
 
 
Foto de portada... En la foto hauràs de posar la frase: orgullosos de ser 
de Castelló i la font: Valerià Benetó 
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1.- Saluda de l’alcalde 
 
Comencem la publicació del Miragall per a l’any 2017; aquest any també amb 
retard per dierents circumstàncies de dates i aspectes no tan relacionats. Ja 
ben entrats en el mes d’abril, quan hauria d’haver estat el mes de març el que 
veiera la primera versió escrita del Miragall, per la qual cosa ens toca començar 
l’any de nou demanant disculpes. 
2017 va a ser l’any en el que complirem dos anys de legislatura i de treball 
conjunt amb les forces polítiques d’esquerra; dos anys que donen per a molts 
tipus de reflexions i conclusions. 
Es continua demostrant que els polítics locals ens podem entendre, cosa que 
facilita que es traguen endavant els projectes que cadascú es proposa, 
compartint així l’objectiu de fer de Castelló un poble amb més condicions per 
poder ser diferent i que dispose de les millors instal·lacions possibles, ja siga 
millorant carrers, construint una nova biblioteca, buscant la menera 



d’aconseguir un centre de dia per als nostres majors o oferint una pàgina de 
participació ciutadana on el poble puga exposar les seues necessitats i aportar 
les idees que considere oportunes per millorar com a col·lectiu. 
A la ment de tots nosaltres ens queda l’objectiu prioritari d’aconseguir el 
projecte més important dels últims anys per a la nostra localitat: la construcció 
del nou col·legi Severí Torres. Ja les paraules deixen de tenir un sentit i 
desitgem de tot cor que es convertisquen en fets, necessitem que els diferents 
estaments burocràtics deixen de exercir la seua tirania i ens donen una solució 
que permeta que totes les persones implicades; mestres, mares i pares i sobre 
tot alumnes, deixen de patir unes condicions que no li desitjaríem ni al nostre 
pitjor enemic. 
Mentre arribe el moment, continuarem gestionant tot el que supose el dia a dia 
del nostre ajuntament, cosa que de veritat estem fent aquests dos anys amb la 
major efectivitat possible. 
 
 
 

	
	
	
2.-	Plenaris	Municipals	i	Juntes	de	govern	local.	
	
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  17 DE GENER DE 2017 
 
1.-     APROVACIÓ     ESBORRANY     ACTA SESSIÓ   ANTERIOR.-   
 
La   Junta   de   Govern Local  aprova  per  unanimitat  l'esborrany de l'acta de 
la sessió anterior de data 16 de novembre de 2016. 
 
2.-   RESOLUCIONS   SANCIONS   DE   TRÀNSIT        
 
Vistes  les   al·legacions interposades contra expedients sancionadors en 
matèria de trànsit, i vistos els informes desfavorables  emesos per la Policia 
Local, la Junta de Govern Local adopta   per   unanimitat desestimar-les i 
continuar la   tramitació   dels 
expedients  que s’indiquen,  d’acord amb allò  disposat per  dits informes de la 
Policia Local. 
 
 3.-CONCESSIÓ  OCUPACIÓ  VIA PÚBLICA AMB TAULES  I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA.-   
 
Vista la sol·licitud d'autorització   de col·locació de taules i cadires a la via 
pública, així com l'informe tècnic emès   al respecte en sentit favorable, la Junta 
de Govern Local acorda per unanimitat la concessió. 
 
4.-APROVACIÓ   MEMÒRIA   ARXIVER   MUNICIPAL.-   
 



La   Junta   de   Govern aprova   per   unanimitat   memòria   arxiver   mesos   
de   setembre,   octubre i novembre de 2016. 
 
 
5,- APROVACIÓ BASES PREMIS LITERARIS 2017 . 
 
Vista  la proposta de la regidora delegada de joventut s'aproven per unanimitat 
les següents bases del concurs dels premis literaris 2017 «Castellum Ripae»: 
 
Assaig:Premi “ Vicent Ignasi Franco” 
-Els treballs d’assaig tractaran temes d’investigació científica, filosòfica, 
artística, sociològica, literària, etc, d’àmbit local o de la Ribera Alta. 
-L’extensió serà de 70 a 100 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, 
interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12. 
-La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra premiada. L’autor 
rebrà 10 exemplars de l’edició 
 
Narrativa:Premi “Soler i Estruch” 
-Tema lliure. 
-L’extensió serà de 70 a 100 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, 
interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12. 
-El premi tindrà una  dotació de 2.500 euros  subjectes a la retenció d’IRPF  
corresponent,  i la publicació de l’obra premiada a càrrec de l’editorial Edicions 
del Bullent. 
 
