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1.- Saluda de l’alcalde 
 

Aprofitant que aquest període no ha hagut excessiu moviment polític 
durant els mesos de març a juny, el Miragall de Juliol va a tindre com a fil més 
important de les seues publicacions, totes aquelles notícies dedicades a les 
persones i entitats locals que han anat publicant-se al Miragall digital. 
 D’aquesta manera queda demostrat que tot i que la feina que fem els 
polítics al poble de Castelló és molt important, més ho és el fet que els nostres 
ciutadans participen i comunicant tot allò que estimen necessari,fent que tot el 
món estiga assabentat del que ocorre al poble. 
 En altre ordre de coses m’agradaria incloure en aquest escrit diverses 
qüestions que afecten la vida diària de Castelló i sobre tot a les seues festes: 
 Cada acte al llarg de l’any que fan les diferents agrupacions; festers, 
falles, Moros i cristians, Sta Bàrbara... Té el seu espai i el seu temps; tots 
estem al llarg de l’any fent els preparatius perquè tot isca bé; les relacions que 
s’establixen entre totes aquestes associacions han de partir sempre del 
respecte dels uns pels altres i intentant no influir en el correcte 
desenvolupament d’aquestes, cosa que sempre farà millorar la convivència 
entre tots i totes... 
 Per altra banda i seguint una miqueta amb la qüestió de les festes, 
enguany ens hem proposat treure totes les festes d’aniversari dels diferents 
pubs de la població que vulguin realitzar-la a l’espai de la sala multiusos per tal 
que afecte de la menor manera possible el descans dels veïns i veïnes de 
Castelló. 
 Ja per acabar i introduint una qüestió aliena atot el que estem 
comentant, a partir del mes d’octubre començaran obres per millorar els 
accesos a diferents carrers del poble per la qual cosa demanem de bestreta les 
possibles incomoditats i molèsties que puguen generar.  
  
 
 
 
 
 

	
	
	
2.-	Plenaris	Municipals	i	Juntes	de	govern	local.	



	
Plenaris	municipals	
	

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 24 

DE MARÇ DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA  
(GCiE) 
Srs/es. Regidors/es: 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL  
(PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
 
LListat de dones assassinades a causa de la violencia masclista 
 
GENER  
dia18. Angeles, 79 anys. Madrid. Agressor parella. 
dia 28. S.I., 40 anys. Seseña (Toledo). Agressor parella.(Oficial, confirmat 
Ministeri) 
dia 29. Virginia. 55 anys. O Carballiño (Ourense). Agressor parella. (Oficial, 
confirmat 
Ministeri) 
FEBRER 
dia 3. Aramis, 12 mesos. Madrid. Agressor pare (1) 
dia 6, Cristina, 38 anys. Mora (Toledo). Agressor parella. 
dia 7. Carmen, 79 anys. Súria (Bages, Barcelona). Agressor parella. 
dia 10. S.I., 93 anys. Portugalete (Bizkaia). Agressor fill. 
dia 10. Josefa, 75 anys. Xàtiva (València). En investigació 
dia 11. Laura, 26 anys. Seseña ( Toledo) . Agressor parella. 
dia 12, Maria José. 54 anys. A Estrada (Pontevedra). En investigació. 
dia 12. Amalia. 90 anys. A Estrada (Pontevedra). En investigació. 
dia 13. Ana Belén, 46 anys. Daimiel (Ciudad Real). Agressor parella (en tràmits 
separació) 
dia 13. Ana María, 18 anys. Daimiel (Ciudad Real). Agressor parella mare. 



dia 19. Margaret, 79 anys. El Campello (Alacant. Agressor parella. 
dia 20. Sesé, 52 anys. Redondela (Pontevedra). Agressor parella. 
dia 21. Gloria Amparo, 48 anys. València. Agressor ex parella. 
dia 21.Dolores., 47 anys. Gandia (València).Agressor ex parella. 
dia 21. Leydi., 34 anys. Santa Perpètua (Barcelona). Agressor parella. 
dia 22. S.I., 91 anys. Badajoz. Agressor parella. 
MARÇ 
dia 1. Erika, 32 anys. Madrid. Agressor parella. 
dia 2. Mari Paz, 45 anys. Madrid. En investigació. 
dia 12. Ana María, 50 anys. Sevilla. En investigació (detingut veí)» 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (20 de 
gener de 2017) 
 
2-.DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 
 
El Sr.Alvarez Cabonell (PP) pregunta per l’obra de la cornisa de l’ajuntament.  
El Sr. Alcalde explica que va caure una peça de la cornisa, es va comprovar el 
perill de que caigueren més pedres i es va decretar estabilitzar l’obra. A la 
pròxima comissió d’urbanisme s’explicarà més detingudament perquè es 
disposarà de més informació i de preus definitius. 
 
3.- MOCIONS: 
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMÍS, EU, I PSPV PER RECOLZAR LA PNL PER LA PARTICIPACIÓ 
JUVENIL I PEL SUFRAGI ALS 16 ANYS. 
 
Sotmesa a votació queda aprovada per 7 vots a favor ( 4 GCIE-Compromís + 2 
Eu + 1 PSPV) i 6 vots en contra ( 6 PP). 
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMÍS, EU, I PSPV PER UNES INVERSIONS JUSTES. 
 
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.  
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMÍS, EU, I PSPV PER L’AMPLIACIÓ I INSTRANSFERIBILITAT DEL 
PERMÍS DE PATERNITAT.  
 
Sotmesa a votació queda aprovada per 7 vots a favor ( 4 GCIE-Compromís + 2 
EU + 1 PSPV) i 6 abstencions (6PP) 
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMÍS, EU, I PSPV COMMEMORACIÓ 14 D’ABRIL, PROCLAMACIÓ 
DE LA I I REPÚBLICA. 
 
Sotmesa a votació, queda aprovada per 7 vots a favor ( 4GCIE-Compromís + 2 
EU + 1 PSPV) i 6 vots en contra ( 6PP). 
 



VOTACIÓ PUNT D’URGÈNCIA. INTRODUCCIÓ PUNT PLA DE CAMINS  
 
Sotmès a votació, queda aprovada la sol·licitud a la Diputació de València de la 
delegació per a la contractació de les obres del Pla de Camins i Vials 2016. 
Que permetrà contractar les obres directament per l’ajuntament, no per la 
Diputació. 
 
5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 
19 DE MAIG DE 2017 
 
ASSISTENTS: 
L'Alcalde-President 
E.OSCAR NOGUERA ALBEROLA (GCiE) 
Srs/es. Regidors/es: 
TERESA FUSTER ORTIZ (GciE) 
OTILIA FERRANDO BARBERA (EU) 
MARTA GRIMALTOS SOLER (EU) 
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV) 
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP) 
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP) 
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP) 
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP) 
Secretari general: 
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS 
No Assistents: 
LUIS FERRANDO CUENCA (GciE) 
LLUIS M. PIQUERAS I QUILES (GCiE) 
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP) 
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
 
LListat de dones assassinades per la violencia masclista  
 

 
MARÇ 
dia 29, Ana, 42 anys. Campo de Criptana (Ciudad Real). Agressor parella 
dia 29, Paula, 8 anys. Campo de Criptana (Ciudad Real). Agressor pare  
dia 29, Daniel , 5 anys. Campo de Criptana (Ciudad Real). Agressor pare  
dia 31, Yurena, 23 anys. Telde (Gran Canaria). Agressor parella.  
ABRIL 
dia 3. Flor, 40 anys. Sevilla. En investigació. 
dia 4. Viky, 44 anys. La Laguna (Tenerife). Agressor parella. 
dia 10. Andra Violeta, 24 anys. Almería. Agressor ex parella. 
dia 24, Rosa, 45 anys. Barcelona. Agressor parella 
MAIG 
dia 2. Raquel , 44 anys. Alcobendas (Madrid). Agressor parella  
dia 2. Xiquet fill de Raquel , 11 anys. Alcobendas (Madrid). Agressor pare 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24 de 
març de 2017 
 
El Sr. Aviño Toregrosa (PP) sol·licita que s’envie l’acta amb més antelació.  



L'acta del 24 de març de 2017, és aprovada per unanimitat sense comentaris. 
 
2-   DONAR   COMPTE   DE   LES   RESOLUCIONS   D'ALCALDIA. 
 
