
 
 
 
El Miragall  
 
1.- Saluda de l'alcalde 
2.- Plenaris municipals i juntes de govern local 
3.- Informacions de les regidories 
4.- Notícies locals 
5.- Participació dels grups polítics representats a l'Ajuntament. 
 
 
1.- Saluda de l’alcalde 
 

 
 
Arribem un any més a festes i cada vegada ens acostem més a acabar la 
nostra legislatura, i com es sol dir en la terminologia popular valenciana “anem 
fent”... Gairebé ningú se n’adona de totes les millores que s’han anat realitzant 
al poble però crec que en aquests últims quatre anys en els que el govern de 
Castelló ha sigut d’esquerres han sigut moltes i de moltes variades formes les 
diferents actuacions que s’han dut a terme. 
Sense centrar-nos exclusivament en fets concrets, m’agradaria fer menció 
d’algunes de les que es fan visibles als diferents carrers de Castelló: 
Avinguda de Cuba, Salvador Pons, Parc de l’estació, Plaça del practicant Pepe 
Roig, rotonda de la nova entrada des de Senyera...Totes elles de millora 
fonamentalment de la via i de l’asfaltatge dels carrers en alguns dels casos, i 
altres de remodelació completa com el cas de la plaça Pepe Roig. 
En altre ordre de coses estem contents d’haver fet la campanya de:  “De 
l’alcalde a un click, a l’alcalde a un pam” on hem anat recollint propostes dels 
veïnats dels barris del poble i contestant els dubtes i preguntes que ens 
volgueren fer, el que ens ha donat pautes respecte en quines coses treballar 
comptant amb l’opinió de totes les persones que formen part de la població que 
estiguin interessades en millorar-la. 
Per cert... Hem fet una biblioteca sense fer ningun tipus d’inauguració i sense 
posar el nom de la persona que era alcalde o alcaldessa en aquell moment, 
perquè pensem que a qui hem de posar com a protagonista és al poble de 
Castelló, que és aquell per a qui està feta. 



Ja sols em queda parlar-vos de festes; de les festes que hem anat dissenyant 
al llarg de tot l’any amb els diferents consells realitzats, als quals he de dir que 
la participació per part d’algunes de les associacions no ha estat tan gran com 
altres anys, cosa que intentarem que millore de cara a l’any que ve... Enguany 
hem dissenyat unes festes per a tots, intentant arribar a cadascun dels sectors 
de la població de manera que participe el major nombre de gent possible, i que 
els carrers de Castelló estiguen plens totes les hores del dia. 
I ja per últim que no menys important, desitjar als nostres Festers Majors 
Andrea i Eliseu i a les nostres sultanies José Vicente i Ayla i capitanies Miriam i 
Josep, representades pels Alfárabes i els Conqueridors, que porten el nom de 
Castelló com a estendard del seu regnat i el deixen en el lloc que li correspon.  
 
 
2.-	Juntes	de	govern	local	i	Plenaris	Municipals.	
	
	 Juntes de govern local 
	
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  7 DE FEBRER DE 2018 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
OTILLIA FERRANDO BARBERA 
TERE FUSTER ORTIZ  
Secretaria per delegació: 
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 
No assistents: 
HORTE GÓMEZ LLÀCER 
LUIS FERRANDO CUENCA 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  
2.- CONCESSIONS LLICENCIES D’OBRA MAJOR 
3.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.-   
4.- DENEGACIÓ SOL·LICITUD CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.-  
5.- APROVACIÓ BASES LXIII PREMIS LITERARIS 2018.- 
6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  14 DE MARÇ DE 2018 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
OTILLIA FERRANDO BARBERA 
HORTE GÓMEZ LLÀCER 
Secretaria per delegació: 



ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 
 
No assistents: 
TERE FUSTER ORTIZ  
LUIS FERRANDO CUENCA 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
2.- CONCESSIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.- 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
4.- APROVACIÓ PROPOSTA NOMENAMENT COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL.- 
5.- APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTUACIONS «DIA DE LA DONA» 
 
Previsió de despeses: 
- Materials per a l'exposició:  290,40€. 
- Gravació vídeo:  423,50€ 
- Tècnic de so:  75,00€ 
-  Picaeta:              134,00€ 
Cost total:                             922,90€ 
 
6.- SERVEI AJUDA A DOMICILI.- 
7.- SERVEI MENJAR A CASA.- 
8.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  18 D’ABRIL DE 2018 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
LLUIS PIQUERAS I QUILES 
LLUIS FERRANDO CUENCA 
Secretaria per delegació: 
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 
No assistents: 
HORTE GOMEZ LLACER 
OTILIA FERRANDO BARBERA 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
2.- CONCESSIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.- 
3.- DONAR COMPTE INFORME TÈCNIC PER A LA CONCESSIÓ LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR.- 
4.-CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR.- 
5.-  TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  16 DE MAIG  DE 2018 
 
ASSISTENTS: 



Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
LLUIS PIQUERAS I QUILES 
LLUIS FERRANDO CUENCA 
OTILIA FERRANDO BARBERA 
HORTE GOMEZ LLACER 
Secretaria per delegació: 
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
2.- CONCESSIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.- 
3.- RESOLUCIONS SANCIONS DE TRÀNSIT .- 
4.-APROVACIÓ BASES XXIII CONCURS CARTELL FESTES 2018.- 
5.-CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.- 
6.-  SERVEI MENJAR A CASA I SERVEI AJUDA A DOMICILI .- 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  1 DE JUNY  DE 2018 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Alcalde - president: 
OSCAR NOGUERA ALBEROLA 
Srs. Vocals:  
LLUIS PIQUERAS I QUILES 
OTILIA FERRANDO BARBERA 
Secretaria per delegació: 
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 
 No Assitents: 
HORTE GOMEZ LLACER 
LLUIS FERRANDO CUENCA 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- 
2.- CONCESSIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.- 
3.- SOL·LICITUDS PRESTACIONS SERVEI AJUDA A DOMICILI  i SERVEI 
MENJAR A CASA.- 
4.-SOL·LICITUD EXEMPCIÓ MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL- 
5.-APROVACIÓ PROGRAMA INTERVENCIÓ MENORS 2018.- 
• Taller oci temps lliure per conciliar amb el Programa de Prevenció Familiar en matèria de 

drogodependències.      180 € 
• Taller Prevenció violència de gènere.    240 € 
• Festa Final de Curs      100 € 
• Eixida al Cine Nadal      250 € 
• Materials       200 € 
• Beques Activitats extraescolars/esportives           2000 € 
• Beques Eixides Centres Educatius           1000 € 
•  
TOTAL DESPESES PROGRAMA MENORS             3970 €»   
6.-  APROVACIÓ PREUS ESCOLA D’ESTIU 2018 .- 
 
«Per a xiquetes i xiquets nascuts entre el 2004 i el 2015. 
De dilluns 2 de juliol a divendres 17 d’agost al Col·legi Públic “Severí Torres”. 
Horari: 



De dilluns a divendres: 
- Escola d'Estiu: de 08.30 h. a 13.30 h. 
- Escola d'Estiu + *Almorzar/menjador: de 08.30 h. a 14.30 h 
(Consulteu preu i dates disponibles) 
Inscripcions: 
Fins divendres (14.00 h) anterior a l’inici de cada setmana de l’Escola d’Estiu. 
Preu per setmana: 
20 €. A partir del segon germà 15 € 
*Preus especials: 
Escola d’Estiu sencera 105 €. A partir del segon germà 79 € 
5 setmanes d’Escola d’Estiu 90 €. A partir del segon germà 68 € 
3 setmanes d’Escola d’Estiu 57 €. A partir del segon germà 43 € 
*Els preus especials no son acumulables amb les inscripcions setmana a setmana.» 
 
 

 Plenaris Municipals 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 18 DE GENER DE 2018  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS (17 i 29 de 
novembre de 2017) 

2- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA.- 

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES  

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL , MAJORS , DONA I POLITIQUES 
D'IGUALTAT  

- CENTRE OCUPACIONAL:  

El dia 12 de desembre el centre realitzà un simulacre d'evacuació  

ASSISTENTS:  
L'Alcalde-President  
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE)  
Srs/es. Regidors/es:  
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)  
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE)  
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)  
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)  
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)  
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)  
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)  
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)  
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)  
Secretari general:  
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS  
No Assistents:  
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)  
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)  
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)  
 



El 17 de desembre un grup de usuaris/usuàries anaren a Guimarães  

Balanç del 2017:  

Des del mes de juny el centre té 50 usuaris, ha hagut una ampliació de 6 
places.  

Cal destacar augment d'activitats tant esportives com formatives gràcies a ser 
més personal  

- PROGRAMA DE MENORS  

Volem manifestar el nostre agraïment al Club Multi-esport El Castellet, a 
l'Escola de Música de la SM Lira Castellonera, Escola esportiva Amics de 
l'Atletisme, Campus Multi-esportiu d'estiu, Associació Riberenca Amics 
del Patinatge artístic de Castelló, Club de Tennis Castellonense, Escola de 
Tennis Vicent Egea, Associació Cultural Bojos per la dansa, Club futbol 
Base Castelló, Impacte Gym, Escola de Taekwondo V. Castelló, Escola 
d'Handbol Castellonera i Associació Cultural la Sardinera. També a 
l'empresa Autobusos los Juanes per col·laborar amb la visita al cinema. Per 
últim agraïment a la companya regidora d'esports Horte Gómez, també per la 
seua col·laboració. 

