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E l vent que a primera hora del 
matí bufava des del riu cap al 
barri de Sant Blai de Borriana 

podia fer presagiar una menor aflu-
ència de veïns i veïnes a la tradicio-
nal Font del Vi amb la qual s'obrin els 
festejos en honor al patró de la ciutat. 
Però tant la tradició dels actes com la 
devoció pel seu patró van poder amb 
eixa amenaça de baixes tempera-
tures i des que a les nou i mitja del 
matí s'iniciara la lectura dels gojos de 
Sant Blai i el poema dedicat al Patró 
per part dels i les representants del 
CEAM, fins al cel semblava entendre 
la importància de la data i el sol co-
mençava a entrar per l'extrem aquest 
del Carrer del Calvari il·luminant fins i 
tot el metall que forma una Font del 
Vi que ja començava a oferir el vi pels 
fins a sis orificis pels quals emana 
fins a arribar als gots. Després que 
els i les membres del CEAM recorda-
ren èpoques passades, antics oficis, 
la vida en el camp o la tradició del dia 
de Sant Blai a través de la lectura de 
poemes i gojos en honor al patró, 
eren les autoritats municipals els qui 
inauguraven el ritual de recollir el seu 
got de vi a la Font situada en el centre 
del carrer. Així, la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, l'alcaldessa, Maria 
Josep Safont, i les Reines Falleres de 

2019, Mar Zamora i Anne Alós han 
sigut les primeres a acostar-se fins 
a la Font i, posteriorment, recollir el 
seu esmorzar que les Corts d'Honor 
oferien a les milers de persones que 
ja començaven a passar al costat de 
la mateixa Font.

Al costat de l'alcaldessa, Maria Josep 
Safont i de la totalitat dels represen-
tants municipals, també van voler 
participar en el dia gran de Sant Blai, 
els diputats provincials José Manu-
el Navarro i Vicent Sales, la diputa-
da autonòmica, Mónica Álvaro, i el 
diputat José Ramon Calpe, així com 
el Director General de Comerç, Natxo 
Costa, o la d'Igualtat, Inma Carda, a 
més de representants municipals de 
localitats veïnes com Xilxes o Nules, i 
els màxims representants a la ciutat 
de la Guàrdia Civil o la Policia Local 
de Borriana. 

La cua que inicialment no semblava 
arribar a la grandària d'altres anys ha 
anat creixent fins a aconseguir, pre-
cisament l'altura de l'ermita de Sant 
Blai, a uns 150 metres de la Font. A 
poc a poc els milers de veïns i veïnes 
han desfilat per a recollir de mans de 
les representants Falleres, amb les 
Reines Mar i Anne al capdavant, els 
entrepans preparats a base de llon-
ganissa i botifarra que han superat 
les 2.500 unitats durant l'hora i es-
caig de repartiment. Després d'om-
plir els seus gots en la font, els veïns 
han anat buidant un carrer de Sant 
Blai que ha tornat a ser un formiguer 
a partir de les 13.30 hores quan de 
nou s'ha iniciat el repartiment de les 
conegudes “Calderes” cuinades pels 

 



BORRIANA MOSTRA LA SEUA
GRAN DEVOCIÓ AL PATRÓ Sant Blai

AMB MILERS DE PERSONES PARTICIPANT 
DE LA FONT DEL VI

membres de la Falla de Sant Blai. 
D'aquesta forma es tancava un matí 
en la qual els més xicotets i xicotetes 
també han pogut gaudir de les acti-
vitats i tallers programades al costat 
de la mateixa Font, a càrrec tant de 
l’Agrupament Escolta de Borriana 
com de monitors.es.

Per a la vesprada quedaven reser-
vats els actes més solemnes en ho-
nor al patró Sant Blai. Una vegada 
més, la tradicional processó ha eixit 
de la Plaça Major per a recórrer els 
carrers de Sant Xotxim, Sant Vicent, 
El Pla, El Barranquet, i el carrer Sant 
Blai fins a arribar a l'ermita. A cos-
tat i costat de la comitiva i la peanya 
amb la figura del patró centenars de 
persones han fet que, de nou, la pro-
cessó siga un dels actes religiosos 
més seguits i multitudinaris, alhora 
que solemne i emotiu dels quals se 
celebren durant l'any en la capital 
de la Plana Baixa. Una vegada aca-
bada la processó i amb Sant Blai de 

nou descansant en l'ermita amb el 
seu nom, s'ha tancat la jornada de 
festa a Borriana amb el castell de 
focs en la zona del riu, que també 
s'ha convertit en costum com a co-
lofó del dia del patró de la ciutat. Tal 
com explicava la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, “ni el vent ha po-
gut amb la devoció pel nostre Patró 
Sant Blai, i centenars i centenars de 
borrianencs han eixit hui el carrer per 
a continuar complint amb la tradició 
que ens identifica com a poble i per 
a gaudir de tota la sèrie d'actes que 
durant el cap de setmana han sigut 
multitudinaris a la nostra ciutat”.  

Des de primera hora del matí les representants falleres de 2019 i de la Falla Sant Blai 
repartien prop de 2.500 entrepans, i a la Font els veïns i veïnes van poder degustar

al voltant de 200 litres de vi

2 |  3

SANT BLAI-FONT DEL VI



EL XII Aplec de Gegants i Cabuts 
CONFIRMA LA CREIXENT RECUPERACIÓ

DE CULTURA PRÒPIA I POSADA
EN VALOR DE LA TRADICIÓ

Ja durant les primeres hores del 
dia es podia intuir als voltants del 
CMC La Mercè que la dotzena edi-

ció de l'Aplec de Gegants i Cabuts de 
Borriana anava a ser especial, anava a 
ser diferent a l'habitual, especialment 
en veure el número i procedència de 
les colles i agrupacions participants 
en l'edició de 2019. Allí es donaven 
cita els i les membres de les agrupa-
cions de Bergara (País Basc), Torrejón 
d'Ardoz, Barberà del Vallés, Rubí, Ar-
tana, La Vall d'Uixó, la Muixeranga de 
la Plana, Faura, Vinaròs i Moncofa, per 
a participar en la Plantada dels dife-
rents gegants que a la vesprada par-
ticiparien en la multitudinària desfi-
lada a través dels carrers de la ciutat. 

Després del taller de cabuts, l'ager-
manament amb la Colla de Rubí, i la 
presentació en societat del nou cabut 

de la ciutat, Rafelet, els gegants s'in-
troduïen a l'interior del CMC La Mercè 
per a evitar que el vent poguera cau-

La Colla de Gegants i Cabuts de Borriana aconsegueix reunir en la desfilada vespertina 
a més de 100 cabuts i prop de 30 gegants en una cita en la qual han participat fins a 11 

agrupacions diferents de tot l'estat
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sar algun mal a les figures abans de 
l'inici de la desfilada de la vesprada. 
I pocs minuts abans de les cinc de la 
vesprada, i després del menjar cele-
brat en la Llar Fallera, es tornaven a 
trobar tots i totes per a arrancar una 
desfilada que ha transcorregut per la 
Tanda, Carrer Tarancón, L'Escorredor, 
el Raval i El Pla, per a desembocar en 
una Plaça Major repleta en la qual 
cada gegant ha realitzat el seu ball 
davant els nombrosos aplaudiments 
del públic assistent. Cada vegada que 
la Muixeranga de la Plana realitzava 
una de les seues estructures, els cen-
tenars de persones que han omplit 
les voreres del recorregut arrancaven 
les ovacions; o amb els balls que en 
diferents punts de la desfilada han 
realitzat tant els gegants de Borria-
na com els de les diferents agrupa-
cions participants al so de la música 
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
de Borriana o la Batukada de La Vall 
d'Uixó, una altra vegada els aplaudi-
ments eren protagonistes. Els més de 
cent cabuts animaven en tot moment 
la desfilada, en el qual s'ha pogut 
gaudir de la varietat i elaboració dels 
diferents personatges que hui s'han 
donat cita en la capital de la Plana 
Baixa. I amb el ball final en la Plaça 
Major, i tal com destacava el regidor 
de Cultura a Borriana, Vicent Granel, 
«s'ha pogut comprovar com aquest 
Aplec no per a de créixer i de recu-
perar bona part de la nostra tradició 
festiva, reunint punts i tants amants 
dels gegants i cabuts que ja tenen en 
la cita de la nostra ciutat un referent i 

que esperem que any rere any tornen 
a Borriana per a gaudir d'un especta-
cle tan especial com aquest».

Agermanament amb Rubí i bateig 
del nou cabut Rafelet. Ja durant el 
matí,  l'Aplec de Gegants i Cabuts ar-
rancava amb les diferents activitats 
organitzades per la Colla de Gegants 
i Cabuts de Borriana i la pròpia regi-
doria de Cultura. A partir de les onze 
del matí, desenes de xiquets i xique-
tes s'acostaven fins a la Mercè per a 

realitzar el seu propi cabut en el taller 
que es duia a terme a les portes del 
Centre Municipal de Cultura. Ha sigut 
el preludi d'un altre dels moments 
emotius del dia, ja que a l'interior de la 
Mercè se citaven les diferents colles i 
agrupacions participants en aquesta 
dotzena edició, per a *assistir a l'ac-
te de bateig i presentació en societat 
del nou «*cabut» amb el qual a partir 
d'ara compte Borriana. Es tracta de 
«Rafelet» que com explicava el direc-
tor del Centre Municipal de les Arts de 
Borriana, Pepe Azpitarte, «ha sigut el 
treball del professorat del centre qui 
ha fet possible que hui comptem amb 
aquest nou cabut, un homenatge a 
l'Historiador que dóna nom al nostre 
centre i que també simbolitza aquei-
xa aportació a la cultura, tradició i pa-
trimoni local en el qual sempre està 
disposat a col·laborar el CMA Martí de 
Viciana». A continuació, eren tant l'al-
caldessa de Borriana, Maria Josep Sa-
font, com el regidor de Cultura, Vicent 
Granel, els qui també signaven al cos-
tat del president de la Colla de Borria-
na, Enrique Lloret, i la presidenta dels 
Geganters de Rubí, Josefina Hinojo-
sa el document pel qual totes dues 
agrupacions han quedat agermana-
des i a través del qual es comprome-
ten a continuar col·laborant, viatjant i 
participant en els actes i promoció de 
la cultura gegantera que qualsevol de 
les dues organitzen en el futur.  
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LA FESTA DE LES PAELLES TORNA A REUNIR 
A PROP DE 1.200 PERSONES A LA TERRASSA 

PAYÀ DE BORRIANA

La Festa de les Paelles de Sant Blai 
de Borriana ha tornat a ser un èxit 
de convocatòria i participació per 

part de les prop de 1.200 persones 
que durant bona part de la jornada 
del dissabte s'han donat cita a la Ter-
rassa Payà de Borriana per a gaudir 
d'un dels actes més multitudinaris de 
les celebracions patronals en honor a 
Sant Blai. I això que el vent que des de 
primera hora del matí bufava a Bor-
riana podia amenaçar amb que més 
d'una persona es replantejara la seua 
assistència a l'acte. Però no ha sigut 
així, i a partir de les dotze del migdia, 
les quadrilles d'amics i aquells que ha-
vien d'encarregar-se de l'elaboració de 
les paelles, començaven a reunir-se en 
un dels extrems de la Terrassa per a 
iniciar tot el procés de cuinat.

Amb l'organització de la Cerveseria 
Baviera, que repartia aperitiu, se-
ient, taula, coberts, llenya i arròs per 
a cada persones inscrita i el patrocini 
de l'Ajuntament de Borriana, la Festa 
de les Paelles “s'ha convertit quasi en 
una cita obligada per als i les joves de 
Borriana dins de la programació es-

pecial de Sant Blai, que aquest cap de 
setmana ha tornat a aconseguir que 
milers de persones hagen eixit als 
carrers per a participar dels actes i ini-
ciatives dissenyades per l'Ajuntament 
i associacions o empreses col·labora-
dores”, tal com ha explicat la regidora 
de Festes, Lluïsa Monferrer. En total 
han sigut més de 1.150 persones les 
que en aquest tercer cap de setmana 
de celebracions patronals s'han acos-
tat fins a la Terrassa Payà, que durant 
tota la jornada ha vist transformada 
la seua imatge, amb la festa i la ger-
manor viscuda durant tota la Festa. A 
més, l'actuació de la Fiesta Orquesta 

i les posteriors sessions de dj's cele-
brades la mateixa Terrassa Payà, han 
fet que la Festa de les Paelles fins i tot 
s'haja allargat durant bona part de la 
vesprada i fins a ben entrada la nit, 
amb algunes persones participants 
aprofitant les celebracions de la ves-
prada per a continuar prenent part en 
els actes programats, com l'Aplec de 
Gegants i Cabuts. Vist l'èxit i les ga-
nes dels i les participants a l'hora de 
desafiar al vent, la Festa de els Paelles 
apunta a continuar sent una referèn-
cia de la gent jove de Borriana durant 
futures celebracions de les festes pa-
tronals en honor a Sant Blai. 
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Óscar Ania I Ariday Gutiérrez PREMIATS 
COM A MILLORS ESPORTISTES DE 2018 EN LA 

GALA DE L'ESPORT LOCAL DE BORRIANA

E l pati de butaques del CMC La 
Mercè ha tornat a quedar-se 
pràcticament xicotet amb la 

tercera edició consecutiva de la Gala 
de l'Esport Local de Borriana, que la 
regidoria d'Esports va decidir recu-
perar en 2017 després de diversos 
anys sense celebrar-se a la ciutat. Ha 
sigut a partir de les huit de la vespra-
da quan s'ha iniciat una Gala de l'Es-
port que enguany tenia com a gran 
novetat la incorporació dels reconei-
xements especials als clubs espor-
tius de la ciutat, els qui podien triar 
a algun o alguna dels seus esportis-
tes o els seus equips i seccions que 
hagueren destacat en 2018, i que 
han sigut els i les primeres a pujar a 
l'escenari per a rebre el seu guardó. 
Yeimer López del Club Atletisme Bu-
ris-Ana, Juanvi Planelles del Club