Poesia infantil                                      
Premi “Ausiàs March” 
-Els poemes han de ser originals, individuals i de tema lliure, amb mètrica o 
sense.  
- Podran participar alumnes de primària del poble dividits en tres categories: 
(Primer cicle, segon 
cicle i tercer cicle). 
-L’extensió serà d’un full (DIN A-4), escrit per una sola cara, interlineat 1.5 i 
lletra tipus Arial 12. 
-El premi consistirà en la publicació al llibre de festes. El dia del lliurament es 
farà una lectura 
pública dels poemes guanyadors 
 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
- La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior de data 17 de gener de 2017. 
 
2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR. 
- Vista la sol·licitud de llicència d’obra major que tot seguit es relaciona, així 
com l'informe tècnic emes al respecte en sentit favorable, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la concessió. 



 
3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR. 
- Vista la sol·licitud de llicència d’obra major que tot seguit es relaciona, així 
com l'informe tècnic emes al respecte en sentit favorable, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la concessió. 
 
4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
- Vista la sol·licitud presentada per l’interessat que s’indica, per a l’obtenció de 
llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, així com la 
documentació aportada que s’especifica:  
(...) D.N.I.: (...) Documentació aportada:  
. Acreditació majoria d’edat.  
. Certificat de penals.  
. Certificat no sanció article 13.3 Llei 50/99.  
. Certificat d’aptitud física i psicològica.  
. Acreditació de formalització d’una assegurança de Responsabilitat civil per 
import no inferior a 120.000 €.  
. Certificat Veterinari Oficial Dades animals: .  
Raça: American Sysggotffshide  
. Nom: Lula .  
Data naixement: 1/08/2009  
D’acord amb la normativa vigent a allò disposat per l’article 3 del decret 
145/2000, de 26 de setembre, del govern valencià, pel qual es regula en la 
comunitat valenciana la tinença d’animals potencialment perillosos i d’acord 
amb l’article 3 del Decret 16/2015, de 6 de febrer, de modificació del Decret 
145/2000, de 26 de setembre. 
La Comissió aprova per unanimitat la concessió de la llicència per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos d’acord amb les dades especificades 
anteriorment. 
 
5.-CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES. 
- Vista la proposta d’alcaldia de data 15 de febrer de 2017, la Junta de Govern 
Local, aprova per unanimitat les següents subvencions nominatives previstes al 
pressupost.- 
 



 
 
6- CONCESSIÓ AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL . 
 
- Vista l’ acta de la Comissió de Valoració d’ajudes en matèria de Serveis 
Socials de data 9 de febrer de 2017 amb la proposta d’aprovació de diverses 
ajudes d’emergència social, les quals s’aproven per unanimitat. 
 
 
7.- INCLUSIÓ LLISTA D’ESPERA SERVEI AJUDA A DOMICILI. 
 
- Vista l’ acta de la Comissió de Valoració d’ajudes en matèria de Serveis 
Socials de data 9 de febrer de 2017 en relació a la prestació del Servei Ajuda a 
Domicili, la Junta de Govern Local, les aprova per unanimitat. 
 
8.- CONCESSIÓ TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE 
TRANSPORTEN A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA. 
 - Vista l’acta de la comissió de valoració de prestacions de serveis socials de 
data 9 de febrer de 2017, amb les següents propostes en matèria de targetes 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, amb els següents 
acords: 3.1. (...).- Concessió de la targeta d'estacionament per a vehicles que 
transporten a persones amb mobilitat reduïda, fins al 15/03/2017.  
3.2. (...)- Concessió de la targeta d'estacionament per a vehicles que 
transporten a persones amb mobilitat reduïda, per un període de 10 anys.  
3.3. (...)- Concessió de la targeta d'estacionament per a vehicles que 
transporten a persones amb mobilitat reduïda, a per un període de 10 anys. 



3.4.- (...) Concessió de la targeta d'estacionament per a vehicles que 
transporten a persones amb mobilitat reduïda, per un període de 10 anys.  
3.5.- (...).- Renovació de la targeta d'estacionament per a vehicles que 
transporten a persones amb mobilitat reduïda, per un període de 10 anys." 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2017 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
- La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior de data 15 de febrer de 2017. 
 
