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1. Salutació de l’Alcalde

E. Òscar Noguera Alberola
Alcalde de Castelló

Estem en un moment de la legislatura en el qual us 
podem mostrar una part del camí recorregut, amb 
alguns canvis ben coneguts per la ciutadania en eixir 
a passejar pels carrers de Castelló; així com d’altres, 
detectables en fer ús de les distintes instal·lacions o uti-
litzant els serveis de la web municipal per comunicar-vos 
amb els diferents departaments de l’Ajuntament.

Però, no deixem de treballar en noves propostes, perquè 
estem encabotats en continuar millorant la vida de les 
persones de tot l’entramat social del nostre poble. La 
nostra intenció és arribar a tots els sectors de la població; 
des dels més menuts fins els nostres majors.

Entre els projectes que tenim més immediats, vol-
dríem destacar el del Centre de dia, que hem anat 
publicitant al llarg de les nostres campanyes electo-
rals, tant de paraula com en les nostres propostes del 
programa. Aquesta proposta es troba, ara mateix, en 
fase de redacció del Projecte d’execució i amb l’inici 
d’obra, previst, per al transcurs de l’any 2022.

Aquest serà un dels principals projectes que desitgem 
acabar en aquesta legislatura; però, no serà l’únic que 
pretenem destacar.

Farem una millora al Mercat Municipal, edifici em-
blemàtic i de reconeguda vàlua arquitectònica de la 
nostra localitat, que constarà de la restauració de pi-
lars i bigues metàl·liques, així com la restauració de 
la façana de taulell cara vista i retalls ceràmics como 
els del Mercat de Colon de València i així donar-li la 
importància que mereix.

Les obres al carrer Major, des de la Placa de l’Església 
i fins el que era el Jutjat de pau, per tal d’habilitar un 
centre del poble on es facilite la circulació de via-
nants per damunt del trànsit de vehicles, és altre 
dels projectes prioritaris que volem enllestir a con-
tinuació; així com la reorganització de la circulació 
pel centre urbà, per tal d’habilitar més espais per a 
les persones.

En altre ordre de prioritats, per la seua extensió i in-
tensitat, estaria el que tenim previst desenvolupar en 
les obres d’adequació de l’Avinguda de Cuba fins el 
cementeri amb la connexió dels vials de la Ronda l’Al-
menà fins el Racó de Cifre; La qual cosa ens permetrà 
disposar d’una ampla avinguda, amb òptimes condi-
cions per al passeig i la lliure circulació, en harmonia, 
de vianants i vehicles.

Quant a l’adequació dels espais lúdics del poble, no 
podem deixar de parlar del Teatre Ideal, les obres del 
qual permetran millores substancials a la seua caixa 
escènica, així com retirar la fusta de les seues tramoies i 
bambolines per utilitzar materials més sòlids i d’un man-
teniment més econòmic, més senzill i perdurable.

Fins ací teniu un breu resum d’algunes de les propos-
tes i accions que pretenem fer i habilitar.

El que ja s’ha fet queda a la disposició de la ciutada-
nia castellonenca perquè ho gaudiu amb plenitud i 
intensitat, fent l’ús responsable que considereu més 
adequat.
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2. Plenaris municipals 
iJuntes de Govern

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 26 
D’OCTUBRE DE 2020

ASSISTENTS
Sr. Alcalde-president:
Oscar Noguera Alberola

Srs. Vocals: 
Tere Fuster Ortiz
Núria Gregori Sebastià
Bryan Richart Chafes

Secretaria per delegació: 
Rosa M.ª Crespo Rodríguez

A les 12:00 hores, es reuneixen al Saló de Sessi-
ons de la Casa Consistorial, les senyores i senyors 
membres de la Corporació al marge esmentats, en 
la primera convocatòria i sota la presidència del Sr. 
Alcalde, Oscar Noguera Alberola que l’ha convocada 
i disposada amb seguiment de les formalitats legals 
escaients, assistits per mi, el Secretari general de 
l’Ajuntament, que done fe de l’acte.

Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ AN-
TERIOR.- 

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'esbor-
rany de l'acta de la sessió anterior de data 2 d’octubre 
de 2020. 
2.-  CONCESSIÓ LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL.- 
D’acord amb l’informe jurídic favorable emès amb 
data 15 d’octubre de 2020.
3.-  DECLARACIÓ DE CADUCITAT LLICÈNCIA 

D’OBRES 371/2020.
La Junta de Govern Local, acorda retirar aquest punt 
de l’ordre del dia. 
4.- PRESTACIONS SOCIALS.
4.1-ARXIU SOL·LICITUD PRESTACIÓ SERVEI AJUDA 
A DOMICILI.- 

4.2. SOL·LICITUD PRESTACIÓ SERVEI MENJAR A CASA.- 

5.-  APROVACIÓ BASES CONCURS DECORACIÓ 
DE BALCONS I FAÇANES AMBIENTACIÓ NA-
DALENC.- 

6.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el 
Sr. Alcalde tanca la sessió a les 12:15 hores, per 
la qual cosa i a l’efecte del que estableix l’article 
109 del ROF, estenc la present acta i com a Secretari 
general certifique.

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA PER DELEGACIÓ 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2020

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
Oscar Noguera Alberola
Srs. Vocals:
Tere Fuster Ortiz
Núria Gregori Sebastià
Bryan Richart Chafes
Secretaria per delegació:
Rosa M.ª Crespo Rodríguez

A les 12:00 hores, es reuneixen al Saló de Sessions 
de la Casa Consistorial, les senyores i senyors 
membres de la Corporació al marge esmentats, 
en la primera convocatòria i sota la presidèn-
cia del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola que 
l’ha convocada i disposada amb seguiment de 
les formalitats legals escaients, assistits per mi, 
el Secretari general de l’Ajuntament, que done fe 
de l’acte.
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Oberta la sessió, es procedeix a examinar els se-
güents assumptes de l’Ordre del Dia:
1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-

RIOR.-  
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 26 
d’octubre de 2020.
2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR.- 
3.- APROVACIÓ TRAÇAT COL·LECTOR EDAR SENYE-

RA-SANT JOANET.
La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat 
l’acord:

PRIMER.-  Acceptar el traçat comprensiu de l’Alter-
nativa 1.1 del “Projecte d’obres de sane-
jament i depuració de les localitats de 
Senyera i Sant Joanet” referent al “Infor-
me d’alternatives al traçat per als col·lec-
tors generals de Senyera i Sant Joanet”, 
evacuat per la consultora CONSOMAR, 
pel que fa al municipi de Castelló i mani-
festar la seua viabilitat.

SEGON.-  Establir com a requeriments urbanístics 
sobre les obres els manifestats a l’informe 
de l’arquitecte municipal.

TERCER.-  Manifestar que l’Ajuntament de Castelló 
no és titular de cap de les quatre par-
cel·les per les que transcorre el traçat 
projectat per dins del terme municipal 
(Polígon 5 parcel·la 10, Polígon 5 parcel·la 
12, Polígon 5 parcel·la 9006 i Polígon 4 par-
cel·la 210), pel que no és possible posar a 
disposició de l’EPSAR els terrenys neces-
saris per a l’execució de les obres ni esta-
blir servituds de pas, que en tot cas caldrà 
que s’acorden entre l’EPSAR i els seus 
respectius titulars.

QUART.-  Comunicar el present acord a l’EPSAR 
perquè en prenga coneixement i efectes.

4.-  APROVACIÓ BASES SORTEIG MERCAT MU-
NICIPAL CAMPANYA NADAL/FIRA.-

Vista la proposta de la Regidora de Comerç, la 
Junta de Govern Local, aprova per unanimitat.
5.-  PRESTACIONS SOCIALS. SOL·LICITUD SER-

VEI AJUDA A DOMICILI.- Vistes les propostes 
del departament de serveis socials, la Junta 
de Govern.

6.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PRE-
GUNTES: No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el 
Sr. Alcalde tanca la sessió a les 12:22 hores, per la 

qual cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 
del ROF, estenc la present acta i com a Secretari ge-
neral certifique.

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA PER DELEGACIÓ

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA  21 DE 
DESEMBRE DE 2020

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
Oscar Noguera Alberola
Srs. Vocals:
Tere Fuster Ortiz
Núria Gregori Sebastià
Bryan Richart Chafes
Secretaria per delegació:
Rosa Mª Crespo Rodríguez

A les 12:10 hores, es reuneixen al Saló de Sessions de 
la Casa Consistorial, les senyores i senyors membres 
de la Corporació al marge esmentats, en la primera 
convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde, Os-
car Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada 
amb seguiment de les formalitats legals escaients, as-
sistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que 
done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.-  APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’es-
borrany de l’acta de la sessió anterior de data  27 de 
novembre de 2020.