Bàsquet Borriana, Daniel Escriche del 
Club Borriana Futbol Base, Ramón 
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Llopis del CD Borriana de futbol, l'In-
fantil A del Club Esportiu Salesians, 
Juanjo Domingo del club Sorinthule 
Football Pro Borriana, Rafael Llopis 
del Club Futbol Sala JPM Borriana, 
Equip Cadet del Club Gimnàstica Rít-
mica de Borriana, Ángel Ania del Club 
Paddel Surf Borriana, Rubén Alonso 
i Óscar Ferreria pels seus èxits en el 
món dels Ral·lis , Silvia Valls del Club 
de Tir amb Arc de Borriana, Telmo Te-
jedo del Club Regates Borrriana, Luís 
Ferrer del Club Windsurfing Borriana 
i Ismael Cervera com a gran triomfa-
dor del ciclisme local, han sigut els 
i les triades per les directives dels 
seus propis clubs com a esportistes 
i equips més destacats de 2018. I a 
continuació, la Gala de l'*Esport Local 
de Borriana ha viscut el seu moment 
més àlgid amb el lliurament dels fins 
a huit guardons especials d'aquesta 
edició de 2019. Els diferents repre-
sentants municipals han anat acos-
tant-se a l'escenari per a entregar 
els guardons, el primer d'ells per a 
Pepe Ortiz García, del Club Taekwon-
do Virgilio, com Millor Esportista 
Promesa Masculí de 2018, a qui ha 
seguit Andrea Burguete Beltrán, de 
la Universitat Europea Tenispain Ma-
drid com Millor Esportista Promesa 
Femenina. Un altre dels moments 

de la vesprada-nit ha arribat amb el 
lliurament del Premi Esport i Diversi-
tat per al jove Ángel Vicent Leiza del 
Club Atletisme Vila-real. A continua-
ció s'acostaven fins a l'escenari de la 
Mercè, totes i tots els representants 
dels equips directius de la totalitat de 
Centres Educatius de Borriana, els 
qui per la seua participació en el Dia 

Europeu de l'Esport Escolar han rebut 
el reconeixement conjunt de la ciutat 
de Borriana. I com cada any, la Gala 
de l'Esport també ha volgut premiar a 
aquelles empreses o entitats que col-
laboren directament en el foment de 
l'activitat física, en aquest cas amb el 
lliurament del premi al Centre Podo-
lògic Gustavo Agustí. Arribava llavors 
el moment de rebre a l'i la Millor Es-
portista de 2018 a Borriana. En cate-
goria Femenina, ha sigut la gimnasta 
del Club Gimnàstica Rítmica de Borri-
ana, Ariday Gutíerrez Llopis qui rebia 
el guardó, mentre que el lliurament es 
tancava amb la presència en l'esce-
nari d'Óscar Ania Barrachina, del Club 
Paddel Surf Borriana, tots dos pels 
grans assoliments collits durant tota 
la passada temporada. La Gala s'ha 
tancat amb el lliurament de l'Esment 
Especial a Consuelo Escrivà Burgue-
ra, per tota una vida dedicada al Bàs-
quet. Tal com han recordat durant la 
seua presentació, Consuelo ha jugat 
fins a dos equips de la Primera Divisió 
estatal, combinant-ho ja en eixa èpo-
ca com a entrenadora, la qual cosa la 
porta posteriorment a reobrir l'Escola 
de Básquet del col·legi Salesià i dirigir 
durant més de quinze temporades 
a diversos equips femenins del Club 
Bàsquet Borriana i a l'equip sènior 
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masculí. Tal com recordava el regidor 
d'Esports, Vicent Granel al final de la 
Gala, “figures com la de Consuelo ens 
fan continuar veient en l'esport local 
una font d'inspiració i de transmissió 

de valors, per això creiem que aques-
ta nova edició de la Gala de l'Esport ha 
de servir per a continuar fomentant 
la pràctica esportiva i els hàbits sa-
ludables, i reconeixent el treball que 

dia a dia realitzen els i les esportistes 
borrianenques, que mereixien tornar 
a tindre aquest reconeixement anu-
al que hui hem celebrat en el CMC La 
Mercè”. 
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2.000 PERSONES CLAMEN PER LA DIGNITAT DEL 
LLAURADOR I LA DEFENSA DE LA CITRICULTURA 
EN UNA MANIFESTACIÓ MASSIVA 

“El llaurador valencià exigix a 
Europa el respecte i la dig-
nitat que el nostre treball 

mereix”. Així resava la pancarta que 
ha obert la manifestació convocada 
per la Plataforma per la Dignitat del 
Llaurador i totes aquelles associaci-
ons i col·lectius del sector citrícola, així 
com el propi Ajuntament de la ciutat, 
els representants de la qual també 
s'han sumat a la marxa que ha recor-
regut els principals carrers del centre 
de la ciutat fins a desembocar en la 
Plaça Major, on la imatge de milers de 
persones clamant per un tracte just a 
la taronja valenciana ha sigut la més 
cridanera. A les set i mitja de la ves-
prada, i en la plaça Generalitat estava 
convocada la ciutadania de Borria-
na, que ja el passat 18 de desembre 
i en la primera de les concentracions 
per un futur per al sector citrícola va 
acudir a la trucada, i que en aquesta 
ocasió encara ha sigut més nombro-
sa i multitudinària. Així, a les huit en 
punt arrancava una manifestació que 
ha passat per L'Escorredor, El Raval, 
el Pla i el carrer Major on un dels crits 
i proclames més repetit ha sigut tan 
simple com “taronja valenciana” en 
referència als acords de la Unió Eu-
ropea amb els països del sud d'Àfrica 
que estan ofegant al sector en terres 

valencianes, especialment als i les 
agricultores, que en aquesta última 
campanya han hagut d'abandonar 
fins i tot la fruita en el propi arbre de-
gut als preus irrisoris que el mercat 
actual els ofereix.

A l'arribada a la plaça Major, la matei-
xa Cooperativa Agrícola Sant Josep de 
Borriana oferia suc de taronja a tots 
i totes les assistents, mentre en el 
centre de la plaça es podia contem-
plar la intervenció artística reivindica-
tiva realitzada per l'artista local Juan 
Poré i en la qual es reproduïa l'actual 
situació del camp valencià, i especial-
ment de la taronja a les comarques de 
la Plana. Un hort convertit en cemen-
teri i en el qual un taronger totalment 
sec recorda la imatge actual de molts 
camps de Borriana i les localitats ve-
ïnes. Han sigut els propis agricultors 
els qui han llegit el manifest acordat 
per la Plataforma per la Dignitat del 
Llaurador i en el qual han tornat a in-

sistir en la necessitat de “modificar 
l'acord signat amb Sud-àfrica, aplicar 
immediatament la clàusula de salva-
guarda i exigir les màxima cauteles i 
controls als productes importats, així 
com la reciprocitat en les producci-
ons de països tercers”, per a acabar 
també reclamant el compliment de la 
Llei de la cadena alimentària i les aju-
des directes als productors afectats”. 
Per part seua, l'alcaldessa de Borri-
ana, Maria Josep Safont, també s'ha 
dirigit a les centenars de persones 
concentrades en la plaça Major per 
a recordar que “és inadmissible l'ac-
tual desequilibri entre la distribució 
i la renda percebuda pel productor” i 
a més ha afegit que “la voluntat polí-
tica i convicció en el sector agrari per 
part del Consell està evidenciant-se 
d'una manera contundent i ferma i 
ens consta que ja s'està treballant en 
quatre línies amb caràcter d'urgència, 
entre les quals destaquen la posada 
en marxa d'una campanya de foment 
de consum de cítrics valencians en els 
mercats internacionals, obrir la possi-
bilitat de línies de bonificació de crèdit 
per als agricultors que ho necessiten, 
així com abordar les ajudes mínimes 
de fins a 15.000 euros per a aquells 
que tinguen pèrdues”. Al seu costat, 
el regidor d'Agricultura, Vicent Garcia, 
també ha volgut manifestar que “ara 
ja sabem el que ha suposat l'acord 
de la Unió Europea amb els països 
del sud d'Àfrica per als nostres agri-
cultors, així que continuarem exigint 
al govern espanyol que ens tinga en 
compte, que no ens torne a utilitzar 
com a moneda de canvi, i que force ja 
l'aplicació de la clàusula de salvaguar-
da, no a l'octubre com diu el Ministre, 
que el faça ja!”. Així, amb una forta 
ovació per al propi sector de la citri-
cultura es tancava una manifestació 
que a Borriana ha suposat una de les 
mobilitzacions ciutadanes més mas-
sives que es recorden en molts anys 
en la capital de la Plana Baixa. 

 

MANIFESTACIÓ PER LA CITRICULTURA



EL NOU MUSEU FALLER I ELS COENTS 
PROTAGONISTES DE LA PRESÈNCIA DE 
BORRIANA EN FITUR 2019

E ls regidors de Turisme, Vicent 
Garcia, i de Cultura, Vicent Gra-
nel han sigut els encarregats 

de promocionar la ciutat de Borriana 
i els seus productes i recursos turís-
tics durant l'edició de FITUR 2019. I 
ho han fet amb diversos actes i ci-
tes que han tingut lloc durant la jor-
nada del dijous, que han començat 
amb una de les grans novetats que 
enguany la capital de la Plana Bai-
xa ha volgut que siga protagonista 
en la Fira Internacional de Turisme. 
Es tracta del recentment inaugura 
Museu Faller de Borriana, que com 
ha explicat Granel “durant aquests 
primers mesos d'obertura al públic 
ha rebut fins i tot moltes més visi-
tes de les esperades, per la qual cosa 
hem comprovat com s'ha convertit 
en un dels al·licients més atractius 
per a visitar per aquelles persones 
que visiten la nostra ciutat”. Així, ha 
sigut la roda de premsa en la qual 
tots dos representants municipals 
han explicat tant el procés de creació 
i construcció del Museu situat en el 
CMC La Mercè Borriana com el bon 
funcionament des de la seua inaugu-
ració, la que ha iniciat a primera hora 
del matí la participació i difusió dels 
recursos locals en FITUR. A més, l'ac-
te de presentació del Museu Faller 
de Borriana s'iniciava amb un vídeo 

promocional sobre les festes josefi-
nes que la ciutat viurà en menys de 
dos mesos, així com altres tradicions 
i atractius locals, com la celebració de 
la Creus de Maig que també té gran 
arrelament a la ciutat.

A penes un parell d'hores després, el 
protagonisme de les Falles i el Mu-
seu Faller es traslladava a un dels 
productes gastronòmics més repre-
sentatius de Borriana, com són els 
Coents. Si ja en els dos últims anys, 
la marca Coents de Borriana” va 
atraure desenes i desenes de perso-
nes que volien conéixer els secrets 
del producte típicament borrianenc, 

el showcooking que hui ha tingut lloc 
en FITUR i on diversos cuiners han 
mostrat la infinitat de possibilitats 
culinàries dels Coents, ha fet que 
encara més gent haja degustat per 
primera vegada el producte. En pa-
raules del mateix regidor de Turisme, 
Vicent Garcia, “productes tan nostres 
com els Coents, i el treball que en els 
últims anys han realitzat aquells 
restauradors i carnissers de Borri-
ana que treballen amb ells, han fet 
que s'haja convertit en un emblema 
i una forma més de donar a conèixer 
la nostra ciutat, així que tan sols cal 
veure el número de públic i d'autori-
tats que ser han acostat a gaudir del 
showcooking per a veure el creixe-
ment tant a nivell de vendes com de 
promoció que ha suposat la marca 
“Coents de Borriana”. Així, personali-
tats com el Molt Honorable President 
de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, o la Vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, han volgut conèixer les 
diferents propostes presentades per 
Borriana en FITUR, tant optant per la 
possibilitat de conèixer les Falles de 
Borriana a través del muntatge 3D 
que es pot gaudir en el mateix Mu-
seu Faller, com degustant algun dels 
plats cuinats en FITUR i on el Coent 
ha sigut protagonista. 
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Quan encara no eren les nou i 
mitja del matí a Borriana, els 
operaris de Via Pública i els 

membres de Protecció Civil de la ciu-
tat es disposaven a encendre la fo-
guera en la zona marítima que marca 
l'inici de les celebracions en honor a 
Sant Antoni en la capital de la Plana 
Baixa. Les desenes de cavallistes se 
citaven precisament en la zona ma-
rítima per a participar en el passacar-
rer que a partir de les onze i mitja i 
amb la missa ja celebrada, tenia lloc 
pels principals carrers del Port. Mal-
grat que molts alçaven el cap inten-
tant intuir les possibles precipitaci-
ons, tant la benedicció inicial dels 
animals, com la cercavila encapçala-
da per la Colla de Dolçainers i Tabale-
ters de Borriana i els i les cavallistes, 

així com el posterior repartiment del 
“rotllo” que ha tingut lloc a la porta 
de l'Església del Port, s'han pogut 
desenvolupar sense problemes. Fins 
allí s'han desplaçat tant la regidor de 

Festes a Borriana, Lluïsa Monferrer, 
així com l'alcaldessa de Borriana, 
Maria Josep Safont, i les Reines Fa-
lleres de la ciutat en 2019, Mar Za-
mora i Anne Alós, els qui han sigut 

NI EL FRED NI LA PLUJA PODEN
AMB LES CELEBRACIONS EN HONOR

A Sant Antoni de Borriana
Encara que l'amenaça de precipitacions ha sigut una constant durant tot el diumenge, 

els actes tant del Port al matí, com en el centre de la ciutat a la vesprada s'han dut a terme 
amb una gran participació

 

SANT ANTONI



les primeres a començar a repartir els 
centenars de “rotllos” que ja durant 
el matí s'han repartit. Primer els i les 
cavallistes, i més tard veïns i veïnes 
que portaven amb si des de gossos 
a peixos de colors, tortugues, gats 
e per fins i tot algun lloro, desenes i 
desenes de persones han pogut tant 
beneir a les seues mascotes com 
portar-se el “rotllo” commemoratiu 
de la jornada, que com és tradició a 
Borriana ha dedicat el matí a les ce-
lebracions en el Port.

Ja durant la vesprada, l'activitat es 
traslladava fins al centre de la ciutat, 
on de nou els i les cavallistes i els car-

ros tirats per rucs eren qui iniciaven 
en la plaça Major la cercavila prèvia 
tant al “bureo” com la “dansà” de Sant 
Antoni que tenia lloc en la zona de la 
Mercè. Allí desembocava una multi-
tudinària cercavila que també ha po-
gut rebre les benediccions a les seues 
mascotes a les portes de l'Església de 
la Mercè per a més tard rebre també 
el “rotllo” de mans de les represen-
tants municipals i falleres, així com 
dels i les membres de la JLF que en tot 
moment han coordinat i realitzat el 
repartiment. Minuts més tard, la calor 
ja arribava des de la gran foguera que 
com és tradició a Borriana s'encén en 
la plaça José Iturbi, i on famílies sen-

ceres i grups d'amics i amigues fins i 
tot s'animen a torrar el sopar que han 
pogut degustar. A pocs metres, en el 
carrer La Tanda, es tancava també 
la cinquena edició de la Fira de Sant 
Antoni, que tant la regidoria de Co-
merç, com la Federació i l'Associació 
Comerç del Centre han dut a terme 
durant tot el cap de setmana, i en el 
qual s'han pogut tant “dinamitzar les 
compres al llarg del carrer La Tanda 
on més de 20 establiments han tret 
els seus productes, així com fer gau-
dir als més xicotets i xicotetes amb 
les activitats i tallers que s'han dut 
a terme tant el dissabte com durant 
tota la jornada del diumenge”.  
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EL BUS PER LA LLENGUA FA DUES PARADES 
A BORRIANA PER A CONTINUAR ACOSTANT 
EL VALENCIÀ A CENTENARS D'ESCOLARS

Prop de 200 escolars de Borria-
na han pogut gaudir i aprendre 
una mica més sobre el valencià 

amb la primera de les jornades de 
tallers que el Bus per la Llengua ha 
dut a terme en la Plaça Major de la 
ciutat. Sota el lema “Sempre teua. La 
teua Llengua”, el Bus per la Llengua 
estarà a Borriana també durant la 
jornada del dimecres, quan tornen a 
repetir-se els fins a cinc tallers que 
té programats per a desenvolupar en 
cadascuna de les poblacions que un 
any més s'han sumat a la campanya 
per a “seguir endavant amb la pro-
moció social del valencià, i fonamen-
tar-la tal com fa la pròpia Conselleria 
en els principis que inspiren la polí-
tica lingüística de la Generalitat, que 
aposta per la diversitat lingüística i 
la cohesió social com a valors bàsics 
per a aconseguir l'equitat lingüísti-
ca», tal com explicaven els regidors 
Vicent Granel i Cristina Rius que no 
han volgut perdre's aquesta primera 
jornada. 