2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
- Vistes les sol·licituds de permis de col·locació de taules i cadires a la via 
pública que tot seguit es relaciona, així com els informes tècnics emesos al 
respecte en sentit favorable, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió de les següents: 
 

 
 
3.- APROVACIÓ DECLARACIÓ DANYS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES 
PLUGES DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2016. 
 
- La Junta de Govern Local aprova per unanimitat declarar que els danys que 
es relacionen en la memòria valorada elaborada per la Regidoria de Medi 
Natural de data 27 de febrer de 2017 han estat produïts com a conseqüència 
de les pluges dels mesos de novembre i desembre de 2016. 
 
4.- APROVACIÓ PROGRAMA D’ACTUACIONS «DIA DE LA DONA»  
- Vista la proposta de la regidoria de Polítiques d’Igualtat per a la programació 
d’actuacions per la igualtat 2017, la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat. 
 
 
 



5.-APROVACIÓ MEMÒRIA ARXIVER MUNICIPAL. 
 
- La Junta de Govern aprova per unanimitat memòria arxiver mesos de 
desembre de 2016, gener i febrer de 2017. 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 20 DE GENER 
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)  
HORTENSIA GÓMEZ LLÁCER (PSPV)  
SALVADOR ALVAREZ CARBONELL (PP)  
ANTONIO AVIÑÓ TORREGROSA (PP)  
JOSE LÓPEZ VIDAL (PP)  
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)  
IVAN ENCARNACIÓN NAVARRO (PP)  
Secretari general: JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS  
No assistents: MARTA GRIMALTOS SOLER (EU)  
VICEN CAEROLS VIDAL (PP) 
 
A les 21:33 hores, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, 
les senyores i senyors membres de la Corporació al marge esmentats, en la 
primera convocatòria i sota la presidència del Sr. alcalde, assistits per mi, el 
secretari de l'ajuntament, que done fe de l’acte. Abans de començar es fa un 
minut de silenci sobre les víctimes de violència de gènere. La Sra. Gómez 
Llàcer (PSPV) llig el següent manifest amb els noms de les ultimes víctimes de 
violència de gènere: «Les estadístiques oficials només comptabilitzen les 
dones assassinades a les mans de les seues parelles o exparelles. Nosaltres 
comptem totes, no sols les que mantenien aquesta relació amb l’agressor. Un 
altre tipus de violència brutal contra les dones és aquella exercida pels fills a 
les mares, que es contempla com violència domèstica i no de gènere, encara 
que per a nosaltres és una manifestació més del masclisme. Confiem que 
arribe un dia que no hagem de fer aquest seguiment, que fem per visibilitzar a 
totes les dones i xiquetes que han estat assassinades per delinqüents 
masclistes. Per elles, per totes PROU DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES! 
NOVEMBRE dia 17, Juana 54 anys,Virgen del Camino (León). Agressor 
parella. 
 dia 24, Alia, 26 anys. Fuenlabrada (Madrid). Agressor parella.  
dia 24. Carmen, 47 anys. Montilla (Córdoba). Agressor fill (menor edat).  
dia 29. Sara C.Y., 34 anys. Granada. Agressor ex parella.  
dia 29. Milagros, 59 anys. Monteana (Gijón). Agressor fill . 
DESEMBRE dia 9. Maria del Carmen, 72 anys. Alacant. En investigació.  
dia 12. Rosa María, 35 anys. Arahal (Sevilla). Agressor germà.  
dia 12. Rosario, 57 anys. Arahal (Sevilla). Agressor fill.  
dia 17. Ana María, 25 anys. Vigo (Pontevedra). Agressor ex parella.  



dia 18. Elena, 30 anys. Compostela (A Coruña). Agressor parella.  
dia 18. Carmen, 44 anys. Pobla de Malfumet (Tarragona). Agressor parella.  
dia 19. Victoria, 57 anys. Barcelona. Agressor parella.  
dia 31. dona , 40 anys .Telde (Gran Canaria),segons pareix portava uns quants 
dies assassinada. Agressor exparella. 
GENER 
dia 1. Matilde Teresa , 40 anys . Riva Vaciamadrid (Madrid). Agressor parella . 
dia 1.Dona sense identificar , 25 anys , districte d’Hortaleza de Madrid. Morta al 
caure per lafinestra de sa casa . Detingut un home, encara que es desconeix el 
seu grau de vinculació amb la víctima. El jutjat confirma que es tracta d’un cas 
de violència masclista. 
dia 15. Antonia G.A., 33 anys. Huércal (Almeria). Agressor exparella . 
dia 17. Blanca Marqués Andrés, 48 anys . Burlada (Navarra), el seu cos va ser 
llançat al riu Arga i encara no ha sigut localitzat. Agressor parella. 
 