3.- U.E. RONDA L’ALMENA 
 
3.1.- Aprovació definitiva de la memòria de retaxació de càrregues 
3.2.- Aprovació modificat del projecte d’urbanització 
3.3.-   Aprovació   del   compte   de   liquidació   definitiu   i   informe   
al·legacions  després de la fase d’informació pública. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per 5 vots a favor ( 2 GCIE + 2 EU + 1 PSPV) i 
4 abstencions (4PP) 
 
4.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES. 
 
Juntes de govern local 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  24 DE MAIG DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR. 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR. 
5.- CONCESSIÓ D’AJUDA DE PRESTACIONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL. 
6.-SERVEI AJUDA A DOMICILI. 
7.- SOL·LICITUD MENJAR A CASA. 
8.- APROVACIÓ TALLER EMPODERAMENT I PROGRAMA INTERVENCIÓ AMB 
MENORS EN SITUACIÓ DE RISC. 
9.- APROVACIÓ BASES CONCURS CARTELL FESTES 2017. 
 
1. «Podran participar totes les persones sense límit d’edat.  
2. Els cartells tindran format vertical i les mides seran de 42x29’7 cm (DIN A 3). 
3. Els cartells seran originals i inèdits, amb tota llibertat tècnica sempre que la seua 

reproducció no plantege dificultat. 
4. La temàtica dels cartells ha d’estar relacionada amb les Festes Majors i de Moros i 

Cristians, inserint el text: Castelló en Festes. Agost 2017. 
5. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 cartells. 
6. Els cartells es presentaran en un sobre tancat amb el títol del cartell, i contindrà les dades 

personals i una fotocòpia del DNI del/la participant. Els Cartells no aniran signats per 
l'autor/a, el/la guanyador/a el signarà posteriorment. 

7. El cartell guanyador servirà de portada del programa de les Festes Majors i podrà ser 
utilitzat com a element identificador de les Festes en qualsevol objecte o material imprès 
que s’edite per donar a conèixer l’esdeveniment festiu. 

8. El termini de presentació dels treballs serà fins al dimecres 5 de juliol de 2017, al Registre 
d'Entrada de l’Ajuntament de Vva. de Castellón,  de 10:00 h. a 14:00 h. 

9. Els cartells presentats podran ser exposats públicament durant els dies de festes. 
10. El jurat es reunirà el dilluns 10 de juliol de 2017 a l’edifici de l'Ajuntament i es farà públic el 

guanyador el mateix dia a les 14:00 hores. 
11. El concurs estarà dotat d’un premi de 500 €. El cartell premiat passarà a ser propietat de 

l’Ajuntament de Vva. de Castellón. Els autors no premiats podran retirar els seus cartells 
personalment en el termini de 30 dies després del 10 d’octubre de 2017; en cas contrari els 



cartells passaran a ser propietat de l’Ajuntament. Les bases es podran recollir a 
l’Ajuntament, a la Casa de la Cultura o bé descarregar-les de la web municipal. 

12. Del jurat formaran part 4 persones relacionades amb el món de les arts plàstiques i la 
Regidora de Cultura. 

13. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.» 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA  22 DE JUNYDE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ I AMPLIACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
AMB FINALITAT LUCRATIVA 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR. 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS. 
5.-APROVACIÓ MEMÒRIA ARXIVER MUNICIPAL. 
6.- CONCESSIÓ AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL. 
7.- INCLUSSIÓ LLISTA D’ESPERA MENJAR A CASA. 
8.- SOL·LICITUD SERVEI AJUDA A DOMICILI. 
9.- APROVACIÓ PRORROGA DURACIÓ CONTRACTE SERVEI DEL PROGRAMA 
MENJAR A CASA. 
10.-SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SUBVENCIÓ CAMPANYA DE 
PREVENCIÓ I FOMENT DE LA SALUT. 
11.-APROVACIÓ BASES  VII CONCURS AUTOS LOCOS.-  
 

 

 
 
 
 
 
3.- Informacions de les regidories 
 
Regidoria d’igualdat, dones i majors 
  
INFORME SOBRE GESTIÓ  DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL , 
MAJORS , DONA I POLITIQUES D'IGUALTAT – PLE 24-03-17 
  

• CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 15 de febrer de 2017 : 
Informarem sobre el nou model social: integració dependència en serveis 
socials generals. I el Programa d'accions en matèria d'igualat. 
  

• PROGRAMACIÓ ACCIONS PER LA IGUALTAT 2017  
- 1 de març: Taller-xerrada: "Ser jove i dona a Haití"  al Centre de Formació 
de Persones Adultes a la Casa de la Cultura. Organitzada: Fons Valencià 
per la Solidaritat. 
-  8 de març: 

• Conferència:“Dones en progrés al municipi de Cayes Jacmel, Haití” 
al Saló de Plens de l'Ajuntament. Organitzada pel Fons Valencià per la 
Solidaritat dins de les seues accions «Ser dona al Sud «  



• Inauguració exposició "Camí  cap a la igualtat": Organitzada i 
realitzada pels usuaris del Centre Ocupacional Municipal "El Castellet". 
L'exposició estarà oberta al públic durant el mes de març a l'entrada de 
l'Ajuntament.  

- 9 de març:  Xarrada: “Cóm abordar l´estrés i combatre la depresió” i 
“fibromialgia” a càrrec del Dr. Palop i la psicologa, Mónica Portillo. Al Centre 
de les Ames de Casa i organitzada per Ames de Casa Tyrius . 
  
- Divendres,  31 de març: Xerrada "Les dones que ens falten", a càrrec de la 
professora d'investigació de la Universitat de Valencia , Ana López Navajas. A 
les 19:30 h. al Teatre Ideal. Organitzada des de la  Regidoria de Polítiques 
d'Igualtat. 
  
- Diumenge,  2 d'abril: Actuació del COR MIXTE DE JUBILATS I 
PENSIONISTES. 
A les 19:30 hores, en l'Auditori. Organitzada pel Cor i col.labora: Regidoria de 
Polítiques d'Igualtat.  
  

• EL  C.O.M  EL CASTELLET : 
-  18 de gener varen fer una  passejada pel centre urbà de Castelló 
organitzada pel Centre ocupacional on va haver 156 participants . El 
punt de trobada va ser el Parc de l’Estació . Va ser una ruta específica 
per a persones amb diversitat funcional; van vindre 15 centres 
procedents de les diferents comarques de València  integrats en 
COPAVA.Al llarg de la passejada farem algunes parades per mostrar i 
explicar un poc la història d’allò mes significant de Castelló. Ens 
acompanyà  Josep Lluís Gregori que va anar  desvelant-nos allò més 
interessant de l’ itinerari durant tot el recorregut , I desprès dinarem dins 
del Mercat . 
 
 
 
- El 29 de Març del 2017 una activitat de senderisme pel nostre 
terme. 
Participaran usuaris que assisteixen als centres de les diferents 
comarques de València i que estan integrats en COPAVA. Tenim una 
previsió d'assistència de 700 persones . 
Eixirem del Poliesportiu cap al Calcinar, passant per baix del pont cap a 
Senyera, fins arribar al pont per creuar el riu Albaida i ens enfilarem pel 
camí de la font Amarga fins arribar a la font per despres tornar al 
poliesportiu. Dinarem allí mateix  i eixida cap als respectius Centres. 

  
• Estem realitzant el Pla d'Igualtat Municipal : recordem que vam 

sol·licitar una BECA DE FORMACIÓ en l’àrea d’igualtat, per 6 mesos, 
projecte “AVANÇANT CAP A LA IGUALTAT”, per la redacció i publicació 
del I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats al nostre poble. Desprès de 
publicar les bases per a la selecció es va presentar 3 persones , de les 
quals nomès una complia els requisits per tant es la que hem 
seleccionat, aquesta persona es Joan Sanfelix. Estem en la fase de 



recopilació de dades i fent entrevistes tant a persones com associacions 
per a fer el diagnostic. 

  
• Posem en marxa la Formació de Voluntariat Municipal – Inscripció 

esta oberta durant el mes de març. Les persones interessades 
s'hauran d'inscriure al departament de serveis socials per telèfon  o 
per correu a: serveissocials@villanuevadecastellon.es. Esta adressada 
a tota la ciutadania, a partir de 18 anys.  

  

• Comissió Informativa de Benestar Social el  22 de març de 2017, en 
el que informarem de : 

Memòria gestió des de Serveis Socials 2016.  

Proposta de bases reguladores de les prestacions econòmiques 
d'emergència social. 

Proposta sol.licitud subvenció manteniment de Serveis Socials 2017. 