2.-  CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL.- 
Vist l’informe jurídic, així com l’informe tècnic emès al 
respecte, la Junta de Govern Local acorda per unani-
mitat la concessió de la llicència de divisió horitzontal. 

3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA.-
Vist l’informe tècnic, la Junta de Govern Local acorda 
per unanimitat la concessió de la llicència.  

4.- APROVACIÓ ACORD NO PROCEDÈNCIA AVALUACIÓ 
AMBIENTAT ESTRATÈGICA I TERRITORIAL DEL 
PDAI UE-SANT DOMENECH I.-  

Vist l’informe tècnic  que es transcriu literalment, de 
data 21 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, 
aprova per unanimitat.
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5.-  APROVACIÓ BASES CONCURS DE CREACIÓ DE 
LA IMATGE DE CASTELLÓ JOVE.

Vista la proposta del Regidor de Joventut, la Junta de 
Govern Local, aprova per unanimitat.

6.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.

I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Al-
calde tanca la sessió a les 12:35 hores, per la qual cosa i 
a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, estenc la 
present acta i com a Secretari general certifique

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA PER DELEGACIÓ

Juntes 
de Govern

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA 
EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2020

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president: 
Oscar Noguera Alberola
Srs. Vocals:
Núria Gregori Sebastià (GCIE) 
Lluis Ferrando Cuenca (GCIE) Tere Fuster Ortiz (GCIE)
Xavier Tortosa Penades (GCIE) 
Richard Garrigues Gonzalez(GCIE)
Bryan Richart Chafes(EU)
Hortensia Gomez Llàcer (PSOE) 
Raquel Herrero Sanchez (PSOE) 
Leopoldo Puertos Aviño (PP) Jose Lopez Vidal (PP)
Secretari general:
Jose Antonio Momparler Olmos
NO ASSISTENTS:
Anais Martorell Lopez (GCIE) Vicen Caerols Vidal(PP)
Castelló, 19 de novembre de 2020

A les 19:07 hores, es reuneixen a la Casa Consistori-
al les senyores i senyors membres de la Corporació 
al marge esmentats, en la primera convocatòria i 
sota la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera 
Alberola que l’ha convocada i disposada amb se-
guiment de les formalitats legals escaients, assistits 
per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que 
done fe de l’acte.

Abans de començar demana que es faça un minut de 
silenci per totes les víctimes de violència de gènere, 
tant dones com fills/es assassinades. 
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
(Acta sessió 17 de setembre de 2020).
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
2.- DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.- 
Es dona compte de les resolucions d’alcaldia.
(Les actes de Juntes de Govern o Plenaris les podeu 
veure completes en: elmiragall.org/castello-som) 
El Sr. López Vidal (PP) pregunta per la Resolució 2020-1111.
El Sr. Alcalde contesta que és una delegació per tramitar 
la firma electrònica de l’Ajuntament amb el nou nom.

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2021.- 
El Sr. Alcalde explica el pressupost amb el següent 
contingut estret de la Memòria de l’Alcaldia:
«Els pressupostos municipals d’aquest Ajuntament 
per a l’exercici 2021 es configuren com la previsió de 
despeses i l’estimació dels ingressos previstos per a 
cobrir aquestes despeses.
Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absolu-
ta de 7 vots a favor ( 6 GCIE + 1 EU)
2 vots en contra (2 PP) i 2 abstencions (2 PSOE) apro-
var inicialment el projecte de pressupost general de 
l’exercici 2021 presentat, junt amb la seua documen-
tació, i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província per 
a que es presenten al·legacions.
4.- APROVACIÓ REGLAMENT ABSENTISME ESCOLAR.- 
El Sr. Alcalde presenta el Reglament:
Fonamentació
La Constitució Espanyola garanteix el dret dels me-
nors a una educació obligatòria i gratuïta de l’ense-
nyament bàsic, que compren l’educació primària i la 
secundària obligatòria i s’estén per un període de deu 
anys, que es desenvolupa de forma regular entre els 
sis i els setze anys d’edat.
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el termini de 
15 dies, comptats des de la seua publicació en el But-
lletí Oficial de la Província de València.
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA PEI’S. 
El Sr. Alcalde explica la modificació de l’ordenança:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La necessitat d’adaptació a la nova normativa en ma-
tèria de serveis socials d’atenció primària, d’acord 
amb la Llei 3/2019, de la Generalitat Valenciana de 
Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
La necessitat d’adaptació de les quanties de les pres-
tacions i inclusió de nous conceptes.
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
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6.-  APROVACIÓ ESTATUS CONSELL MUNICIPAL DE 
CULTURAL- 

El sr. Alcalde presenta els Estatuts:

«PREÀMBUL
L’Ajuntament de Castelló promou la creació del “Con-
sell Municipal de Cultura de Castelló” com una inicia-
tiva per promoure la participació, la relació, el debat, 
la coordinació, l’avaluació i el seguiment
dels diferents agents de dinamització del nostre mu-
nicipi. L’Ajuntament de Castelló pretén amb la
creació del Consell Municipal de Cultura donar veu a les 
diferents associacions i especialistes en diferents disci-
plines culturals, atendre la diversitat, millorar la coordi-
nació dels programes culturals, aconseguir una major 
integració i promoció de la convivència entre les dife-
rents sensibilitats i àmbits culturals del nostre municipi.
Tots els objectius del Consell Municipal de Cultura 
quedaran reflectits en l’elaboració d’un Pla
Municipal d’Acció Cultural (PMAC).
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat
7.-  APROVACIÓ ADHESIÓ SERVEI DE RECOLLIDA, CON-

TROL I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS.- 
El Sr. Alcalde explica els següent:
La Mancomunitat de La Ribera Alta disposa d’un 
servei de recollida, control i manteniment d’animals 
abandonats, que es presta per gestió indirecta a tra-
vés d’una empresa externa.
A la vista de la creixent sensibilitat social en relació al 
benestar dels animals, on cobra importància, més en-
llà del cost i eficiència del servei, la transparència en 
el desenvolupament de l’activitat, la
Mancomunitat ha encetat un procés per a la valoració 
i estudi d’altres alternatives per a donar resposta a la 
demanda social. 
S’estima oportú per al nostre municipi adherir-se a 
aquesta iniciativa. 
Adherir-se al servei de recollida, control i manteni-
ment d’animals abandonats de la Mancomunitat de 
La Ribera Alta que es prestarà mitjançant el Consor-
ci de la Ribera una vegada efectuades les actuacions 
preparatòries necessàries (realització de les inversi-
ons previstes, autoritzacions escaients, etc.), tot ac-
ceptant expressament les instruccions de funciona-
ment del servei i assumint el compromís de romandre 
en el servei durant un període mínim de 10 anys per 
tal de garantir l’equilibri econòmic-financer del servei.
Assumir el compromís econòmic de fer efectiu l’im-
port anual resultant, el qual serà oportunament liqui-
dat a l’ajuntament.
Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat.
Sotmès votació queda aprovat per unanimitat dels 
presents.
8.-  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA INS-

TAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS PER AUTOCONSUM.-

El Sr. Alcalde explica l’ordenança:
PREÀMBUL
El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals 
s’enfronta actualment la societat. Tal com reflecteix el
Cinqué Informe del Grup Intergovernamental d’Ex-
perts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament 
del sistema climàtic és inequívoc i amb una clara 
influència humana. L’emissió contínua de gasos 
d’efecte d’hivernacle (GEH) causarà un major es-
calfament i canvis duradors en tots els components 
del sistema climàtic, la qual cosa farà que augmen-
te la probabilitat d’impactes greus per a persones i 
ecosistemes.
Els tres objectius principals marcats per la UE són 
disminuir les emissions de GEH en comparació 
amb l’any 1990, augmentar l’ús d’energies renova-
bles (EERR) i millorar l’eficiència energètica.
Sotmesa a votació queda aprovada per majoria abso-
luta amb 9 vots a favor ( 6 GCIE-Compromís +
2 PSOE+1 EU) i 2 vots en contra (2PP)