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
(18 denovembre , 2 i 30 de desembre de 2016) 
L’acta anterior del 18 de novembre de 2016, és aprovada per unanimitat sense 
comentaris. 
L’acta del 2 de desembre hi ha que modificar el full 2 i dir el dictamen no va ser 
favorable en les comissions informatives. En el full 4 no era intervenció de 
Salvador, era d’Oscar, la de 2009. Després de les modificacions, és aprovada 
per unanimitat. 
L'acta del 30 de desembre de 2016, és aprovada per unanimitat sense 
comentaris. 
 
2- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA. 
- Es dona compte de les resolucions d'alcaldia des del 19 de desembre fins el 
10 de gener. 
 
 
4.- DONAR COMPTE INFORMES D’INTERVENCIÓ.-Vista la següent proposta 
d’intervenció 
de data 25 de setembre de 2016 : 
«Considerant l´ACORD de 30 de juliol de 2015, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la remissió a aquesta 
institució de la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, els advertiments i informes formulats per la intervenció i els acords 
adoptats contraris als informes del secretari de l’entitat local, publicat al DOGV 
5/08/15, i Vista la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del 
Tribunal De Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de juny de 
2015, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica 
d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a 
inconvenients formulats per interventors locals i anomalies detectades en 
matèria d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia. 
En compliment de l'article 218 del RDLeg. 2/2004, que estableixen que 
l´Interventor elevarà al Ple totes les resolucions adoptades contraries a les 
discrepàncis efectuades, es dona compte al Ple dels informes de discrepàncies 



emesos relatius a l´exercici 2015 i per tot allò, S'ADÓNA AL PLE, previ 
dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, de la següent informació: 
PRIMER.- Informes d´Intervenció referents a discrepàncies de l´exercici 2015: 
Informe del pressupost inicial 2015 
Informe 16/2015, Informe 31/2015, Informe 35/2015, Informe 38/2015, Informe 
40/2015, Informe 42/2015, Informe 48/2015, Informe 51/2015, Informe 52/2015, 
Informe 68/2015, Informe 69/2015, Informe 70/2015, Informe 72/2015, Informe 
73/2015, Informe 74/2015, Informe 75/2015, Informe de nòmines: Informes 
núms.8,12,20,27,36,41,47,49,55,71 Informe 2/2016- de fiscalització posterior 
per mostreig 2015. 
SEGON.- Informes de Secretaria núm.64/2015, Informe 14-01-2015 i informes 
de nòmina (gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost 2015) 
TERCER.- Certificat de Secretaria de no existència d´informes desfavorables 
de Secretaria. 
El Sr. Alcalde comenta que la normativa ha canviat i tens que passar pel ple 
per a donar compte. No es dona cap comentari i es passa al punt següent de 
l’ordre del dia. 
 
5.- DECLARAR AL POBLE DE VVA. DE CASTELLON COM A MUNICIPI 
SOLIDARI AMB L’ALZHEIMER. 
 
- Vista la proposta de l’Associació de familiars i malalts de l’Alzheimer (AFA 
Respir de Vva. de Castellón a l’alcaldia amb relació a la declaració del poble de 
Castelló com a municipi solidari amb l’alzheimer: 
L’Alcalde explica que el poble sempre ha sigut solidari amb l’alzheimer i totes 
les corporacions locals han recolzat l’associació cedint el local, així que volem 
continuar recolzant l’associació Respir i ara donant un pas més reconeixent al 
poble solidari amb l’alzheimer. 
El Sr. Alvarez Carbonell (PP) està d’acord i li pareix molt be. 
Sotmés a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
6.-MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMÍS, EU I PSPV SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL JUTJAT DEL 
PENAL D’ALZIRA. 
 
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE-
COMPROMIS, EU I PSPV SOBRE EL PLA GLOBAL FONTS A INUNDACIONS 
I LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER. 
 