Resum gestió i canvis en serveis socials 2017. 

Pla Local d'Igualtat.  

  

Regidoria d’esports i participació ciutadana 

  
Regidoria d´esports : 
Vós recordem tots els esdeveniments esportius que tenim per a les properes 
setmanes: 
1-dimeunge dia 26 de març,tenim la cursa Ridley Memorial Pascual 
Momparles, organtzada pel club cicliste de Villanueva de Castellon,que és 
d´ambit estatal, copa d'Espanya Elit i sub 23 . Tot seguit és farà la festa de la 
bicicleta oberta per a tot el poble en la qual inclou la passejada que té l´eixida 
des del Col·legi Santo Domingo a les 9:30 del mati 

En el qual contarem amb la visita del cilciste Abrahan Olano 

 
2-el 29 de març dimecres, el centre ocupacional “el Castellet” farà una ruta de 
senderisme des del poliesportiu cap a les 11h del matí, en el qual participaran 
diversos centres i s'esperen al voltant de 400 persones. També donar les 
gràcies des d’ací als voluntaris i al club bicinatura, que contribuirà a controlar i 
ajudar qualsevol cosa que puga sorgir 
3- el 2 d´abril diumenge ,és fa la cursa i marxa ,Font amarga /Salines que 
tambe eixirà del poliesportiu Antoni escuriet a les 8 del mati. I és una cursa que 
comença a tindre una contiunuitat i molts paraticipants dels pobles del voltant 
com a locals 



4-el dia 9 d´abril és celebra la matinal motera que estarà en el parc de l’éstacio 
amb un esmorzar i després és una pasejada per el poble i estarn fins als 
17:30h 

Tinc previst fer una cursa per arreplegar i donar per al càncer de mama, hens 
mancada la data 

Regidoria de participacio ciutadana : 
Ja tenim el portal de ciutadania en marxa, a principis de Febrer en el qual és 
podeu registrar i votar en process obert sobre els plens al carrer en el qual la 
gent aquesta voten i a on és pregunta en quina zona del poble voleu que 
comencem el proper ple que és fara cuan el temps o permitisca . 

A dia de hui hian huitanta personis registrades i des de asi animi a totes els 
veines i veins del poble i tenim sis propostes pujades molt interessants 
El plaç per a licitar propostes és va obri el 14/3/ 2017 i és tancara el 16/04/2017 
als 00 h 

Una vegada tancat és passessin els propostes per els tecnics del ajuntament 
que són és que m´hos informessin els que que és podin fer i els que no , seran 
argumentades 
Despres és passés a la fase de votacio per al fet que la gent m´hos digui mijant 
una votacio i comencarem a dotar-los economicament i despres la seva gestio i 
implatacio 
Tambe tenim pendent en fer una assemblea oberta, per a informar com 
funciona i els passos a seguir , tambe tenem planificat el fer uneixes jornades 
per ensenyar a la gent que no aquesta habitua a treballar en estes noves 
ferramentes, en principi seriosa dissabte de mati, faltaria vorer els dies i els 
horaris 

Tambe vós informi que al moment dels votacions s'informessin que hiaura una 
urna i els propostes impreses , per al fet que la gent puga votar i serà d ácord 
al padro municipal 
CAL continuar animant a la gent per al fet que envie propostes , EL POBLE 
QUE VOLS SERÀ EL POBLE VULLGES 

Propostes pujades desde el 14 de març  fins al  20 d´abril : 

Centre de dia per als nostres majors 

ENVIA'NS LA TEVA PROPOSTA 

  

Millora del parc Pepe roig 

ENVIA'NS LA TEVA PROPOSTA 

  

 Accés al l´escola Severi Torres 

Monolito 

  



Parc infantil de l'estació 

 
Un parc tancat per a gossos 
  
   
Regidoria de festes: 
  

Quant a la regidoria de festes, el primer que cal comentar és que es va 
celebrar el carnestoltes Castelloner el dia 25 de febrer amb la participació de 
diverses organitzacions en la seu preparació, l’esmorzar va anar a càrrec de 
l’assemblea de joves, de vesprada els festers de Sta Bàrbara feren les 
cucanyes i els festers 2017 de Castelló la pintura de cares i el sopar de la nit, i 
després l’actuació a la plaça de l’Om de l’Atrilet, la Rayband i DJ Biano. 

Han acabat ja tots els actes de falles amb la cremà el proppassat 
diumenge 19 de març... Agrair a les falles el tracte rebut cada vegada que hem 
assistit a qualsevol dels actes organitzat per les persones que les composen ja 
que ens hem sentit com a casa.  

Esta setmana passada hem estat repassant els actes de festes per 
acabar de concretar aquelles coses que ens falten, o siga que en breu farem 
un Consell de festes per informar les diferents associacions de tot allò que hem 
estat parlant esta setmana. 

El següent que ens ve en breu és la proclamació de sultans i capitans; al 
llarg del mes  d’abril es farà la seua proclamació; aquest any la capitania 
correspon a la comparsa Roders i la sultania als Califes-tuàregs; al llarg 
d’aquest mes pròxim també, si no canvia la cosa serà l’elecció de la festera i el 
fester major 2017 i per a l’últim cap de setmana en el pont de maig tindrem el 
mig any de moros i cristians. 
  
REGIDORIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
  
 El miragall escrit de març està gairebé preparat per eixir al carrer, estem 
pendents que arribe aquesta a totes les cases de tots els carrers, amb la qual 
cosa continuem complint amb una publicació trimestral. 
 El watsapp del miragall digital ha arribat esta setmana passada a les 
1450 persones i pujant, i continuen publicant-se articles de les diferents 
associacions del poble que participen més i més; cosa que ens satisfà en gran 
manera. 
 Esta setmana passada renovàrem les llicències de seguretat i antivirus 
de l’ajuntament, així com 2 switchs que es necessitaven i s’ha comprat un qnap 
per fer les còpies de seguretat de les dades del COM “ El Castellet “.  
  
Regidoria d’educació 
    
El més destacat de les activitats d'aquest bimestre: 
La Comissió Activitats Extraescolars del CEM en aquest període ha 
coordinat: 

• Projecte «Compromís perruno» (del 23 fins el 27 de gener) 
Resultat molt positiu, cal felicitar als ponents de la xerrada per la seua tasca , ja 
que l'objectiu de conscienciar a l'alumnat amb el correcte tractament i cura dels 
animals domèstics s'ha aconseguit.  



Es proposa per a altres edicions, continuar la tasca (pendent) amb activitats 
concretes per part de l'alumnat , per tal de millorar les zones públiques plenes 
de caques . 

• Dia de l'Arbre. (30 de gener i 1 de febrer), 6é P i 1r d'ESO 
El lloc utilitzat aquest any, és més adequat, per al seu tractament i seguiment. 
Es proposa per a l'any que ve planificar el plantament d'arbres a la zona 
d'aparcament de la Font Amarga, i ubicar allí plantons ja més grans que 
portaran una etiqueta plastificada, amb el grup d'alumnes responsables de la 
seua plantació, per tal de fomentar així en l'alumnat un compromís més ferm 
amb la cura i seguiment del plantó. 
Es menciona la bona llavor que esta realitzant el cicle formatiu en col·laboració 
en els operaris de l'ajuntament , i s'anima així a que continuen millorant d'esta 
forma el paratge de la Font Amarga. 

• Activitat de la Música : 7 de Febrer, Infantil 1r C i 1r i 2n 
Primària.  

S'acorda comunicar als responsables de la Lira Castellonera, tenir cura en que 
la participació de tot l'alumnat en qualsevol activitat, procure ser el més 
equitativa possible en tots els centres educatius del poble, ja que en esta última 
participació, sense cap intenció de diferenciar, l'alumnat del Col·legi Santo 
Domingo, no participa en una activitat conjunta a l'escenari. 

• Xerrades prevenció pirotècnia (13, 14, 15 i 16 de febrer)  
Es comenta que caldria centrar-se més en el nivell pràctic i habitual de 
l'alumnat. Cal incentivar l’ús més segur i convenient, dotant-los de mesures i 
normes de seguretat i auxili més adients al seu ús habitual i freqüent dels 
petards. 

