
en el seu programa electoral l’ampliació, 
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modificació del consultori del Port de 
Borriana i la sol·licitud a la Conselleria 
d’una plaça de pediatre en aquest. Res-
pon el Sr. Navarro.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro si 
va mantenir una reunió sanitària el 10 
de febrer de 2016, relativa a la modifi-
cació del consultori del Port. Responen 
el Sr. Navarro i la Sra. alcaldessa.

La Sra. Suay pregunta al Sr. Navarro si 
sap si es posarà consulta de pediatria 
al consultori del Grau. Respon la Sra. 
alcaldessa.

El Sr. Sánchez pregunta a la Sra. alcal-
dessa si, en la reunió a què ha al·ludit en 
la resposta a la pregunta del Sr. Losada 
relativa al festival Arenal Sound 2016, 
es va proposar alguna modificació so-
bre la ubicació del festival Arenal Sound 
2016. Respon la Sra. alcaldessa.

La Sra. Sanchis aclareix al Sr. Navarro 
que ella no ha manifestat que fóra una 
“bestiesa” el que ell ha proposat en la 
moció del punt 6.bis.3; sinó la utilització 
que fa el seu partit polític sobre aquest 
tipus de temes, presentant mocions on 
no correspon. 

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Del Mo-
ral com van publicitar la conferència 
que es va fer el Dia de la Dona, perquè 
va haver-hi molta gent que no se’n va 
assabentar. Responen el Sr. Del Moral 
i la Sra. Carda.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Granel 
en què s’ha beneficiat els xiquets usu-
aris de la guarderia municipal, si resulta 
que la taxa que paguen és superior a la 
mitjana de guarderies infantils priva-
des. Respon el Sr. Granel.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Gual 
quins beneficis suposarà per a la guar-
deria municipal la gestió privada o indi-
recta que pretenen fer; si això suposarà 
una despesa d’altres 40.000 €. Respon 
el Sr. Gual.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío si 
Borriana acudirà a les ajudes de Conse-
lleria per a dinamitzar el turisme local. 
Respon el Sr. Zorío.

La Sra. Sanchis pregunta al Sr. Zorío 
quin pla s’ha dissenyat a Borriana per a 
atraure turisme a l’estiu; quines nove-
tats es presentaran. Respon el Sr. Zorío.

PLE 
EXTRAORDINARI 
15.04.16
El Ple aprova, per unanimitat, sol·licitar 
a l’Excma. Diputació Provincial de Cas-
telló la inclusió, en el Pla provincial de 
cooperació a les obres i serveis de com-
petència municipal per a l’any 2016, de 
les obres de reparació del paviment del 
camí de la Coixa (tram d’accés al nucli 
de la població dels poblats marítims- 
Serratella) i de prolongació d’un tram 
de vorera des de les antigues escoles 
de Santa Bàrbara (millora de l’accés de 
vianants al nucli de població de Santa 
Bàrbara). En relació amb aquest as-
sumpte, es produeixen les interven-
cions següents: Sr. Aparisi (tres), Sr. 
Fuster (dues), Sr. Sánchez (dues) i Sra. 
Sanchis (una).

JUNTA GOVERN 
LOCAL 07.04.16
La Junta de Govern renova el contracte 
d’arrendament de l’immoble ubicat a la 
partida del Palau (avui c/ Vila-real) amb 
destinació d’aparcament de vehicles 
fins al 30 d’abril de 2017.

La Junta de Govern queda assabentada 
del canvi de denominació de la mercan-
til D. T., SL, per J. G. I., SL, arrendatària de 
la Llar Fallera.

La Junta de Govern ordena a S. G. A. P. 
R. B., SA, realitzar els treballs de neteja 
al c/ Joanot Martorell.

La Junta de Govern imposa a M. R. R. la 
segona multa coercitiva per incompli-
ment d’ordre de restabliment de la le-
galitat urbanística vulnerada al polígon 
25, parcel·la 42, a la senda de l’Ullal.

La Junta de Govern incoa, a J. D. V. i E. 
B. J., expedient per a la restauració de 
la legalitat urbanística per realització 
d’obres sense llicència a l’av. del Trans-
port, núm. 2, baix 1A.

La Junta de Govern incoa, a M. J. T. G. i a 
D. M. C. P., expedient per a la restaura-
ció de la legalitat urbanística per realit-
zació d’obres sense llicència al c/ Santa 
Bàrbara, núm. 2-4t.

La Junta de Govern incoa a J. V. F. S. ex-
pedient per a la restauració de la lega-

litat urbanística per realització d’obres 
sense llicència al c/ Serratella, núm. 14.