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 
 
MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GCIE -
COMPROMÍS, EU I PSPSV SOBRE ELS TALLS DE LLUM. 
 
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 
 
7.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES: 
 
 



3.- Informacions de les regidories 
 

Regidoria de festes 
 
Dimecres dia 30 de Novembre es va convocar Consell municipal de 

festes en el que es va fer una primera aproximació a les diferents propostes 
presentades per anar configurant les festes d’agost de 2017 quan a orquestres 
i activitats varies ( parcs aquàtics, discomòbils... ) i en el que entre totes les 
associacions que configuren aquest consell anem triant les millors opcions i 
que més s’adapten al pressupost de festes, publicat en el Miragall de 
desembre-gener i en el que han anat sorgint idees interessants, una d’elles 
proposada per la Lira Castellonera de les que anirem informant a mesura que 
vagen agafant forma. 

El passat dissabte 3 de desembre es celebrà la festivitat de Sta Bàrbara 
en la que els festers i festeres feren la seua popular trencada de perols el 
dissabte de vesprada, la cordà el mateix dia per la nit, mascletada diumenge i 
la processó en honor a la seua Barbereta. Eixe mateix dissabte dia 3, la JLF va 
organitzar una discomòbil per celebrar la designació de les falles com a 
patrimoni immaterial de la UNESCO a Addis Abbeba. 

Dissabte dia 10 de desembre el col·lectiu d’ames de casa Tyrius 
interpretà l’obra de teatre “ Per la fam d’heretar” dirigida per Carmen Rios al 
teatre ideal, així com diferents actuacions de les “artistes locals”, que ens 
interpretaren diferents cançons i balls en play-back.  

Dijous 5 de gener els reis arribaren a Castelló de la mà de la JLF i amb 
el suport de l’Ajuntament amb la col·laboració de Batuclown i la participació de 
la banda jove de la Lira castellonera en un espectacle on la participació del 
públic fou més que acceptable. 

 El proppassat dimecres 11 de gener férem el Consell de festes en el 
que es va fer la tria definitiva d’espectacles per a festes, triàrem els 
pressupostos presentats per a les activitats de pirotècnia ( mascletada, castell 
de festes i “cordaes”), acabàrem d’organitzar la foguera de Sant Antoni, que es 
feu divendres passat 13 de gener amb la posterior torrada, en la que 
l’associació festera de Moros i Cristians es va encarregar de repartir la carn i  
no tan multitudinària com la de l’any anterior, sembla ser que per la seua 
celebració divendres, de cara a l’any que ve farem per que facilite la 
participació de més gent i començàrem a organitzar el Carnestoltes de 25 de 
Febrer organitzat per l’assemblea de joves i que enguany comptarà, si tot va 
bé, amb la col·laboració de diferents associacions en la seua organització; la ja 
realitzada l’any passat pels festers de Sta Bàrbara amb les cucanyes, enguany 
podria completar-se amb  la dels festers i festeres 2017, L’afmmicc i les ames 
de casa. 
 
Regidoria de Noves tecnologies i comunicació 
 
 Dimecres 14 de desembre el tècnic d’informàtica municipal Santiago 
Bonet  presentà a la sala de plenaris de l’Ajuntament el nou portal de 
transparència i la seu electrònica mitjançant la qual es podrà gestionar diferent 
documentació relacionada amb el dia a dia dels habitants de Castelló com els 
certificats d’empadronament, documentació relacionada amb entitats gestores, 



hisenda, etc, que podeu consultar en la pàgina de slideshare.net de 
l’Ajuntament de Castelló. 
 

També ens presentà la pàgina Moodle de l’escola d’adults, mitjançant la 
qual es podrà accedir a diferents cursos online que organitza aquesta i la 
pàgina del poliesportiu per realitzar les reserves de les diferents pistes 
poliesportives de les instal·lacions municipals. Al llarg d’aquest mes farem una 
exposició pública per a qui vulga assistir a la sala on informarem al poble de les 
diferents pàgines  i com donar-se d’alta i utilitzar-les. 
El Miragall escrit ha complit les quatre publicacions que es proposaren per a 
l’inici de legislatura, amb una mica de retard aquest últim ja que hauria d’haver 
eixit en desembre,  i continuarà publicant-se de manera trimestral al llarg de 
2017, quan a el Miragall digital, continua donant-se gent d’alta en els serveis de 
watsapp i telegram, estem actualment en més de 1200 persones al watsapp i 
prop de 80 al telegram, la passada “gota freda” ha augmentat sobremanera que 
la gent es done d’alta per la immediatesa de la informació donada, i l’objectiu 
de participació de les diferents associacions i col·lectius educatius en les 
publicacions està complint-se, esperant per suposat que vaja a més. 
 