• Carnestoltes 2017 (24 de febrer) 
Resultat  positiu, inici de cercavila, encara que un poc endarrerida, la 
programació de les trobades en dels centres, creguem es la més adequada.. 
L’arribada a l’ajuntament, cal fer més fluida la seua entrada i disposició de 
cadascú al seu lloc predeterminat. 
Cal millorar el final de festa realitzat a l’Ajuntament, millorar el manifest de 
Carnestoltes, estar més preparat i elaborat, al mateix temps que acompanyar-lo 
amb grup d'animació i  de més festa i cançons amb llançament de globus, 
confetis o altres manifestacions que donen més colorit a l’encontre.  

• Visita de l'Eco mòbil als centres de Primària (3 de febrer) 
El passat 3 de febrer, l'Eco mòbil (camió de reciclatge didàctic del Consorci 
Ribera/Valldigna) va visitar tots els centres de Primària de Castelló per fer una 
jornada didàctica de reciclatge pràctic amb l'alumnat de 6é de Primària 

• Concursos i exposicions fallers (setmana del 27 de febrer 
fins el 3 de març) 

El lloc utilitzat aquest any, (Sèquia Escalona) és més adequat i dona més 
colorit a l'exposició del Ninot, així i tot el lloc on estaven exposats els dibuixos 
de l'alumnat era massa elevat, caldria posar-los en panells, de millor 
accessibilitat a  l’alumnat (com els del Concurs del 9 d'octubre). 
Es proposa per a l’any vinent, a més de participar en un concurs de dibuix, fer 
una exposició de maquetes realitzades per grups d’alumnes amb materials 
casolans i de reciclatge.  
Del 6 al 10 de març es celebraren les reunions del Comenius del Col·legi 
Hernández amb centres de Bolonya, Cracòvia, Bucarest i Aldaia. Els rebérem a 



l'Ajuntament el primer dia i amb ells compartirem un dia d'activitats (9 de març) 
a les instal·lacions del Col·legi Hernández. 
El passat 2 de març férem la darrera reunió del Consell Escolar Municipal en 
la qual  
-Analitzarem l'escenari possible del pròxim Procés d'Escolarització del curs 
2017/18, amb la revisió de els censos de l'alumnat de 3 anys i valorarem la 
necessitat minvar les ràtios del primer curs d'accés a l'escolaritat obligatòria; 
així com la conveniència d'establir en la Comissió d'Escolarització 
Municipal  criteris de distribució homogènia de l'alumnat entre els centres de la 
localitat i reserves de places per alumnat nouvingut al llarg del curs.  
-Acordarem sol·licitar de la a DG de Política Educativa la disminució de la ràtio 
a 20 alumnes per unitat de 3 anys. Així mateix, acordàrem recolzar les 
demandes de més recursos de personal del Severí Torres, per pal·liar les 
insuficiències dels espais i la seu distribució per atendre l'alumnat, mentre no 
s'acabe la construcció del nou Severí. 
- En la mateixa reunió es va constituir, amb els representants de tots 
els  centres, la Comissió del Consell de la Infantesa, per començar aviat amb 
les reunions per redactar  el projecte de constitució del Consell i el projecte 
d'actuació. 
- Per últim revisàrem les darreres publicacions de legislació d'educació i la seua 
incidència en l'alumnat i els centres de la localitat en vistes a l'inici del proper 
procés de preinscripció. 
  
El 3 de març s'entrevistàrem, una comissió del CE de l'institut L'IES V. Gandia, 
l'alcalde i el regidor d'educació, amb la Dtra. Gral. de FP per parlar dels 
projectes de nova formació professional a l'institut, inserida en la comarca i el 
seu eixit productiu. Li proposarem l'ampliació de la Família d'agricultura amb un 
CFGS de Paisatgisme i la incorporació d'una nova família de Serveis a la 
Comunitat ( amb un CFGM d'atenció a persones dependents. Oferirem el 
centre per funcionar en torn vespertí per a la FP i altres possibles estudis (aula 
EOI, ...).  
  
Manteniment dels edificis escolars públics 
Després dels darrers temporals de pluges hem tingut que reparar alguna gotera 
al Severí (pels forats dels cargols de les plaques metàl·liques dels sostres i 
també a l'EIM pels finestrals que no tanquen bé i per alguna teula trencada . 
l'AMPA de l'EIM ha mamprés la tasca de pintar les parets interiors del pati de 
l'EIM, la qual s'arrodonirà amb l'enfoscat de la paret del fons de ponent i la 
pintura de la tanca exterior a càrrec de l'ajuntament. 
L'impacte del llamp del temporal de gener al CEIP va requerir la reparació  del 
videoporter, del router i a l'EIM la de la unitat d'alimentació ordinador, placa 
control ascensor.  
Així mateix, al Severí Torres després de la visita dels tècnics de la CEICE  i de 
l'elaboració del projecte per refer l'accés al centre verd pel frontal de la ronda, 
hem començat els contactes amb Aldesa perquè ens autoritze a executar-lo 
mentre no es reprenguen les obres. Així mateix hem començat a estudiar la 
disposició de tendals per protegir del sol a l'alumnat. 
  
Les obres de Severí Torres  



El passat 7 de març, l'alcalde i el regidor d'educació, ens entrevistàrem amb   el 
Conseller d'EICE i els seu cap de gabinet per parlar del que ha passat i pot 
passar amb les obres del Severí Torres, que ha sigut el mateix que ha 
ocorregut des d'aleshores ençà, com ens han confirmat aquest mateix matí El 
SotsDtor. Gral. d'Infraestructures: 
-Després de presentar-li a l'empresa adjudicatària de les obres la proposta de 
rescissió del contracte i transcorregut el termini establert, aquesta setmana 
l'empresa ha contestat manifestant-se disconforme amb la resolució i 
presentant un plec d'al·legacions (30 fulls). 
- Ara la SotsDció. Gral. d'Infraestructures haurà d'estudiar i contestar a les 
al·legacions i presentar aquest escrit al Consell Jurídic Consultiu per obtenir la 
seua aprovació (uns 3-4 mesos) i presentar-li la resolució definitiva a l'empresa 
després de les adequacions a l'informe del Consell Jurídic Consultiu. 
- A partir  de la comunicació de la resolució definitiva a l'empresa, la 
CEICE  podrà començar un nou procés de licitació amb el projecte reformat. 
- Si l'empresa plantejara un contenciós administratiu a la resolució definitiva i 
demanara la paralització cautelar de la licitació, seria decisió del tribunal  
(diuen que improbable pel caràcter de l'obra. D'interés públic). 
En tot moment, tant el Conseller com el SostDtor. Gral. s'han compromés en 
demanar i fer per agilitzar al màxim tots els tràmits i processos. 
en la mateixa reunió li entregarem al Conseller els escrits de l'últim CEM, 
sol·licitant la reducció de ràtio i les mesures complementàries per al Severí. 
De totes aquestes circumstàncies han estat puntualment assabentats els 
òrgans de participació de la comunitat escolar del Severí Torres (Consell 
Escolar, Assemblea d'AMPA) així com el Consell Escolar Municipal. 
  
Regidoria  MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES 
Després dels temporals de pluges entre 16-20 de desembre (amb 198 l/m2 
acumulats) els més significatiu que ha ocorregut han estat els canvis de l'oratge 
de setmana en setmana (amb fortes fluctuacions de les temperatures) i els 
periòdics temporals de pluges que hem patit: del 19 al 21 de  gener (amb 108 
l/m2 acumulats) i el de passat 13 de març (amb 85 l/m2 acumulats). Durant els 
temporals es donaren puntualment les recomanacions i els avisos que ens 
passaren des de la Coordinació d'emergències, així com els parts locals de 
l'estat de camins i vials del terme municipal, que ens passava la Policia Local i 
la Unitat Rural 
La caiguda d'un llamp en la pça del metge Picornell, durant el temporal de 
gener, va provocar una gran quantitat d'avaries elèctriques, tant als espais 
privats com als públics (enllumenat dels carrers la sèquia, Francesc Benetó, 
Ronda l'Almenà, Escalante, ..., al CEIP Severí Torres, EIM i Teatre Ideal) que 
tinguérem que procedir a reparar immediatament per restablir la normalitat del 
servei. 
Així mateix, la setmana següent (23-28), revisarem l'estat dels camins pròxims 
als rius (Albaida i Xúquer), netejàrem quan calia i tinguérem que tornar a 
netejar d'arrastres tots els embornals del casc urbà, alguns del polígon i els 
passos inundables del riu Albaida, després de tenir-los tancats per la pujada de 
les aigües.  També procedirem a reparar algunes tapes del clavegueram 
rebentades per les sobrepressions dels desaigües (solar del "castell", davall de 
Soler i Estruch). 