Així, han iniciat a primera hora del 
matí els tallers, els alumnes i alum-
nes de cinquè i sisè de primària del 
CEIP Roca i Alcaide, als quals han se-
guit els i les dels mateixos cursos del 
Villa Fátima. Ha sigut a partir de les 

onze i mitja del matí quan l'alumnat 
del CEE Pla d'Hortolans també ha 
volgut sumar-se a l'aprenentatge i 
conceptes que trasllada el Bus per 
la Llengua, que ha tancat la seua pri-
mera jornada d'activitat amb la visita 
de les diferents classes de quart de 
primària del CEIP Penyagolosa, per-
què a última hora del matí haja si-
gut el col·legi Salesià qui també haja 
participat en aquesta iniciativa que 
com recordava el regidor de Norma-
lització Lingüística, Vicent Granel, “és 
quasi una tradició en el nostre mu-
nicipi, malgrat que cada any la Con-

selleria fa un esforç més per renovar 
els tallers i oferir així una visió i una 
activitat molt més divertida i entre-
tinguda que fa que eixa promoció 
social de la nostra llengua siga en-
cara més efectiva, i que centenars 
i centenars d'escolars de Borriana 
comencen a apreciar la importància 
de l'ús del valencià i la seua capa-
citat com a element socialitzador 
dins d'aquestes etapes escolars”. De 
nou el dimecres, i a partir de les nou 
i vint del matí el Bus per la Llengua 
reprenia l'activitat amb les visites de 
l'alumnat del CEIP Pare Vilallonga, 
més classes i cursos del Roca i Al-
caide, així com la visita a última hora 
del matí de l'IES Llombai, uns i unes 
estudiants d'ESO per als qui també 
s'han adaptat els diferents tallers 
que es realitzen tant a l'interior del 
bus com en la mateixa plaça Major. 
Practicar amb vocabulari específic 
valencià amb l'“Alfaruleta”, treballar 
en equip i conèixer millor el nostre 
territori amb el taller “Una de qua-
tre”, o treballar els sentiments posi-
tius amb la creació de paraules que 
proposa “Paraules Esteses” han si-
gut algun dels tallers que han pogut 
gaudir desenes i desenes d'alumnes 
i alumnes. 

 

BUS PER LA LLENGUA



Un any més, i ja van un total de 
20 edicions, la tradicional Vol-
ta a les Ermites de Borriana 

ha tornat a demostrar la devoció que 
els veïns i veïnes de la ciutat tenen 
per aquesta activitat, ja que després 
del recompte d'inscripcions i repar-
timent de samarretes, que enguany 
s'han millorat per a convertir-les en 
tècniques alhora que commemorati-
ves, han sigut prop de 800 les per-
sones que s'han donat cita al costat 
del casal de la Falla Don Bosco per a 
prendre l'eixida de la Volta. I fins allí 
també s'han acostat per a participar 
en aquest vintena edició de la Volta 
a les Ermites, la regidora de Festes, 
Lluïsa Monferrer, així com l'alcaldes-
sa, Maria Josep Safont, o la també 
regidora, Cristina Rius, les qui, un 
any més, han volgut “prendre part 
en aquesta iniciativa que pràctica-
ment és una tradició a Borriana, i que 
combina a la perfecció l'exercici físic 
i els hàbits de vida saludable amb el 
coneixement del nostre patrimoni 
arquitectònic repartit pel terme mu-
nicipal, per això la regidoria de Festes 
sempre col·labora i fa tot el possible 
per a la seua organització. També 
en eixa eixida estaven presents els 
membres de la Falla Don Bosco que 
un any més s'han encarregat de l'or-

ganització i inscripcions i de tindre'l 
tot a punt perquè res fallara durant el 
recorregut. I així ha sigut, ja que com 
destacava des de la Falla, Salvador 
Doménech, “estem molt contents 
amb aquesta vintena edició, ja que 
a més de recuperar actes com el de 
la Paella Monumental que hem cele-
brat en finalitzar el recorregut, o anar 
aportant cada vegada més material, 
refrigeris i menjar durant la Volta, fa 
que cada any arribem a xifres tan im-
portants de participació com les prop 
de 800 persones que hui s'han donat 
cita ací”. Així, ja des de l'inici, cente-
nars de persones han pogut gaudir 
del ritme amb el qual es desenvolupa 
la Volta a les Ermites, que sense ser 
una competició, també fa possible la 
pràctica esportiva, ja que són un total 
de 25 quilòmetres els que es recor-
ren un any més. Després de passar 

per l'Ermita de Sant Blai, encara dins 
de la ciutat, els i les participants han 
iniciat el camí que els porta fins a 
l'Ermita de Santa Bàrbara, on l'orga-
nització oferia un complet esmorzar 
per a recuperar les forces que s'ha-
gueren pogut perdre durant el primer 
tram, malgrat que també en l'eixida 
s'oferia un complet desdejuni amb 
xocolate i fartons. Més tard, la Volta a 
les Ermites recorre part del Clot de la 
Mare de Déu per a passar per a l'Er-
mita de la Mare de Déu de la Miseri-
còrdia, on una vegada més s'ha pogut 
reposar forces gràcies a les begudes i 
refrigeris que enguany s'han repartit 
en totes i cadascuna de les parades 
en el recorregut. Després de recórrer 
la façana marítima a través de l'Avin-
guda Mediterrània, la Volta arribava 
a la zona sud del terme municipal 
per a visitar l'Ermita de l’Ecce Homo 
i finalment la de la Sagrada Família, 
última parada abans de la tornada 
al nucli urbà i de l'aplaudiment final 
amb el qual molts i moltes de les par-
ticipants han finalitzat el recorregut. 
Cap a les dues del migdia l'olor a pa-
ella ja podia sentir-se en el punt tant 
d'eixida com d'arribada de la Volta, ja 
que en aquesta vintena edició, l'or-
ganització decidia recuperar la Paella 
Monumental a la qual es tenia dret 
pel mòdic preu de dos euros. Tal com 
han coincidit a assenyalar tant els 
membres de la Falla Don Bosco, com 
les mateixes representants muni-
cipals “de nou la Volta a les Ermites 
es mostra com un referent, com una 
cita pràcticament ineludible per als i 
les borrianenques, i que després de 
dues dècades està més que assen-
tada en la capital de la Plana Baixa, 
sent fins i tot motiu d'inspiració per a 
altres esdeveniments d'aquest tipus 
que en els últims anys han sorgit en 
localitats veïnes, la qual cosa encara 
ens fa estar més satisfets de veure la 
gran participació que en aquest diu-
menge s'ha viscut a Borriana”.  

LA VOLTA A LES ERMITES DE BORRIANA CONFIRMA
LA SEUA BONA SALUT AMB LA PARTICIPACIÓ DE 800 
PERSONES EN LA SEUA VINTENA EDICIÓ
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L'ALUMNAT DELS CEE PLA D'HORTOLANS
I LA PANDEROLA PROTAGONITZEN EL DIA
DE L'ARBRE CELEBRAT A BORRIANA

A l voltant de 150 alumnes dels 
Centres d'Educació Especial 
Pla d'Hortolans de Borriana i 

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

responsables de la jornada dins de 
la Direcció Territorial, com la pròpia 
alcaldessa de Borriana, Maria Josep 
Safont, qui al costat dels regidors 
de  Bruno Arnandis i Vicent Aparisi 
no han volgut perdre's aquesta jor-
nada especial de treball i protecció 
del Medi Ambient. La mateixa Safont 
ha «animat a tots i totes les que es-
teu ací a col·laborar en la plantació i 
a saber que aquest Riu Millars és un 
espai natural a conservar i que per-
tany a tots i totes, per això hem de 
respectar-lo, cuidar-lo i gaudir-lo». 
Així, després de la recepció de tots i 
totes les participants en el Dia de l'Ar-
bre, ha tingut lloc l'esmorzar que s'ha 
oferit, per a més tard començar amb 
les plantacions en la mateixa zona. 
Tal com explicava el regidor de Medi 
Ambient a Borriana, Bruno Arnandis, 
«precisament hui hem continuat amb 

la plantació dels exemplars d'oms 
resistents a la grafiosi que ja ens va 
oferir amb anterioritat el Ministeri 
de Medi Ambient i ja es van plantar 
en zones com el Clot, i que hui tam-
bé tindran el seu espai dins del Riu 
Millars per a continuar amb aqueixa 
recuperació d'espècies autòctones 
que, a més, ja estan preparada per a 
resistir a alguna de les plagues que 
últimament han afectat la nostra 
zona». La jornada es tancava amb la 
celebració d'un taller ambiental en el 
qual els quasi 200 alumnes i alumnes 
dels centres han pogut construir les 
seues pròpies boles Nendo Dango, un 
invent del biòleg japonès Masanobu 
Fukuoka que consisteix a elaborar 
una boles d'argila que contenen en la 
seua interior llavors, i que fan que es-
tiguen protegides, per exemple, dels 
ocells, a més de mantindre la humitat 
suficient com per a poder conver-
tir-se en un arbre o planta una vegada 
arriben les primeres pluges. 

 

DIA DE L'ARBRE



LA MOSTRA AGROALIMENTÀRIA DE BORRIANA 
TANCA UNA NOVA EDICIÓ AMB UN GRAN ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ

Tal com ja anunciaven el regidor 
d'Agricultura de Borriana, Vi-
cent Garcia, i el representant de 

la Cooperativa Agrícola Sant Josep de 
Borriana, Juanvi Moros, durant l'acte 
de presentació d'una nova edició de 
la Mostra Agroalimentària, «enguany 
la taronja, la citricultura en general i 
l'actual situació del sector seran pro-
tagonistes en les xarrades que sempre 
programa la Mostra». I després que en 
la jornada inicial de la Mostra l'anàli-
si exhaustiva del futur del sector fóra 
protagonista amb la conferència de 
César Estañol, portaveu de la Plata-
forma per la Dignitat del Llaurador, en 
la segona jornada ha sigut una de les 
possibles aplicacions comercials dels 
cítrics qui ha centrat l'atenció del nom-
brós públic assistent. Vicente Hernán-
dez del Amo, gerent de l'empresa Li-
cores Artesanos de Borriana SL ha 
sigut qui ha protagonitzat aquesta 
segona conferència, fent al·lusió tant 
a l'actual situació del sector com de les 
opcions que a nivell de productes ela-
borats a base de taronja o altres cítrics 
poden tindre a nivell comercial. Al seu 
costat, han volgut estar les entitats 
i persones que cada any col·laboren 
en l'organització i duta a terme de la 
Mostra, com els representants de la 
Cooperativa, Juanvi Moros i José Mon-

toliu, la directiva i bona part de l'asso-
ciació de Amas de Casa de Borriana, 
així com l'Associació d'Hostaleria de 
Borriana, que en aquesta jornada final 
de la Mostra fins i tot ha volgut oferir 
una paella acompanyada precisament 
per allioli de taronja. I també la repre-
sentació municipal, que com succeïra 
ja el dilluns ha estat encapçalada per 
l'alcaldessa Maria Josep Safont i el re-
gidor d'Agricultura de la ciutat, Vicent 
Garcia, els qui al costat de la regido-
ra de Participació Ciutadana Maribel 

Martínez, han volgut destacar “l'èxit 
de convocatòria que any rere any 
aconsegueix la Mostra Agroalimentà-
ria i que en aquest 2019 no ha sigut 
excepció, ja que hem pogut conèixer 
més a fons diferents punts de vista 
sobre la citricultura, i com hem de tre-
ballar junts i juntes com en la Mostra, 
per a continuar dignificant a un sector 
tan nostre”. El mateix Garcia ha afegit 
finalment que “volem agrair el treball 
de tanta i tanta gent per a l'organitza-
ció de la Mostra, i que a més enguany 
s'haja volgut dedicar temàticament a 
un sector com el citrícola, tan nostra 
i que passa per una situació tan difícil, 
així que esperem anar sumant granet 
a granet d'arena per a recuperar la dig-
nitat que mai haurien d'haver perdut 
els agricultors”. 
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CONTINUEN ELS BALDEJOS NOCTURNS
I SERVEIS FA UNA CRIDA AL CIVISME PER
A EVITAR ABOCAMENTS INCONTROLATS

E l Departament de Serveis i Via 
Pública municipal ha volgut fer 
una nova crida “al civisme i els 

comportaments correctes a l'hora 
de depositar residus o abocaments 
en la via pública”, després de l'anàlisi 
dels treballs que des de fa diversos 
mesos es duen a terme en el conjunt 
de la ciutat, i que es continuen rea-
litzant durant aquest 2019 a base 
de baldejos mecànics especials du-
rant l'horari nocturn que permeten 
augmentar la capacitat de neteja del 
servei municipal. Així ho ha explicat el 
màxim responsable de l'àrea, Vicent 
Aparisi, qui ha detallat que “ja a la fi 
d'estiu vam creure necessari fer di-
verses campanyes tant informatives 
com de conscienciació per a evitar els 
abocaments o depòsits de residus 
incontrolats, la qual cosa combinem 
amb l'inici d'aquests baldejos especi-
als nocturns que es duen a terme de 
forma diària, setmanal o quinzenal”.