 
Regidoria Esports 

El diumenge 11 de desembre es va celebrar, la cursa de 
ciclocross  organitzada pel club ciclista, amb una gran participació de clubs en 
la cursa. Degut a l’oratge de pluges que es van tindre es pot dir, que gaudírem 
d’un circuit espectacular, que al cap i a la fi és el que toca en esta modalitat. 

 

Abans de res dir, que la cursa de San silvestre la vaig suspendre per estar 
malalta de grip. 

Donar les gracies, a la junta local fallera, al supermercat Vidal i al xiquet Kike 
Grimaltos Garrido per la seua col·laboració en la cursa; uns per a fer la 
xocolata, altres pel subministrament d’aquest i l´aigua del  Vidal. A Kike per fer 
un cartell per anunciar la cursa, a tots ells moltes gracies  i demanar disculpes. 



Diumenge 29 de gener es va celebrar a l'Auditori Municipal Rex la II Gala de l'Esport de 
Castelló; a l’acte acudiren al voltant de 450 persones i va començar amb un ball 
d'apertura per tot seguit donar inici a la Gala on primerament es lliuraren els guardons 
dels clubs, a continuació les beques als esportistes locals i finalment els Guardons 
Especials del Consell. 
 

 
 

  



  
 
 
 
 

També es farà l’entrega de unes subvencions dota em 3000 € que el 
ajuntament dona als esportistes , que en el seu dia es van presentar aportant la 
documentació requerida, després de les valoracions  per la comunió van ser 
puntuats sota les bases i es van adjudicar : 

-Barbara Campos Albadalejo: 1º 

-Jose Ramon Mascaros Lorente 

-Miriam Gregori  romero 

-Joan Aliga Isern 

-Martin Navarro plazas 

Participació ciutadana  

He de dir, que el diumenge abans del dia 13 fira, es va fer fira medieval, fira 
comunitària amb una gran representació, de les associacions que tenim, i en el 
que es van afegir per primera vegada, el cor dels jubilats, l’associació per a 
adoptar gossets abandonats i la lira castellonera, en la que van gaudir de la 
seua música en  el carrer. I una fira esportiva per als menuts a la plaça de 
l’ajuntament , tot açò i el bon dia que va fer, des del carrer major fins 
l’ajuntament  estava ple de gent. 

El nou portal de participació ciutadana està en marxa des del passat mes de 
febrer. 



 

 
INFORME SOBRE GESTIÓ  DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL , 
MAJORS , DONA I POLITIQUES D'IGUALTAT – PLE 20-01-17 
 

• I PLA D'IGUALTAT per a treballadors i treballadores del nostre 
ajuntament , está ja aprovat pel Ple , ara hem de treballar per a dur-ho 
endavant i complir amb el compromís que hem adquirit . 

• Dir que la nostra aposta per l'igualtat va mes enllà, per això 
demanarem  una beca post-grau a la Diputació de Valencia per a 
realitzar eI Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats al nostre poble  i 
que ens ha estat concedida. 
Está obert el termini per sol·licitar la BECA DE FORMACIÓ en l’àrea 
d’igualtat, per 6 mesos, amb el nom del projecte “AVANÇANT CAP A LA 
IGUALTAT”, per la redacció i publicació del pla. El termini de presentació 
de sol·licituds es de 15 dies hàbils, les Bases estan a la web municipal , 
amb data 10/01/2017.  

• A la convocatòria ajudes d'emergència social destinades a cobrir els 
pagaments de rebuts de llum i aigua,  subvenció de 10.680 € de 
diputació per a previndre la pobresa energètica .Volem Informar que 
finalment hem rebut un total de 34 sol.licituts ( 10 denegades per no 
complir els requisits o no dur la documentació en temps i forma) i quant 
a diners fan un total de 6104'97€ 

 
• La Conselleria d'igualtat i Politiques Inclusives ha iniciat un procés d'un 

nou Model de Serveis Socials en el qual els municipis de menys de 
10.000 habitats passen a carréc de la Diputació en la seua totalitat . 
L'atenció a la depèndencia s'integra en els Serveis Socials municipals i 
per eixe motiu es reforça els Equips Socials de Base. Les valoracions en 



dependencia es faran des de Serveis Socials, al nostre poble nomes 
s'atendrà a les persones empadronades ací i per tant no ens farem 
carréc de la resta de municipis com fins ara. Esperem que tot aquest 
procés el puguem solventar el mes aviat possible per tractar-se d'un 
colectiu tan vulnerable com es la dependència . Després explicarem 
amb mes deteniment , ja que es un punt de hui a tractar.  