Com a conseqüència dels vents del temporal de gener les brigades tingueren 
que procedir a redreçar i subjectar molts arbres, de les diferents zones verdes 
municipals (rodones, jardins, parcs, cementeri) que s'havien tombat. Així mateix 
a principis de febrer revisarem l'estat dels arbres apuntalats i  tinguérem que 
tallar un om caigut, per causa del vent, en l'antic camí de la Pobla que obstruïa 
el pas dels vehicles. 
La col·laboració entre parcs i jardins i l'alumnat del CF de jardineria i floristeria i 
l'alumnat del Programa d'aula Compartida en va facilitar la celebració dels dies 
de l'arbre amb els escolars de tots els centres docents de Castelló, després de 
les pluges intermitents de final de gener, el 31 de gener i l'1 de febrer.  
A més, des del mes de gener, l'alumnat del CF col·labora, aprofitant les 
seues  hores de pràctica agrícola, amb parcs i jardins en el manteniment de 
l'espai natural municipal de la Font amarga, convertit, gràcies al règim de 
pluges d'engüany, en la "bassa amarga", per la gran quantitat d'aigua que 
brolla darrerament de la font, després de netejar les canonades des del 
naixement  de les arrels que les envaien i les obturaven; també  s'han tingut 
que tingut que refer els caminals dels senders i reforçar els murs de les basses, 
deteriorats pel pas de l'aigua fluent. 
Una avaria en el sistema de reg per degoteix en la zona verda de Videca/Steco 
va provocar una fuita d'aigua, i un enfonsament del terreny circumdant, en la 
zona més pròxima a l'Steco  i la rodona de la circumval·lació amb la carretera 
de St. Joanet. 
La jubilació d'Angelino Sarasol (al que li desitgem una llarga i joiosa jubilació) 
ha deixat vacant un dels llocs de treball de les brigades  des del passat 28 de 
febrer.  
Amb la qual cosa estem analitzant les possibilitats de l'adequat redisseny de 
les brigades municipals per millorar els serveis. 
A principis d'abril presentàrem a la Dció. Gral. de Coordinació d'Emergències 
de la Generalitat Valenciana la sol·licitud d'ajudes, prevista en l'Acord del 
Consell de 23 de desembre de 2016, amb la memòria valorada dels danys 
ocasionats pels temporals de pluges del passat més de desembre, per un total 
de 630.263 €, en el qual s'ha inclòs el pressupost de la reparació de la cornisa 
de l'ajuntament. (257.030 €+ 6.655 €+ 347.642 €+18.936 € = 630.263 €). 
A finals d'este mes presentarem també la sol·licitud i  la memòria valorada, 
amb inclusió dels danys ocasionats pels temporals de desembre i gener en la 
Delegació del Govern per acollir-nos a les ajudes previstes pel RD-Llei 2/2017 
del govern de l'Estat Espanyol. 
Després dels 85 l/m2 del passat 13 de març i de la solta d'aigües dels dies 
posteriors des de l'embassament de Bellús, tornàrem a repassar -acompanyats 
per la Unitat Rural-  l'estat de tots els camins i vials del terme, especialment 
d'aquells situats en la proximitat de les riberes dels dos rius (albaida i Xúquer), i 
comprovàrem que estàven -dos dies després del temporal- lliures d'arrastres i 
embarrerades i un poc fangosos, però en bon estat d'ús. Així mateix, 
esperàrem la baixada dels cabdal d'aigua als passos inundables per retirar 
alguna muntonada  de canyes i obrir el pas ( en la vesprada del 15 de març). 
Parcs i jardins està elaborant el projecte de remodelació de l'arbratge dels 
jardins de la pça del País Valecià i del vial que porta al polisportiu i al calcinar. 



Al camp, amb l'ajuda de la Unitat Rural de la PL,  continuem fent la mediació en 
els conflictes entre veïns per obres (tanques, portes i cadenes), fites o 
escorredors d'aigua entre parcel·les lindants.  
Al llarg de la campanya de prevenció de robatoris al camp, a més dels controls 
habituals dels agents de la PL i de la Unitat Rural,  enguany s'han afegit, amb 
tres visites de la P. Autonòmica (les tres darreres setmanes de febrer) 

Darrerament estem ocupats en el control dels abocaments inadequats als 
contenidors del camí de Sta. Anna, els quals s'estan repetint  massa. 

  

Informe de les regidories de comerç i mercat 

El 10 de març férem el concurs de bunyols la ubicació del qual hem canviat 
aquest any al mercat municipal ja que creguem que és el lloc més adequat per 
aquests tipus d’esdeveniments; al temps, es feia una degustació amb xocolata 
per a la gent que va assistir. Es van donar tres premis.  

  

Salut pública 

Seguim complint el calendari estipulat en el tractament de plagues en edificis 
públicsi en llocs on es requereix més reforç per ser zones més conflictives. 

Aquest any ha sigut un dels més conflictius en el que als rosegadors es 
refereix. Açò ha estat produït per les pluges que han estat molt abundants. 

Fins el dia d’avui hem estat fent actuacions “ extra “ en diversos punts del 
poble. 

Cementiri 

Reparació i obres en cantoneres de blocs del sector A i reparacions d’humitats 
en els nínxols d’obra nova. 

En el sector E s’han fet diferents reparacions per despreniments de rajols i hem 
col·locat bancs de fusta per demanda dels i les usuaris i usuàries. 

On hem tingut més problemes ha estat al sector C, el lloc on es realitzaven les 
autòpsies, s’han obert rases per poder veure d’on sorgia el problema que ja el 
teníem des de feia temps on l’aigua s’embussava. 

Regidoria de Joventut 
Regidoría	de	cultura 

Desde la regidoria de cultura hem estat treballant per a realitzar el cinema 
d'estiu que esta tenint lloc els Dijous a les 22:00 h a la plaça de l'Om. Estem 



treballant per  resoldre els guanyadors dels premis literaris 2017 i preparant la 
gala d'entrega d'aquestos que serà el dia 8 de Setembre.  

Hem tingut diferents reunions i converses per a preparar activitats que tindrán 
lloc a partir del Setembre i en diverses reunions per decidir sobre la revista 
cultura que estem recopilant i per rematar detalls per a la nova biblíoteca. 

Tinguerem també el passat dia 10 de Juliol el jurat del concurs de cartells de 
festes on es reuniren diferents persones relacionades amb el món de les arts 
plástiques i audiovisuals i on es va decidir quina serà aquest any la portada del 
llibre de festes. 

 
Regidoría de joventut 

Desde la regidoria de joventut hem estat treballant el campament 2017 que 
aquest any tindrà lloc en Navalón, també hem tingut reunions amb gent de 
l’IVAJ i la mancomunitat que estan tractant de resoldre el problema de l'oci 
juvenil, que no sols és un problema al nostre poble sinó que està més 
generalitzat. 

 
  
  
	
4.- Notícies locals 
 
 
Premis Sambori 2017 
 
Escola d’adults 
 
Ángeles Fons Guardiola, alumna de GES 2 de l'Escola d'Adults Paz Mínguez, 
resultà guanyadora del Premi Sambori 2017 en la categoria d'Escoles d'Adults i Escoles 
Oficials d'Idiomes amb el relat anomenat «Un estiu inoblidable». 

 
 



 
Infantil de 4 anys del Severí Torres al premi Sambori 
 
 
Els alumnes de d’Infantil 4 anys del Severí Torres han guanyat el Premi Sambori de contes 
amb una història que reivindica la igualtat de gènere de les joguines. 
 
Segons ha explicat la tutora, Maria Jesús Ibáñez, el conte va sorgir a partir d’una 
assemblea de classe que va tenir lloc abans de Nadal quan vam començar a parlar dels 
joguets que ens havien de dur els reis. Entre xerrada i xerrada va brollar la qüestió 
protagonista abordada en el conte: hi ha joguets de xiquets i hi ha joguets de xiquetes o 
simplement hi ha joguets? 
 
D’aquesta pregunta va anar sorgint la història, en la qual es va aprofitar la campanya “El 
joguet no té gènere” iniciada per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu d'acabar amb 
els estereotips i rols sexistes en les joguines i aconseguir que els xiquets i xiquetes trien 
els seus jocs per elecció pròpia i no per criteris establerts.  Després de visualitzar la 
pel·lícula, va començar la construcció de la història. 
 