Així, l'empresa concessionària del 
servei de neteja viària, FOBESA, va 
realitzar un estudi per a delimitar 
cada zona que necessitava d'aquests 
treballs especials nocturns, i que com 
explica Aparisi “es realitzen de for-
ma nocturna, perquè, d'una banda, 
suposen menys molèsties a nivell 

veïnal, i no se solapen amb els tre-
balls que diàriament es realitzen a 
la ciutat en horari diürn”. D'aquesta 
forma, el sector 1, corresponent al 
Pla, la Plaça Major, els Jardinets del 
Pla i part de la zona coneguda com el 

Huit, “s'estan realitzant baldejos de 
forma diària, mentre que per a sec-
tors com el 2, corresponent als car-
rers Sant Vicent i el Raval, o com el 3 
en la zona de Novenes, els baldejos 
nocturns es realitzen una vegada per 
setmana. Tal com expliquen des del 
departament tècnic encarregat dels 
treballs, “la qual cosa s'ha fet durant 
la segona part de 2018 i també en el 
que portem de 2019 és ampliar i mo-
dificar les zones en les quals es venia 
actuant anteriorment, perquè així 
llocs com La Bosca, el Camí d'Onda, 
la zona compresa entre les Avingu-
des Pere IV i Jaume I també puguen 

aprofitar-se dels canvis en les zo-
nes de neteja i els baldejos es facen 
extensius al conjunt de cada barri”. 
A més, també s'ha volgut informar 
sobre el resultat d'aquests treballs 
especials durant el passat 2018, 
ja que durant la campanya especial 
que es realitzava durant tot l'any va 
derivar en un total de 254,58 tones 
d'enderroc brut quan s'arribava a 
agost, mentre que en els dos mesos 
següents la quantitat retirada de la 
via pública era de 114,76 tones, per 
a un total de 370 tones, a les quals 
se sumaran les xifres de la campanya 
que durant el primer mes de 2019 es 
continua implementant a Borriana. 
A més, bona part de les recollides 
d'abocaments incontrolats, també 
han tingut lloc en el conjunt del ter-
me municipal, ja que tal com ha expli-
cat Aparisi “els treballs a la ciutat es 
realitzen per a augmentar la neteja i 

higiene en carrers i places, però gran 
part d'aqueixos abocaments incon-
trolats realitzats per particulars es 
donen en camps i horts de Borriana, 
així que el que fem és localitzar-los, 
informar l'empresa encarregada i fer 
eixos treballs extra de retirada al més 
prompte possible, encara que des de 
Via Pública i Serveis ens agradaria fer 
una nova crida al civisme, ja que com 
pot observar-se en el material gràfic 
que la mateixa empresa ha anat reco-
pilant en les últimes setmanes, gran 
part d'eixes tones recollides es deuen 
als depòsits de residus en zones molt 
poc transitades i de camp”. 

 

SERVEIS: NETEJA MUNICIPAL



EL RENOVAT EQUIP DIRECTIU DE SERVEIS 
SOCIALS DE BORRIANA EXPOSA EL SEU PLA 
DE TREBALL A LA PLANTILLA

LA CIUTADANIA DE BORRIANA CONEIXEN
EL FUNCIONAMENT DE L'AJUNTAMENT
EN LA JORNADA DE PORTES OBERTES

La renovada direcció del depar-
tament de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Borriana ha 

oferit una completa xarrada sobre 
el nou Pla de treball estipulat per a 
la gestió del servei municipal, i que 
ha tingut lloc en el Saló de Plens de 
l'Ajuntament de la ciutat. Fins allí s'ha 
desplaçat la totalitat de la plantilla de 
Serveis Socials per a escoltar i pren-
dre nota de les indicacions que ha 

oferit la recentment nomenada Cap 
Técnica del Servei, Cristina Marco 

Llopis, qui ha volgut detallar alguna 
de les novetats que a nivell de gestió 
s'implementaran a l'hora d'atendre 
els usuaris i usuàries de Serveis Soci-
als. A més, també han estat presents 
durant la xarrada, diverses de les 
representants municipals, entre les 
quals es trobava l'alcaldessa, Maria 
Josep Safont, les regidores Maribel 
Martínez i Maria Romero, o el regidor 
de l'àrea, Manel Navarro. 

L'Ajuntament de Borriana ha 
obert encara més les seues 
portes durant la jornada de 

Portes Obertes, gràcies a les dues 
visites realitzades des de la regidoria 
de Participació Ciutadana i Transpa-
rència del consistori. Ha sigut la ma-
teixa regidora de l'àrea, Maribel Mar-
tínez, qui a partir de les deu del matí 
ha rebut al primer dels grups que ha 
realitzat un completa visita a les tres 
plantes del consistori on han pogut 

conèixer de prop departaments com 
els d'Atenció Ciutadana o l'Oficina 
d'Informació al Consumidor, aquells 
que habitualment són els més de-
mandats per part de la ciutadania. 
Però a més, també han pogut endin-
sar-se fins a punts del consistori com 
els despatxos de les diferents regi-
dories o els departaments de premsa 
o informàtica. A més, totes dues visi-
tes han finalitzat amb la visualització 
d'un vídeo sobre la història del propi 
consistori i d'alguns dels edificis mu-
nicipals, i com des d'inicis dels anys 
noranta, és l'actual edifici de l'Ajun-
tament on es duu a terme bona part 
de la gestió municipal. 
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LES OBRES D'ADEQUACIÓ SEGUIXEN 
HABILITANT ITINERARIS ACCESSIBLES
EN EL CONJUNT DE LA CIUTAT

E l pla d'obres de condiciona-
ment d'Itineraris Accessibles 
en diversos trams de la xarxa 

viària municipal continuen endavant 
a Borriana, i tal com ha explicat el re-
gidor de Via Pública, Vicent Aparisi 
que hui mateix ha visitat les obres en 
la Ronda Panderola , “que avancen a 
bon ritme i en diversos dels punts on 
ja es van començar a executar durant 
el mes de desembre, els treballs ja 
estan acabats i l'accessibilitat a tra-
vés de les voreres ha millorat com-
pletament”. Així, i tal com quedava 
reflectit tant en la Memòria Valorada 
prèvia a l'inici de les obres, com en 
les paraules que hui pronunciava el 
regidor, “l'objecte d'aquesta campa-
nya d'obres i millores és el condici-
onament dels anomenats itineraris 
accessible mitjançant l'execució dels 
coneguts com a guals per als via-
nants en diversos punts de la ciutat, 
que una vegada acabats aconseguei-
xen enllaçar tot un recorregut en el 
qual l'accessibilitat s'ha solucionat 
de forma global”. A més, el mateix 
Aparisi ha comprovat de primera mà 
la tècnica utilitzada per a l'execució 
d'eixos guals per als vianants i que 
consisteix en la construcció de super-
fícies inclinades destinades a facilitar 
la comunicació entre plans situats a 
diferent nivell, seguint sempre les 

indicacions i que figuren tant en la 
normativa estatal com en l'autonò-
mica, i també dins de les determina-
cions marcades pel Pla Especial per 
a l'Accessibilitat a Borriana. Així, les 
dues grans àrees en les quals ja exis-
tien guals per als vianants però que 
precisaven de reforma o de millora 
han sigut les de la Ronda Panderola i 
el Passeig de Sant Joan Bosco. En la 
primera d'elles s'ha treballat i es con-
tinua amb les labors d'adaptació a 
les cantonades de la pròpia avinguda 
amb els carrers Carles I, carrer Vinar-

ralls, carrer Sant Andreu, Av. València 
i carrer Joan d'Àustria, a més de l'en-
creuament situat al costat de l'Esglé-
sia dels Desemparats. La finalització 
d'aquests treballs suposarà l'enllaç 
directe amb algunes de les obres que 
ja s'han realitzat en l'Avinguda Sant 
Joan Bosco, els encreuaments de la 
qual i cantonades amb el carrer Riu 
Millars, Germanies, Mestre Serrano, 
República Argentina i el mateix Jardí 
del Bes, ja han sigut adaptades. Tal 
com concloïa el mateix Aparisi una 
vegada visitades les obres “esperem 
que estiguen totalment llestes abans 
de la finalització del mes de gener, i 
amb això haurem sumat un nou i gran 
itinerari adaptat a la nostra ciutat 
perquè cada dia Borriana siga molt 
més accessible i les possibles barre-
res arquitectòniques de la Via Pública 
queden cada vegada en el passat”. 

 

ITINERARIS ACCESSIBLES



OCUPACIÓ REACTIVA EL SERVEI “EMPRÈN
I TRANSMET” AMPLIANT HORARIS D'ATENCIÓ 
A L'EMPRENEDOR I L'EMPRESA

SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE
LA CASA D'ACOLLIDA DELS SALESIANS
I L'AJUNTAMENT

La regidora d'Ocupació i Promo-
ció Econòmica de l'Ajuntament 
de Borriana, Maria Romero, ha 

volgut visitar  a les dues noves tècni-
ques que s'encarregaran de la reacti-
vació del servei “Emprèn i Transmet” 
que  atendrà qualsevol de les deman-
des que empresariat o emprenedors 
facen arribar a l'oficina on es prestarà 
el servei, i que quedarà situada en la 
Cambra Agrària de Borriana, gràcies 
una vegada a la col·laboració entre el 
consistori i el conegut com Pacte de 
la Ceràmica que continuen treballant 
units per a la creació d'ocupació i el 
desenvolupament empresarial.

Així, el renovat servei “Emprèn i 
Transmet” atendrà els dilluns de 
09:00 a 14:00 hores oferint tota la 
informació i assessorament parti-
cular per a empreses en temes com 
la recepció de subvencions, les altes 
en la seguretat social, els possibles 
plans d'empresa per a cadascuna 
d'elles...Mentre que els divendres, i 
en el mateix horari matinal, serà la 

tècnica encarregada de l'innovador 
servei de transmissió d'empreses, 
qui atenga també en el primer pis de 
la Cambra Agrària qualsevol de les 
consultes d'aquelles empreses que 
per qualsevol raó, diferent a l'econò-
mica, desitgen cessar la seua activi-
tat. I és que el servei que és exclusiu 
a nivell del territori valencià, s'encar-

rega de realitzar una anàlisi sobre la 
situació d'aquestes empreses corro-
borant la seua viabilitat econòmica, 
per a més tard actuar com a media-
dora i a través de la pàgina web del 
Ministeri de Treball per a la possible 
venda de l'empresa localitzant a po-
tencials compradors. 

E ls representants de la Funda-
ció Iniciativa Solidària Ángel 
Tomás, amb Ignacio Beltrán 

López al capdavant, i l'alcaldessa 
de Borriana, Maria Josep Safont han 
signat el conveni per a establir les 

condicions i compromisos aplicables 
a la subvenció prevista per la insti-
tució municipal. Tal com s'assenya-
la en la part del conveni referida a 
l'objecte de la subvenció, “es conce-
deix de forma directa una subven-
ció a la Fundació Iniciativa Solidària 
Ángel Tomás per un import total de 
10.000 euros per al finançament del 
projecte denominat “Manteniment 
del Centre d'Acolliment de menors 
Casa Don Bosco, trepitge emanci-
pació Buzzetti i projecte de suport 
educatiu. 
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LA SOLIDARITAT DELS COL·LEGIS DE BORRIANA 
ES MOSTRA UNA VEGADA MÉS A TRAVÉS DE 
DIFERENTS PROJECTES BENÈFICS

Tal com ja és habitual a la ciutat 
de Borriana, pràcticament tots 
els col·legis i centres d'infantil 

i primària han dut a terme diferents 
projectes solidaris o benèfics. Ja en el 
seu moment, Villa Fátima col·laborava 
amb l'ONG Educo amb el Mercat Soli-
dari que oferia l'opció fins i tot de rega-
lar un joguet a xiquets i xiquetes més 
necessitades. El Col·legi Salesià va dur 
a terme una vegada més la campanya 
del Quilo per a la recollida d'aliments 
destinada a Càritas. I , també, centres 
com el CEIP Novenes de Calatrava i el 
Cardenal Tarancón, col·laboraven amb 
prop de 900 euros donats a Creu Roja 
Borriana perquè continue desenvolu-
pant els seus projectes solidaris a la 

ciutat. Igualment, el CEIP Penyago-
losa duia a terme un any més el seu 
Mercat Solidari els beneficis del qual 
es destinen a l'ONG Amor en Acció. 
Pel que fa al CEIP Pare Vilallonga va 
aconseguir reunir suficients bene-
ficis com per a costejar un total de 
472 tractaments per a la malària, la 

Consolació va continuar col·laborant 
amb l'ONG Delwende i l'IES Jaume I, a 
través de la Fira i Festival solidari que 
va tindre lloc en el mateix centre, va 
arribar a recollir 1.236 euros, que en 
aquest cas se sumen al projecte Flor 
de Vida de la Fundació Le Cadó contra 
el càncer de mama. 

 

CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS



La inminencia de las elecciones hace que 
algunos intenten criticar lo que está bien, 
o se irroguen méritos que no les corres-
ponden, pero los Socialistas sólo tene-
mos como objetivo cumplir con Borriana, 
gobernando y gestionando para mejorar 
nuestra Ciudad, dejándonos de historias 
que otros –esos que Ustedes saben- con-
trolan mejor, porque es lo único que han 
hecho en 20 años: contar historias “i fer 
ben poc”.

L’ESCORREDEDOR,
MÁS VERTEBRACIÓN.
Un buen ejemplo de ello es el asfaltado de 
la calle l’Escorredor, que vertebra la Ciu-
dad después de la Avenida del puerto y 
que hoy ya presenta un estado adecuado, 
tras una ejecución en tiempo record, ge-
nerando las mínimas molestias. 

Al PP jamás le ha preocupado y ahora 
dice que lo han hecho “ellos” a través de 
la diputación… de pasmo. La mejora en el 
Escorredor, como otros tantos viales de 
Borriana, entra dentro del plan 135 de la 
diputación, que existe desde que los Soci-
alistas lo exigimos para que se repartiera 
el dinero entre todos los municipios y no 
a dedo. 

A Borriana se le concede un dinero y es 
Borriana, o sea, este Equipo de Gobierno, 
quien decide dónde gastarlo; y los Socia-
listas apostamos por l’Escorredor (el PP 
prefirió sumir a Borriana en la inmundi-
cia de los contenedores soterrados, por 
ejemplo) ¿Quieren ahora la medallita? La 
verdad es la verdad, pese a quien pese, y 
al final lo importante es que los Socialis-
tas somos quienes hemos apostado por 
mejorar los viales de Borriana y los resul-
tandos ahí están; los contenedores del PP 
siguen siendo un problema.
GRACIAS AL PSOE HOY HAY MÁS VERTE-
BRACIÓN Y MEJORES VIALES.

SANT GREGORI.
La situación del promotor ha mejorado 
al haber salido del concurso, pudiendo 
alcanzarse un acuerdo con el Ayuntami-
ento para desbloquear la situación… y 
mientras los Socialistas trabajamos in-
cesantemente ¿Saben que hace el PP? 
NADA. Así de sencillo: durante más de una 
década lo frenaron, los huertos se aban-
donaron y ahora, cuando toca unirse para 
luchar por un futuro para Borriana, se 
abstienen en los plenos (tan ricamente). 