9.- APROVACIÓ AMPLIACIÓ QUANTIA GLOBAL DE 
GRATIFICACIONS- 
El Sr. Alcalde explica l’acord:
«Considerant que la quantitat destinada en el Pressu-
post municipal per a l’exercici 2020, a cobrir les gra-
tificacions per serveis extraordinaris realitzats pels 
funcionaris/es fora de la jornada laboral resulta insu-
ficient per a cobrir les necessitats durant el que resta 
d’exercici pressupostari. Considerant que la realitza-
ció d’estos serveis ha augmentat considerablement 
per la situació de la pandèmia, així com per la merma i 
baixes mèdiques de la plantilla de la Policia Local Vist 
la necessitat prevista fins la finalització de l’exercici 
pressupostari del 2020 Considerant que dita quantitat 
fixada pel Ple de la Corporació en l’aprovació del pres-
supost era inferior al limit màxim que assenyala l’Es-
tat: Quantitat base: 574.255,62 € Límit màxim ( 10%): 
57.425,56 € Considerant que s’ha emés informe de la 
Tècnic de Recursos Humans amb indicació de la legis-
lació aplicable i la viabilitat de la proposta ES PROPO-
SA PRIMER. Aprova l’ampliació de la quantitat global 
destinada a gratificacions extraordinàries realitzades 
fora de la jornada laboral fins el màxim permés per 
la legislació vigent en el següents termes: Quantitat 
base: 574.255,62 € Límit màxim ( 10%): 57.425,56 €»
El Sr. Alcalde explica que la plantilla de Policia no està 
completa i els que estan tenen que fer moltes hores ex-
tra. Esta setmana s’han incorporat 3 policies i la setmana 
que ve 2 més, així que no farà falta tantes hores extres.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
10.-CONCESSIÓ PRODUCTIVITATS.- 
EL Sr. Alcalde explica el següent acord:
«El 30 de gener de 2020, la Organització Mundial de 
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la Salud va declarar el brot del coronavirus COVID-19 
com una Emergència de Salud Pública d’Importància 
Internacional (ESPII), ja que la seua propagació inter-
nacional suposava un risc per a la salut pública dels 
països i exigia una resposta internacional coordinada. 
Amb posterioritat es va aprovar pel Govern el Reial De-
cret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanità-
ria ocasionada pel COVID-19. Per part d’esta Alcaldia 
es vol gratificar l’especial rendiment de tots aquells 
empleats públics que van prestar el seu treball als 
servicis de Policia Local, Serveis Socials, Oficis i 
alguns d’Oficines, que van vorer incrementada la 
seua càrrega de treball, a banda d’estar obligats a 
realitzar un treball sempre presencial, amb el con-
seqüent increment del risc. Tot, no ho oblidem, en 
un moment que va ser particularment delicat, tant 
per la incertesa sanitària i social generada por la 
pandèmia com per la dificultat d’implementar les 
mesures de seguretat pública, neteja, atenció a les 
persones en situació de dificultat i tramitació de 
determinats expedients; tot dins del marc jurídic 
d’un estat d’alarma. Així es proposa al Ple de l’Ajun-
tament de Castelló que s’aprove una compensa-
ció d’este esforç mitjançant el reconeixement d’un 
complement de productivitat materialitzat en una 
paga especial que s’abonarà per una sola vegada a 
estos empleats per import de 700 euros.»
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
11.-  APROVACIÓ CONVENIS PARCEL·LES RONDA SUD 

CEMENTERI I RONDA SUD SALVADOR PONS.-
El Sr. Alcalde explica que són convenis per a fer possible 
el carril- bici i obrir carrers que caldria que regularitzar 
per a poder anar al Registre de la Propietat. Tenen que 
firmar-se per tots els propietaris i publicar-se.
Sotmès a votació, queden aprovats per majoria abso-
luta ( 6 GCIE-Compromís + 1 EU + 2 PSOE) i 2 absten-
cions (2 PP).
12.-  INICI PROCEDIMENT PROGRAMACIÓ ACTUACIÓ 

INTEGRADA PER GESTIÓ DIRECTA UE SANT 
DOMÉNECH.- 

El Sr. Alcalde explica l’acord:
Aprovar la modalitat de Gestió Directa per al desenvo-
lupament de l’U.E 1 - Àmbit Domènech-Cementeri de 
sòl urbà industrial prevista en la modificació puntual 
núm. 11 del PGOU.
Sotmès a votació queda aprovat per majoria absoluta 
9 vots a favor ( 6 GCIE-Compromís + 1 EU + 2 PSOE) i 2 
abstencions (2 PP).
13.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA IMPOST BENS IMMOBLES.-
El Sr. Alcalde explica l’acord:
«En ús de les competències locals reconegudes pels 
articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 

106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que 
es disposa en l’article 60 i següents i els articles 15 
a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, aquest Ajuntament considera oportú i 
necessari modificar L’ORDENANÇA FISCAL DEL IBI. 

La proposta que es pretén elevar al plenari es la se-
güent:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
DEL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
La Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) recull 
la possibilitat que les administracions aproven en les 
seues ordenances fiscals bonificacions en determinats 
impostos per la instal·lació d’energies renovables.

Sotmesa a votació queda aprovat per majoria absolu-
ta 9 vots a favor ( 6 GCIE-Compromís + 1 EU + 2 PSOE) 
i 2 vots en contra (2 PP).
14.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA 

TAULES I CADIRES EN LA VIA PÚBLICA.-
El Sr. Alcalde explica l’acord:
En ús de les competències locals reconegudes pels 
articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que 
es disposa en l’article 20 en relació amb els articles 
15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament considera 
oportú i necessari modificar L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TER-
RENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, TRI-
BUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS 
AMB FINALITAT LUCRATIVA, a causa dels canvis que 
a continuació s’exposen en la proposta que en avant 
es desenvolupa. 
La proposta que es pretén elevar al plenari es la se-
güent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, TRI-
BUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS 
AMB FINALITAT LUCRATIVA”
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
15.-  MOCIÓ CONJUNTA 25 NOVEMBRE DIA 

INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES- 

La Sra. Gregori Sebastià (GCIE-Compromís) llig la 
següent moció:
«Amb ocasió de la commemoració del 25 de novem-
bre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia contra la dona, la Federació Valenciana de Mu-
nicipis i Províncies reitera el seu compromís amb 
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PLENARIS muNICIPALS

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP 
SOBRE PRODUCTES SANITARIS DE LLUITA CONTRA 
LA COVID-19 .- 
El Sr. López Vidal (PP) llig la moció:
«Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el 
estado de alarma a consecuencia del coronavirus, la 
vida de los españoles ha cambiado radicalmente en 
todos los ámbitos:
educativo, familiar, social, laboral y económico.
Hoy, se han convertido en imprescindibles algunos 
artículos básicos de protección como guantes, hidro-
geles y, especialmente, las mascarillas puesto que, 
tras meses negando su utilidad y que fuese necesa-
rio su uso para protegerse del virus, el Gobierno de 
España convirtió su uso en obligatorio a través de la 
orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se 
regulan las condiciones para el uso obligatorio de la 
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
16.- RENUNCIA REGIDOR.- 
El Sr Ferrando Cuenca (GCIE-Compromís) presenta la 
renúncia al càrrec de regidor. 
17.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-
Després d’escoltar i contestar els precs i preguntes de 
regidors i regidores i del públic en general, Vist que no 
hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca 
la sessió a les 21:37 hores.

L’ALCALDE,  EL SECRETARI GENERAL

la lluita contra la violència que s’exerceix contra les 
dones, pel sol fet de ser-ho i contra els seus filles 
i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les 
polítiques d’igualtat.
De manera global, estem vivint un moment històric 
en el que els esforços per frenar la propagació de la 
COVID-19 obliguen a mesures de confinament que 
han posat i continuen posant en perill a les dones 
i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control 
dels que converteixen les llars en llocs insegurs...
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
A continuació es proposa incloure d’urgència en l’or-
dre del dia Declaració Institucional Poble Sahrauí i 
Moció PP sobre els productes sanitaris de lluita contra 
la Covid-19.
Sotmès a votació queda aprovada per unanimitat in-
cloure d’urgència les dos mocions.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SUPORT AL POBLE 
SAHRAUÍ.-
 El Sr. Alcalde llig la Declaració:
«El passat divendres 13 de novembre, les Forces Ar-
mades marroquines violaren deliberadament l’acord 
de “l’Alto el fuego” signat entre les dues parts del con-
flicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) 
en enviar forces militars a través de tres rutes a l’est de 
la bretxa il·legal de Guerguerat cap als civils sahrauís 
que es manifestaven pacíficament en la zona des del 
21 d’octubre. L’operatiu, que es considera un incom-
pliment flagrant de l’acord, constitueix una agressió 
directa contra el poble sahrauí.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

Les actes de Juntes de Govern o Plenaris les podeu veure completes en: elmiragall.org/castello-som
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Fins fa poc créiem que l’origen remot de la Societat 
Musical Lira Castellonera era una banda de caràc-
ter més o menys municipal creada en 1878. Valerià 
Benetó ha documentat fefaentment que des de 1833, 
si més no, ja hi havia banda de música a Castelló. El 
seu director, Miquel Escuder, nascut a Alemanya, ha-
via arribat ací procedent de Gandia uns anys abans i 
potser fou ell el creador d’esta agrupació musical. Ben 
bé es pot considerar, com diu Valerià, el Mestre Fayos 
del segle XIX. No és el nom el que ha de determinar 
l’antiguitat de la banda sinó l’activitat musical conti-
nuada. Entre 1833 i 1878 no solament hi ha actuaci-
ons de la «música» o «banda» de Castelló sinó també 
ensenyament musical. Entre 1878 i 1908 la banda té 
junta i president i s’hi succeïxen diversos directors. 
L’any 1887 ja va participar en el Certamen de València 
i hi obtingué el tercer premi. Des de 1908 s’anomena 
«Lira Castellonense». 