 

REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT  

Hem estat treballant per tal de llençar les bases dels premis literaris castellum 
ripae 2018, hem convidat a nous membres del jurat i en breu les bases veuran 
la llum i per tant començarà el període de participació.   

Per altra banda comencem les comunicacions, reunions, etc per a preparar 
activitats de cara la primavera i l'estiu.  

REGIDORIA DE FESTES � COMUNICACIÓ I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ � 

Al Miragall digital, continua augmentant el nombre de gent que es subscriu al 
canal de watsapp per rebre la informació que cada vegada és més nombrosa i 
constant respecte el que ocorre al poble. Comentar també que estem valorant 
la possibilitat de crear un canal de Youtube destinat a informar de totes 
aquelles notícies que vagen sorgint per tindre una informació gairebé directa 
del que ocorre al nostre poble.  

 

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ  

CEM (Consell escolar municipal) 

1.- Renovació  



Després de les eleccions del passat més de novembre als Consells Escolars de 
centre, durant el mes de desembre s’han anat convocant les reunions de 
constitució dels Consells Escolars renovats (col·legis i institut)i ara ja estem en 
condicions de convocar pròximament la reunió de constitució del CEM renovat 
amb la renovació de persones proposades pels diferents col3lectius de les 
comunitats escolars.  

2.- Activitats de les comissions del CEM.  

A.- Comissió d'Activitats Extraescolars:  

Valoració activitats d'octubre i novembre i planificació de desembre i nadal  

B.- Comissió de Convivència  

C.- Comissió d’El Consell de la Infantesa  

En estreta col·laboració amb la regidoria de participació ciutadana, ha anat 
desenvolupant-se segons el calendari previst d'actuacions en els centres amb 
les activitats de formació i tendents a la constitució del mateix.  

Severí Torres  

A banda de les reparacions de manteniment habituals de manteniment 
d'aixetes, cisternes, lavabos i persianes, El més significatiu ha estat la 
immediata reparació de la tanca metàl·lica de l'accés lateral del centre Verd i 
de la barana del pati posterior del centre blanc per la caiguda de dues faroles 
pels forts vents dels darrers dies del desembre passat.  

Obres del nou Severí.  

Com sabem, després de la visita del Secretari Autonòmic d'Educació, del M.H. 
Sr. President de la GVA, les obres del nou Severí Torres, després de la 
presentació del projecte reformat per la direcció facultativa de l'obra, ja està en 
el departament de contractació per procedir a la seua licitació tan prompte 
passe tots els tràmits administratius, ens digueren que a final d'any o principis 
d'any eixiria la seua licitació per part de la CEICE.  

REGIDORIA MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES  

1.- Tasques habituals  

El personal de parcs i jardins i el coordinador del Medi Natural han fet els tractaments 
habituals contra el morrut de les palmeres del nostre casc urbà . Així com les tasques 
de refaldats i poda dels arbres, setos i arbusts dels parcs i jardins per a la seua 
conservació. Així mateix, també hem aprofitat per sanejar alguns exemplars i per vore 
de transplantar-ne d'altres a espais amb millors perspectives de supervivència ( 
llidoners de la font amarga a la zona del camí del pla).  

2.- De la Xylella  

A rel del brots (4) de Xylella fastidiosa multiplex (taca negra) detectats ja al nostre 



territori hem alertat als responsables de la Cooperativa per que extremen la vigilància 
dels possibles infeccions i ens hem coordinat per preparar la informació als agricultors 
i fer alguna xarrada de divulgació.  

3.- Més Restricció del període de cremes en terrenys forestals.  

4.- Projectes i remodelacions d'arbratge urbà  

5.- Cursos de formació  

MEDI AMBIENT I RENOVABLES:  

S'han publicat les ajudes del programa RENHATA per a la renovació de calderes i 
finestrals domèstics (DOGV 15/01/2018)  

Campanya de sensibilització tinença de mascotes, Contenidors i borses deposicions, 
miniparcs i pipicans.  

PROJECTES:  

Recollida i separació de RSU: Campanya de sensibilització sobre recollida selectiva de 
Residus Sòlids Urbans,  

Mobilitat sostenible 

(Continuació plenari) 
4.-APROVACIÓ DECLARACIÓ INTERÉS TRINQUET.-  

Declarar per part del Ple de l’Ajuntament l’edifici del trinquet, localitzat al Carrer 
Moreretes, 10 d’este municipi, com a be d’especial interès municipal per 
circumstàncies culturals i històric artístiques que ho justifiquen. »  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) diu que l’ordenança ho regula i entén que s’aplicarà si al 
dia de demà l’ajuntament va a comprar-lo però si hui no va a adquirir-se no te sentit.  

El Sr. Alcalde explica que la sol·licitud ha sigut verbal, estem negociant la compra del 
trinquet. Este és un pas inicial i necessari per a comprar el trinquet.  

Sotmesa a votació queda aprovada per majoria simple 6 vots a favor ( 4 GCIE + 2 EU) 
i 4 vots en contra ( 4PP).  

5.- APROVACIÓ BASES REGULADORES D’ATORGAMENT D’UNA BECA 
PER A LA PRESENTACIÓ D’ESTUDIS RELACIONATS AMB EL MUNICIPI A 
L’ASSEMBLEA D’HISTÒRIA DE LA RIBERA.-  

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’una beca. Aquesta beca 
tindrà per objecte dur a terme un treball d’investigació històrica sobre el 
municipi de Villanueva de Castellón. El treball tindrà una extensió mínima de 25 
folis (lletra Times New Roman, grandària 12, notes a peu de pàgina grandària 
10, interlineat d’1,5, Word 97 o versions posteriors).  



A més a més, el becari es compromet a efectuar la inscripció en la XVIII 
Assemblea d’Història de la Ribera que se celebrarà a la localitat de Villanueva 
de Castellón del 9 a l’11 de novembre de 2018.  

Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor (4 GCIE-Compromís + 2 
EU ) PSPV) i 4 abstencions (4 PP).  

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE LES 
SUBVENCIONS A ESPORTISTES INDIVIDUALS.-  

 1r lloc  2n lloc  3r lloc  Del 4t al 10é  

Campionat 
Autonòmic  8 punts  6 punts  5 punts  3 punts  

Campionat 
d ́Espanya  12 punts  10 punts  9 punts  7 punts  

Campionat 
d ́Europa  16 punts  14 punts  13 punts  11 punts  

Campionat del Mon  20 punts  18 punts  17 punts  15 punts  

 

Sotmesa a votació queda aprovada per majoria simple amb 6 vots a favor ( 4 
GCIE + 2 EU) i 4 abstencions (4PP).  

7.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 23 DE MARÇ DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTS:  
L'Alcalde-President  
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) Srs/es. 
Regidors/es:  
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE)  
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)  
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)  
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)  
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)  
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)  
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)  
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)  
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)  
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)  
Secretari general:  
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS  
No Assistents:  
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)  
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)  
 



 

 

 

 

 

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (18 de 
gener de 2018)  

2- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA.-  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) pregunta pel número de decret 2018-261.  

El Sr. Alcalde explica que el Miragall es portava abans desinteressadament i el 
watssap també però ara són notícies, es tracta de contractar a una persona que faça 
cobertura dels actes i esdeveniments de l’ajuntament. Creguem que qui ho fa ho té 
que cobrar.  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) diu que crida l’atenció que siga un contracte de 10.000 
euros a una persona del grup polític per fer algo que abans era debades.  

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) diu que contractar a una persona del grup polític no és 
correcte i ho diu en el plenari davant de tots.  

El Sr. Alcalde entén que no és important que siga d’un partit polític o no perquè estem 
en un poble menut i tots poden tindre les seues amistats o preferències polítiques.  

3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES 

 REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT  

Col·laborarem amb la presentació del llibre: «Lo que se espera de mi» del castelloner 
Alex Garzó, que va tenir lloc a la biblioteca municipal el mes passat i on va assistir un 
gran número de gent. Va ser un acte interessant i emotiu, com ho son sempre que un 
veí assoleix algun reconeixement o assoliment professional.  

Comencem a preparar activitats per a l’estiu, cinema d’estiu, etc i comencem amb els 
tràmits per als premis «Castellum Ripae 2018», el 2 de Febrer eixiren les bases, estem 
constituint el jurat i comencem amb la resta de preparatius, del procés de selecció i de 
l’acte d’entrega dels premis.  

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL , MAJORS , DONA I 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT 

 El 28 de febrer es va convocar el Consell de Benestar Social  



Memòria de Serveis Socials 2017.  

- Accions en matèria d'igualtat 2018 al voltant del dia de la dona i es va eligir el lema « 
EN CLAU DE DONA » per a la programació de 8 de març  

-Informarem que l'oficina AMICS d'atenció a persones immigrants ha deixat de 
funcionar com a tal, des del 2018 estem adherits a l'Oficina Pangea de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta (l'adhesió al Servei a dia de hui és gratuïta) i donem 
també informació de les activitats per aquest any . - les associacions informaren també 
de les seues activitats  

Programació d'accions al voltant del 8 de març, dia Internacional de la Dona es : 

 -Taller d'apoderament per a dones. A càrrec de Coto Talèns, psicòloga. El taller 
s'esta realitzant en 10 sessions, de 3 hores cadascuna, dijous, de 10:30 a 13:30, del 
15 de març fins al 17 de maig. Es gratuït i l'estan realitzant 18 dones amb diversos 
perfils 

- 9 de març van haver diferents actes al voltant del lema « EN CLAU DE DONA, LES 
MÚSIQUES DEL NOSTRE POBLE»  

1. Una exposició fotogràfica realitzada pel COM "El Castellet" , hores d'ara esta 
ubicada ací a l'entrada de l'ajuntament. 