Los Socialistas actuamos en conciencia, y 
desde la más estricta legalidad trabajare-
mos para que un proyecto tan importante 
por fin sea un realidad tangible.
GRACIAS AL PSOE, HOY SANT GREGORI 
ESTÁ MÁS CERCA.

SEGURIDAD VIAL.
Borriana hoy tiene más seguridad vial. 
Tras la puesta en funcionamiento de un 
radar pedagógico en la Avda. Cardenal 
Tarancón –otra iniciativa Socialista que 
“otros” pretenden atribuirse- se ha cons-
tatado su efectividad dando más seguri-
dad a una de las zonas más transitadas 
de Borriana. 

Por otro lado, el radar móvil controla la ve-
locidad en otro viales, principalmente en 
aquellos cuyos vecinos lo han demandado. 
Muy lejos de ningún afán recaudatorio, a 
través de redes (y especialmente el twit-
ter de la Policía Local), se advierte expre-
samente cuáles serán las zonas a vigilar, y 
es porque los Socialistas no pretendemos 
castigar con el radar, sino mejorar (el PP 
es quien despilfarraba y subía impuestos 
recaudando más, nosotros NO).
GRACIAS AL PSOE HOY HAY MÁS SEGU-
RIDAD VÍAL.

MÁS PREVENCIÓN:
ALEGACIONES AL DECRETO
SOBRE EL JUEGO.
Los Socialistas hemos tomado la iniciati-
va para formular alegaciones al proyecto 
de Decreto del Consell, que modifica la re-
gulación autonómica de salones de juego, 
pues a pesar de que este proyecto mejora 
la actual, consideramos que tenemos que 
proteger al máximo a los más vulnerables: 
los menores. 

Por eso hemos formulado alegaciones en 
dos sentidos: uno, para que la distancia 
mínima a los centros educativos de estos 
salones sea de 250 metros, y otro para 
que aquellos expedientes que se encuen-
tren en tramitación se vean sometidos a 
esta nueva regulación. ¿Saben que han 
hecho los demás grupos? “tres i no res”.

Entretanto, la Policía Local (URCE) planifi-
ca acciones sobre ludopatía. 
GRACIAS AL PSOE HAY MÁS PREVEN-
CIÓN PARA LOS MENORES. 

MÁS TRADICIÓN:
MISERICORDIA Y SANT BLAI.
Se ha pretendido polemizar sobre el ca-
lendario de las fiestas de la Misericordia, 
y es que cada varios años coincide con el 
escolar. El PP ha hecho bandera de ello 
(aunque cuando gobernaban no cambia-
ron nada). La fiestas tienen un calendario 
tradicional (que la Iglesia quiere mante-
ner, y sólo nosotros les hemos pregunta-
do), y los menores sólo tienen clase unas 
horas al día, por lo que es perfectamente 
posible compatibilizar el ocio, ya que los 
actos principales se concentran en los 
fines de semana. 

Otro factor es fundamental: los poblados 
marítimos se verían muy perjudicados 
perdiendo un fin de semana, nada me-
nos que de agosto (también parece que 
nadie les ha preguntado –nosotros sí-). 
Y además  no todas las AMPAS están de 
acuerdo expresamente con el tema: toma 
castaña.

Nos parece una polémica totalmente es-
téril, a través de la cual se ha pretendido 
manipular al personal.

Ahora mismo se celebran varios fines de 
semana de fiestas en honor a Sant Blai, 
para todos los públicos y con alta parti-
cipación (que el PP no critica porque ellos 
hacían poco más que participar en una 
procesión). Esperamos sinceramente que 
disfruten de ellas.
GRACIAS AL PSOE TENEMOS MÁS TRA-
DICIÓN Y FIESTAS. 

Les intentarán mentir (más de lo normal) 
porque ya estamos en temporada pree-
lectoral… pero Ustedes ya saben quienes 
son expertos en prometer durante 20 
años, no hacer nada, malgastar, subir im-
puestos, y dejar a Borriana igual o peor,… 
y quienes con mucho esfuerzo vamos 
mejorándola, porque con los Socialistas 
tienen más gobierno y mejor gestión.

MÁS PSOE, MÁS GOBIERNO, MEJOR GESTIÓN
OPINIÓ
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Informa’t i contacta a:
borriana.compromis.net

borriana@compromis.net

En solament quatre anys, Bor-
riana ha passat de ser un dels 
pobles assenyalats en la política 

del PP dels barracons a les escoles, a 
no només, eliminar-los, amb la cons-
trucció del col·legi Cardenal Tarancón, 
sinó a convertir-se en una de les po-
blacions amb més inversió educativa 
de tot el territori valencià. I és que, 
aquesta setmana passada el Pla Edi-
ficant, impulsat pel conseller Vicent 
Marzà per a la millora de centres edu-
catius, ha fet un pas decisiu a Borria-
na en signar la delegació de les obres 
i el projecte del futur IES Jaume I de la 
localitat per valor de quasi 14 milions 
d'euros. El que vol dir que Borriana 
comptarà en els propers anys amb un 
nou institut punter en les seues ins-
tal·lacions, ja que també ho és a nivell 
educatiu

Borriana rep el projecte de major 
quantia dels aprovats amb la cons-
trucció del nou IES Jaume I per 13,5 
milions d’euros. D’aquesta manera, la 
Generalitat Valenciana lidera a Bor-
riana en tota la província de Castelló 
per a inversió educativa. El Pla Edifi-
cant és una mostra de col·laboració 
entre institucions, entre Ajuntaments 
i Conselleria. El Pla del conseller, Vi-
cent Marzà, ha brindat a l'Ajuntament 
de Borriana d’una oportunitat per a 
millorar els nostres centres educatius 
i, després de complir els tràmits des 
del Consistori podem celebrar una in-
versió per a l'IES Jaume I de Borriana 
de 797.586,37 euros enguany; 8,6 
milions en 2020 i més de 4 milions 
en 2021, en total més de 13 milions 
d'euros. Borriana comptarà en els 
pròxims anys amb l'institut més im-
portant de tot el territori valencià. 

El nou centre educatiu programat 
constarà de dos grans blocs, en els 
quals s'impartiran els cursos de 
Secundària, Batxillerat i Formació 
Professional, amb el cicle formatiu 

d'Artista Faller i Construcció d'Esce-
nografia que ara s'imparteixen en les 
instal·lacions de l'antic escorxador. 
Granel espera que els treballs es re-
alitzen en el menor temps possible, 
i els alumnes de Borriana puguen 
comptar amb un dels millors centres 
educatius valencians. L'IES Jaume I va 
arrancar el 1968, i després de 50 anys 
veurà reformades totes les seues ins-
tal·lacions en els pròxims anys.

Per altra banda, els veïns i veïnes de 
Borriana han vist aquesta setmana 
com un dels carrers principals de la 
nostra ciutat ha millorat per al trà-
fic rodat, com és l’Escorredor. Una 
reivindicació històrica de fa molt de 
temps, que altres governs havien 
deixat oblidat al calaix, i que l’Acord 
per Borriana deixa patent, millorant 
les artèries de tot el centre dels casc 
urbà. Els carrers més cèntrics han si-
gut millorats per a que millorar la vida 
dels nostres veïns i veïnes, i l’exemple 
serà la zona esportiva que es realitza-
rà en el passeig de l’avinguda al Port, 
on es complementarà l’exercici que 
molta gent realitza per l’avinguda del 
Port a l’altura de la rotonda del Camí 
Fondo. En pròxims dies, la gent podrà 
veure una nova zona per millorar l’ac-
tivitat física, pensant en les persones.

Per últim no volem oblidar-nos de la 
festivitat de Sant Blai, que després de 
molts anys, i des de que estem al go-
vern, que les festes patronals tornen 
a tindre la importància que mereixen, 
amb fins cinc caps de setmana d’acti-
vitats que no fan més que dinamitzar 
l’activitat econòmica, social i cultural 
de la nostra ciutat, que tant de temps 
havia estat morta o rància. Ara la gent 
pot gaudir de concerts, de teatre, i 
simplement, d’activitats al carrer, i 
gratuïtes, que abans no podia, i això 
ha suposat un canvi de mentalitat en 
la ciutadania de Borriana, que han vist 
com més activitats culturals són pos-
sibles, obrint els espais municipals.

Des de Compromís, tenim clar que cal 
un projecte de continuïtat i de futur a 
Borriana, deixant a un costat l’interès 
pel poder, i centrar-se per treballar 
per la nostra població. No és moment 
de radicalismes, ni de extremes, sinó 
de centrar-se en millorar la vida dels 
veïns i veïnes de la nostra ciutat. Si 
vols participar i proposar, no dubtes 
en posar-te en contacte per a fer de la 
nostra ciutat, un projecte comú.

UN NOU IES JAUME I
OPINIÓ

 



Durant les últimes setmanes estem 
veent com són molts els partits po-
lítics de la nostra localitat que par-

ticipen en les manifestacions i fan seues 
moltes de les reivindicacions que es donen 
últimament en la nostra població. Nosal-
tres també hem anat i donem tot el nostre 
suport. Sempre ESCOLTAREM i FAREM tot 
allò que puga estar en les nostres mans i 
siga acorde amb la legislació i la ciutada-
nia. Evidentment ens preocupa molt tots 
els problemes que tenim a la nostra locali-
tat i volem que es puga arribar a una millor 
situació actual i de forma prioritària a recu-
perar l'estat de la nostra agricultura. Hem 
de dirigir totes les nostres forces i recursos 
en trobar una solució a aquests proble-
mes que tenim, sobretot, amb els cítrics. 
També, hem vist, que hi ha un interès, tal 
vegada, desmesurat, per part de alguns 
polítics per recolzar algunes tradicions i 
activitats que, en realitat, ja disposen del 
suport de determinats col·lectius i d'ins-
titucions. Creem que està bé tot aquest 
recolzament, però hem de REFLEXIONAR 
si aquest interès és per que realment 
existeix una necessitat de suport addici-
onal a determinades tradicions i activitats 
o simplement pretenen, en alguns casos, 
guanyar la simpatia dels que són afins a 
determinades tradicions i festivitats po-
pulars. Nosaltres sempre recolzarem tot 
allò que la majoria de la ciutadania deci-
disca, no pot ser d'altra manera, però, com 
sempre proposem, és important invertir 
en participació i consulta, donar veu a tots 
els col·lectius i facilitar a totes aquelles en-
titats i persones que no disposen de re-
cursos per a que la seua veu arribe a tots, 
que puguem ser més equitatius amb les 
necessitats de la nostra població, que aju-
dem a fer arribar les seues propostes i així 
tinguem una visió més completa del mo-
del de ciutat que la majoria de la població 
demana. Nosaltres no volem limitar-nos 
a parlar o donar-vos únicament la nos-
tra opinió. Anem a apostar per continuar 
ESCOLTANT i FENT pas a pas. En aquesta 
línia, us informem d'algunes de les activi-
tats que em portat a terme en les últimes 
setmanes: Per aproximar més als veïns de 
Borriana a les institucions, hem realitzat 
una jornada de portes obertes per a que 
la ciutadania conega el funcionament del 
nostre Ajuntament i sàpiguen a on poden 
adreçar-se quan tinguen la necessitat de 
realitzar alguna gestió. La nostra regidora 
Maribel Martinez va rebre i va acompa-
nyar al primer dels grups per a realitzar 
la visita completa a totes les plantes del 
consistori i van poder conèixer, també, els 
departaments més demandats per part de 
la població: el departament d'Atenció Ciu-
tadana i l'Oficina d'Atenció al consumidor. 
Al finalitzar cadascuna de les visites han 

pogut visualitzar un vídeo de la història 
del propi consistori i d'alguns edificis mu-
nicipals. Per a facilitar la localització dels 
diferents departaments, comentar també, 
que s'ha realitzat un plànol de totes les de-
pendències i seccions amb una descripció 
de cadascuna d'elles. Cal informar tam-
bé de la presa de possessió de les noves 
responsables del departament de Serveis 
Socials a Borriana: la Prefectura Tècnica 
dels Serveis Socials municipals i la Tècnica 
de Gestió d'aquest departament. La nova 
coordinadora ha presentat el projecte amb 
novetats, a nivell de gestió, per a continuar 
millorant l'atenció a la ciutadania, optimit-
zant la coordinació i oferir el treball dels 
Serveis Socials en òptimes condicions a 
tota la població. Maribel Martínez ha co-
mentat que "tan sols cal escoltar les pa-
raules de la nova Cap Tècnica de Serveis 
Socials per a veure l'esforç i treball que du-
rant els últims mesos s'ha realitzat per a 
continuar millorant un servei que ja durant 
els últims tres anys ha atès de la millor 
forma possible als usuaris i usuàries, però 
que a poc a poc continua millorant després 
de la creació d'un lloc de Cap Tècnica així 
com d'una Tècnica de Gestió del propi de-
partament que fa poc més d'un mes ac-
cedien als càrrecs”. Aquest mes de gener 
l'Ajuntament de Borriana ha acollit una 
nova sessió del Consell Social de la ciutat 
al Saló de Plens, en la qual diferents col-
lectius, associacions i la mateixa institució 
pública s'han trobat per a fer el seguiment 
de les activitats que s'han dut a terme 
durant el passat 2018. Han sigut fins a 
quatre les regidores que han pres part en 
aquesta primera sessió de 2019 per a do-
nar compte tant “del realitzat i avançat per 
part del Consell Social durant l'any passat, 
així com començar a analitzar i projectar 
noves iniciatives en 2019”, com explicava i 
resumia la nostra regidora de Participació 

Ciutadana, Maribel Martínez: "en aquesta 
primera sessió de 2019 s'ha volgut re-
alitzar un exhaustiu repàs a l'activitat de 
diferents àrees municipals en 2018, per 
a poder tindre un bon diagnòstics sobre 
que aspectes millorar i com la participa-
ció de la ciutadania a través del Consell 
Social continua sent una eina perfecta per 
a continuar millorant en la gestió”. Conti-
nuem realitzant millores i actualitzacions 
continues dels continguts en el portal web, 
revisant tots els aspectes per aconseguir 
cada vegada més, una millor accessibilitat. 
A més, per a les associacions, s'han perfi-
lat els cursos necessaris per ajudar-les i en 
aquest mes, es concretaran les dates per a 
realitzar les noves inscripcions. Governem 
per a la ciutadania i amb la ciutadania.

A Borriana, sí que es pot.

Si vols col·laborar amb nosaltres, envia’ns 
un correu. El canvi ja està ací. Tenim molta 
feina per davant, però clar que podem!

#ABorrianaPodem

podemosburriana@gmail.com

podemosburriana.wixsite.com/se-
puedeburriana

Canal d’Informació en Telegram: tele-
gram.me/podemborriana

Facebook: 
www.facebook.com/podemos.burriana

Twitter:  
twitter.com/podemosburriana

TEMPS DE REFLEXIÓ I DE TREBALL 
OPINIÓ

24 |  25



En Burriana los problemas ciudada-
nos han crecido en los últimos años 
porque no hay nadie que los atienda. 