La banda va ser refundada l’any 1909 sota la batuta de 
Jaume Fayos Torres. Encara que el primer reglament 
és de 1925, des de 1909 la Lira Castellonera ja funci-
ona amb les característiques pròpies d’una societat 
musical i exercix les seues tres funcions primordials: 
festiva i musical (banda), educadora (escola de mú-
sica) i social. A pesar dels canvis de règim i de govern 
durant el segle XX la Societat Musical manté el seu es-
perit fundacional, no solament mentre visqué el mes-
tre Fayos, sinó també en èpoques posteriors.

Lira Castellonera:
més que una banda

ASSOCIACIONS I COL·LECTIuS

Autor: Nelo Caldés
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El mes de març de 1932 es funda la 
Caixa del Músic, societat de socors 
mutus complementària de la Socie-
tat Musical, gràcies a la qual adquirix 
una dimensió social i protectora. En 
1935 l’escola de música ja va adme-
tre dos xiquetes i després de la guerra 
civil la banda ja va incorporar les dones.

Un element important de la dimensió 
recreativa de la Societat és el seu ca-
sino i seu. El 28 de juny de 1960 es va 
inaugurar solemnement «la Musical». 
El local acull, entre altres coses, l’arxiu, 
d’un alt valor patrimonial, i la Bibliote-
ca Jaume Fayos, creada en 2016, a fi 
de fer complir un dels objectius que el mestre Fayos es va 
proposar en 1925. La Musical ha acollit associacions com 
l’Agrupació Artística Teatral o el Club d’Escacs local. En els 
seus locals s’han celebrat i es celebren balls, audicions, con-
ferències, exposicions, presentacions de llibres, etc.

Entre 1925 i 1951 la Lira viu la seua edat d’or gràcies, en 
primer lloc, al mestre Fayos i, després, al seu successor 
el mestre Ayllón. Les actuacions són nombroses i el seu 
prestigi és reconegut per la crítica i la premsa nacional. En 
marxar don Luis Ayllón, el succeïren uns directors compe-
tentíssims. És una època en què es fa més difícil obtenir pri-
mers guardons en els concursos, però la banda manté el 
seu prestigi entre les agrupacions valencianes.

No disposem d’espai suficient per a recordar el palmarés 
de la banda gran o banda simfònica. En els últims anys 
cal destacar el retorn a la Secció d’Honor del Certamen 
de València (CIBM) on ha obtingut el tercer premi tant en 
l’edició de 2012 com en la de 2014 amb el mestre José 
Tello; i el segon premi en l’edició de 2019 amb Beatriz 
Fernández, directora des de 2015 i fins al moment actual.

La Societat Musical Lira Castellonera ha creat identi-
tat, ha promogut la socialització de l’entorn i ha acos-
tat la cultura musical a les classes humils. Per això en 
2014 la Corporació Municipal li va concedir la Distin-
ció Especial 9 d’Octubre, que reconeix la seua labor 
en l’àmbit cultural i educatiu. 

La Societat Musical Lira Castellonera es regix ara per 
uns estatuts aprovats el 9 de maig de 2004. En les últi-
mes eleccions del passat mes d’octubre resultà elegit 
president Eliseo Pla Caldés

L’Escola de Música ha format musicalment i huma-
nament milers d’infants castellonencs. En les últimes 
dècades també forma musicalment persones adultes 
que solen actuar en la Sènior Band. L’Associació Cul-
tural «Escola de Música la Lira» es va crear el 27 de fe-
brer del 2005 per a donar-li forma jurídica.

La Societat Musical acull també la Banda Jove i l’Or-
questra Filibert Estrela. La primera, fundada en 1969 
per Francisco Hernández Guirado, és dirigida des de 
2003 per Raül Seguí. El seu últim guardó el va aconse-
guir en 2018: el primer premi del III Certament de Ban-
des Juvenils de Castellar-l’Oliveral. I amb l’objectiu de 
potenciar la formació i perfeccionament musical dels 
educands de corda va nàixer en 2011 la segona, dirigi-
da des de la seua fundació per Amparo Vidal Navarro.

En temps de pandèmia totes les entitats de la Lira han trac-
tat d’implementar mesures per a poder continuar oferint 
els seus serveis. L’Escola de Música ha continuat la tasca 
docent a través dels mitjans telemàtics. Banda Jove i Or-
questra Estrela van reprendre els assajos a l’estiu; els seus 
concerts s’han enregistrat i es poden vore en YouTube.

La Banda Simfònica no va poder assajar fins a l’estiu, 
però va dur a terme algunes activitats testimonials 
des dels balcons i a través de les xarxes. El tradicional 
concert de festes es va gravar per grups i es va projec-
tar a la plaça de l’Ajuntament el 23 d’agost. Sí que es 
va fer de manera presencial el concert del 9 d’octubre, 
però després es tornaren a suspendre els assajos. A 
mitjan març s’han représ. El desig més gran dels mú-
sics és vore’s i tocar junts.

ASSOCIACIONS I COL·LECTIuS
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Club Multiesport
E L  C A S T E L L E T

1 9 8 4 - 1 9 9 3  L’ O R I G E N
Es a partir d ́aquest any quan de la mà de Fermín Fons, 
Rafael Estrada i uns altres pocs castelloners donen 
l ́eixida d ́aquesta cursa que dura fins els nostres 
dies. Es a partir d ́aquest any quan naixen les curses 
populars al nostre poble de la mà de la Volta a Peu 
que es celebrava en Festes del poble i la seua eixida 
tenia lloc a l ́antic Poliesportiu Municipal.

Any enrere any es celebrava aquest esdeveniment 
com un més que es pot donar a qualsevol localitat i 
amb els pas dels mateixos apareixien els entrebancs d 
́aquells que consideren botjos els qui viuen amb tanta 
passió l ́esport en general i en concret el de córrer.

1 9 9 3 - 2 0 1 6  N A I X E M E N T
D E L  C LU B  D 'AT L E T I S M E
No es fins un 25 de novembre de 1993 quan aquest 
esdeveniment sofrix un gir que canvia el rumb d áquest 
esport a Castelló: el naixement del C.A. El Castellet.

El Club va ser fruit de la passió́ i les ganes de difondre 
la seua afició a CÓRRER i transmetre valors com el 
companyerisme, disciplina i amistat. A més d’ocupar 
un espai que fins llavors es trobava buit i que a 
la vegada era necessari per a donar continuïtat a 
aquesta prova de la Volta a Peu i que potenciaria 
aquest esport al poble.

ASSOCIACIONS I COL·LECTIuS
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Des dels seus orígens ha sigut un goteig constant 
de grans corredors i corredores que han eixit de les 
nostres files i que dins de l ́esport amateur i popular 
han portat el nom del poble i del club per totes les 
poblacions del voltant.

2 0 1 6 - A C T U A L I TAT  N O V E S 
S E CC I O N S ,  C R E A C I Ó
D E  L' E S CO L A
L'octubre de 2016, fruit de les negociacions entre els 
dos clubs locals C.A. El Castellet i el Grup MultiEsport 
de Castelló naix (o renaix) el Club Multiesport El 
Castellet (CMEC). Amb aquesta fusió el club suma, a 
les anteriors disciplines d'Atletisme i Muntanya, la de 
Triatló. Oferint així un ampli servici de serveis als seus 
socis.

Posteriorment, el 2017, de la mà de l'actual president 
Francis Català i dels dos responsables de la secció de 
Triatló Ainhoa Chordà i Vicent Grimaltos, naix l'Escola 
de Triatló del Club Multiesport El Castellet.

En l’actualitat, el club està representant al poble 
de Castelló a la lliga de la Federació Valenciana 
de Carreres per Muntanya, a la Lliga de Clubs Caixa 
Popular de La Federació de Triatló de la Comunitat 
Valenciana (en la que hem aconseguit l’ascens a segona 
divisió tant en la secció femenina com masculina en 
2020) i als Jocs Esportius de Duatló i Triatló.

També hem crescut organitzativament, actualment 
organitzem: Duatló Escolar, Duatló per Relleus, Trail 
Font Amarga – Les Salines, Volta a Peu i col·laborem 
amb la Cursa del Càncer.