 2.Taula redona en la que van intervindre representants de la música castellonera en 3 
vessants: Laura Capsir, que des de l’àmbit educatiu, ens va presentar el projecte que 
ha dut a cap a l’IES Càrcer, «Igualem-nos»; Magdalena Martínez, flauta solista de 
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, que ens va apropar amb el seu testimoni a la 
vessant clàssica; i Manuela Alandes, guionista i cantant del grup Sèrman Mànser, que 
ens va donar la seua perspectiva sobre el paper de la dona a la música moderna.  

22 de març estava programat l'acte de presentació de diagnostic realitzat al municipi, 
com pas previ a l'elaboració del I Pla d'Igualtat, a càrrec de Joan Sanfèlix, doctor en 
sociologia i autor del diagnòstic, ha estat suspès de manera temporal per que la 
persona encarregada de fer el pla d'igualtat no estava incorporada. La Beca de 
Postgrau vinculada al projecte "Avançant cap a la igualtat" en el marc del 
programa "La Dipu Te Beca Post" finalment ha estat adjudicada, per tant en breu 
podrem realitzar la presentació del diagnostic i la realització del pla d'igualtat 
municipal, la persona seleccionada ja esta treballant fins al mes de setembre .  

El 13 de març varem assistir a una reunió de PANGEA ( antiga agencia AMICS) a la 
Mancomunitat , l'objectiu de la reunió era intercanviar informació de la iniciativa que hi 
ha sorgit a la nostra zona de dur a terme una trobada intercultural, la qual cosa, 
sembla molt interessant i fins i tot, seria la primera vegada que es faria . S'acorda dur a 
terme la trobada i el poble on es realitzara serà San Joanet. Anirem informant de la 
data que esta per determinar i les activitats que realitzarem.  

El 21 de març va tindre lloc la II Cursa Popular COM El Castellet, cursa organitzada 



conjuntament per l'Ajuntament, el COM ‘EL Castellet’ i COPAVA. Una jornada 
esportiva que va reunir a més de 300 persones amb diversitat funcional pels carrers de 
Castelló. Va ser un dia d'esport, d'inclusió i d'amistat. Gràcies a tots els centres 
participants per la seua assistència, als voluntaris i a l'Associació de familiars del 
centre per la seua ajuda incondicional, a tots els col·legis de Castelló que van estar 
animant als esportistes al llarg de tot el recorregut i també, com no, agrair a les 
empreses col·laboradores per fer possible aquest dia per al record.  

REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

Les obres del nou Severí.  

Ja s'ha produit l'esperada licitació de les obres del Severí Torres, per part de 
la CEICE. El passat 7 de març es publicava al DOUE i al dia següent en el 
BOE. Novetat: La determinació de les dates de les meses que valoraran les 
diverses propostes (administrativa, tècnica i econòmica) de les empreses 
que es presenten. última hauria de ser el 10 de juliol pròxim. I ja no volem 
aventurar més que ho celebrarem el dia que l'alumnat de l'escola pública de Castelló 
ocupe les seus aules i desenvolupe amb quotidianitat i normalitat les seues activitats 
en les seus noves instal·lacions. 

REGIDORIA MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES 
RENOVABLES  

Cursos de formació  

- Després de reiterar la sol·licitud, mitjançant els CFFP d'agricultura de l'IES, dels dos 
cursos de poda del caqui, enguany ja ens han concedit el de l'hivern (que es va fer 
entre el 20 i el 22 de febrer passats), i continuarem insisitint en el d'estiu, per poder 
tancar el cicle dels cursos de la programació anual.  

- També en coordinació amb l'IES i els responsables del CFGM d'agricultura ofertarem 
de cursos, a preus asequibles, ara que comença a minvar la temporada dels 
magatzems, per adquirir la capacitació de manipuladors d'aliments, manipuladors de 
plagicides ( Bàsics i Qualificat) així com per a la conducció de carretons elèctrics i 
altres d'interés per al personal que treballa al camp i als magatzems.  

- Des de finals d'any ha començat un Taller de Formació per a l'Ocupació "Castelló 
t'avala", per a persones desocupades i amb necessitats de formació sobre 
Agroecologia o Agricultura Ecològica. 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Demanar disculpes, com ja he transmès per les xarxes socials sobre el retard a l ́hora 
de contestar a les propostes que les veïnes i els veïns el any 2017 van pujar al portal 
de la ciutadania, al estar al càrrec de esta regidoria. Esta falta de respecte a les 
persones, que van tindre l ́interès de proposar millores al poble no pot tornar a passar, 
crec que la voluntat política és imprescindible per a que açò funcione com cal, dit açò.  



Com ja he dit, ja estan les respostes publicades al portal de la ciutadania, en els que hi 
han que ja estaven acabades, estan tancades i les que per raons tècniques jurídiques 
es tanquen al no ser competència municipal També es va llançar una xicoteta 
enquesta per a recollir informació sobre esta regidoria a la població i saber que es el 
que es pot fer per a millorar-la, el plaç acaba este dilluns 26 de març i es farà public 
l ́informe de la enquesta.  

Depenent de l’informe de la enquesta i les directrius que mos indiquen , estem 
preparant diverses tallers /formació per a que la gent i associacions pugem assistir , tot 
relacionat en la participació ciutadana, tan prompte tinga'm totes les dades vos 
informarem, També es va habilitar , el modul de Noticies ,en el que es va publicar el 
reglament del consell d ́infantesa , tinc pendent pujar el d ́esports i el consell PC i esta 
obert per als diferents consells que ho creguen convenient�Per ultim , en esta 
setmana s ́ha creat una BUSTIA CIUTADANA, ,que consisteix un canal de 
comunicació directe entre les veïnes i veïns, en el que està l ́opció de preguntar de 
tema que vullga, proposar... i serà contestat per l’ajuntament, o siga per la regidora o 
regidor que duga el tema, i serà contestat el mes aviat posible.  

A petició de popular , en va demanar el meu suport per ajudar-los a crear l ́associació 
contra el càncer, ja que en el nostre poble no en tinguem , el que hi ha es la figura de 
la presidenta del càncer, que es la dona de alcalde Elisa Sala , que ja està al grup, i 
com heu vist també s ́ha publicat per xarxes socials, l ́objectiu d’esta associació , el 
contacte per a que qualsevol persona que estiga interessada en estar en esta 
associació . 

 

REGIDORIA D’ESPORTS  

El dia 28 de gener , es va fer la gala del esport, un acte en el que any rere any es fa 
amb tot el suport del consell d ́esports , amb la finalitat de visualitzar tot l ́esport que es 
practica al poble a més a més de guardonar, als esportistes locals que cada 
associació decideix , més els que el consell decideix a nivell de millor esportista local i 
a la trajectòria esportiva . Com sempre un acte molt emotiu  

En febrer , es va realitzar per primera vegada al poble, un cap de setmana de duatló , 
el dissabte per als mes menuts i el diumenge , era a nivell de federació en el que el 
que estem en el circuit de la Ribera. S ́ha creat un calendari amb tots els 
esdeveniments esportius del poble , per a que la gent puga consultar les dates, el lloc i 
el horari  

 

(Continuació plenari) 
 

4.-APROVACIÓ CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE PRESTACIONS 



D’EMERGÈNCIA SOCIAL.-  

Vist l’informe de serveis socials de data 9 de març de 2018 SOL·LICITE la realització 
dels tràmits oportuns per a la Creació de la Comissió de Valoració de prestacions 
d’emergència social.»  

La Sra. Ferrando Barberà (EU) explica que les bases de l’ordenança de prestacions 
individualitzades ja van passar per la comissió al seu dia i es van aprovar, faltava 
concretar pel ple la composició de la comissió.  

El Secretari explica que era per aprovar expressament la creació de l’òrgan. Sotmesa 
a votació queda aprovada per unanimitat.  

5.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL CANON D’URBANITZACIÓ 
DEL MUNICIPI DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN.-  

El Sr. Alcalde ho explica.  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) diu que va passar per la Comissió d’Hisenda, no 
d’Urbanisme, i tampoc han pogut parlar amb el tècnic per estar malat. Sol·liciten que 
es deixe fins un altre ple i passar-la per la Comissió d’Urbanisme.  

El Sr. Alcalde diu que està d’acord amb aplaçar fins altre plenari, per tant es queda 
damunt la taula.  

6.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL PROGAMA EDIFICANT (CEICE) .-  

Es proposa per al seu dictamen per la Comissió Informativa i posterior aprovació pel 
Ple, si es procedent, el següent  

ACORD:  

Primer. Iniciar l’expedient administratiu per a l’adhesió al Pla de Cooperació 
EDIFICANT previst en el DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions 
locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i 
equipament de centres públics docents de la Generalitat (art. 7.1.), a través de la 
plataforma de gestió telemàtica habilitada per la Conselleria.  