La Junta de Govern concedeix a la mer-
cantil A., SL, llicència de parcel·lació 
a l’av. de Londres cantó c/ Viena i c/ 
Brussel·les.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per C. E. S. S. i I. al c/ 
la Carrera, núm.41.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres a M. P. D. i S. C. N. al c/ Migdia, 11.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per comunitat de 
propietaris de l’edifici President al camí 
d’Onda, 40-42-44, i c/ Vicente Marco 
Miranda, 10.

La Junta de Govern dóna compte de 
les declaracions responsables per a 
l’execució de les obres 2648/2016, 
3621/2016, 3625/2016, 3626/2016, 
3629/2016, 3638/2016, 3644/2016, 
3697/2016 i 3698/2016.

JUNTA GOVERN 
LOCAL 14.04.16
La Junta de Govern autoritza la modifi-
cació del projecte bàsic i d’execució pre-
sentat per J. C. V. M. per a construcció 
habitatge al c/ Madrid, 35.

La Junta de Govern proposa, com a me-
sura de restauració de legalitat urba-
nística vulnerada, la demolició d’obres 
executades sense llicència per H. J. L. L. 
a la parcel·la 248, polígon 43 del camí 
de la Bota.

La Junta de Govern proposa, com a me-
sura de restauració de legalitat urba-
nística vulnerada, la demolició d’obres 
executades sense llicència per M. D. U. 
V. al c/ Migjorn, 6.

La Junta de Govern ordena l’execució de 
treballs a M. V. B. i F. S. G. al c/ Pablo 
Iglesias, 34.

La Junta de Govern ordena l’execució de 
treballs a G. M. C. al c/ Formentera, 15.

La Junta de Govern imposa nova multa 
coercitiva a V. E. R. per incompliment 
d’ordre de restabliment de la legalitat a 
l’immoble de la parcel·la 317, polígon 25.

La Junta de Govern arxiva expedient 
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d’ordre d’execució incoat a C. R. C. A. S. 
C. C. a l’immoble del c/ Mare de Déu del 
Carme, 32.

La Junta de Govern arxiva expedient 
d’ordre d’execució incoat a J. N. R. i C. A. 
S. a l’immoble del c/ Mare de Déu dels 
Dolors, 9.

La Junta de Govern arxiva l’expedient 
sancionador incoat a R. D. V. i V. B. M., per 
infracció urbanística comesa amb l’exe-
cució d’obres sense llicència al polígon 
25, parcel·la 154 del camí del Marge.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per A. J. B., SL, a l’av. 
del Transport, 2.

La Junta de Govern dóna compte de 
les declaracions responsables per a 
l’execució de les obres 3634/2016, 
4157/2016, 4174/2016, 4185/2016, 
4190/2016, 4220/2016, 4313/2016 i 
4390/2016.

Despatx extraordinari primer. La Junta 
de Govern prorroga el contracte de pò-
lisses per a les diferents cobertures de 
l’Ajuntament de Borriana.

Despatx extraordinari segon. La Junta 
de Govern adjudica el contracte menor 
d’obres de reforma d’instal·lació elèctrica 
d’alta tensió del centre de transformació 
Arenal.

JUNTA GOVERN 
LOCAL 21.04.16
La Junta de Govern classifica les propo-
sicions presentades en la contractació 
del servei d’execució de programes es-
portius municipals, servei de vigilància, 
control, socorrisme i primera assistència 
d’urgència a la piscina i servei d’obertu-
ra, informació, vigilància, control i tanca-
ment d’instal·lacions esportives, pave-
llons poliesportius municipals i complex 
de Llombai.

La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei de salvament i socorrisme en 
platges de Borriana.

La Junta de Govern prorroga el contracte 
del servei de manteniment d’instal·laci-
ons contra incendis de l’Ajuntament.

La Junta de Govern dóna compte de la 
sentència dictada pel Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
per la qual es desestima el recurs d’apel-
lació 597/2015 interposat per M. C. T. L. 
i altres contra sentència dictada en inci-
dent d’execució 191/05.

La Junta de Govern ordena l’execució 
forçosa de treballs al c/ Sant Robert, 3, 
i imposa primera multa coercitiva a V. A. 
S. i hereus de F. M. G.

La Junta de Govern ordena a S., SL, l’exe-
cució de treballs de neteja a l’immoble 
Molí de l’Hospital a la partida Hortolans, 
22.

La Junta de Govern imposa, a M. G. A. i M. 
M. B. B., la segona multa coercitiva per a 
l’execució forçosa de l’ordre de demolició 
d’obra il·legal executada al polígon 27, 
parcel·la 263.

La Junta de Govern imposa, a F. G. N. i 
V. C. R., la quarta multa coercitiva per a 
executar subsidiàriament l’ordre de de-
molició d’obres realitzades sense llicèn-
cia al polígon 23, parcel·la 421.