Amb una massa social d’uns 60 socis, i el fort 
creixement de l’escola durant els últims anys (hem 
passat de 12 alumnes en 2017 a més de 60 xiquetes i 
xiquets en 2021) el club està actualment passant per 
un bon moment de salut, tot i que la situació actual 
de pandèmia mundial que estem sofrint ha parat 
intermitentment l’activitat i hem sofrit daltabaixos 
en quant a motivació, esperem deixar enrere aquesta 
situació molt prompte i tornar a gaudir de les 
competicions, concentracions i activitats de club que 
tant ens aporten.

Des el Club Multiesport El Castellet convidem a totes 
les castelloneres i els castelloners a seguir-nos a les 
xarxes socials (@cmelcastellet), així com animem a 
totes i tots els que vos agrada l’esport i voleu formar 
part d’aquesta gran família a que es poseu en contacte 
amb nosaltres a través dels nostre correu: info@
elcastellet.org. Així com animem a totes les xiquetes i 
xiquets a provar un entrenament de la nostra escola, 
podeu trobar més informació i horaris a la nostra 
web: www.elcastellet.org

ASSOCIACIONS I COL·LECTIuS
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L’aigua és un dels quatre elements constitutius del 
cosmos, segons l’antiguitat clàssica i el pensament 
medieval. Des de la fenomenologia de la religió, 
l’aigua és fons et origo (font i origen) de la vida. 
L’aigua s’associa a la feminitat, la maternitat i la 
fecunditat. És el principi de la vida, la creadora 
de vida. Ben bé podem dir que l’aigua ha «creat» 
Castelló: delimita part del terme, ha condicionat la 
ubicació dels seus diversos assentaments humans, 
ha creat i recreat el seu paisatge i ha possibilitat 
el desenvolupament de la seua agricultura i altres 
activitats econòmiques. En definitiva, la pluja, la 
sequera, les riuades, les avulsions i les tècniques, 
sistemes i ordenacions cada vegada més eficients 
de l’aigua han conformat la geografia i la història 
de Castelló. Esta història ens dona testimoni de 
nombrosos plets judicials que tenen com a causa 
de litigi el domini, l’usdefruit o la distribució de 
les aigües.

El capítol de calamitats de la nostra història és ple 
d’inundacions, d’aigües pútrides, d’aigües infectes, 
d’humitats insalubres i de miasmes tòxics. Domesticar 
l’aigua ha estat una de les grans ocupacions dels 
castellonencs de tots els temps, i la major de les seues 
glòries. Si el Xúquer és el pare de la Ribera, el riu d’Albaida 

C A S T E L L Ó  I  L’A I G U A
 F. Xavier Martí

és el pare de Castelló i ben bé pot anomenar-se el riu 
de Castelló. De fet així es diu en un document de 1277: 
«Alcheria de Passarela afrontat in rivo de Chuquer et 
in rivo Castilionis». Les primeres séquies en derivaven 
i van regar les primeres terres de cultiu: la séquia del 
Terç i la d’Algirós. Enmig del regadiu es consolidaren 
els assentaments humans (Castelló, Montolivet, la 
Paixarella, Fraga). El riu Xúquer, en canvi, fou només, 
durant molts segles, la frontera, i el seu potencial no 
fou aprofitat fins a la construcció de la Séquia Reial 
d’Escalona. Este sistema d’irrigació va ampliar les 
terres de regadiu fins a la zona anomenada el Pla o 
Muntanya. Entre l’últim quart del s. XIX i el primer terç 
del s. XX diversos motors pujaran l’aigua també al Secà.

Les fonts no són molt abundants (Amarga, de Poveda, 
de Putxarra) i s’han aprofitat escassament per a regar. 
A la font Amarga, potser per això, per ser amarga i inútil 
per al reg, l’hem compensada atribuint-li propietats 
curatives. Però l’aigua no apareix solament en forma de 
corrents i fonts. En la toponímia rural apareixen diverses 
denominacions que evoquen zones humides pretèrites, 
com els Albellons, les Algoleges, les Rambles, les Foies 
i la Foieta. Unes altres són testimoni dels canvis dels 
cursos dels rius, com l’Illa, el Riu Mort o el Riuet Sec.

ARTICLES D’HISTÒRIA
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L’aigua ha tingut un efecte benèfic, però també 
devastador; les tronades, els temporals, les pluges 
torrencials i les pedregades es repartixen en cada segle. 
Els castellonencs s’han aclamat a santa Bàrbara i als 
sants de la Pedra esperant la clemència del cel. Des de la 
primeria del s. XX els llauradors castellonencs van confiar 
en l’efectivitat dels coets per tal d’evitar les pedregades, 
tal com revela una notícia de 1909: «Dicen de 
Villanueva de Castellón que durante la tormenta del 
miércoles varios labradores dispararon gran número 
de cohetes granífugos, consiguiendo salvarse del 
peligro que les amenazaba» (La correspondencia 
de Valencia, 1909, setembre 13). Durant gran part 
del s. XX es va emprar esta tècnica de dubtosa 
eficàcia que, més bé, es basava en la creença que 
el foc, el quart element, podia véncer l’aigua (en 
estat sòlid).

Quan la humiditat, qualitat apropiada de l’aigua, 
es combina amb la calor, qualitat apropiada de l’aire, 
esdevé mortífera. Les pestes medievals, el paludisme 
endèmic, les epidèmies de còlera del s. XIX i les febres 
tifoides es devien a la mala qualitat de les aigües 
i a la proximitat de les zones humides. Cavanilles, 
especialment, i els metges i capellans dels segles XIX 
i XX alertaven en va sobre les greus conseqüències 
per a la salut dels castellonencs de la seua passió 
per l’arròs. No pensava el mateix el nostre paisà 
Vicent Ignasi Franco. Cap a 1843 Madoz informava 
que el veïnat de Castelló «para los usos domésticos 
se sirve de algunos pozos que hay en la mayor parte 
de las casas». Fins a la dècada dels setanta del segle 
passat els metges castellonencs no van aconseguir 
desterrar la falsa creença que l’aigua dels pous era 
millor que l’aigua del pou de Gallego, tot i que l’any 
1933 ja ho advertia el metge Alapont en un article 
del periòdic Cultura amb un títol contundent: «¡No 
bebáis agua de los pozos!» (1933, maig 7). En la 
seua tesi doctoral afirmava que, si hi ha febres 
tifoides, era «por la costumbre del vecindario, en 
la época de verano, de usar para la bebida el agua 
de los pozos que existen en algunas casas, que 
tienen fama tradicional de la frescura de la misma». 
I sobre les propietats curatives de les aigües de la font 
Amarga diu que «más que salutíferas son perniciosas 
y repudiables».

I ara, superades ja les falses creences i les malalties 
endèmiques, hem de fer front al problema de la 
qualitat de l’aigua i comprometre’ns a reduir-ne el 
consum.

ARTICLES D’HISTÒRIA
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Els estudis realitzats al puig del Castellet en els últims 
anys s’han centrat en dos aspectes: per un costat, en la 
prospecció visual arqueològica d’estructures i restes en 
superfície i, per l’altre, en l’estudi topogràfic.1 

Parlarem, en primer lloc, de les restes més antigues, les 
que corresponen a un poblat del Bronze Mitjà (1600-
1200 aC). Entre elles trobem ceràmica realitzada a mà, 
dents de falç o molins barquiformes.2 A més a més, hi 
han possibles murs reutilitzats en la fortificació islàmica. 
A la Ribera del Xúquer, durant el Bronze Mitjà, hi existien 
assentaments tant en elevacions de considerable altura 
com en petits monticles, com és el cas del jaciment de la 

E L  C A S T E L L E T : 
Ú LT I M S  E S T U D I S
 Lydia A. Castan Mateu

muntanyeta del Castellet. Cal dir que no existixen restes 
que ens indiquen una continuïtat amb la cultura ibèrica. 
En canvi, sí que observem algunes peces de ceràmica 
romana molt dispersa, segurament en relació amb la 
possible vil·la romana ubicada al peu del Castellet, on 
trobem ceràmica romana comuna i de terra sigillata. 

Sabem que durant la conquista cristiana, i concretament 
durant el llarg procés de la conquista de Xàtiva, Castelló i el 
seu castell tingueren un paper important, tal com apareix 
en el Llibre dels Fets (§§ 326-327). D’este castell de Castelló 
al qual fa referència la crònica de Jaume I observem 
encara, hui en dia, estructures i materials en superfície. 

ARTICLES D’HISTÒRIA
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Segons l’estudi arqueològic realitzat, la fortificació degué 
construir-se cap al segle XII, ja que hem documentat: 
vidriats verd turquesa dels ss. XII-XIII; ceràmica d’esmalt 
blanc amb decoració en verd i en verd manganés del s. 
XII; ceràmica vidriada en melat i decoració en manganés 
dels ss. XII-XIII; ceràmica amb decoració en manganés 
directament sobre la pasta, molt típic de la ceràmica 
comuna islàmica dels ss. XII-XIII; tapadores de tipologia 
islàmica; ceràmica comuna domèstica de gran dimensió 
com llibrells o sitges que tenen una decoració amb pinta, 
amb incisions o a pessics, i ceràmica esgrafiada amb 
motius típics d’època islàmica.