La política se hace en los despachos y se 
olvida la calle. Y es en la calle donde están 
nuestros ciudadanos, a los que se les pro-
metió transparencia y participación, pero 
que en la práctica reciben la callada por 
respuesta. 
Y precisamente ese silencio es el que frus-
tra y desespera. Es el que genera la desi-
lusión de una ciudad que siempre ha sido 
bandera de crecimiento, modelo económi-
co y ejemplo de emprendimiento. 
Nos hemos apagado en manos de un 
PSPV que se alió con Compromís y Po-
demos para convertir el ayuntamiento en 
una casa de cristal, transparente y parti-
cipativo. Pero en realidad nuestra Casa de 
la Vila se ha convertido en un búnker y los 
despachos en los escondites de quienes 
gobiernan.
Calle Europa. Los vecinos de la calle Euro-
pa claman contra el abandono. Las ratas 
campan a sus anchas, los palomos silves-
tres se reproducen sin control y los solares 
se convierten en vertederos que alimen-
tan las plagas. Recogimos sus quejas y 
las trasladamos al PSPV para que tomara 
nota de una problemática que lamentable-
mente no es exclusiva de estos vecinos, 
porque se ha extendido como una mancha 
de aceite alimentada por un PSPV que no 
pisa la calle para evitar dar la cara.
Avenida Músico Ibáñez. Protestas también 
las de los vecinos de la avenida Músico 
Ibáñez. Hemos de ser capaces de resol-
ver el problema de los alcorques levanta-
dos por las raíces. Y hemos de reforzar la 
limpieza para evitar la obstrucción de los 
desagües al río. Atender quejas sencillas 
evita grandes problemas. Sobre todo si 
quien gobierna escucha. 
No perdamos otro Arenal. Esta semana 
hemos conocido que el PSPV ha decidido 
dejar de litigar por el suelo de la estación. 
Esta política de cigarras es la que nos lle-
vó a perder 16.600 m2 del Arenal. Es a la 
que ahora nos aboca el PSPV con su deci-
sión unilateral de no luchar por un suelo 
que Burriana debe defender. No podemos 
estar expuestos a continuas pérdidas de 
patrimonio porque al frente del ayuntami-
ento haya un partido incapaz de trabajar 
por nuestra ciudad. Burriana merece cre-

cer, pero con el PSPV y sus socios estamos 
menguando.
Nuestra costa no existe. Quienes debían 
defender nuestra costa han enterrado 
cualquier esperanza. La alcaldesa se con-
forma con encogerse de brazos ante la 
adversidad de un Gobierno, el que lidera 
Pedro Sánchez, que nos ignora hasta tal 
punto que no reserva un euro ni planifi-
ca la construcción de los espigones que 
nuestra costa requiere. Y nos quedamos 
tan anchos, porque sencillamente, Burri-
ana importa bien poco a un PSPV que solo 
apuesta por cubrir sus necesidades, nunca 
el interés general. 
Ayudas para monoparentales. En septi-
embre logramos que nuestra moción para 
promover ayudas a las familias mono-
parentales lograra el consenso de todos 
los grupos. La medida debía activarse en 
2019. Pero el PSPV no tiene ganas de tra-
bajar. Ni un dedo ha movido para activar 
unas bases que deberían estar operativas 
a fecha 1 de enero. Ni interés, ni trabajo, ni 
esfuerzo. Burriana se mueve, pero el PSPV 
la bloquea.
El consenso ignorado. La Federación Tau-
rina de Burriana planteó este pasado año 
adelantar las fiestas de la Misericòrdia 
para evitar que el programa se solapara 
con el inicio del curso escolar. La propues-
ta, consensuada con falleros y AMPA, ha 
sido rechazada por el PSPV y Compromís. 
Quienes garantizaron la participación, la 
niegan. Ni siquiera el sano debate que en 

octubre planteamos a través de una mesa 
de trabajo caló en el búnker socialista. Ni 
les gusta escuchar, ni les gusta trabajar. 
Otra vez, pierde Burriana.
Recinte de la Festa. Los vecinos de la Fira 
no merecen convivir un año más con los 
debibelios de los conciertos a 30 metros 
de su casa. Planteamos crear una mesa de 
trabajo para que en septiembre, fuera quien 
fuera el que gobernara, estos vecinos tuvi-
eran una respuesta a sus quejas. Pero no 
hay voluntad de escuchar y nuevamente 
se ha impuesto el veto al sano debate. Un 
trabajo que podría estar adelantado, llegará 
junio y todavía estará por decidir. Impera el 
abandono frente al sentido común.
Obras en l'Escorredor. Las inversiones úti-
les que mejoran nuestra calidad de vida 
han llegado a l'Escorredor. El Plan Caste-
llón 135 que financia la Diputación ha per-
mitido atender las demandas de nuestros 
ciudadanos. Mejoras para una vía transi-
tada que deseamos sean de utilidad para 
Burriana.
Prisión Permanente Revisable. Este mes 
hemos recogido la demanda de Burriana 
de imponer todo el peso de la ley sobre 
quienes cometen crímenes deleznables. 
Tolerancia cero a los agresores y defensa 
de nuestro estado de derecho con la apli-
cación de la prisión permanente revisable. 
La pena que el PSOE pretende derogar. La 
condena que España clama que se impon-
ga. Escuchemos a nuestros ciudadanos en 
lugar de darles la espalda.

QUE HABLE BURRIANA
OPINIÓ

 



Hace breves días y como no 
podía ser de otra manera, a 
pesar del disgusto y pataletas 

de algunos individuos, el Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº Uno 
de Vila-real archivó la causa abierta 
contra Mariola Aguilera, portavoz de 
CIBUR por "no existir delito y por las 
declaraciones poco precisas del de-
nunciante".

Es momento, ya desde la calma y 
la tranquilidad que supone el arc-
hivo, de recordar ciertas actuacio-
nes y declaraciones de las que sus 
protagonistas van a tener que dar 
cuenta en varios ámbitos; porque 
por mucha prisa que se hayan dado 
en borrarlas de las redes sociales, 
ya han sido recopiladas sin mayor 
problema.

La presunción de inocencia es un 
derecho inalienable. Y la libertad de 
expresión tiene límites, más aún cu-
ando cruzan la línea del insulto. 

Hay que respetar las decisiones ju-
diciales. No buscar juicios para-lelos 
por el mero hecho de que no es el 
veredicto que convenía. Y mucho 
menos insultar al juez mediante 
whatssaps.

Con la misma rabia y odio que se 
erigían como voluntarios a verdu-
gos, con frases como "independi-
entemente de lo que diga la justicia", 
"carroña política" y demás, ahora 
deben pedir perdón. Y alguno cum-
plir su palabra e irse a casa o ser 
apartado de sus funciones. Porque 
equivocarse es un defecto de todos, 
pero pedir disculpas es una virtud 
al alcance de unos pocos. Y estos 
andobas no están en ese selecto 
grupo.

La Justicia ha hablado. Y lo volverá a 
hacer porque se han producido ac-
tos incalificables a los que sus auto-
res tendrán que responder.

Pero lo más importante es Burria-
na y, una vez finiquitado este des-

agradable asunto, a nuestra ciudad 
seguiremos dedicando todos los 
esfuerzos.

En el BIM anterior a este, en la por-
tada aparecía la frase "pressupost 
consensuat, inversor i un marcat 
caracter social".

¿Consensuat? Mentira. Ni consultas 
previas ni aportaciones de la opo-
sición se han visto reflejadas en el 
documento final

¿Caracter social? En ocasiones las 
casualidades hacen malas pasadas. 
Y en fechas recientes ha apareci-
do un Ranking sobre Inversión en 
Servicios Sociales, y nuestra ciudad 
aparece en el puesto 44 en el apar-
tado de Ayuntamientos Precarios.

Los niños, y por ende muchos mayo-
res, no podrán disfrutar plenamen-
te de las Fiestas de la Misericordia, 
ya que el equipo de desgobierno se 
niega a un cambio de fechas. Había 
soluciones, pero faltó la voluntad. 
Por las mañanas el aspecto de nu-
estra ciudad no será el de una lo-
calidad en fiestas y por la noche el 
público será escaso.

La seguridad ciudadana sigue en 
mínimos. Atracos a mano armada 

se unen al variado club de siniestros 
que azota nuestra localidad. El Fer-
rari sigue en el garaje y sin conduc-
tor que sepa aprovecharlo.

Y el Festival Arenal Sound ha cos-
tado al Ayuntamiento 41.746 eu-
ros, casi el doble que el pasado año 
(27.435 euros). Este es el “coste 0” 
del señor Gual. ¿A cuánto salen a 
cada ciudadano las entradas VIP y 
las copas de las que disfrutan algu-
nos miembros, y acompañantes, del 
Tripartito?

Tenemos PERLAS DE SANT BLAI

“Arenal Sound es de los pocos fes-
tivales que vende las entradas sin 
tener cerrado el cartel” Vicentes 
“vaya par de gemelos” Granel y 
García. Espero que con eso se den 
cuenta que los asistentes al festival 
vienen por la situación y el clima; 
esas dos cosas que ustedes no va-
loran en absoluto y cuya cesión en-
cima nos cuesta dinero.

“Necesito más información sobre 
el tema de las grabaciones para 
tomar alguna medida” María José 
“detective privado” Safont. No le 
basta una resolución judicial. Y es 
que la necesidad es muy mala.

NO TODO VALE
En juicios te veas aunque los ganes (Proverbio castizo)

CIBUR

OPINIÓ
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Estos días estamos viviendo 
una situación dramática para 
nuestra agricultura, Pero ¿por 

qué?, ¿qué está pasando?.

El acuerdo de libre comercio entre la 
UE y Sudáfrica está generando un im-
pacto sobre las variedades tempranas 
de cítricos, que provocan solapes con 
las mandarinas tardías de Sudáfrica lo 
que provoca que la mayoría de la colli-
ta se esté quedando en los árboles, 
perdiéndose, por tanto, toneladas y 
toneladas de naranjas. 

Cabe destacar que CIUDADANOS se 
opuso en el Parlamento europeo, 
a diferencia de PP y PSOE, porque, 
aunque siempre estamos a favor del 
libre  comercio y la competencia, el 
acuerdo con Sudáfrica se redactó 
pasando por alto los intereses es-
pecíficos de sectores como nuestro  
cítricos. Además, actualmente la 
falta de regulación de este acuerdo 
está generando fuertes caídas en 
los precios de nuestros cítricos, así 
como la extensión de plagas por los 
productos fitosanitarios prohibidos 
que se utilizan en las naranjas pro-
cedentes de este país. 

Desde CIUDADANOS proponemos 
que se solicite de forma inmediata 
por parte del Consejo de Ministros 
a la UE que se aplique la CLÁUSULA 
DE SALVAGUARDA del acuerdo de li-
bre comercio con Sudáfrica.

Asimismo, des de CIUDADANOS 
apoyaremos a nuestros agricultores 
proponiendo:

• Estableciendo un precio de 
mercado justo para los agricul-
tores que les permita vivir digna-
mente.

• Renegociar los acuerdos de li-
bre comercio en materia agraria 
basándose en los principios de la 
PAC.

• Incorporar a estos acuerdos los 
objetivos de la OMC referentes a 
desarrollo, aplicación y fomento 
de métodos de producción res-
petuoso  con el medio ambiente.

• Incorporar la reciprocidad de 
las normativas europeas en ma-
teria laboral y fitosanitaria.

• Desarrollar y activar medidas 
de prevención de la crisis para 
hacer frente a escenarios extra-
ordinarios en el sector agrícola

• Promover una plataforma que 
proyecte en los mercados inter-
nacionales la excelencia de los 
productos citrícolas españoles.

Ampliar las ayudas financieras de la 
UE a los citricultores con los ingre-
sos resultantes de la aplicación de 
aranceles a la última fase de comer-
cialización de los cítricos de terceros 
países.

¿Por qué el Partido Socialista y el 
Partido Popular no se unen a la pe-
tición de CIUDADANOS y piden a sus 
diputados en Madrid que aprueben 
nuestras propuestas?, Esto sería 
una forma de enmendar los errores 
producidos por su falta de defen-
sa en el momento de aprobarse el 
tratado, aunque el daño que ya han 
causado es irreparable.

Por último, me gustaría dirigirme a 
los compañeros de Izquierda Unida 
y les pediría que dejen de intentar 
engañar a los vecinos ya que Cs dijo 
un no alto y claro a este tratado que 
ataca directamente a nuestras na-
ranjas. No todo vale en política.

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

¿QUÉ PASA CON NUESTRA AGRICULTURA?
OPINIÓ

 



Pleno Ordinario Municipal 10-01-19
El Pleno acuerda la mejora en las condiciones 
de trabajo de las personas empleadas públi-
cas del Ayuntamiento de Borriana.
El Pleno da traslado de la presente resolu-
ción a la Junta de Personal y al Negociado de 
RRHH, a los efectos oportunos.
El Pleno ordena la publicación de esta reso-
lución en el tablón de Personal y en el portal 
del empleado público de este Ayuntamiento, 
a los efectos del conocimiento de todos ellos. 
El Pleno contra la presente resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a su notificación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo con sede en 
la ciudad de Castellón de la Plana.
El Pleno acuerda emitir Informe Ambiental y 
Territorial Estratégico de la Modificación pun-
tual n.º 1 del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de Burriana.
El Pleno acuerda dar cuenta de la presente 
resolución al Ayuntamiento Pleno, como ór-
gano  sustantivo, e indicar la procedencia de 
continuar la tramitación de la Modificación 
puntual n.º 1 del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Burriana conforme 
al artículo 57 y concordantes del capítulo III del 
Título III del Libro I de la LOTUP.
El Pleno acuerda ordenar la publicación de la 
presente resolución del informe ambiental y 
territorial estratégico por el procedimiento 
simplificado en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.
El Pleno acuerda notificar a los interesados, 
haciendo constar que contra la presente re-
solución, no cabe recurso alguno.
El Pleno queda enterado de la  información 
económica suministrada por la intervención y 
tesorería municipal, correspondiente al Tercer 
Trimestre de 2018.
El Pleno acuerda que respecto al pago medio 
a proveedores y morosidad, de conformidad 
con el art. 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 
de julio, la información se publicará en el portal 
de la web de la corporación local a los efectos 
de garantizar la accesibilidad y transparencia 
correspondientes.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 3-01-19
La Junta ordena a M.V.F.M., J.H.C., A.P.A., J.H.P., 
M.N.C., M.S.B., D.G.G., J.L.V.L., M.M.M., M.V.M., 
E.V.M., J.L.G., C.G.C., R.M.B.C., J.B.P., V.G.G., 
M.P.P.Z. R.T.C., J.G.G. , BANKIA SA, y PESUDO Y 
MARTINEZ SL , como propietarios del inmue-
ble situado en C/ Escorredor, 3, con referencia 
catastral número 9397731YK4199N de Bur-
riana, para que proceda en el plazo de 15 DIAS 
a realizar los trabajos pertinentes.
La JGL acuerda aprobar la tasa por presta-
ción de servicios urbanísticos por importe de 
120,00 euros.
La Junta contra la aprobación de la liquidación 
fiscal, dictada en vía de gestión de ingresos de 
derecho público, podrá interponer recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que lo dicta.
La Junta acuerda conceder a  D. F.J.M.F., licen-
cia de parcelación para segregar de la parcela 
final 23.3 del Proyecto de Reparcelación del 
Sector Novenes de Calatrava, sita en la ave-