La Junta de Govern proposa la demoli-
ció d’obres executades sense llicència al 
camí de Llombai promogudes per F. F., 
SA, com a mesura de restauració de la 
legalitat urbanística infringida.

La Junta de Govern declara la situació le-
gal de ruïna del conjunt d’edificacions al 
camí Fondo, 46, i ordena a B. P. I., SL, la 
demolició prèvia presentació del projec-
te d’enderrocament.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per J. E. G. G. al camí 
de la Pedrera, 42.

La Junta de Govern dóna compte de les 
declaracions responsables d’execució 
de les obres 1946/2016, 4169/2016, 
4173/2016, 4175/2016, 4187/2016, 
4203/2016, 4205/2016, 4207/2016, 
4219/2016, 4392/2016, 4396/2016, 
4405/2016, 4720/2016 i 4865/2016.

JUNTA GOVERN 
LOCAL 28.04.16
La Junta de Govern classifica les propo-
sicions presentades en la contractació 
del servei de prevenció de riscos laborals 
de l’Ajuntament de Borriana.

La Junta de Govern incoa a T. B. T. expe-
dient per a la restauració de la legalitat 
urbanística vulnerada sense prèvia lli-
cència a la parcel·la 15, polígon 44.

La Junta de Govern declara restablida la 
legalitat urbanística vulnerada per F. J. 
L. C. i una altra en executar obres sense 
llicència al c/ Mare de Déu del Rocío, 2.

La Junta de Govern proposa la demolició 
d’obra com a mesura de restauració de 
legalitat urbanística vulnerada per C. C. 
T. i una altra al c/ Juan Sebastián Elcano, 
17.

La Junta de Govern proposa la demolició 
d’obra com a mesura de restauració de 
legalitat urbanística vulnerada per P. E. T. 
D. i una altra al c/ Federico García Lorca, 
9.

La Junta de Govern procedeix a l’arxiva-
ment de l’expedient d’ordre d’execució 
incoat a B., SAU, al c/ Berlín i c/ Brussel-
les.

La Junta de Govern procedeix a l’arxiva-
ment de l’expedient d’ordre d’execució 
incoat a C. R. S. J. B. S. C. C. al c/ Llum, 1D.

La Junta de Govern concedeix a J. V. A., 
SL , llicència per a legalització d’obres 
d’adequació de local per a activitat al c/ 
Maestrat, 36.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per M. E. S. S. per a 
rasa a l’av. d’Almassora, 6.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per D. N. M. per a rasa 
al c/ Mossén Elias Milian, 4.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per T. E., SAU, per a 
rasa al c/ Illa de Tabarca, 23.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per comunitat de pro-
pietaris avinguda del Transport, 48A, per 
a reparació de connexió de sanejament.

La Junta de Govern concedeix llicència 
d’obres sol·licitada per A. D. L. per a cons-
trucció d’habitatge al c/ Costur, 10.

La Junta de Govern dóna compte de la 
declaració responsable d’execució de 
l’obra 4724/2016.
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Des de la Regidoria de Sanitat 
s'informa de les greus 
conseqüències que ocasiona el 

gest de deixar aliments als animals 
en la via pública, ja que les plagues 
de rates, panderoles, puces, etc. 
aprofiten aquests recursos i es 
reprodueixen amb més facilitat i 
rapidesa.
L'Ordenança municipal sobre tinença 
d'animals de companyia, en l'article 
21, disposa que “queda prohibit 
facilitar aliments de forma habitual 
als gossos i gats vagabunds”.
Cometre aquesta sanció se sanciona 
amb multes des de 30 fins a 600 
euros.

Regidoria de Sanitat. 
Ajuntament de Borriana

Animals ASSILVESTRATS
REGIDORIA SANITAT
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•  Martin Arnau Garcia  
Fill de Juan Bautista i Sandra