El Premi Sambori és un premi de narrativa dirigit als alumnes d’infantil, primària, 
secundària i batxillerat que té com a objectius promoure la participació en un projecte 
comú i difondre l’ús del valencià dins de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la 
creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres. 
 
 I si juguem? és el títol de l’obra guanyadora amb la qual els i les alumnes han gaudit 
d’una experiència única: un treball col·lectiu i participatiu per contar una història 
carregada de valors i visualment atractiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El col·legi Santo Domingo als premis Sambori 
 
 
L’alumna de 2n d'ESO del Colegio Santo Domingo Nadia Woszczak entre els guanyadors 
del premi de literatura en valencià "Sambori". 
 

 
 
 
 
EL CEIP SEVERI TORRES EN ELS PREMIS EXTRAORDINARIS 
DE PRIMARIA 
El passat dimarts 16 de maig, es van lliurar els Premis Extraordinaris al 
Rendiment Acadèmic de Primària del curs 2015-2016, al Palau de les Arts 
Reina Sofia de València. 

Entre l'alumnat guardonat, tenim l'honor de comptar amb tres xiquetes del 
nostre poble que han cursat els seus estudis de primària al CEIP Severí Torres: 

- Clàudia Albero López 

- Natura García Alcover 

- Ainhoa Sanz Grimaltos 

que assistiren a l'acte acompanyades pels seus pares/mares i mestres. 

Aquestes alumnes reberen amb el premi, el reconeixement al seu esforç i 
dedicació al llarg de la seua primera etapa educativa. 

Els desitgem des del Severí un futur ple de satisfaccions. 

Cal destacar la presència de Jaume Fullana (Director General de Política 
Educativa) i de Santiago Estañan (Director Territorial) com a representants de 
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com també 
comptarem amb la presència de Lluís Piqueras Quiles, Regidor d'Educació del 
nostre Ajuntament. 



 
 
 
 

Jornada didáctica la Lira 
L´Escola de Música de La Lira Castellonera organitzà una jornada didàctica per 
a més de 250 alumnes de Castelló 

Imagineu una escola de música on es viu el dia a dia amb molt de ritme i bon 
ambient. Com el que transmet, per exemple, el grup de batucada de la Lira 
Castellonera que dirigit per David Sanjuan està desenvolupant durant el mes 
de maig un taller en col·laboració amb Serveis Socials de l´Ajuntament de 
Castelló. 

A continuació, penseu que podeu aprendre la història dels diferents 
instruments musicals mentre els escolteu a poquets metres de vosaltres o 
canteu al ritme que marquen els nostres músics de la Banda Jove i de 
l´Orquestra Filibert Estrela. 

 
 



Tot això i molt més fou el que s’experimentà en primera persona a la Jornada 
Didàctica que l´Escola de Música Lira Castellonera ha organitzat en 
col·laboració a la Comissió d´Activitats Extraescolars del Consell Escolar 
Municipal. La activitat està dirigida a tots els xiquets de 3r, 5t i 5é de Primària 
que estudien als col·legis de Castelló: Severí Torres, Hernández i Sto. 
Domingo. 

Presentació del llibre “ A l’ombra del temps” 
 
El passat divendres, 12 de maig presentarem l'últim llibre de Sebastià 
Carratalà, "A l'ombra del temps". La presentació serà al saló de la Reial Sèquia 
Escalona a les 19.30h 

En la presentació intervindran l’autor del llibres, Moisés Vizcaino coordinador 
de La Veu del País Valencià i Tobies Grimaltos. 

A "l’ombra del temps" recull cinquanta articles al llarg de sis capítols que 
Carratalà ha publicat en el diarilaveu.com, així com un quadern adjunt amb 
il·lustracions d’Anna Moner i el mateix Sebastià Carratalà. El lector “pot mirar-
les mentre llegeix, perquè estan vinculades amb els capítols, o pot mirar-s’ho 
per separat, ja que queda com un altre objecte dins del llibre”, explica 
l’escriptor. El mateix Carratalà empra el pròleg per a explicar com ha estat 
aquesta tria “difícil”, ja que “hi havia molts textos on triar i havia de deixar 
molts fora”, afegeix. Així doncs, s’han seleccionat els textos que “hem pogut 
agrupar per capítols i que donen certa unitat entre ells, on d’alguna manera 
tenen una temàtica comuna”. Dídac Ballester és el dissenyador  de l’edició d’A 
l’ombra del temps de Sebastià Carratalà. 

 

 
 

 

 

 



El mag Dakris a TVE1 
 

 

Dijous 1 de juny el mag castelloner Dakris interveingué al programa de TVE1 
Hora Punta presentat per Javier Cardenas. Si voleu conèixer alguna de les 
seues actuacions el podeu seguir al canal de youtube Dakris on ja compta 
amb més de 600 seguidors. 

 
 

Alumnes de l’escola d’adults entrevisten Paco Muñoz 
 
Fins a Real, on viu actualment el cantant Paco Muñoz, es desplaçaren Miguel 
Mejias i Javier Martínez, alumnes del grup de GES1 de l'Escola d'Adults Paz 
Mínguez per entrevistar al cantant. Aquest acte es troba en el marc d'una sèrie 
d'entrevistes que els alumnes d'aquest grup realitzaran com a treball final de 
curs de l'assignatura de valencià i el producte final de les quals serà la 
publicació en les xarxes socials d'una revista que les recollirà totes. 

 



Acte de presentación de les falleres majors 2018 
 
Acte d'elecció de les Falleres Majors de Castelló i de les seues corts d'honor. 

El passat dia 11 de Juny, a l'auditori municipal REX, es van triar les màximes 
representants del món faller de Castelló 2018. 
 
L’atzar va voler que la Fallera Major Infantil de Castelló 2018 fora la xiqueta 
Iraida Barajas Múrcia i que la fallera Major de Castelló 2018 fora la senyoreta 
Naiara Moscardó Amorós. 

L'acte va ser presentat per la senyoreta Eva Negre i les falleres majors i les 
seues corts d'honor van estar acompanyades en tot moment pel president de 
la Junta Local Fallera, Andreu Rodriguez ,per el senyor alcalde En Oscar 
Noguera i per tots els components de la junta local fallera i les falles del poble. 

Al finalitzar l'acte gaudirem d'un vi d'honor a la Cambra Agrària. 

 
 

Naix l’associació feminista i progressista  
 

Naix al nostre poble una associació feminista i progressista, plena de força i 
amb moltes ganes de treballar. Per una igualtat reial, continuem reclamant els 
nostres drets i justícia social. Feminista , si, del llatí fémina( DONA ), és un 
moviment que exigiex que hòmes i dones tinguen els mateixos drets. És 
simple la definició, al mateix temps que bonica. Doncs moltes vegades 
aquesta paraula espanta o s'utilitza com un insult, però per a nosaltres és un 
orgull ser feministes. 

Si nosaltres no unim les nostres forces i lluitem pels nostres drets, la pregunta 
és : Qui ho farà ? La resposta és simple : Ningú. 

Cal reconèixer els pocs hòmes que s'han adheridt a aquest tipus 
d'associacions, i esperem que siguen tants com nosaltres. El missatge és clar: 



HOMES I DONES HAN DE TINDRE ELS MATEIXOS DRETS 

Tot ser humà naix d'una dona, fill de sa mare, germà de la seua germana, net 
de la seua iaia i la seua besiaia, cosí de la seua cosina i pare de les seues filles. 
No cal oblidar el que a nivell personal han sigut estes dones en les nostres 
vides. Aquesta és la nostra carta de presentació que hem fet per a la gent del 
nostre poble, en el que volem aconseguir una gran associació, on la cultura, la 
història, la música, l'activisme, la diversió, l'esport, siga un punt de trobada per 
a tots i on poder parlar, proposar i debatre, siga l'essència d'aquesta 
associació. 
 
Vos necessitem de totes les generacions, de tots els àmbits professionals, de 
qualsevol associació del poble i de la resta de veïnes i veïns per a poder 
enriquir-nos unes de les altres i poder dur a terme aquesta tasca tan bonica, 
il.lusionant i necessària. El nostre primer acte serà el dia 19 de juny, en el que 
estem adherides com associació feminista. Proposem aquesta data per a 
realitzar una asamblea oberta al poble i dotar d'un nom a l'associació, en la 
qual s’ademtràn propostes, seguit d'una votació. 

T´ ESPEREM!!! 