nida de Londres, número 12, esquina calle 
Lisboa, con referencia catastral 0388509YK-
5108N0001UE.
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal 
provisional por importe total de 60 euros.
La JGL acuerda Conceder a la mercantil NED-
GIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada 
para la realización de una zanja en vía pública 
para el suministro de gas natural al inmueble 
situado en C / FORMENTERA N.º 12  de esta 
ciudad.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NE-
DGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada 
para la realización de una zanja en vía pública 
para el suministro de gas natural al inmueble 
situado en C/  FURS n.º 25  de esta ciudad.
La JGL  acuerda notificar el presente acuerdo 
al interesado significándole que contra la mis-
ma, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que la dictó en el plazo 
de un mes.
La Junta acuerda conceder a la mercantil NE-
DGIA CEGAS SA, la licencia de obras solicitada 
para la realización de una zanja en vía pública 
para el suministro de gas natural al inmueble 
situado en C/  ANTONI LUQUE VICENS 10  de 
esta ciudad.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10-01-19
La Junta  autoriza la devolución de la garan-
tía definitiva por importe de 4.192,55 € (núm. 
de registro avales: 1962), que la mercantil  
BECSA, SA, con CIF A-46041711.
La JGL acuerda que se proceda a devolver a 
la mercantil BECSA, SA la garantía definitiva 
depositada.
La JGL  concede a la mercantil PAVASAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, con CIF 
A-46015129, como adjudicataria del contrato 
de “Finalización de la urbanización del Sector 
Camí Serratella-Camí Marge”.
La JGL acuerda conceder a D.S.R.y a A.D.G.P., la 
licencia de obras solicitada para CONSTRUC-
CIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
CON PISCINA en CAMI DEL GRAU NÚM. 211, 
Ref. Catastral 0492303YK5109S0001AT, de 
esta localidad.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fis-
cal provisional nº 1793837 por importe de 
1.080,74 €, en concepto de Tasa por presta-
ción de servicios urbanísticos, ya ingresado.
La JGL acuerda dvertir asimismo que deberá: 
disponerse a pie de obra de una copia com-
pulsada de la Resolución expresa del otor-
gamiento de la licencia e instalar y mantener 
durante el tiempo que duren las obras un 
cartel informativo que deberá ajustarse a las 
siguientes reglas.
La JGL acuerda conceder a E.R.R., la licencia de 
obras solicitada para MODIFICACIÓN DE VA-
LLADO en inmueble sito en CR MADRID NÚM. 
7 de esta localidad.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal 
provisional en concepto de ICIO y de tasa por 
prestación de servicios urbanísticos.
La JGL acuerda conceder a D. V.M.M.A., licencia 
provisional para modificación de vallado y eje-
cución de solera de hormigón en inmueble sito 
en Avda. Jaime Chicharro n.º 124 de esta Ciudad.

La JGL acuerda que la eficacia de la presente 
licencia queda condicionada, asimismo,  a que 
se haga constar en el Registro de la Propiedad.
La Junta acuerda denegar la concesión de li-
cencia municipal para la ejecución de obras 
consistentes en sustitución de la cubierta de 
chapa, revoco de paredes y cambio de puertas 
y ventanas, en el inmueble de referencia.
La Junta acuerda darse por enterada del cam-
bio en la propiedad del inmueble sito en Plaza 
de la Panderola de Burriana, finca registral 
26.061 con referencia catastral 8898213YK-
4189N0001AJ, destinado a “Llar Fallero”.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-01-19
La Junta acuerda autorizar la devolución 
del importe de 377,96 euros, a favor de la 
empresa Extintores Jomasan SL, CIF num. 
B12457560.
La Junta acuerda ordenar la ejecución sub-
sidiaria y forzosa de la clausura del estable-
cimiento sito en c/ Sant Victorià, así como la 
retirada de la terraza.
La JGL acuerda señalar el próximo día 11 de 
febrero de 2019, a las 10 horas, para proceder 
al cumplimiento de lo ordenado en el párrafo 
anterior, emplazando a M.C.P. D., a los efectos 
pertinentes. 
La Junta acuerda requerir a la Jefatura de los 
Servicios Técnicos municipales (en su calidad 
de Jefe del servicio de Vía Pública) y a la Jefa-
tura de la Policía Local, al objeto de que com-
parezcan en día y hora señalados en el párrafo 
anterior para que, coordinadamente y, previos 
los trámites que consideren necesarios, den 
las órdenes oportunas para que se lleve a 
efecto la clausura del establecimiento. 
La JGL acuerda ordenar a SKY CIM SPAIN SL., 
como propietarios del inmueble situado en 
J.G. y J.P.D.B. con referencia catastral número 
8802318YK4280S0001FG de Burriana, para 
que proceda en el plazo de UN MES a reali-
zar los trabajos consistentes en: vallado fijo 
y estable en fachada lindante con calle Jeroni 
Guitard (se permite vallado de 1,50 ml de tela 
metálica, con piquetas ancladas al suelo con 
hormigón). Total: 30 ml aprox. Y reparación 
de vallado existente en la calle Josep Polo de 
Bernabé, cerrando cualquier hueco de acceso 
a la parcela.
La JGL acuerda que contra la aprobación de la 
liquidación fiscal, dictada en vía de gestión de 
ingresos de derecho público, podrá interponer 
recurso de reposición, ante el mismo órgano 
que lo dicta.
La JGL ordena a la mercantil ALTAMIRA SAN-
TANDER REAL ESTATE SA  , como propietaria 
del inmueble situado en  CL JUAN BAUTISTA 
ROCHERA MINGARRO, 14 , referencia catas-
tral  0093909YK5109S0001AT de Burriana, 
para que proceda en el plazo de UN MES a re-
alizar los trabajos consistentes en: LIMPIEZA 
INMEDIATA DE LA PARCELA y posterior retira-
da de restos a vertedero (2452 m2). 
La JGL acuerda que contra la aprobación de la 
liquidación fiscal, dictada en vía de gestión de 
ingresos de derecho público, podrá interponer 
recurso de reposición, ante el mismo órgano 
que lo dicta, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación expresa 
del mismo.
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La JGL acuerda ordenar a la mercantil 
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. , como pro-
pietaria del inmueble situado en AVDA. 
UNIÓ EUROPEA, 24, referencia catastral  
0490715YK5109S0001YT de Burriana, para 
que proceda en el plazo de UN MES a realizar 
los trabajos consistentes en: LIMPIEZA IN-
MEDIATA DE LA PARCELA y posterior retira-
da de restos a vertedero (636 m2). 
La JGL acuerda contra la aprobación de la 
liquidación fiscal, dictada en vía de gestión 
de ingresos de derecho público, podrá inter-
poner recurso de reposición, ante el mismo 
órgano que lo dicta.
La Junta acuerda notificar la presente Re-
solución a los interesados en el procedimi-
ento significándoles que contra el apartado 
segundo del mismo, como acto que pone fin 
a la vía administrativa, podrán interponer 
en el plazo de un mes computado desde el 
día siguiente a la notificación de la presente, 
recurso potestativo de reposición ante esta 
Alcaldía Presidencia o, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del siguiente día al de 
recibo de esta notificación, recurso contenci-
oso-administrativo ante el Juzgado de dicha 
jurisdicción de Castellón.
La JGL acuerda estimar las alegaciones for-
muladas por M.S.H.C.., mediante escrito 
presentado en este Ayuntamiento en fecha 
17 de julio de 2018, RE n.º 10776, en base a 
la documentación aportada por la misma, y, 
en consecuencia, considerar como promotor 
único de las obras ejecutadas en las parce-
las 237 y 233 del Polígono 9 de este término 
municipal, a M.M.M.
La Junta acuerda dejar sin efecto las actuaci-
ones seguidas en el presente expediente de 
restauración de la legalidad contra  M.S.H.C., 
en base a las consideraciones efectuadas en 
la parte expositiva de este acuerdo.
La JGL acuerda ordenar a M.M.M., que pro-
ceda en el plazo de 1 mes, a contar desde 
el siguiente a la recepción de la notifica-
ción del presente acuerdo, a la restitución 
de las parcelas 237 y 233 del Polígono 9, 
ref catastral  12032A009002370000FR y 
12032A009002330000FF.
La JGL acuerda comunicar al Registro de la 
Propiedad de Nules el presente acuerdo por 
el que se ordena la restauración de la le-
galidad infringida, para su anotación en los 
términos establecidos en la normativa regis-
tral, tal y como prevé el Art.238.2.c) y d) de 
la LOTUP, así como al organismo encargado 
del Catastro Inmobiliario para su constancia.
La JGL acuerda  dar por cumplido el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
febrero del 2018,  por el que se ordenaba a 
D.A.J.B.M., en calidad de propietario, la demo-
lición del inmueble  situado en Partida Vinar-
ragrell n.º 58 de esta Ciudad, con referencia 
catastral 002431200YK52C0001MS.
La Junta acuerda proceder al archivo del ex-
pediente de declaración de ruina incoado a 
D.A.J.B.M., como propietario de la construc-
ción existente en el emplazamiento de refe-
rencia, situada en Partida Vinarragrell n.º 58 
de esta Ciudad.
La JGL acuerda apercibir al propietario del 
inmueble de referencia, de la obligación de 
mantenerlo en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y de-
coro, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3.15 y 3.16 del vigente P.G.O.U, en 

relación con el art. 180.1 de la ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Co-
munidad Valenciana (LOTUP).
La JGL acuerda imponer a Dª Florencia Picazo 
Jimeno, a los herederos de José Pascual Sor-
ribes Picazo, a D. Carlos Sorribes Picazo, a Dª 
María Ángeles Sorribes Picazo y   D. Alberto 
Sorribes Picazo, la quinta multa coercitiva por 
importe de 100 euros.
La Junta acuerda comunicar a los interesa-
dos que, mientras persista el incumplimi-
ento de la orden de demolición, se seguirán 
imponiendo multas del mismo importe por 
periodos de un mes, con un máximo de diez, 
y transcurrido el plazo  de cumplimiento vo-
luntario derivado de la última multa coerci-
tiva impuesta, el Ayuntamiento procederá a 
ejecutar subsidiariamente la orden de demo-
lición incumplida.
La JGL acuerda informar a los interesados, 
que podrán, en cualquier momento de la 
tramitación del presente procedimiento, 
acometer voluntariamente la demolición de 
las obras descritas en el apartado preceden-
te, debiendo comunicarlo expresamente al 
Ayuntamiento.
La JGL acuerda contra la multa impuesta, dic-
tada en vía de gestión de ingresos de derecho 
público, podrá interponer recurso de reposi-
ción, ante el mismo órgano que lo dicta.
La JGL acuerda desestimar, en base a las con-
sideraciones efectuadas en la parte exposi-
tiva de este acuerdo, el recurso de reposición 
interpuesto por D. R.P.O., Dª. B.N.M., D. P.J.P.C. 
y Dª. P.P.O., en fecha 9 de marzo de 2018, RE 
n.º 3818, contra el acuerdo adoptado por la 
Junta de gobierno Local de fecha 28 de dici-
embre de 2018, por el que se impone a los 
interesados la quinta multa coercitiva por 
importe único de 750 euros.
La JGL acuerda informar a D. R.P.O., Dª. 
B.N.M., D. P.J.P.C. Y Dª. P.P.O., que podrán, 
en cualquier momento de la tramitación del 
presente procedimiento, acometer volunta-
riamente la demolición de las obras descritas 
en el apartado precedente, debiendo comu-
nicarlo expresamente al Ayuntamiento.
La JGL acuerda que contra la multa impues-
ta, dictada en vía de gestión de ingresos de 
derecho público, podrá interponer recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que lo dicta.
La Junta acuerda notificar el presente acuer-
do a los interesados en el procedimiento, 
indicándoles que contra el mismo que pone 
fin a la vía administrativa, podrán interponer 
en el plazo de un mes computado desde el 
día siguiente a la notificación de la presente, 
recurso potestativo de reposición ante esta 
Junta de Gobierno Local o, en el plazo de dos 
meses contados a partir del siguiente día al 
de recibo de esta notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de 
dicha jurisdicción de Castellón.
La JGL acuerda autorizar a M.C.C.U., la se-
gregación de una superficie de 42,19 m² del 
local de planta baja sito en la avenida Medi-
terráneo, 154-derecha.
La Junta acuerda aprobar la liquidación fiscal 
provisional por importe total de 60 euros, en 
concepto de tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, ya ingresados.
La JGL acuerda notificar el presente acuerdo 
al interesado significándole que contra la 