Segon. So licitar l’adhesió al Pla de Cooperació EDIFICANT, referenciat, amb les 
prioritats següents:  

IES Vicent Gandia. Reforma i reparacions (pistes esportives, gimnàs, finestrals i portes 
i eliminació barreres arquitectòniques)  

Tercer. Acceptar el compromís per part d’aquest Ajuntament de complir quantes 
obligacions es deriven de l’adhesió al referenciat Pla de Cooperació, en cas de resultar 
beneficiaris. »  



El Sr. Alvarez Carbonell (PP) explica que tot el que siga millorar l’educació i a demés 
pagant la Generalitat, estan d’acord.  

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) sol·licita que s’informe a tots els grups del que es farà 
quan estiga concretat en la memòria valorada.  

El Sr. Alcalde està d’acord en informar de tots els passos. Sotmès a votació queda 
aprovat per unanimitat.  

7.- DACIÓ DE COMPTE DE DADES ECONÒMIQUES.-  

8.- MOCIONS.  

MOCIÓ CONJUNTA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-COMPROMÍS, EUPV I PSPV 
EN DEFENSA DELS SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS, PER LA SEUA 
SOSTENIBILITAT I TRANSFORMACIÓ EN UN SISTEMA PÚBLIC AMB MAJOR 
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS ENTRE 
LES PERSONES PERCEPTORES.  

Sotmesa a votació queda aprovada per 5 vots a favor ( 3 GCIE + 1 EU + 1PSPV) i 6 
abstencions (6PP).  

9.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.-  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) pregunta pel aparcament del parc de l’Estació però no el 
veu necessari al fer-se al costat del parc. Es una zona on hi ha llocs d’aparcament 
sempre i el parc cal que es deixe per a les persones. Pregue que es lleve el parking de 
damunt del parc tenint en compte també el perill per als xiquets.  

El Sr. Alcalde contesta que s’ha fet perquè fa falta zones d’aparcament i eixa part del 
parc estava sense utilitzar-se quasi. Ha tingut queixes però també tendes i comerços 
estan contents. Volem que siga per a ús del mercat i zona centre i per això no 
s’aparca per la nit. No tenim intenció de modificar-ho.  

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 17 D’ABRIL DE 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA 
MILLORA D’ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU.-  

El Sr. Alcalde explica el conveni per a la millora de l’accessibilitat de la pàgina web de 
l’ajuntament. Es tracta d’una eina nomenada INCLUSITE que permetrà als invidents 
que els continguts es llisquen en veu alta per a poder accedir a ells i també navegar 
mitjançant bufits o sons. 

2.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CÀNON 
D’URBANITZACIÓ.-   

Sotmesa a votació queda aprovada per 5 vots a favor ( 3 GCIE + 2 EUPV) i 5 
abstencions (5 PP).  

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.-  

ASSISTENTS:  
L'Alcalde-President  
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE)  
Srs/es. Regidors/es:  
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)  
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)  
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)  
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)  
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)  
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)  
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)  
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)  
Secretari general:  
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS  
Interventor:  
DAVID MARTÍNEZ PÉREZ  
No Assistents:  
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
 HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER(PSPV)  
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)  
  



 

 

Sotmès a votació queda aprovada per 5 vots a favor (3 GCIE + 2 EUPV) i 5 
abstencions (5PP).  

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. CRÈDIT EXTRAORDINARI PER 
A L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2017.  

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 

1531 61901 Som 2018:Repavimentació carrers  9.373,40€ 

1532 63102 Reasfaltat Carrers la Séquia i placeta 
del llaurador 

46.356,43€ 

1533 60902 Som 2018: Projecte reurbanització 
ronda sud 

104.132,27€ 



3320 63200 Reforma i rehabilitació de l’arxiu 
municipal 

74.480,38€ 

3320 63500 Sumbinistrament i instal·lació de 
mobiliari 

80.882,56€ 

3330 61901 Obra de millora accesibilitat al teatre 
ideal 

50.097,72€ 

3420 61901 Reforma del trinquet municipal 358.535,10€ 

Total deseses 723.858,06€ 

 

El Sr. Alcalde explica que el superàvit del 2017 en part va a gastar-se en esta serie 
d’inversions però hi ha més superàvit, al voltant d’1.559.000€.  

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) demana que la resta de superàvit tinga en compte dos 
prioritats com el Carrer Pere Cal, que te molts problemes de trànsit i els frontons del 
poliesportiu que podria aprofitar-se el que no es pot utilitzar per a altra cosa.  

El Sr. Alcalde contesta que Urbanisme ja està estudiant arreglar-lo, al voltant de 
130.000 podria costar eliminant les voreres i tot però està estudiant-se. Respecte al 
frontó tenim demanada una subvenció per a adaptar-la a pilota valenciana. També 
estem plantejant canviar la gespa artificial, canviar les pistes d’atletisme del camp de 
futbol.  

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) recorda que ells han demanat baixar impostos per a 
evitat tant de superàvit. Eixes xifres demostren que els gastos estan coberts i caldria 
baixar els ingressos baixant els impostos. Ens abstindrem.  

El Sr. Alcalde diu que l’Interventor ja va explicar perquè es va produir el superàvit, te 
molts factors. Anirem reduint els impostos ara que el deute ja està completament 
amortitzat.  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 25 DE MAIG DE 2018  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(23 de març i 17 d’abril de 2018).  

2- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA. 

El Sr. Alvarez Carbonell (PP) pregunta per les Resolucions de renúncia a la subvenció 
de la Diputació de l’Obra del Cinema Califòrnia i la d’aportació de 365.000 euros al 
carril-bici. Podria haver-se compensat una amb l’altra o pagar amb les millores 
oferides pel constructor.  

El Sr. Alcalde contesta que no es va certificar be la primera part de l’obra i ara es tenia 
que compensar en esta segona subvenció part d’eixa obra del Califòrnia. La del carril-
bici va ser perquè ens van trobar que faltava completar una part de l’obra que no 
estava prevista en el projecte de la Diputació que era el clot de l’entrada del poble que 
calia ficar al mateix nivell. La diputació va dir a demés que estava molt ajustat el 
pressupost de l’obra.  

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. 

 

El Sr. alcalde explica que la modificació ve per tres motius o necessitats, rehabilitar la 
zona d’oficines de l’ajuntament per poder aprofitar millor les tres plantes, canvia la 

ASSISTENTS:  
L'Alcalde-President  
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) Srs/es. 
Regidors/es:  
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE)  
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE)  
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU)  
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)  
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)  
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)  
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)  
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)  
VICEN CAEROLS VIDAL (PP)  
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)  
Secretari general:  
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS  
No Assistents:  
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE)  
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)  
 



gespa del camp de futbol i l’accessibilitat del Teatre Ideal amb les següents xifres:  

 

Sotmès a votació queda aprovada per 5 vots a favor ( 3 GCIE + 2 EU), 6 abstencions ( 
6PP) i 1 en contra (1 PSPV)  

4.- BAIXA COM ASSOCIATS EN L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
FORESTALS VALENCIANS (AMUFOR)  

Es proposa la baixa de l’associació AMUFOR atesa la reduïda extensió forestal del 
nostre municipi i per tal de minorar les despeses innecessàries.  

Sotmès a votació queda aprovat per 6 vots a favor ( 3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6PP).  

5.- ADHESIÓ AL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE ROBA 
USADA I ALTRES RESIDUS TÈXTILS DE LA MANCOMUNITAT DE LA 
RIBERA ALTA.  

Es proposa l’adhesió al servei mancomunat de recollida selectiva i gestió de roba 
usada i altres residus tèxtils de la Mancomunitat de la Ribera Alta.  

Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor ( 3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6PP).  

6.- PROPOSTA DE RETIRADA DE MEDALLA D’OR DEL POBLE  

Es proposa la retirada de la Medalla d’Or del Poble que es va aprovar pel Ple de 31 de 
març de 1964.  

El Sr. Alcalde explica que una persona els va dir que hi havia una medalla donada a 
Franco i es va buscar a l’arxiu i es va trobar l’acord de l’any 1964 per commemorar els 
25 anys de pau, la Llei de Memòria Històrica a demés ens obliga a fer-ho. 

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) diu que va preguntar si havia informe jurídic a la comissió 



informativa. No estem d’acord amb la Llei de Memòria Històrica per no tractar a tots 
iguals.  

Sotmès a votació, queda aprovada per 6 vots a favor (3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6PP).  

7.- DEIXAR SENSE EFECTE CONVENI DE LA INMAVI.-  

Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor (3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6PP).  

PUNT EXTRAORDINARI. VOTACIÓ D’URGÈNCIA.  

Sotmesa a votació la urgència d’incloure el nou punt a l’ordre del dia, s’aprova per 
unanimitat.  

8.- PUNT EXTRAORDINARI: APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2019  

El Sr. Alcalde proposa que els dies 27 d’agost (dimarts) i 13 de desembre (divendres) 
de 2019 siguen declarats festius locals.  

Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat.  

9.- MOCIONS  

MOCIÓ CONJUNTA GCIE-COMPROMÍS, EU I PSPV EN DEFENSA DE LES 
PETICIONS CURSADES DES DE LA UNDEF PER ANALITZAR LA POSSIBILITAT 
D’INTRODUIR CANVIS EN LA NOVA NORMATIVA DEL TRANSPORT I ÚS DE LA 
PÓLVORA EN LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS.  

Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.  

MOCIO CONJUNTA GCIE-COMPROMÍS, EU I PSPV EN HOMENATGE A LES 
VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL.  

Sotmesa a votació queda aprovada per 6 vots a favor ( 3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6 PP). 

 MOCIÓ CONJUNTA GCIE-COMPROMÍS, EU I PSPV PER UNA LLEI 
ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I 
PARTICIPATIVA.  

Sotmès a votació queda aprovada per 6 vots a favor (3 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 6 
abstencions (6 PP).  

 

10.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:  



El Sr. Aviño Torregrosa (PP) pregunta si els cartrons van a deixar d’arreplegar-se. 
Pregunta per les reparacions al poliesportiu com ara les dutxes als vestuaris, la fuga 
dels aspersors durant 6 mesos, el set sense arreglar, les pals de les porteries, etc. 
Entén que no es pot deixar sense aigua a les dutxes per omplir la piscina. Detecte 
descoordinació en les activitats culturals del poble com els concerts dels cors dels 
jubilats i de la lira castellonense a la mateixa hora. També pregunta per la neteja de la 
parada de l’autobús. Al Carrer Castelló de la Plana els cotxes agafen massa velocitat i 
caldria ficar alguna mesura de limitació.  

Dona gràcies al secretari per l’informe dels plens al carrer. Sol·licita que es canvi el ple 
al dijous 

El Sr. Piqueras i Quiles (GCIE-Compromís) contesta que el que no es farà serà la 
recollida de cartró porta a porta als comerços per ser poc rendible per a l’empresa. La 
parada del bus està ja rentada.  

La Sra. Grimaltos Soler (EU) explica que són les associacions les que demanen les 
hores i dates, no depén de l’ajuntament.  

El Sr. Ferrando Cuenca (GCIE-Compromís) diu que pitjor seria que no hi hagueren 
activitats culturals.  

El Sr. Aviño Torregrosa (PP) diu que només demana coordinació si és possible, no 
llevar cap activitat.  

El Sr. Alcalde diu que lo del carrer Castelló de la Plana és un problema de civisme en 
la mesura del possible anem a signar un contracte amb una empresa per a ficar radars 
de trànsit per a sensibilitzar primer i si no és necessari no multar, no és per recaptar 
diners.  

El Sr. López Vidal (PP) vol fer un prec, que el Miragall digital està molt be, però 
pensant en la gent major caldria seguir editant-lo.  

El Sr. Ferrando Cuenca (GCIE-Compromís) explica que seria només reduir el número 
d’edicions, no eliminar-ho.  

La Sra. Gómez Llàcer (PSPV) agraeix els comentaris, estic assabentada i els 
conserges criden a sovint als fontaners per les dutxes que s’utilitzen molt. Vaig dir que 
sí a compar xarxes noves ja. Voldria reforçar la neteja del poliesportiu en estiu i la fuga 
no la coneixia però s’arreglarà.  

 
4.- Notícies locals 
 
Canvi de dates assemblea d’història de la Ribera 



 

 
 
Com que del dia 21 al 28 d’octubre de 2018 se celebrarà el Congrés Acadèmic 
amb motiu del 600 aniversari de la Generalitat Valenciana, el Secretariat Local 
de la XVIII Assemblea d’Història de la Ribera, després d’haver consultat el 
Secretariat Permanent, ha decidit traslladar la celebració d’aquesta Assemblea 
als dies 9, 10 i 11 de novembre de 2018. D’aquesta manera es facilita la 
possibilitat d’assistir a les dues celebracions acadèmiques a tots els 
interessats. 

Aquells que ja s’han inscrit o, fins i tot, han proposat una comunicació poden 
anul·lar la seua inscripció o la seua proposta de comunicació, si es dóna el cas 
que les noves dates els impedeixen participar. 

El Secretariat Local espera que aquest canvi de dates no supose cap trasbals 
per als amants de la història de la Ribera i els anima a inscriure's i a enviar les 
seues possibles comunicacions el més aviat possible. 

En principi, es mantenen els terminis d’inscripció i de presentació de 
comunicacions: 10 d’octubre i 26 de setembre, respectivament. 

El Secretariat Local recora que les propostes de comunicació han d’anar 
acompanyades d’un resum en un full. 

 
 
 
 
Pla de millora dels espais educatius municipals 
 
 



 
 
La Diputació de València i la Conselleria d'Educació han posat en marxa el Pla 
de Millora d'Espais Educatius Municipals 2018-2019, el dilluns passat la 
vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; la diputada de 
Benestar Social, Mercedes Berenguer i el conseller d'Educació, Vicent Marzà, 
van anunciar la continuació de la col·laboració entre les administracions, per a 
millores d'espais que es desplegarà entre 2018 i 2019. 
A Castelló, gràcies al treball del regidor d'Educació Lluís Piqueras l'Escola 
Infantil Municipal "Ames de Casa" i el centre de formació de persones adultes 
"Paz Minguez", tots dos de titularitat municipal, rebran una subvenció de 
38.000 € per a cada centre, per part de la Diputació de València i la Conselleria 
d'Educació, enguany rebrà l'ajuda la guarderia municipal mentre que l'escola 
d'adults serà la beneficiària en 2019. 
 
Esta ajuda sufragarà obres de condicionament i adequació dels centres 
educatius de titularitat municipal. 

L'Alcalde Óscar Noguera i el regidor d'Educació Lluís Piqueras han destacat 
que es tracta de quanties realment elevades “la qual cosa ens permetrà 
realitzar intervencions importants. L'Ajuntament de Castelló podrà fer front a 
projectes amb la tranquil•litat de disposar d'estes quantitats gràcies a l’aposta 
de la Conselleria i la Diputació al poble de Castelló". A més, es tracta de 
“condicionar i millorar espais educatius per a oferir en condicions òptimes un 
servei públic tan important com és l'ensenyament de les persones”. 

Les directrius que s'han seguit per a adjudicar les ajudes per a executar els 
plans han sigut les marcades pels tècnics de la Conselleria d'Educació, que 
han valorat les necessitats de cada centre, ha explicat la vicepresidenta de la 
corporació, Maria Josep Amigó. 
 
El col·legi Hernández presenta un nou curtmetratge gravat en anglés i en 
valencià 
 



 
 

L’alumnat de 6é de primària del Col·legi Hernández presenta un nou 
curtmetratge en la mobilitat Erasmus+ a Escòcia. 

L’alumnat de 6é de primària ha participat en una nova mobilitat del Projecte 
Erasmus+ KA219 “Our lives, our stories” del 12 al 18 de maig. Són ja 10 anys 
de treball en Programes Europeus, 6 dels quals amb el Pollockshields Primary 
School de Glasgow, compartint la convicció de la necessitat de la 
internacionalització dels centres, així com la multiculturalitat con a eina 
enriquidora de l’aprenentatge. 

Dins del marc d’aquesta mobilitat Erasmus+, l’alumnat i el professorat del 
Col·legi Hernández rebérem la visita de Rubén Trenzano Juan, Director 
General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i Josepa Sonia 
Pérez Ortuño, cap del Servei d'Idiomes i Programes Europeus, amb els quals 
compartírem les nostres experiències en Programes Europeus. D’aquesta 
manera, hem pogut agrair en persona l’esforç dedicat a la coordinació per part 
de la Conselleria d’Educació, que ajuda a la nostra comunitat educativa a 
créixer en un entorn global i multicultural. 
 
El producte final sorgit d’aquesta mobilitat ha estat un nou curtmetratge en 
anglès i valencià elaborat per l’alumnat de 6é de primària, que rep el títol de “I 
was here”. Gravat en paratges del poble com la Font Amarga i ambientat en la 
Guerra Civil, conta la història dels brigadistes escocesos que lluitaren en 
l’enfrontament. Aquest curtmetratge ens ha donat peu a aprofundir en la 
problemàtica dels refugiats en l’actualitat, sent el Pollokshields Primary School 
un dels centres de referència en l’acollida d’aquest tipus d’alumnat. 
A més a més, aquest treball audiovisual ha estat seleccionat pel British Council 
i es projectarà pròximament a la conferència anual per a assessors i 
assessores de formació a la ciutat de Nottingham. 

Volem agrair la recepció institucional que tinguérem al Glasgow City Council 
per part de Lord Provost i Ms Leslie Atkins i, especialment, al coordinador del 
projecte David Naughton, que ens fa sentir sempre com a casa. 



 

El COM celebra el seu sopar de final de curs 

 
El sopar es va celebrar al pati del centre per gaudir del dia esplèndid que al 
llarg de la jornada ens va acompanyar, fins allí es van acostar usuaris, familiars 
i amics del centre que dóna servei a gran part de la comarca. 

El passat divendres, dia 29 de juny, el Centre Ocupacional El Castellet de 
Castelló va celebrar un sopar per acomiadar el curs 2018. L'esdeveniment va 
començar sobre les 21.30 hores amb el sopar i es va allargar fins més de la 1 
de la matínada, amenitzat amb una revetla, la trobada va servir per gaudir i 
acomiadar-se d’aquest curs i començar els dies de vacances tan merescudes 
pels usuaris, al centre es van reunir més de 200 persones entre usuaris i 
treballadors del centre i familiars. 