Contacte: 

col.lectiudedonesprogresistes17@gmail.com 

Facebook: col.lectiu de Dones progressites de Castelló 

Associació Feminista i Progressista 

 

 

Ferran de Andrés Vert rep la felicitació del rector de la Universitat de 
València 

Ferran de Andrés Vert, ha rebut la felicitació del Rector de la Universitat 
Politècnica de Valencia per l'excel·lent resultat que ha obtingut en la prova 
d'accés a la universitat, que es va dur a terme fa poc i a la qual es van 
presentar més de 5.000 estudiants. 

La junta d´evaluació del col.legi Maria Inmaculada de Carcaixent, li va concedir 
a finals del mes de maig, la Matrícula d´Honor en 2on Batxillerat amb una nota 
mitja de 10, compaginant els seus estudis en el Conservatori de Carcaixent on 
ha finalitzat 6é d´ ensenyances professionals de música amb la especialitat de 
Piano. 

Enhorabona Ferran i et desitgem els majors exits en el nou camí que 
empendràs a la universitat. 



 
 

Andrea Herrero Sala guardonada amb el premi extraordinadri al 
mèrit acadèmic d’ESO 
 
Andrea Herrero Sala, alumna del Col·legi Santo Domingo en l´etapa obligatòria, 
ha estat guardonada amb el premi extraordinari al rendiment acadèmic per les 
notes obtingudes en ESO. La distinció ha estat concedida per la Conselleria 
d´Educació en un acte al Palau Reina Sofia de la ciutat de València. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Albades 2017 
 
Des del Consell de Festes ens agradaria demanar a la ciutadania que 
aportaren temes per a la realització de la nit d’albades d’enguany que es faran 
la matinada del dimarts 30 i el dimecres 31 d’agost a partir de la 1.00h de la 
matinada. 
És per això, que us proposem el següent: 

Totes aquelles persones que desitgen aportar idees per a temes relacionats 
amb la vida del nostre poble, podran fer les seues aportacions enviant-les a la 
següent direcció de correu electrònic albades@elmiragall.org dient i comentant 
el tema a tractar per a la nit d'Albades, els mes proposats seran els que es 
prioritzaran. 

Amb els temes que la ciutadania ens envie, el ‘versaor’ disposarà d’un punt de 
partida sobre el que ‘xivar’ les seues albades al ‘cantaor’. 

Esperem la màxima participació per part de tota la gent de Castelló. 

 
 
 
 
 
Preinscripció escola d’adults 
 



 
 
  
 

 

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

 
A	L'EQUADOR	DE	LA	LEGISLATURA 

El	mes	de	Juny	va	fer	dos	anys	que	amb	moltes	ganes	i	il.lusió	prenguerem	càrreg.	Fa	dos	anys	
entrarem	a	formar	part	de	l'equip	de	govern,	amb	moltes	coses	per	fer	jurarem	càrreg	ara	fa	
dos	anys,	un	dia	ben	emotiu	on	començava	una	llarga	carrera. 

Desde	fa	dos	anys	hem	anat	fent	i	construint	un	prójecte,	un	equip	juntament	amb	els	nostres	
companys	dels	altres	partits. 

Durant	aquestos	dos	anys	hem	treballat	en	les	polítiques	d'igualtat,	en	les	polítiques	socials,	
hem	començat	a	recuperar	el	castellet	(	i	amb	ell	la	nostra	toponímia	),	em	recuperat	el	nom	
"Soler	i	Estruch"	per	als	premis	literaris	(que	van	creixent	i	on	cada	any	es	presenten	més	i	més	



obres),	em	treballat	per	la	cultura	i	la	joventut,	hem	creat	el	consell	d'igualtat	i	hem	aprés	que	
l'amor	amb	violéncia	no	es	amor.	Hem	treballat	juntes	per	conscienciar	els	més	joves	(i	els	no	
tan	joves)	sobre	l'igualtat	i	contra	la	violéncia	de	genere. 

Despres	d'aquestos	dos	anys	intensos	d'esforssos	sols	podem	mirar	avant	i	veure	que	encara	hi	
ha	molt	per	fer,	que	tenim	que	seguir	treballant	amb	molta	il.lusió	i	amb	les	mateixes	ganes,	
per	un	poble	que	estimem	i	que	volem	millorar	dia	a	dia.	Si	mirem	enrere	vegem	que	es	molta	
la	tasca	realitzada,	pero	que	encara	ens	queda	molt	per	fer. 

Així	a	l'equador	de	la	legislatura,	les	companyes	d'esquerra	unida	que	sostenen	els	cárregs	de	
regidores	a	l'ajuntament	del	nostre	poble,	ens	comprometem	a	seguir	treballant	per	un	
castelló	millor	cada	dia,	per	fer	un	poble	just	i	igualitari	i	esperem	poder	conseguir	totes	les	
espectatives	amb	les	que	vam	entrar	ara	fa	dos	anys. 

 
Grup	Municipal	EU-Castelló	de	la	Ribera	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gcie- Compromis 

 

Superat l'equador de la legislatura és el moment de revisar el que 
hem fet, com ho hem fet  i el que volem volíem fer , és a dir el que 
ens queda per fer.  

No ens ve de nou, perquè des de fa anys, hem estat col·laborant 
d’una manera o altra amb el teixit social de la nostra comunitat, 
formant part d’entitats i associacions diverses de Castelló i sempre ho 
he fet amb la ferma premissa d’estima i treball per la gent del nostre 
poble. 

Ens sentim, com el primer dia,  profundament honorats i il·lusionats, 
conscient de la responsabilitat que la ciutadania castellonera ens 
encomanareu, i ho serem més encara , perquè regidors i regidores de 
la coalició caminem en la mateixa direcció de treballar pel present i 
pel futur del nostre poble.  

No ens hem penedit ni un instant, perquè mai hem actuat en clau 
personal, sinó en clau de garantir un model i un projecte de poble 
compartit. Per això el govern municipal basat en la corresponsabilitat 



política i la confiança recíproca, ha superat aquests dos anys 
d'aprenentatge del consens i la negociació fiançant-se en la gestió. 
Perquè el pacte de govern ha estat possible des de la confiança 
política, des del respecte personal i polític forjat en la necessitat de 
canvi en la manera de gestionar els afers públics, malgrat el moment 
tan complex i difícil que estem vivint. 

Els acords polítics els signen els partits polítics, però sobretot els fan 
efectius les persones i la seua predisposició i responsabilitat de 
construir, de sumar en el desenvolupament d'un projecte comú, 
sostingut per una base ampla i diversa. 

Seguirem treballant entestats en els projectes cívics dels nostre 
municipi: La construcció del nou Severí Torres, embarrancat 
administrativament pels interessos de l'empresa adjudicatària, i la 
restauració de les aules i dels espais del Centre d’Ensenyament 
Secundari; tots ells projectes compromesos i gestionats per les 
diferents entitats gestores de la Generalitat. I, en superar les 
dificultats primeres, continuarem enllestint els projectes derivats 
d'aquestes: Transformació del edifici antic del Severí en el centre de 
dia/residència que necessita la gent gran de Castelló i en el Centre 
Cívic per a l'associacionisme castelloner. 

Continuarem ocupant-nos en les polítiques socials per atendre les 
necessitats de la gent gran, de les famílies, de les dones, de les 
persones desplaçades; treballant per la cohesió social, la protecció 
del comerç i emprenedors, la col·laboració amb les entitats i 
associacions que formen el teixit social del nostre poble, ben ric i ple 
d’entusiasme, afavorint la continuïtat de la tasca sociocultural i 
formativa desenvolupada al llarg d’aquests darrers anys, una de les 
característiques fonamentals de la gent de Castelló. Compromesos 
amb el medi natural, amb la cultura i el nostre patrimoni, amb 
l’esport, amb la joventut... Aquest serà el nostre interès, com ho ha 
estat en aquests dos darrers anys, fins allà on els nostres recursos ho 
permeten. 

Necessitem del treball i la col·laboració de tots per millorar col·lectiva 
i personalment. I no és una frase feta. N’estem convençuts. 

 
 

 
 

JUGAR AMB EL FUTUR DE LES PRÒXIMES GENERACIONS. 
 



En alguna de les aules escolars del nostre país esta educant-se la que serà en un futur la 
pròxima presidenta del Govern, el futur president de la Generalitat i també, per que no 
dir-ho, la persona que dirigirà en un futur l'Ajuntament del nostre poble. Els que seran 
metges, que ens tindran que curar, els arquitectes que dissenyaran els edificis del futur o 
dirigents sindicals que tindran que lluitar pels drets laborals en un futur. Aquests son 
sols un xicotet exemple del que hi ha a les aules del nostre país, també es troben els 
nostres cosins, les nostres filles o els nostres nebots. 
 