misma, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer recurso potestativo de re-
posición ante la Junta de Gobierno Local en 
el plazo de un mes o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de la ciudad 
de Castellón de la Plana.
La Junta acuerda conceder a J.G.M., la licencia 
de obras solicitada para CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PIS-
CINA en CR ISLA DE CARALLOT NÚM. 2,
La JGL acuerda aprobar la liquidación fiscal 
provisional en concepto de ICIO y de tasa 
por prestación de servicios urbanísticos, ya 
ingresados.
La JGL acuerda advertir asimismo que 
deberá: disponerse a pie de obra de una co-
pia compulsada de la Resolución expresa del 
otorgamiento de la licencia e instalar y man-
tener durante el tiempo que duren las obras 
un cartel informativo.
La JGL acuerda aprobar el proyecto de obras 
de “Ampliación del cementerio municipal de 
Burriana. Fase I”, redactado por el arquitec-
to D. J.D.F.en virtud de contrato de servicios, 
con un presupuesto de base de licitación de 
346.886,31€ (13%GG+6%BI+21%IVA inclui-
do) y que incorpora los correspondientes es-
tudios de gestión de residuos, geotécnico y 
básico de seguridad y salud.
La Junta acuerda dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios técnicos municipales 
para que procedan al replanteo de la obra, de 
conformidad con el artículo 236 de la LCSP.
La JGL acuerda ordenar la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
La JGL acuerda aprobar el Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para la ejecución de las 
obras de “Reparación del firme y actuaciones 
complementarias en viales municipales (Es-
corredor y otros)”, elaborado por BECSA, SA, 
empresa contratista de este Ayuntamiento 
para la ejecución de dicha obra.
La Junta acuerda que contra el presente acto, 
por poner fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de un mes, recurso 
potestativo de reposición ante esta Junta de 
Gobierno Local, o , en el plazo de dos meses, 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de esta jurisdicción de la Ciudad de 
Castellón de la Plana.
La JGL acuerda clasificar las empresas pre-
sentadas por orden decreciente: Solred SA, 
Petroleos de Castellón SL.
La Junta acuerda requerir a SOLRED SA, para 
que presente documentación, en un plazo de 
diez días hábiles.
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24-01-19
La Junta acuerda modificar el contrato ampli-
ando el número lineas y/o modificar caudales 
para duplicar la velocidad de acceso de la di-
ferentes sedes pasando de 300/300Mbps 
a 600/600Mbps, por un importe anual de 
3.944 euros, por lo que el precio del contrato 
anual será de 17.090,65€.
La JGL acuerda autorizar y disponer un gasto 
de 1.314,66 € hasta el 17 de mayo de 2019 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
929.22200000 denominada “Comunicacio-
nes Telefónicas”.
La JGL acuerda adjudicar el Contrato Basado 
para la mediación de los riesgos y seguros del 
Ayuntamiento de Borriana a la única adjudi-
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cataria del Lote 2 del Acuerdo Marco para la 
prestación del servicio de Mediación de Ries-
gos y Seguros por la Central de Contratación 
de la FEMP, WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
La Junta acuerda formalizar el contrato en el 
plazo de 15 días hábiles siguientes a aquél en 
que el adjudicatario reciba la notificación del 
presente acuerdo, debiendo presentar, previ-
amente en el Ayuntamiento.
La JGL acuerda notificar al interesado, signi-
ficando que contra el presente acuerdo, que 
es definitivo en la vía administrativa, podrán 
interponer en el plazo de un mes recurso po-
testativo de reposición ante el órgano que 
lo dicta, o en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso-administrativo ante  el Juzgado 
de esta jurisdicción de Castellón de la Plana.
La Junta acuerda incoar expediente de enaje-
nación del siguiente bien de propiedad muni-
cipal:“Parcela de 1.114,49 m2 sita en el Camí 
del Grau, 37 de Burriana (Castellón). 
La JGL acuerda aprobar el Pliego de cláusu-
las administrativas particulares que regirá la 
enajenación del solar anteriormente descrito, 
mediante subasta pública con presentación de 
proposición económica en sobre cerrado, con 
un precio de licitación fijado en 299.965,83€ 
(IVA no incluido).
La Junta acuerda publicar el anuncio de la li-
citación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón, en el tablón de anuncios y en el 
perfil del contratante de este Ayuntamiento.
La JGL acuerda ordenar a SATINE FACTORY, SL 
el cese inmediato de la actividad DE “fabrican-
te de resinas, aditivos, derivados del cemento 
y especializado en pavimento continuo” en c/ 
Coure, por carecer de instrumento ambiental 
que habilite su funcionamiento.
La Junta acuerda advertir a SATINE FACTORY, 
SL de que en caso de incumplir la  orden indi-
cada se ejecutará la misma por este Ayunta-
miento, en forma subsidiara y forzosa, a tra-
vés del procedimiento previsto en el art. 99 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
La Junta acuerda ordenar a J.N.R., J.M.D.S, 
J.V.R.V., R.M.R.V., M.R.V. , C.AR.V., J.M.M., 
A.M.F., A.M.F., F.M.V., J.C.M.V., R.M.V., M.J.B.N., 
I.B.N., V.J.B.D., I.D.B. y C.B.D., , como propi-
etarios del inmueble situado en CM SER-
RATELLA, 171, referencia catastral número 
8651908YK4185S0001ME, de Burriana para 
que proceda en el plazo de UN MES a realizar 
los trabajos consistentes en: LIMPIEZA INME-
DIATA DE LA PARCELA y posterior traslado de 
restos a vertedero y vallado fijo y estable de la 
parcela. (Se admite vallado con piquetas, an-
cladas con hormigón y por dentro de la parcela 
y tela metálica a una altura de 1,50 ml. (Total: 
40 ML aprox.). 
La Junta acuerda contra la aprobación de la 
liquidación fiscal, dictada en vía de gestión de 
ingresos de derecho público, podrá interponer 
recurso de reposición.
La Junta  acuerda advertir al interesado que el 
incumplimiento de lo ordenado en el dispositivo 
primero dará lugar a la ejecución subsidiaria de 
los referidos trabajos a su costa, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 99 de la precitada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimi-
ento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y art. 182.5 de la LOTUP.
La Junta acuerda desestimar las alegaciones 
formuladas por la mercantil ATIC I VENDA, SL, 
en fecha 4 de junio de 2018, por infundadas.
La JGL acuerda ordenar a la mercantil ATIC I 

VENDA, SL, la retirada del cartel instalado, 
sin autorización municipal, en la fachada del 
inmueble sito en  C/ Raval núm. 29-bajo de 
esta Ciudad.
La Junta acuerda advertir al representante le-
gal de la mercantil ATIC I VENDA, SL, que el in-
cumplimiento de lo ordenado en el dispositivo 
segundo dará lugar a la ejecución subsidiaria 
de los referidos trabajos a su costa, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.
La JGL acuerda indicar al interesado que, no 
obstante lo anterior, podrá solicitar la legali-
zación de la instalación del cartel referenciado, 
aportando la documentación tipo indicada en 
la instancia.
La JGL acuerda  rectificar el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en fecha 25 de 
octubre de 2018.
La Junta acuerda ratificar el resto del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 25 de octubre de 2015, transcrito en la 
parte expositiva de este acuerdo.
La Junta acuerda incoar a A.G.P., y a M.J.R.R., 
expediente para la restauración de la legalidad 
urbanística vulnerada, por la realización, sin 
previa licencia ni orden de ejecución, de los ac-
tos de edificación o uso del suelo consistentes 
en la instalación de un container y caja trasera 
de camión, en PARCELA 30 del POLIGONO 40.
La JGL acuerda conceder a los interesados un 
PLAZO DE AUDIENCIA DE UN MES, a contar 
desde el día siguiente hábil al de recepción del 
presente acuerdo, para que puedan formular 
cuantas alegaciones estimen pertinentes en 
defensa de sus derechos, respecto a la incoa-
ción del presente expediente de restauración 
de la legalidad.
La Junta acuerda notificar el presente acuerdo 
al Registro de la Propiedad de Nules, el inicio 
del presente procedimiento de protección de 
la legalidad urbanística, para su publicidad y 
la práctica de los asientos que procedan, con-
forme a la legislación hipotecaria, tal y como 
prevé el artículo 231.3 de la LOTUP.
La Junta acuerda imponer a Dª Victoria de 
Agustín Serrano y a los herederos de D. Flo-
rencia Mezcua González, la séptima multa co-
ercitiva por importe único de 120 euros.
La JGL acuerda comunicar a los interesados 
que, mientras persista el incumplimiento de 
la orden de demolición, se seguirán imponien-
do multas del mismo importe por periodos de 
un mes.
La Junta acuerda informar a Dª V.A.S. y a los 
herederos de D.F.M.G., que podrán, en cual-
quier momento de la tramitación del presente 
procedimiento, acometer voluntariamente la 
demolición de las obras descritas en el apar-
tado precedente.
La Junta acuerda contra la multa impuesta, 
dictada en vía de gestión de ingresos de de-
recho público, podrá interponer recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que lo dicta, 
en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación expresa del mismo.
La Junta acuerda desestimar, en base a las 
consideraciones efectuadas en la parte expo-
sitiva de este acuerdo, el recurso de reposición 
interpuesto por D. José Miguel Castelló Barrés, 
en fecha 26 de julio de 2018, RE n.º 11285,  
contra el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 14 de junio de 2018, 
por el que se impone a los interesados la se-
gunda multa coercitiva por importe único de 
200 euros.
La JGL acuerda comunicar a los interesados 
que, mientras persista el incumplimiento de la 

orden de demolición, se seguirán imponiendo 
multas del mismo importe.
La JGL acuerda contra la multa impuesta, dic-
tada en vía de gestión de ingresos de derecho 
público, podrá interponer recurso de reposi-
ción, ante el mismo órgano que lo dicta, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la notificación expresa del mismo.
La JGL acuerda conceder a R.R.C., una prórroga 
de 6 meses, para la finalización de las obras de 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
en CR MARE DE DEU DE LOURDES NÚM. 8 de 
esta localidad, en relación a la licencia de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 23 de mayo de 2005.
La Junta acuerda dar traslado al interesado de 
este acuerdo, significándole que contra el acto 
anteriormente trascrito, que es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer, en el plazo 
de un mes recurso potestativo de reposición.
La JGL acuerda informar favorablemente la 
solicitud formulada por L. S. R., en representa-
ción de la mercantil FRUTAS ANTÓN SL, por la 
que se solicita una prórroga de diez años de la 
declaración de interés comunitario autorizada 
por resolución del Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes.
La Junta acuerda que deberá establecerse 
como condición de la prórroga,  que por el in-
teresado se aporte compromiso en Escritura 
pública en que la propiedad del suelo y, en su 
caso, la propiedad de las construcciones, edifi-
caciones o instalaciones, así como los titulares 
de cualquier derecho real o de uso de todo o 
parte de estas, asuman el cese o modificación 
de las condiciones de parcela y usos para los 
que se solicita la prórroga.
La JGL acuerda que deberá mantenerse como 
exento el canon, en base a las consideracio-
nes formuladas en la parte expositiva de este 
acuerdo.
La Junta acuerda remitir Certificado del pre-
sente Acuerdo al el Servicio Territorial de Ur-
banismo de la la a Conselleria d`Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori.
La Junta acuerda aprobar el expediente para la 
contratación servicio de realización de espec-
táculos pirotécnicos.
 La JGL acuerda la apertura del procedimiento 
abierto simplificado, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación ordinaria, previsto 
y regulado en el artículo 159 de LCSP.
La Junta acuerda aprobar el gasto por importe 
de 43.500 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria correspondiente del Presupuesto 
Municipal vigente 2019.
La JGL acuerda publicar el anuncio de licitación 
en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre.
La Junta acuerda nombrar como responsable 
del contrato a la Jefa de la Sección de Cuarta. 
La JGL acuerda designar a los miembros de la 
mesa de contratación que constan en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares 
aprobados.
La Junta acuerda prorrogar el contrato del 
servicio de mantenimiento de los sistemas de 
seguridad instalados en colegios públicos y 
dependencias municipales de Borriana, adju-
dicado a Casva Seguridad SL y Becsa SA “UTE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD BURRIANA 2016, 
hasta el 31 de enero de 2020.
La JGL acuerda notificar el presente acuerdo 
significando que contra el mismo, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición.
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LA SOLIDARITAT IMPORTA
Qui participa en accions de Protecció Civil, 
realitza el seu sentit de solidaritat contri-
buint al desenvolupament d'accions huma-
nitàries que requereixen noblesa d'esperit, 
generositat, abnegació i sentit de la res-
ponsabilitat social. 

QUI SOM I QUÈ FEM?
L'Agrupació Local de Voluntaris de Protec-
ció Civil de Borriana és una organització de 
caràcter humanitari i altruista, que actua de 
manera desinteressada i solidària en benefici 
de les persones, els béns i el medi ambient 
de Borriana, tant davant de situacions de 
greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com 
en accidents greus o anàlogues.

COM INGRESSAR
EN L’AGRUPACIÓ
Per a ingressar en l'Agrupació s'han de com-
plir els següents requisits:      

a) Tindre més de setze anys. En el cas de 
tindre entre setze i díhuit anys s’haurà 
d'aportar permís del tutor legal.
b) Realitzar, per escrit, la sol·licitud d'in-
corporació a l’Agrupació.
c) No patir malaltia, ni defecte físic, psí-
quic o sensorial que impedisca exercir 
normalment les funcions pròpies del seu 
destí o lloc específic.
d) Superar les proves psicotècniques.

 

PROTECCIÓ CIVIL



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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER 2019

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

TAXI
TELÈFON TAXI ADAPTAT:

622 12 29 66
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DEFUNCIONS
ENRIQUE LLORET FERRADA ...............73
MARIA GARRIDO FORNET ...................96
MERCEDES DIAGO RAMOS .................87
JUAN BTA FERRANDIS VENTURA .......85
ASUNCION SIMARRO FERRER ............91
MARIA ROS NEBOT ..............................96
IGNACIO ANTONIO ROBLES RAMON ..61
ASUNCION PEREZ CAPELLA ................93
ELVIRA SANCHIS IBAÑEZ ....................92
ENRIQUE CANDAU CONDE ..................61
VICENTE LLOPIS GUEROLA .................80
JOAQUIN CONDE CHORDA ...................83
JOSE MANUEL PEIRATS PERELLO ......62
JUAN VERNIA MONTOYA .....................87
JOSE LUIS TORMOS GUIRAL ................82
ANGEL FERRER MUÑOZ ......................74
DOLORES IBAÑEZ SANCHO .................97

NAIXEMENTS

*INHUMACIONS AL CEMENTERI 
MUNICIPAL

Mateo Sanahuja Beltrán
Paloma Mata Alfonseca 
Enrique Viñes Mingarro
Ilaf Amourgha
Erik Tena Tena 
David Nicolas Marineata 
Ivan Marius Alexandru
Carlos Capella Fernández
Arya Martínez Salvador 
Mohammed Lahyane
Mireia Valverde Cameros
Leya López Marcoane
Laia Soriano Vidal
Daniel Gavara Ribes
Nihal El Yaagoubi
Cristina Rubira Guardia 
Chloé Contreras López

TELÈFONS

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

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

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

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

L'alcaldessa de Borriana, Maria 
Josep Safont, i la regidora Cris-
tina Rius, no han volgut per-

dre's la commemoració del Dia de la 
Pau que diversos col·legis de la loca-
litat han celebrat en els seus centres. 
Així, ambdues s'han desplaçat fins al 
CEIP Penyagolosa per a participar en 
el Mercat Solidari que ha aconseguit 
recaptar fins a 2.931 euros que es 
destinen a l'ONG també de Borriana, 

Amor en Acció, per als seus projectes 
solidaris a Àfrica. Altres centres com 
el CEIP Roca i Alcaide també s'han 
sumat a la commemoració del 30 de 
gener com el Dia de la Pau i han rea-
litzat diverses activitats amb l'alum-
nat per a continuar conscienciant 
als més xicotets i xicotetes sobre la 
importància de la tolerància i la con-
vivència pacífica entre totes les per-
sones que formen la societat. També 
ho van celebrar a d'altres centres 
com el Col·legi Salesià on centenars 
d'alumnes van vacunar-se simbòli-
cament contra el virus de la violència 
per seguir «construint un món més 
just, tolerant i on la convivència pací-
fica siga part del nostre dia a dia, tant 
als centres educatius com en la resta 
d'espais que compartim», com va as-
senyalar l'alcaldessa.  
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