Com estava previst el sopar va començar amb unes paraules de benvinguda 
de la presidenta d’APO per agrair a tots els assistents la seua presència i 
al finalitzar la directora del COM “El Castellet”, juntament amb els monitors del 
centre i autoritats presents, van fer entrega d’un regals a cadascú dels usuaris, 
lloant el seu treball durant tot l’any al centre ocupacional. 
Desprès de sopar tots els assistents van gaudir de la música i del ball, la qual 
cosa va donar un ambient festiu a la nit que va fer traure el somriure a tots els 
assistents. 
 
El ceip Severí Torres participa a Musiescola IV 
 



 
 
Dimecres 9 de maig de 2018 el CEIP Severí Torres va participar a la IV 
Trobada musical escolar “Musiescola”, baix la temàtica de CIRC I INCLUSIÓ 
celebrada a Tavernes de la Valldigna. 

La jornada de convivència musical va comptar amb 27 escoles, amb més 1000 
alumnes i 100 mestres d’Educació Primària provinents de centres educatius de 
diferents comarques valencianes. 

S’han realitzat diverses actuacions de percussió corporal, Macrobatucada 
dirigida pel percussionista Rafa Navarro, danses, cants comuns, Just dance, 
mascletada musical, i una cercavila per la localitat amb diverses agrupacions 
instrumentals on participa tot l'alumnat i professorat assistent. 

Cal destacar el Musical «Musiescola Circus: Circ i inclusió», un espectacle 
amenitzat per Baraca Circ i amb la música en directe de l'orquestra La Pato. 

Per la vesprada es va realitzar improvisació musical creada per Enric Pizà, i 
finalment, es va fer un homenatge al grup Al Tall, amb la presència de Vicent 
Torrent. 

Els centres participants pretenen d'aquesta manera fer un treball divulgatiu, 
obrint almenys un dia, les portes de l’escola i presentant activitats 
artístiques/musicals a tota la comunitat educativa, eixint així al carrer per a 
donar a conèixer a tothom la tasca que es realitza a les nostres aules i recalcar 
la importància que li correspon a la música i a l'educació musical per a una 
formació integral del nostre alumnat. 
Cal destacar que han participat diferents associacions que treballen per la 
integració de persones amb diferents discapacitats com Adispo, SASM, 
ONCE, Creu Roja o Integra Valldigna, que a més a més, s’ha encarregat de 
realitzar el detall commemoratiu de la trobada. 

A trobada col·labora l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i dels CEFIRES 
de Xàtiva i Gandia. 



 

Festers majors 2018 

 
Castelló ja té Festers Majors 2018, la sort va elegir Andrea Balaguer Uberos i 
Eliseu Pla Alcover com a Festers Majors. 

Aquest passat dissabte 5 de maig va tenir lloc la proclamació dels festers i 
l'elecció dels Festers Majors 2018, va ser una vesprada plena d'emocions per 
a festeres i festers, familiars i per a tots els castelloners i castelloneres que van 
assistir a l'acte. 

L'esdeveniment va començar a l'Auditori Rex a les 19.30 hores amb la 
presentació de totes les parelles una a una, totes elles van lluir magnífics 
vestits i van difondre simpatia i humor amb tots els assistents a l'acte, a 
continuació es va demanar la presència dels Festers Majors 2017 i ells amb 
l'Alcalde van sol·licitar que aquelles parelles que volgueren presentar-se al 
sorteig s'alçaren dels sues seients, així ho van fer i un a un van dipositar els 
seus noms, la Festera Major de 2017 va ser l'encarregada de traure la bola que 
elegia Andrea Balaguer Uberos i Eliseu Pla Alcover com a Festers Majors. 
 

Júlia Capsir guanya el premi Biolectura 

 



Júlia Capsir, alumna del CEIP Severí Torres, guanya el Premi Biolectura del 
Consell Escolar de la CV. 
El Severí Torres torna a estar d’enhorabona! L’alumna de 5 anys, Júlia Capsir, 
ha guanyat el Premi Entorns familiars i socials a l'alumnat que ha presentat 
amb la seua família la millor biografia lectora. Es tracta d’una campanya de 
promoció de la lectura en valencià organitzada pel Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. L'objectiu del concurs és doble: per un costat, promoure la reflexió 
dels diferents components de la comunitat educativa sobre les pràctiques i els 
hàbits lectors mitjançant TIC; i per un altre, recollir informació d'aquestes 
pràctiques i hàbits lectors de la infància, l'adolescència, la docència, la família i 
els agents socials per tal de fer propostes d'actuació a l'Administració 
educativa. 
L’acte de lliurament es va realitzar 28 d’abril al Palau de la Generalitat de 
València .  
 
Izan Balaguer participa a la final de la XXVII jornada matemática 
 

 
 
L'alumne de 3r de primària Izan Balaguer va participar dissabte passat al 
col·legi Guadalaviar de València a la gran final de la XXVII jornada matemàtica, 
a la primera fase a la Universitat Politècnica de València van participar més de 
3.000 estudiants i només 400 van accedir a aquesta fase final. 
 
Ana Díaz Vidal, al parlament europeu 
 



 
 
Ana Díaz Vidal (neta de Carmen Calatayud Cucarella) i els seus companys, 
guanyen el concurs Euroescola 

Euroscola és un projecte a nivell de la Unió Europea, creat per a joves dels 
països membres de la Unió, en el qual se'ls presenten una sèrie d'activitats 
amb la finalitat de conscienciar-los i donar-los una imatge més directa de la 
solidaritat europea tant a l'interior com a l'exterior; així com informar sobre la 
cooperació de la Unió Europea (UE) en l'eradicació de la pobresa i sobre el 
paper de la UE com a major donant mundial d'ajuda al desenvolupament. 

El projecte en sí, intenta suscitar la participació ciutadana, fomentar un 
sentiment de responsabilitat entre els ciutadans, sensibilitzar l'opinió pública 
sobre el paper de la cooperació, aconseguir un compromís públic i destacar la 
importància de la contribució dels joves, el concurs va ser creat en l'any 2001 
pel Parlament Europeu i se celebra anualment. 
En Euroescola poden participar equips d'alumnes (d'ESO, FP o Batxillerat) 
entre 15 i 18 anys i un professor. En aquesta ocasió, els equips havien d'enviar 
un video amb una durada màxima d'1 minut i 30 segons al voltant dels drets 
recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Ana Díaz Vidal i 
els seus companys, van enviar el seu vídeo i van ser seleccionats com 
a guanyadors, i per aquest motiu van anar al Parlament Europeu d'Estrasburg 
a arreplegar el premi. 

Ana Díaz Vidal és la néta de Carmen Calatayud Cucarella, i suposem que igual 
que està tota la ciutadania castellonera ella també estarà molt orgullosa de la 
seua néta. 

Enhorabona Ana i a continuar treballant per fer un societat millor. 



 

Adrián López Pardo “ El murcianet “ aconsegueix l’or de raspall individual 

 

 
 
El Castelloner Adrián López Pardo “El Murcianet” de l’equip Alcàntera-Càrcer 
aconsegueix l'or en els JECV de raspall individual. 

El trinquet d'Ondara va ser l’escenari de la fase final de la categoria cadet 
nivell A amb la presència dels millors jugadors d'aquesta temporada. 

A la marina Alta es va disputar la fase final Autonòmica dels XXXVI Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana de raspall individual de categoria cadet 
nivell A, amb la presència dels quatre millors jugadors. 

El castelloner Adrián “El Murcianet” de l'equip Alcàntera-Càrcer va guanyar 
l'or, Diego d'Onda, la plata sent la revelació de la categoria quedant per davant 
d'especialistes d'aquesta modalitat, Jordi d'Oliva, va ser tercer i Raúl 
d'Ondara, va ser quart que no va poder jugar la fase final per estar lesionat. 

 

 

 

Raquel González al circuit Rafa Nadal tour 



 
 

La tenista de Castelló guanya una nova prova d’aquest prestigiós circuit, 
aconseguint tres títols de cinc disputats. 

La tenista de Castelló Raquel González, actual número 2 del rànquing nacional 
infantil i número 1 del Rafa Nadal Tour disputava aquesta passada setmana la 
quinta prova d’aquest circuit, aquesta vegada a les instal·lacions del Club 
Atlético Montemar, a la ciutat d’Alacant. Una nova oportunitat per defendre la 
primera posició que ocupa a aquest circuit, després d’haver aconseguit dos 
triomfs a Sevilla i Valldoreix i d’haver aplegat a semifinals a les altres dues 
proves. 

Eugeni Alcover Poveda campió del trofeo federació amb el València 
bàsquet 

 



EUGENI ALCOVER POVEDA, CAMPIÓ DEL “TROFEU FEDERACIÓ” I MILLOR 
JUGADOR DE LA FINAL! 

Eugeni Alcover Poveda es proclamà, juntament amb el seu equip València 
Bàsquet 2008, Campió del Trofeu de la Federació Valenciana de Bàsquet, de 
categoría benjamí, el passat dissabte 16 de Juny. 

A més, Eugeni fou anomenat millor jugador de la final (MVP) amb 23 punts de 
valoració. Reconeixement que Eugeni agraeix tant a tot el seu equip, com al 
seu entrenador Paco Llorens, sense els quals aquest guardó a nivell individual 
no hagués sigut possible. 