Actualment, l’estructura més visible del Castellet és la torre 
semicircular de tapiera de mamposteria o mamposteria 
encaixonada. En la part més alta –208 metres d’altura– 
tenim l’aljub. A la banda sud trobem una torre quadrada, 
que aventurem que pot correspondre a l’entrada històrica 
al Castellet. Prop d’esta estructura trobem uns murs 
perpendiculars que es devien recolzar sobre la mateixa 
muralla, i que deuen pertànyer a estances per a guardar el 
gra o l’aliment en sitges grans. Una altra resta interessant 
que queda fora del cim i de la muralla, a la part de l’ombria, 
és un segon aljub construït de tapiera calicastrada, amb tres 
nivells d’altura per a salvar el desnivell. Amb esta estructura, 
possiblement posterior a les restes que trobem al cim, 
parlem d’un episodi concret en la història del Castellet: la 
seua destrucció en 1358 per part de Pere el Cerimoniós; ja 
que observem que l’aljub té dos roques a l’interior i dos 
forats a la base, amb la qual cosa va restar inhabilitat. Al 
vessant sud, i fora del recinte emmurallat, observem un 

mur de tapiera calicastrada que no sabem ben bé a què 
pertany (estances, habitatges...) però és interessant perquè 
és una estructura aïllada del cim.

Per tant, podem descriure el Castellet com un castell-
refugi on degué hi haver una guarnició que en cas de perill 
avisava la població del pla per tal que poguera refugiar-se. 
Es tracta d’un punt idoni per a assentaments en altura, 
ja que té vistes al castell de Xàtiva, el puig de Santa Anna, 
Castelló, Senyera, el riu d’Albaida i el riu Xúquer, a més de 
trobar-se prop d’un curs d’aigua.

Segons els estudis topogràfics realitzats sobre totes estes 
estructures i altres alineacions de pedres que s’observen, 
podem dir que el recinte emmurallat degué tindre un 
perímetre de més de 130 metres. A més, estos estudis 
ens han permés conéixer l’aspecte, la tipologia i el traçat 
del conjunt d’estructures que observem en l’actualitat. 
El resultat d’este treball conjunt entre l’arqueologia i la 
topografia es publicarà prompte. 

Conéixer i aconseguir una bona interpretació del conjunt 
patrimonial del Castellet, és avançar cap a la conservació 
i recuperació d’un dels monuments més importants del 
nostre poble. 

1.-  Treballs realitzats l’any 2017 pels topògrafs Mònica Martí Gómez i 
Guillem Reig Sanz.

2.-  Segons el registre material que inclou la fitxa del Castellet en 
l’Inventari de Patrimoni Cultural Valencià en la Secció de Béns 
d’Interés Cultural de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

ARTICLES D’HISTÒRIA
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 Ramon Vicent i Isern

Malgrat la violència i repressió desencadenades 
contra els vençuts de la Guerra Civil, alguns d’ells 
van continuar manifestant-se, encara que d’una 
manera molt dèbil, contra el règim franquista. A 
Castelló en tenim alguns exemples. El 14 de febrer 
de 1943, a penes quatre anys després de la seua 
finalització, quan el franquisme continuava executant 
milers de persones a  Paterna després de jutjar-los 
en uns Consells de Guerra sumaríssims i els centres 
penitenciaris estaven plens de gom a gom de presos 
polítics, es va rebre a l’Ajuntament una carta de la 
secció d’Orde Públic del Govern Civil de la Província 
de València que deia:

«Sírvase V. informarme con urgencia con respecto a unos 
rótulos subversivos aparecidos en la plaza de abastos de 
esa población el día 30 de enero último, así como también 
de la actitud levantisca que parece observa el elemento 
rojo, y de si esa Alcaldía ha tomado alguna determinación 
para hacer desaparecer los primeros.

Dios guarde a V. muchos años.

Valencia 12 de febrero de 1943» 1

¿Per quin motiu el governador civil enviava esta carta 
a l’alcalde Emilio Martí Bas? Què havia passat? Puix 
que un castellonenc o una castellonenca, vencent la 

«Viva el comonismo 
libertario»

Club Multiesport
E L  C A S T E L L E T

Mercat Municipal (anys 30)

ARTICLES D’HISTÒRIA
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por de rebre una multa econòmica o més probablement 
de ser castigat amb l’ingrés a la presó, va voler demostrar 
la seua desafecció a la dictadura i la seua negativa a 
acceptar la submissió que els exigia el règim victoriós, 
i va penjar una quartilla en una de les parets del 
mercat municipal, quartilla que es conserva al 
nostre arxiu local, en la qual podia llegir-se: «VIVA 
EL COMONISMO LIBERTARIO –U.H.P.».

L’endemà, 15 de febrer, l’alcalde Emilio Martí 
va contestar a correcuita el governador civil, 
amb la redacció d’un informe en què explicava 
detalladament com un empleat municipal havia 
trobat l’escrit i com immediatament havia donat 
part al comandant de la Guàrdia Civil, qui havia 
iniciat les gestions oportunes per a esbrinar qui 
era l’autor, i que, fins a eixe moment, no havia 
obtingut un resultat positiu:

«En la mañana del día 30 de enero último, un Empleado 
Municipal de servicio en el Mercado Público, pudo 
observar que pegado en la pared de dicho edificio, en 
la parte recayente a la vía férrea, por donde el tránsito 
de viandantes es muy limitado, había sido fijado un 
papel, tamaño cuartilla, con la inscripción escrita en 
lápiz en la que se lee “viva el comonismo libertario 
–U.H.P.” figurando estampada la hoz y martillo.

Inmediatamente fue despegado por el propio empleado 
que dio cuenta a la Alcaldía, la que se puso en el 
acto en contacto con el Comandante del Puesto de 
la Guardia Civil, quien con la fuerza a sus órdenes, 
auxiliada por personal subalterno del Municipio, han 
venido llevando a cabo incesantes gestiones, incluso 
registros domiciliarios, para averiguar quién o quiénes 
puedan ser los autores del hecho, no dando hasta el 
presente resultado positivo.

En esta localidad no ha aparecido ningún otro rótulo 
subversivo, sin que se haya observado actitud levantisca 
alguna por parte del elemento rojo, ya que de otra 
forma se hubiere dado cuenta seguidamente a esa 
Superioridad, sin perjuicio de haber adoptado en el 
acto la Alcaldía las medidas pertinentes para cortar 
de raíz tal actitud.

Lo que tengo el honor de poner en el Superior 
conocimiento de V.E. en cumplimiento de lo ordenado 
en oficio n.º 4363, “Orden Público”, de fecha 12 del 
actual.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Villanueva de Castellón a 15 de febrero de 1943.

El Alcalde,

Emilio Martí Bas»2

Però això no és tot. L’1 de maig de 1946, el nou 
alcalde Vicente Grimaltos Marzal enviava a la Jefatura 
Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S., uns fullets de 
propaganda clandestina que havien trobat a la 
població, però sense mencionar el lloc de la trobada 
ni que s’haguera produït cap detenció.  Sembla que ja 
hi havia un minúscul grup organitzat de castellonencs 
contra la dictadura. Des de la Jefatura li contestaren 
estes paraules:

«Acuso recibo a su escrito n.º 767 de fecha 1 del actual, 
con el que adjunta propaganda clandestina encontrada 
en esa población, y da cuenta a esta Jefatura de que 
el orden público ha sido normal. Por Dios, España y 
su Revolución Nacional-Sindicalista. Valencia 13 de 
mayo de 1946.»3

Quinze anys després, en octubre de 1961, Vicente 
Fayos Martínez, José Fuster Alandes i Lorenzo 
Delgado Puentes van fundar el comité local del 
Partit Comunista a Castelló. A l’any següent van ser 
detinguts juntament amb Antoni Vizcaíno Puche 
(alcalde de Castelló entre els anys 1987 i 1995) i 
processats en la causa núm. 269/62  pel Jutjat Especial 
Militar Nacional d’Activitats Extremistes (JNAE), que 
els va condemnar a tres anys de presó sota l’acusació 
de rebel·lió militar per pertànyer a l’organització del 
Partit Comunista, per dur a terme tasques sindicals 
dins les empreses i per organitzar i secundar vagues.

El 9 d’abril de 1977, el que aleshores era president 
del Govern, Adolfo Suárez, va legalitzar el Partit 
Comunista després de dècades en la clandestinitat, 
fet que va suposar un pas molt important en el procés 
de transició política cap a la democràcia.