La política educativa es, si cap, una de les mes importants ocupacions de qualsevol 
dirigent públic ja que, de certa manera, dissenya i projecta la societat del futur educant i 
formant als que seran els seus membres. La política educativa no pot improvisar-se, deu 
haver-hi tot un pla estratègic darrere. També deu ser exquisidament imparcial, 
objectiva, ja que es tracta d'educar i no d'alliçonar, no podem oblidar que estem parlant 
dels nostres xiquets/es. 
. 
Als prolegomens de l'estiu de 2015 Ximo Puig negociava amb una gran professional de 
l'espectacle, Mònica Oltra, la conformació del que seria l'actual tripartit que governa la 
Generalitat. En dites negociacions va eixir el nom el que a la postre seria el conseller 
d'educació, el mes que qüestionat Vicent Marzà. Així el PSPV-PSOE claudicava davant 
compromís hipotecant el futur de les pròximes generacions per a poder governar en 
l'actualitat amb el pitjor resultat electoral de la història dels socialistes. 
 
Es donava a conéixer el nou conseller per afirmacions com “sense València no hi haurà 
independència” o “sense desobediència tampoc hi ha independència i esta clar que se te 
que fer tant si volen com si no”.  De veritat en aquestes mans ha quedat l'educació dels 
nostres filles i filles? 
 
En eixe estiu de 2015 començàvem a observar el que anava a ser governar des de la 
ideologia i no des de l'intel·lecte o el respecte a tots per igual. L'atac a l'educació 
concertada no era per motius econòmics o d'eficiència com s'argumentava des del 
tripartit, era un atac a allò que no podien manipular. El Centre de la ciutat de València 
es s'omplia de ciutadans i ciutadanes que clamaven llibertat per a escollir quina 
educació volien per als seus fills/filles o llibertat a l'hora d'escollir en quin centre volien 
estudiar.en definitiva,  clamaven per la llibertat d'educació que reconeix la Constitució i 
que Marzà va posar “en jaque” sols pendre possesió com a conseller. 
 
A dia de hui la política educativa del Consell es troba als tribunals per atemptar contra 
preceptes tant bàsics com la igualtat d'oportunitats o la llibertat d'elecció. El decret de 
plurilingüisme (precepte estrela d'aquest tripartit) pretén crear valencians/es de primera 
o de segona en referencia a la llengua vehicular que s'opte per a l'educació, per no parlar 
sobre l'eliminació arbritaria de concerts educatius sense cap raonament econòmic, 
pedagògic o d'eficiència. Simplement ideologia, pura ideologia. 
 
En quant a l'altra part de la política educativa, es a dir, aquella que fa referència als 
recursos econòmics l'engany a sigut major. Es va presentar un pla d'inversió per a 
eliminar aules prefabricades construint nous col·legis i instituts així com reformant 
altres. Ens digueren que en 4 anys no quedarien aules prefabricades a la Comunitat 
Valenciana, però la realitat es que a l'equador de la legislatura el departament que 
dirigix el Sr. Marzà sols ha executat un 8% del pressupost per a noves infraestructures. 
La nostra pregunta es, si hi ha pressupost per que no l'executen? o es que tal vegada no 
l'executen per desconèixer els procediments legals mes elementals? 



 
Nosaltres per la nostra part seguirem aportant els nostre granet d'arena per a fer del nou 
Severí Torres una realitat. 
 
 

 

 

 
 
 
 
	
 
 
	
	
	
	
 
	
 

	
	
PSPV-PSOE 
 
Ja estem a meitat de 2017 i des de el PSPV-PSOE Castelló de la Ribera 
estem molt contents i satisfets de tindre València ben governada pel 
PSPV junt amb Compromís amb un Pacte del Botànic exemplar, ja que 
s'ha fet més en 2 anys de Pacte de Botànic que amb 20 anys de govern 
corrupte i mafiós del PP. Casos com "taula", "Gürtel", etc... son els que 
fan brutícia al Pais Valencià, casos com que un President del Govern en 
actiu Mariano Rajoy tinga que seure a la bancada demà com a testic d'un 
muntó de casos de corrupció, de finançament corrupte de tot el PP a la 
AUDIÈNCIA NACIONAL. 
 
Nosaltres per altra banda, seguim fent partit dia rere dia amb il·lusió i 
consonància, per la gent, per la ciutadania, per el benestar, i es per això i 
moltes coses més que el passat dia 29 de Juny va vindre al nostre poble, 
al poble de Castelló el President de la Diputació de València Jorge 
Rodríguez per petició del PSPV, per petició nostra, per a demanar-nos 
suport en el proses de primaries obert que va viure el PSPV, ja que som 
un partit molt democràtic on la militància compta per a tot, però no menys 
important és el que nosaltres vam traure a relluir i que es algo que ens 



afecta a totes i tots els Castelloners i Castelloneres que es el tema del 
Col·legi Públic Severí Torres. 
El President de la Diputació Jorge Rodríguez es compromet junt a Miquel 
Soler en tornar a reprendre el Severí, en fer el Severí, en que el Severí 
deixe de ser un malson i comence a ser una realitat.   
Li vam donar el nostre suport per a que Ximo Puig tornara a ser el nostre 
Secretari General ja que tenim una estabilitat feta amb el Pacte del 
Botànic i com hem dit abans, hem aconseguit moltes coses i 
aconseguirem moltes més poc a poc. 
 
El PSPV-PSOE continua treballant amb les seues regidories; amb la 
regidoria d'esports tenim un gran èxit amb "viu el poli"! en temes com els 
cursets de natació per a grans i menuts, amb les piscines plenes matí i 
vesprada, amb "l'aquagym"; es que dona goig vore el poli ple tant en les 
piscines com el frontó veient a la gent gaudir de diferents esports. Hem 
comprat futbolí, una taula de ping pong, el TRX, etc... 
Sabem les carències del poliesportiu, però poc a poc les anirem 
solventant. 
Estem molt agraïts a les associacions, a les escoles i als clubs esportius 
per tot el suport que ens estan donant. No anem a parar de seguir fent 
coses per a que la gent, per a que la ciutadania continue gaudint de les 
diferents menes fer esport dotant de mitjos que facen falta, com hem dit 
abans, poc a poc. 
 
En quant a la regidoria de participació ciutadana dir que estem en marxa 
amb la creació del Consell d'infantesa a través d'una empresa de 
sociòlegs que a finals de Juny han donat formació a tots els docents dels 
col·legis del poble de Castelló i quant comence el proper curs 2017/2018, 
donaran formació als alumnes per tal de fomentar la participació 
ciutadana des de les futures generacions per a construir un poble cada 
vegada mes participatiu, mes adaptat a les noves menes de conviure. 
També fer apunt de que el proper plenari es fará en La Plaça de L'església 
per a apropar al poble, per a apropar-nos a la ciutadania, per que la 
ciutadania puga participar, per que la ciutadania es senta mes 
il·lusionada, per que la ciutadania es senta mes poble. 
Anunciarem la data quant siga exacta; però contem que puga ser en unes 
15 o 20 dies al mes tardar. 
 
Estem molt contents i satisfets amb les dos regidories i si cal, molt mes 
contents amb els ciutadans i ciutadanes del poble i amb totes les 
associacions que ens recolzen. A totes i tots els diguem GRACIES, 
GRACIES per creure amb nosaltres!!!!! 
Seguirem fent tasca dia rere dia per a garantir una estabilitat a la 
ciutadania per la part que ens toca. 
 
Aprofitem per a dir a la ciutadania que si alguna o algú vol participar al 
PSPV-PSOE de Castelló de la Ribera, si vols unir-te al nostre partit ple 
d'il·lusió, de futur, si tens ganes com nosaltres de construir poble, de fer 
poble, de fer ciutadania, si et sents amb ganes sigues jove o no, si 
t'agrada la política, si t'agrada la llibertat, si t'agrada l'ambient tertulià, 



tens inquietuds polítiques i vols desenvolupar-les, pots contactar amb la 
nostra pàgina de Facebook Pspv Castelló de la Ribera o al 
mòbil 625 467 342    o   692 287 485 
 
Moltes gràcies 
 
Salutacions cordials 
 
Horte Gomez 
Regidora d'esports i participació ciutadana 

	
	

 

 
 
 

	
	



	