 

L’UD Castellonense femení aconsegueix l’ascens a 1ª regional 

 
 

L’ajuntament de Castelló adquireix el trinquet de Batiste 

 
 



L'Ajuntament de Castelló ha adquirit aquest mati el trinquet que tenim a 
Castelló i que tot el món coneix com el trinquet de Batiste. Així, Castelló 
reobrirà un trinquet històric que ha vist jugar i créixer a les seues 
instal·lacions milers de pilotaris castelloners i castelloneres i en els seus millors 
anys, pilotaris històrics de la Pilota Valenciana. 
En un principi es va optar per fer una valoració de costos d'unes noves 
instal·lacions al poliesportiu dedicades a la pilota, però estudiades totes les 
possibilitats, el projecte i obres al poliesportiu haurien costat el doble que la 
compra i restauració del trinquet de Batiste. 

Ara, cal restaurar-lo perquè tots els ciutadans puguem gaudir de nou de la 
pilota al poble, gràcies a la seua compra el trinquet passa a ser municipal. 
 
Eva Castells Sanchis, la nostra campiona a les carreres de muntanya  
 
 

 
La Castellonera Eva Castells Sanchis subcampiona de la lliga Valenciana de 
carreres de muntanya de la FEMECV 2018 en l'absoluta femenina i primera en 
veteranes. 
Eva Castells Sanchis a participat en les tres carreres del Campionat de lliga 
celebrades els darrers mesos, la primera prova es va celebrar a Crevillent, la 
segona a Vall d'Uixó, la tercera va ser suspesa i la quarta a Benissa, obtenint 
uns grans temps en les tres probes, les 07h 37m 48s que ha acumulat en el 
total de les tres proves li han servit per posar-se al capdavant de la 
classificació general femenina en el segon lloc i en el primer lloc en veterans 
femení. 
Aquest bons resultats en la classificació autonòmica li donen l'oportunitat de 
celebrar la lliga nacional. 
 
 
 
 
 
 



L’Ajuntament de Castelló habilita dues zones d’esplai per als gossos 
 

 
 
Amb l'obertura d'aquestes instal·lacions, situades enfront del Calsinar i per la 
Ronda Soler i Estruch Castelló ja disposa de dues zones destinades al gaudi i 
esplai de les mascotes. 

Amb el condicionament d'aquests dos espais el consistori municipal pretén 
minimitzar la problemàtica ocasionada pels excrements dels animals a les vies 
públiques. 

Des de les regidories d'Urbanisme i Medi ambient, l'Ajuntament de Castelló ha 
habilitat dues àrees d'esplai caní per al gaudi de les mascotes i tractar de 
solucionar els problemes d'higiene als carrers. Amb l'obertura dels ‘pipicans’, 
situats enfront del Calsinar i a la Ronda Soler i Estruch, els animals tindran a la 
seua disposició dues grans zones d'esbarjo per a gossos amb una gran 
extensió de metres quadrats. Les dues instal·lacions disposen de papereres, 
aigua i borses per a les deposicions, segons el responsable de Medi 
ambient Lluís Piqueras, el que es pretén és "oferir solucions a les 
preocupacions i necessitats que ens han traslladat els ciutadans”, tant els 
propietaris dels animals, com la resta de la ciutadania Castellonera. 
 
 
 
 
 

 

 



5.- Participació dels grups polítics representats a l'Ajuntament. 
 

 
Socialistes de Castelló PSPV 
 
Maig 2018. Sentència del cas Gürtel. Responsabilitat política. Moció de censura. Canvi 

de govern. LLUM AL FINAL DE LA FOSCOR. 

Després de la sentència del cas Gürtel, en què l’Audiència Nacional certifica que el 

Partit Popular es va finançar amb una caixa B des de la seua central, es converteix 

així en el primer partit en democràcia condemnat per corrupció. En aquells moments 

era el partit a càrrec del govern.  

El PSOE, partit actual de govern, no podia permetre ni un minut més que el President 

Rajoy i el seu partit continuen al capdavant del govern. Presenta una moció de 

censura i apel·la a la voluntat política de la resta de forces perquè la moció siga un 

èxit. 

Pedro Sanchez forma un equip de govern, admirat a tot Europa, per la seua 

professionalització i en el qual destaquem la figura de la dona. Sent el major nombre 

de ministres. Onze dels divuit que formen el govern, i on els seues reputades carreres 

els precedeixen. Han començat a treballar per donar-li la volta a la inactivitat de 

l'anterior govern del PP. 

Amb només cinquant-cinc dies al capdavant del govern de l'estat central s’ha fet: 

       .      Es puja el salari mínim interprofessional. 

• Pugen les pensions un 7'7. Les pensions de viduïtat a partir d'agost se’ls 

abonaran els endarreriments des de gener de  2018, front al 3'3 que van pactar 

PP i Ciutadans. 

• El govern aprova un pla de 10 milions d'euros per a beques d'estudis per a les 

famílies més desafavorides, davant les retallades tan brutals que va fer en el 

seu dia el ministre d'educació Wert. 

• Humanitat davant l'immobilisme del PP amb els immigrants abandonats al mar 

(Acuarius). València pionera en aquesta acció humanitària. 

• Es reactiva el Pacte d'Estat contra la violència masclista. 

• Al país valencià se li destinaran 11'1 milions d'euros. 

• S'aprova augmentar la plantilla d'inspectors de treball per lluitar contra el frau. 



• El Govern aprova una oferta pública de 30844 llocs de treball per a reforçar els 

serveis públics. 

• El govern aprova la Sanitat Universal. 

• Es torna la dignitat de la memòria històrica, i la primera acció és treure els 

dictadors del Valle de la vergonya 

• Es canvia l'orientació ideològica de la Ràdio Televisió Espanyola. Tan 

manipulada que els propis treballadors es van fer ressò de les pressions que 

havien patit. 

 

A més a més, al nostre territori continuen treballant i sent un referent de la resta de 

autonomies, després de vint anys de govern del PP ple de corrupció i un  endeutament 

que tardarem anys a pagar. 

• La Generalitat i el Ministeri de Foment subscriuen un acord que permetrà 

destinar 214 millons a polítiques d'habitatge. 

• S’ha arribat a un Concert Social en el que hom garanteix l'estabilitat de les 

entitats i la qualitat de l'atenció a les persones amb diversitat funcional i a les 

seues famílies. 

• El Servef ofereix subvencions de fins a 19.500 euros per a les empreses que 

contracten persones joves qualificades mitjançant el pla Avalem Joves. 

Tot açò és possible perquè el partit PSOE/PSPV és un partit de govern, de 

responsabilitat política, i que compta amb una infraestructura per poder treballar com 

toca. Avui estem al govern central i al del País Valenciè. I a hores d'ara es nota. 139 

anys d'història ens avalen la lluita per a aconseguir una societat més justa. Creiem en 

la igualtat d'oportunitats i pel que fa a l'àmbit local, l’agrupacio de Socialistes de 

Castello, seguim la mateixa línia. Treballar i treballar per tal d’aconseguir el millor per 

al nostre poble. 

Si cal destacar en els actes dels socialistes en el poble , el primer fent un 

reconeixement tan merescut i desitjat a totes la victimes del franquisme per primera 

vegadaal nostre poble , també demanar disculpes per tots aquells que no vam saber i 

després les seues famílies ens han fet arribar les seues històries , este és el 

començament continuarem 

El següent acte va ser el del col·lectiu del LGTBI , col·lectiu que ha patit al llarg de la 

història tot tipus de discriminacions  i persecució , defenem la libertat d'amar a qui es 

vullga  

Salut a totes les veïnes i veïns del poble 

Socialistes de Castelló PSPV 
 



 
 

UNA	ESQUERRA	UNIDA	PER	CONSTRUIR	UN	MÓN	MILLOR 

 
	 Des	que	vaig	ser	triada	Coordinadora	General	d’Esquerra	Unida	pels	meus	companys	i	
companyes	m’ha	tocat	respondre	moltes	vegades	 la	pregunta	“Quin	és	el	teu	objectiu	com	a	
màxima	 dirigent	 d’EUPV?”	 i	 en	 totes	 i	 cadascuna	 d’eixes	 ocasions	 ha	 sigut	 difícil	 per	 a	 mi	
sintetitzar	una	resposta.	Hi	ha	tantíssimes	coses	que	se	m’ocorren	que	resulta	difícil	recordar-
les	totes	i	alhora	que	no	se	m’ocórrega	una	més	que	afegir	al	llistat	mentre	responc. 

	 Ara	 que	 puc	 reflexionar	 més	 pacientment	 sobre	 aquesta	 pregunta,	 la	 resposta	 més	
honesta	és	 la	més	senzilla,	el	meu	objectiu	com	a	Coordinadora	continua	sent	el	mateix	que	
tenia	el	dia	que	vaig	decidir	 començar	a	participar	en	política.	 I	no	és	altre	que	construir	un	
món	millor. 

	 Ara	 tinc	més	 experiència	 i	 certeses,	 però	 també	més	 responsabilitats.	 Però	m’adone	
que	 sempre	he	 perseguit	 aquest	mateix	 objectiu	 des	 de	 qualsevol	 dels	 llocs	 que	m’ha	 tocat	
ocupar	 al	 llarg	 dels	 anys.	 La	 resta	 de	 respostes	 no	 són	 més	 que	 una	 sèrie	 d’arestes	 que	
componen	i	articulen	una	incansable	lluita	per	un	món	que	pague	la	pena	ser	viscut.	  