1.-  Arxiu Municipal de Castelló (AMC): Correspondència, Entrades 1943-
1944, sign. 793.

2.- AMC: Correspondència, Eixides 1941-1956, sign. 810.

3.- AMC: Correspondència, Entrades 1945-1946, sign. 794.
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INFO ÚTIL

Oficines de l’Ajuntament 96 245 01 00
Att. Ciutadana 010
Policia Local 607 847 844 |092
Unitat Rural 607 847 844 | 092
Fax 96 245 20 40
Serveis Socials 96 245 26 12
Poliesportiu 678 734 355
C. Dona 24H 900 58 08 88
Telèfon de la Dona 016
Biblioteca 96 245 14 33
COM El Castellet 96 245 10 47
Escola Infantil 96 245 05 36
Jutjat de Pau 96 091 90 14
Llar dels Jubilats 96 245 06 08
Mercat Municipal 96 245 03 07
Emergències 012
Bombers Xàtiva 085
Policia Nacional Xàtiva 96 227 37 61
Guàrdia Civil 96 245 10 02 | 062
Ambulatori 96 245 72 40
Correus 96 245 29 95
Ambulàncies Xàtiva 96 228 20 13
Urgències Sanitàries 900 161 161
Hospital Lluís Alcanyís  

Hospitalització 96 228 32 00
Consultes externes 96 228 95 44

Hospital de la Ribera 96 254 28 00
Ambulatori Xàtiva 96 224 93 00
FUSERVAL 96 245 15 52
Aigües potables 96 245 20 74
FGV València 96 348 46 26
Sèquia Escalona 96 245 10 28
Col·legi Severí Torres 96 245 72 95
Col·legi Hernández 96 245 05 78
Col·legi Santo Domingo 96 245 10 25
IES Vicente Gandia 96 245 78 30

TELÈFONS  D'INTERÉS
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INFO ÚTIL

OFICINES DEL AJUNTAMENT: 

Dilluns a divendres de 08:30 h a 14:00 h
oficines@castellosom.com

SERVEIS SOCIALS: 

Sol·licitar cita prèvia, dilluns i dimecres a 
serveissocials@castellosom.com

URBANISME: 

Sol·licitar cita prèvia, dimecres de 12:00 h a 
14:00 h a urbanisme@castellosom.com

BIBLIOTECA PÚBLICA: 

Dilluns a divendres de 10:00 h a 13:00 h 
i de 17:00 h a 20:30 h
biblioteca@castellosom.com

ALCALDIA, SECRETARIA i 
INTERVENCIÓ: 

Dilluns a divendres de 10:30 h a 14:00 h
Dimecres de 16:30 h a 19:00 h
alcaldia@castellosom.com
secretaria@castellosom.com
intervencio@castellosom.com

ADRECES ELECTRÒNIQUES: 
castellosom.com | elmiragall.org

HORARI PER DIPOSITAR
LES DEIXALLES: 
De 19:00 h a 3:00 h 

HORARI MERCAT: 
Dilluns, Dimarts, Dimecres, 
Divendres de 7:00 h a 13:30 h
Dijous de 7:00 h a 20:00 h

HORARI ECOPARC: 
Dilluns a divendres de 09:00 h a 
13:30 h i de 16:00 h a 18:30 h
Dissabtes de 09:00 h a 14:00 h
Diumenges a l’ECOPARC d'Alzira de 
09:00 h a 14:00 h.

HORARI CEMENTERI: 
Obert tots els dies des de les 
9:00 h  del matí. 
Tancament: 

·  19:00 h des de l'últim dissabte 
  de març fins al 31 de maig.

·  20:00 h de l'1 de juny fins el 31 
d'agost.

·  19:00 h de l'1 de setembre fins 
l'últim dissabte d'octubre.

·  18:00 h des de l'últim dissabte 
d'octubre fins a l'últim dissabte 
de març.

HORARI ARXIU MUNICIPAL: 
Dijous i divendres de 9:00 h a 14:00 h 

HORARI AUTOBÚS CASTELLÓ-
XÀTIVA: 
Eixida 8:20 h des del Parc de 
l’Estació

HORARI AUTOBÚS XÀTIVA-
CASTELLÓ: 
Eixida 13:00 h de l’Estació 
d’Autobusos de Xàtiva Eixida 13:05 h 
des de l’Hospital Lluís Alcanyís. 

Serveis 
MUNICIPALS

H
O

R
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Populars de Villanueva de Castellón 

Ací estem de nou, cosa que agraïm, per la proximitat 
que ens dona de apropar-nos a tots vostès, la ciu-
tadania, que en definitiva són els mes interessats 
en saber com estan menejant-se els temes des de 
l’ajuntament i voreu des del punt de vista de cada 
partit polític en particular.

Dit açò, continuem parlant del COVID, dir-los que no 
baixen la guàrdia, que continuen mantenint totes les 
mesures, perquè per desgràcia, no sabem fins quan 
estarà entre nosaltres i ja hem pogut comprovar molts 
de nosaltres que es molt traicioner. Cuideu-vos molt 
i molts ànims!  

Des d’ací i contínuament des del ple, el nostre grup 
continua demanat una baixada de impostos, perquè 
creguem que es el que el nostre poble es mereix en 
base al superàvit existent i el nostre poble necessita 
i més en el moment que estem vivint. No és suficient 
que cada vegada que ho demanem el Sr. Alcalde ens 
contesta que no es possible, en quan tots sabem de 
sobra que quan hi ha un interés per dur a terme el 
que siga s’aconsegueix de mil maneres, TOTS ELS CA-
MINS CONDUÏXEN A ROMA i ens contesta que el nostre 
grup, va pujar ixe IVI, la qual cosa no és real, però a la 
d’aquell “Tu digues, que algo sempre quedarà”.

Esta més que demostrat que es fa el que volen: No ens 
cansarem de repetir-ho, el topònim del nostre poble, 
la qual cosa no portaven al seu programa electo-
ral de les ultimes eleccions i va ser una mala SOR-
PRESA per a tots, en el qual també ens acusaren 
de faltar a la veritat quan es ho diguérem en un ple 
(cosa sobradament comprovable). Han fallat a tots, 
el poble era de Villanueva de Castellón o Castelló 
de la Ribera, ara no som ni de un, ni de l’altre... ara 
si que som el poble de les tres mentires, perquè da-
munt ara som Castelló (i la Ribera), ara som dos en 
un, menuda burlesca... Tan que fer i açò per a entre-
tindre’ns ...però clar a qui no li pica...

Ja dit, però seguim sense entendreu, com se pot fer 
una consulta per a fer una reforma a un carrer del po-

ble i se diu que no se pot fer per a vore el SENTIR DE 
UN POBLE! Ja siguem adults...

Com a portaveu i com a grup Popular sabem que cor-
ren moments complicats, però la nostra prioritat Ara 
i Sempre es fomentar l’ocupació al nostre poble, sa-
bem que es sinònim de benestar per a la seua gent i 
d’abans en tots els sentits, el intentar portar fabriques 
i ajudar i facilitar tot el possible a les que ja tinguem 
ací en les seues necessitats per fer-se grans i pro-
ductives. Empresa que intenta acomodar-se entre 
nosaltres, en el nostre polígon, deguem obrir les 
portes de bat a bat, a costes del que siga, com es 
el cas de la empresa Valenciana Cecotec, de 75.000 
m2 que després de intentar-ho ací, finalment s’ha 
ubicat en Massalaves, el Mercadona que vol tras-
lladar-se al costat del institut, per engrandir-lo, fo-
mentar més l’ocupació i desatascar l’Avda. de Cuba 
o la Cooperativa, tinguem que facilitar el camí a 
costes del que siga.

Les prioritats també canvien en el temps, ara JA no 
és prioritat canviar l’enllumenat de carrers foscs  i 
estan patint esta qüestió dia darrere de dia, en tot 
el que comporta, imaginem les dones que van a 
treballar a la matinada o tornen de nit a casa. Açò 
queda aparcat! 

També des d’ací dir-los a les diferents associacions 
del poble de tot tipus, festeres, comerciants, per fa-
vor quan convideu algun acte, feu-ho extensible als 
demes grups polítics, tots siguem representants del 
poble, de gent que ens ha votat i molts pensaran que 
no vole acompañar-vos, molts actes ens enterem 
a posteriori i ens enterem seguint les xarxes socials, 
contestació pròpia del Sr. Alcalde quan li ho em fet ar-
ribar; “Esta tot al Miragall o whatsapp”.

Al igual que la informació de qualsevol tipo que pre-
guntem, tot es tremendament sesgat, com el nou re-
ten de la policia (Acabada de fer la reforma en l’ajun-
tament) “No ho sé, ho indagaré, ho desconec....”