•  Yanis Gabriel Dogarel  
Fill de Laurentiu i Anda María

•  Aya Erraiss  
Filla de Abdou i Samira

•  Eric Vicent perez  
Fill de Salvador Enrique i Rebeca

•  Ismael Chakdouf  
Filla de Rachid i Layla

•  Carla María Atrechie  
Filla de Sergiu i Madalina Alexandra Silvia

•  Sofia Ribes Daza  
Filla de Vicente i Mª de los Angeles

•  Alejandro Mateo Pérez  
Fill de Raúl i Raquel 

•  Alvaro Guerrero Fernandez  
Fill de Francisco i Mª Del carmen

•  Marina Cabnes Hernandez  
Filla de Oscar i Lucía

•  Alvaro Tendero Salvador  
Fill de Sergio i Rut

•  Adam Tankhaf Gonzalez  
Fill de Redouane i Carmen

•  Martina Ribves García  
Filla de Sergio i Belen

•  Brogitte Valenzuela Devis  
Filla de Francisco Luis i Sandra

•  Nerea Iona Bnicolae Coman  
Filla de Ionel i Titita Silvia

•  Joel Ugeda Fessy  
Fill de Abel i Laura

•  Martina Parra Moragrega  
Fill de Elías Cesar i Rosa María

•  Lucas Carratalá Martinez  
Fill de Javier i de María Ibana

NAIXEMENTS DEFUNCIONS TELÈFONS
• Mª Natividad Blasco Rougeot ...........70

• Angeles Jimenez García .....................59

• Bautista Compañ Morales  ................68

• Josefina Petit Piquer .......................   77

• Antonio Morales Pinel .......................67

• Julio Domingo Devis  .........................79

• Rosa Guerola Nadal ...........................78

• Ana Dolores Ruiz Martinez ...............88

• Juana Ruiz Nova .................................87

• Mª Victoria Comes Martí ...................92

• Dolores Safont Rosell ........................91

• Angeles Gil Salas ...............................87

• Encarnación Queral Ramia ................75

• Carmen Nebot Conde  ........................88

• Josefa Vea Borja  ...............................  85

• Jualian Torralba Soria ........................85

• Mª Luisa Lavall Esteve ......................79

• Fernanda García Martinez .................79

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

•  Gonzalo Fortaner Claramonte i Maria 
Victoria Pérez Gual

•  Jacob Rubio Valverde i Judith Gonzalez 
Tejedo

•  Yobchu Zumelzu García i Victoria 
García Pina

MATRIMONIS

Ajuntament de Borriana  .......................964 51 00 62 
964 57 02 02

Tinència Alcaldia Port  ........................... 964 57 02 02
Policia Local  .............................................. 964 58 70 78
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 65 00
Hospital de la Plana  ............................... 964 39 97 75
Ciutat Sanitària La Fe  ............................ 964 86 27 00
Centre de P. Familiar .............................. 964 39 07 56
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
Mercat Municipal  .................................... 964 51 07 37
Síndicat de Regs  ..................................... 964 51 45 51
Cambra Agrària (Consell Agrari)  ........ 964 57 06 08
FACSA  ......................................................... 964 51 28 00
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 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
12.20  .......................................PORT·GRAU
13.20  .......................................GRAU·PORT
15.20  .......................................GRAU·PORT
16.20  .......................................PORT·GRAU
18.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU
19.20  ...............................................................  
20.20  ......................PORT·RATLLA·GRAU

HORARIS: 
BORRIANA·RENFE·ALQUERIES

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

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

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

LÍNIA BORRIANA · CASTELLÓ

Eixides 
BORRIANA cap 
a Castelló

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

Eixides 
CASTELLÓ 
a Borriana

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

DIUMENGES I FESTIUS

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

8.00 ........... 14.00
9.30 ........... 16.00
11.00 ......... 18.00
12.30 ......... 20.00

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

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

TOTS ELS AUTOBUSOS TENEN PARADA A L’HOSPITAL DE LA PLANA
*NO CIRCULA DIUMENGES I FESTIUS

WEBS MUNICIPALS

Horaris atenció Tinència Alcaldia 
Poblats marítims
· Dilluns. Matí. Ajuntament
· Dimarts. 9 del matí a 13 hores Tinència Alcaldia
·  Dimecres. Visita del regidor als veïns de la zona marítima juntament amb el tècnic 

de Via Pública
· Dijous. Matí. Ajuntament
· Divendres 9 matí a 13 hores Tinència Alcaldia

FARMÀCIES 
DE GUÀRDIA

• ALMELA CASTILLO
c/ Raval 6.......................................... 1,12,23
• BELTRAN MARTÍ NAVARRO
Avda. Llombai 1.... ...................... ....2,13,24
• DOMENECH FONT
c/ Maestrats 28 ............................. 3,14,25
• GASCO MUSSOLES
Plaça der les Monges 12 ............ 4,15,26
• LLORIS CARSI
c/ BARRANQUET 22 .................... 5,16,27
• MEDINA BADENES
C/ Finello 15 .................................... 6,17,28
• MUÑOZ MELCHOR
Camí d´Onda 41 ............................. 7,18,29
• PEIRATS SANTA  ÀGUEDA
c/ La Tanda 22 ................................ 8,19,30
• TERRADEZ- FUSTER
c / San Vicente 8 ............................ 9,20,31
• TERRADEZ NAVARRO
c/ Federico García Lorca 19 ...........10,21
• VERNIA SABATER
c/ Progrés 17 ......................................11,12

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
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