	 Pense	 sincerament	 que	 qualsevol	 persona	 en	 el	 fons	 comparteix	 amb	 mi	 aquest	
objectiu,	encara	que	siga	en	la	seua	expressió	més	primària	i	essencial	de	deixar	als	nostres	fills	
un	 món	 un	 poc	 millor	 del	 que	 vam	 trobar.	 Segurament	 ens	 resulte	 impossible	 imaginar	
l’horitzó	 d’un	món	 sense	 injustícies,	 on	 tothom	 visca	 en	 igualtat	 des	 de	 les	 diferències	 i	 on	
estimem	el	planeta	que	ens	permet	viure.	Però	és	aquesta	utopia	la	que	ens	permet	caminar	
fermament	sense	dubtar	que	estem	lluitant	per	un	món	millor. 

	 	Aquests	 són	 els	 valors	 que	 han	 guiat	 sempre	 la	meua	 activitat	 política	 i	 ara	 com	 a	
Coordinadora.	 Sense	 cap	 dubte	 són	 uns	 valors	 compartits	 amb	 Esquerra	 Unida	 del	 País	
Valencià,	 pel	 que	 la	 tasca	 més	 important	 que	 tinc	 com	 a	 Coordinadora	 i	 tenim	 com	 a	
organització	 política,	 és	 ser	 capaços	 d’assolir-los	 en	 la	 pràctica,	 treballant	 de	 valent	 des	 de	
cada	barri	i	poble,	al	carrer	i	a	les	institucions,	amb	les	dones	i	homes	del	nostre	país.	 

	 Aconseguir	el	 legítim	objectiu	d’un	món	millor	no	serà	mai	 cosa	d’un	partit	polític	ni	
d’un	 reduït	 nombre	 de	 persones.	 Necessitem	 l’espenta	 de	milers	 arreu	 del	món	 que	 lluiten	
contra	 les	 injustícies,	 des	 de	 les	més	menudes	 i	 rutinàries	 fins	 a	 les	més	 salvatges	 que	 ens	
omplen	 de	 llàgrimes	 el	 rostre.	 Ens	 cal	molta	 valentia	 i	 paciència,	 però	 també	 intel·ligència	 i	
esforç;	 ens	 farà	 falta	 solidaritat	 i	 comprensió	 amb	 els	 que	 tenim	 més	 a	 prop;	 però	 també	
tendresa	i		humilitat	amb	qui	ni	tan	sols	coneguem	però	patim	quan	ells	ho	fan. 

	 A	la	fi	des	d’Esquerra	Unida	del	País	Valencià	volem	construir	un	món	millor	i	ho	volem	
fer	 amb	 tota	 la	 gent,	 perquè	 al	 nostre	 món	 ideal	 tothom	 té	 cabuda	 amb	 les	 seues	
particularitats	i	des	del	respecte.	Vos	necessitem	a	totes	les	persones,	les	de	Castelló	i	les	que	
viuen	més	 enllà	 del	 terme	municipal.	 Ens	 calen	mans	 però	 també	 somriures.	 Ens	 farà	 falta	
l’energia	que	teniu	i	la	vostra	experiència	i	consell.	Continueu	vivint	i	donant-nos	vida. 

	 Rosa	Pérez	Garijo	 



 
 
Ha passat molt, molt de temps des de l’ultima edició escrita del Miragall i per fi ens 
donen un lloc per a poder expressar la nostra opinió als ciutadans/es del nostre poble. 
Recolzem el paper que ha agafat l’edició digital del miragall, però aquesta no ens dona 
lloc per a expressar-nos, a mes a mes, aquesta publicació en paper es aprofitada per 
aquells/es que no disposen de connexió a internet o de coneixements informàtics per a 
poder assabentar-se dels esdeveniments i noticies importants que afecten a la nostra 
localitat. En aquest temps el panorama polític a canviat per complet, amb canvi de 
Gobern incluit. 
 
Com que estem a estiu anem a aprofitar per a fer un repàs d’esdeveniments importants 
que han ocorregut durant aquest últim exercici polític. 
 
En primer lloc volem expressar la nostra indignació pels incendis forestals que ens estan 
afectant, esperem que no siga actes de piròmans i volem expressar tot el recolzament 
incondicionals a tots/es que s’han implicat en la lluita contra el foc (Bombers, Brigades 
forestals, Unitat Militar d'Emergències…) així com mostrar la nostra solidaritat en les 
víctimes directes d’aquests incendis. 
 
A nivell local podem adivinar que l'únic que uneix a aquest tripartit que ens 
regenta  (PSPV, EU i Compromís) es l’adverció al Partit Popular a nivell de poble i 
comencen a vores les grietes del tripartit quan per exemple es canvia la gespa del camp 
de futbol del Poliesportiu Municipal i no s’informa a la regidora d’esports (PSPV), 
assabentant-se aquesta en el mateix ple i votant en contra del canvi de gespa. Tots 
sabíem que EU i Compromís sempre han considerat al PSPV el “patito feo” del pacte 
però necessari per a poder assolir el poder a la nostra localitat, però aquesta vegada ni 
tan sols els han tingut en compte a l’hora de prendre decisions, veient el paperot al que 
deu fer front la regidora del PSPV als plens municipals. A tot açò cal sumar la 
deixadesa de les instal·lacions del  poliesportiu municipal i la brutícia general dels 
carrers del nostre poble. 
 
En termes polítics autonòmics estem veient com la corrupció arriba al PSPV i 
Compromís en quant a presumpta financiació irregular d’aquests partits i escàndols a la 
diputació de València, si, els que deien que venien a regenerar la política resulta que a 
la primera oportunitat es dediquen presumptament a prevaricar i a robar. 
 
Respecte a la política sanitària, hem pogut vore com la desastrosa gestió que s’està 
portant a l’hospital d’Alzira ha fet augmentar les llistes d’espera i disminuït la qualitat 
de l’atenció sanitària, demostrant altra vegada que la gestió que va començar amb el 
Partit Popular era la correcta, ja que comportava una disminució de costos i una millor 
atenció als pacients. Per tant podem observar com una de les polítiques estrella del 
desgovern tripartit de la Generalitat (pacte del botànic) es un complet desastre. 
 
A nivell estatal cal remarcar la moció de censura que va fer fora del govern espanyol a 
l’executiu de Mariano Rajoy i va fer president a Pedro Sanchez, conformant un govern 



“Frankestein” recolzat per separatistes i partits com Bildu (hereu de Batasuna). Que 
haurà negociat el PSOE amb els separatistes per a que aquests recolzaren la moció?  
 
Al Partit Popular hem celebrat unes eleccions primaries on ha resultat electe president 
del Partit Popular Pablo Casado, un jove amb molta preparació i il·lusió per a 
transformar el país i encetar una etapa de regeneració, en el que confiem que serà el 
pròxim president del govern i al que li desitgem els millors acerts en la seua gestió. 
 
Per finalitzar i com venen festes patronals i de moros i cristians volem aprofitar per a 
saludar als capitans i sultans d’aquest any així com a la regina de festes, desitjant-los 
que visquen les millors festes de la seua vida i que ens representen a tots els 
ciutadans/es amb el millor dels seus somriures. 
 
 
 
 

 
 
 

Estem gairebé a un any de finalitzar la nostra legislatura i les nostres propostes 
quan ens presentàrem a les eleccions allà pel 2015 han anat complint-se una darrere 
l’altra; no contentes amb açò, les persones que formem Gent de Castelló i esquerra- 
compromís hem acabant millorant totes aquelles infraestructures que per deixadesa de 
governs anteriors no havien estat revisades des de feia molt, massa temps. 

Mentre uns i altres es dediquen a criticar allò que està bé i mal fet nosaltres 
continuem mirant per les persones, intentant que millore el seu entorn i mirant d’oferir 
les millors condicions possibles per viure en el nostre poble; perquè al cap i a la fi i com 
el nostre nom indica a la capçalera, la principal qüestió que ens preocupa és la gent de 
Castelló. 

Intentem fer partícips d’aquestes millores a tots els que vulguen mostrar la seua 
opinió, amb més o menys èxit en aquestes intencions; els consells de festes són 
participatius al llarg de tot l’any per a totes les associacions, les decisions polítiques que 
es prenen des de l’alcaldia estan consensuades amb tots els components del grup, en les 
reunions que realitzem al llarg de l’any en la mateixa seu de l’ajuntament, que estan 
obertes a qui vulga vindre, la participació als plenaris queda oberta a aquella persona 
que desitge expressar la seua opinió, des del primer moment hem obert l’alcalde a un 
click per què aquelles qüestions que afecten al dia a dia de la ciutadania estiguin resoltes 
el més ràpidament possible ...     
 En aquesta línia aprofitem per demanar a la gent que viu al nostre poble, que 
mostre les seues ganes de fer i propose més coses, que no es quede en la crítica i que el 
que puga considerar necessari fer a Castelló ens ho faça saber. 
 I ja poques coses a dir queden, com diu la dita castellana “ al bon entendedor... “ 
Desitjar-los unes bones festes i que gaudisquen al màxim del que ens queda d’estiu. 
 



	