Villanueva
de Castelló
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Socialistes de Castelló PSPV

La situació de pandèmia que estem vivint, derivada 
de la Covid-19, ha obligat a les administracions públi-
ques valencianes, seguint el criteri científic, a adoptar 
mesures restrictives respecte a la mobilitat i a l’acti-
vitat de determinats sectors productius, com ho és 
l’hostaleria. Segons un estudi realitzat per l’Ivie (Ins-
titut Valencians d’Investigacions Econòmiques) s’ob-
serva que els sectors que s’han vist més afectats per 
la pandèmia són: els serveis d’allotjament, serveis de 
menjars i begudes, activitats turístiques i activitats ar-
tístiques i d’oci. 

Davant això, la Generalitat al cap d’avant el socialis-
ta  Ximo Puig ha considerat prioritari dur a terme un 
pla de suport econòmic que ajude a resistir i, protegir, 
l’ocupació i l’activitat de les empreses. Per això, el Go-
vern Valencià ha posat tots els seus esforços per a ti-
rar avant unes ajudes directes que beneficien al major 
nombre d’empreses i de treballadors possibles. 

El Pla Resistir, dotat amb més de 400 M€, té com a 
finalitat la posada en marxa i execució d’un conjunt 
d’actuacions capaces d’ajudar a sostindre l’ocupació 
i l’activitat de les empreses en aquests sectors més 
afectats. Cal destacar que aquest pla dona les ajudes 
directes més altes de tota Espanya, demostrant que 
en la Comunitat Valenciana es fan les coses diferents.

CASTELLÓ REP 171.062 EUROS 

Ajudes a empreses i persones autònomes :

600 € per cada treballadora/or a jornada completa 

300 € per cada treballadora/or a jornada parcial

600 € per a persones autònomes fins als 12000 € com-
patibles amb les ajudes parèntesis de mes de 2000 € 
per a empreses i autònoms 

150 en gener: Ajudes a persones en ERTO

150 en febrer: Ajudes a persones en ERTO

No cal sol·licitar-les es rebran de forma automàtica 

 Sol·licitem que el govern de la corporació municipal 
es compromet a agilitar tots els tràmits necessaris, 
dins de les seues competències, perquè les ajudes ar-
riben més ràpid possible. 

L’altre tema important pera combatre la pandèmia, és 
la vacuna on ja ha començat, el pla de vacunació, per 
als nostres majors, sanitaris i policia. Segons la Con-
selleria de sanitat a primers d’abril comença la vacu-
nació massiva en que 161 municipis un d’ells el nos-
tre, l’Ajuntament ha de proporcionar tots els mitjans 
possibles per a poder vacunar a una gran majoria de 
ciutadans, la vacunació és a partir dels 18 anys fins als 
80. Sempre tenint en compte la recepció de vacunes 
al nostre territori

Recordar-vos, que estem en pandèmia i hem de conti-
nuar amb totes les normes de seguretat

Molta salut per a totes i tots.

grups polítics
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grups polítics

1931 - 2021

Hem arribat a abril, un mes que per a nosaltres, l’es-
querra valencianista, està ple de diades importants que 
ens arriben al més endins de la nostra essència. 

El 14 d’abril, dia de la proclamació de la 2ona República 
Espanyola i el 25 d’abril, diada dels valencians, on per-
dérem els nostres Furs. 

Enguany és molt important el 14 d’abril  ja que suposa 
el 90 aniversari de l’arribada de la democràcia al nostre 
país. La Segona República Espanyola no sols va portar 
la supressió de la Monarquia, i per tant que ningú siga 
superior a altre sols per naixer en una familia, va supo-
sar una revolució social, plena de canvis, que va obrir 
moltes esperances i va sembrar les bases d’una vida 
més justa i digna per a la majoria de la població.

D’aquella època trobem grans fites com la declaració 
de la igualtat entre dones i homes, el vot femení i la 
participació activa de les dones en la política, el dret a 
l’avortament, la creació de les autonomies, el divorci, 
es creà l’escola primària i obligatòria, la reforma agrà-
ria, la llibertat de pensament i militància política i sin-
dical… Una serie de canvis necessaris que avui dia no 
entendriem que no existiren al nostre món, però que 
fa 90 anys ho canviaren tot. I després de la dictadura 
alguns van costar molt de recuperar.

Per això volem posar en valor aquesta curta època 
que va suposar un abans i un després en la política 
internacional. Sabem molt bé que no tot ix bé a la 
primera, i que van haver molts problemes, però això 
no lleva que aquesta ètapa va semblar la base per a 
una democràcia real.

La situació no ens permet fer una memòria com deu 
fer-se d’aquesta data i per això creiem que era impor-
tant dedicar aquesta secció a aquesta diada i a la tasca 
de memòria històrica del nostre ajuntament. 

Com de segur sabeu l’area de memòria històrica o de-
mocràtica és una de les àrees que gestionem a l’ajun-
tament, i creguem que és de vital importància per a 
explicar cada dret i llei d’on ve, i retornar la dignitat a les 
persones que, incansables, van lluitar per a aconseguir 
arribar on estem.

Aquest mes hem treballat en aquest sentit per por-
tar-vos actes de diferents estils que ens ajuden a conèi-
xer l’època, d’on veníem i en què va desembocar. Cal 
sempre fer-ho des d’una visió propera, amb rigor, i 
contextualitzant sempre amb el moment històric. Però 
també donant el valor que tenen certes lleis que en 
l’època eren totalment innovadores i que a dia de hui 
són tan necessàries. 

Però a més cal donar importància a les millores que 
cal fer a dia de hui, des de Esquerra Unida sempre hem 
lluitat per els valors democràtics i que es compleixin 
els articles socials de la Constitució com el dret a la vi-
venda i el treball que permeta a les persones una vida 
digna. I per això cal crear noves lleis com les que s’estan 
realitzant. 

La democràcia es construeix dia a dia i, com a societat, 
hem d’analitzar la situació i exigir millores en els nos-
tres drets. Ens cal una visió històrica de llarg recorregut 
per a omplir-la de valors i drets i per a això seguirem 
treballant també, com sempre, al vostre costat.
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Gent de Castelló i d’Esquerra

[...] ‘Març arriba a València, i sempre porta 

plenes de béns les seues mans,

roses que esclaten, i geranis, 

l’afirmació del veïnat

i de sobte la flama viva,

flama d’una voluntat. [...]

Vicent Andrés Estellés

Ens trobem en uns moments convulsos en la política 
de l’estat. Incerteses, egoismes, visions partidistes, en 
definitiva, decisions que, difícilment podem entendre 
com a societat. Però dins de tot aquest panorama 
podem dir que som eixa `aldea gal·la´ que roman 
impassible als interessos de certs dirigents.

Ha quedat patent que els governs amb Compromís 
tenim ben clar la nostra fulla ruta i que treballem per 
i per a les persones. Incansables. Imparables. Així ho 
hem demostrat i continuarem fent-ho el que queda 
de legislatura. Qui ens importen són les persones i no 
ens mou cap altre interés.  No ens pengem medalles 
sinó que mostrem les accions amb fets.

Castelló és un poble que ha demostrat que està al 
costat de tots els sectors econòmics i socials que 
formen part activa de la nostra vida; per això hem 
aprovat una subvenció de 3000€ d’ajudes al comerç. 
També hem invertit en educació i infraestructures 
amb una intervenció a l’Escola d’Adults i hem canviat 
els finestrals i portes, tota la instal·lació elèctrica 
(després de més de 30 anys) i hem adequat els serveis 
perquè totes les persones en puguen fer ús. A més 
de donar inici a les obres de l’IES Vicent Gandia i que 
tindrem finalitzades abans que acabe l’any.

PARLAR DE LA VACUNACIÓ

També hem col·laborat amb els sectors festius 
i associatius del poble; hem realitzat activitats 
alternatives perquè no es perdera la màgia dels Reis 
ni la flama de les falles. Hem invertit en Cultura amb 
més dotació per al nostre premi literari `Castellum 
Ripae; hem dinamitzat la biblioteca per fer-la un espai 
d’ús per als més menuts i menudes.

A més de les majors inversions en Serveis Socials, per 
poder agilitzar tots els tràmits i estar sempre al costat 
de les veïnes i veïns. I hem donat visibilitat i veu a 
aquelles persones que sempre han estat callades.

I ara, el que ens mou és treballar i posar tots els nostres 
mitjans per a aconseguir que la nostra població puga 
ser vacunada el més prompte possible. Per això, hem 
posat a disposició de Salut pública la nau multiusos. 
Espai poc aprofitat però que pretenem que renasca 
amb l’esperança d’aconseguir la immunitat desitjada 
i poder continuar amb la vida com la recordem.

Però sabem que podem fer més, i això és el que anem 
a aconseguir fins al 2023 amb inversions en:
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