 
• Convocatòria d'ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal i 

l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional 
(discapacitat) 2017 está en marxa. El termini presentació 
sol·licituds  será fins 15 de febrer , podeu trobar tota la informació a la 
web municipal . 
El Tipus d'ajudes son:  
Ajudes per al desenvolupament personal: ajudes tècniques i 
productes de suport. destinades a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques a l’interior de la vivenda i adaptació funcional, i per a 
adaptació de vehicles. 
Ajudes per a l’atenció institucionalitzada :  
Per al transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials. 
Sol·licituds ajudes per a l’atenció especialitzada en centres residencials. 
El termini d'aquestes serà l'1 de desembre de 2017.  
 
 

• El dimecres 18 de gener va tindre lloc a Castelló, la caminada urbana, 
per a persones amb diversitat funcional, organitzada   EL C.O.M EL 
CASTELLET . Contarem amb la presència de centres ocupacionals de 
les diverses comarques de València.  

 
• Resum de la gestió en matèria de serveis socials i dependència 

2016: 
1. Número d'usuaris (persones ateses, incloses totes les que van en 
cada intervenció): 4656 
2. Intervencions realitzades: 3135 
2.1. Intervencions tancades: 140 (aquelles que s'han iniciat i per 
qualsevol motiu no han continuat). 
2.2. Intervencions acabades: 2450 (les que s'han iniciat i acabat durant 
l'any). 
2.3. Intervencions obertes: 545 

3.- Noves persones que no estaven registrades abans de 2016: 2398. 
 
 
Regidoria de Mercat, salut pública i cementiri. 
 
Mercat 
 
Exposició de fotografíes a l’edifici relacionades amb empreses i treballs de gent 
del poble. S’està arreglant i enllestint l’edifici per a que al llarg de l’any tinga la  
millor presencia posible. 



 
Salut Pública 
 
S’han fet analítiques i revisions en tots els edificis públics de legionel·la i altres 
plagues, complint el calendari estipulat per al 2016. S’han fet actuacions 
extraordinàries amb problemes de rosegadors. 
 
28 de desembre es va fer la inspecció periòdica per part de la inspectora de 
Sanitat de Xàtiva, Alicia Zubileta que va revisar totes les dependències del 
poliesportiu municipal. 
 
Els desfibril·ladors ja estan instal·lats al Poliesportiu i a la policia. 
 
En altre orde de coses, el total de la recaptació mitjançant les diferents 
activitats realitzades per a la lluita contra el càncer és de 9470€, distribuïts de 
la següent manera: 
 
931,87€  activitat de diumenge 8 de maig 
1640€  Sopar de 27 de maig 
350€   Botelles de licor sense alcohol  
1125€  Teatre de les ames de casa 
5324€  Recaptació pels carrers 
100€  Ingressats directament a l’AECC 
 
Cementeri 
 
S’han reparat els desperfectes i humitats de nínxols al cementeri, el conserge 
del qual ja disposa d’un ordinador per fer les corresponents gestions. 
 
Comerç 
 
26 de Novembre es va celebrar la IIª ruta de la tapa amb el lema “Castelló a 
mos redó “ a la que participaren 14 bars i que va ser amenitzada per un 
xaranga a migdia i de nit. 
 
S’han repartit a totes les escoles del poble materials i nadales que s’han rebut 
de la unitat de normalització lingüística de la Diputació de València. 
 
Hem participat junt a l’associació de comerciants de Castelló en la campanya 
d’hivern on es sortejaren dues cistelles de nadal.   
 
ÀREA DE MEDI NATURAL, AGRICULTURA I ENERGIES RENOVABLES 

Després de les dues primeres setmanes de desembre, els sindicats 
del camp estimàren que el darrer temporal de pluges fortes i 
continuades amb inundacions en algunes zones del passat mes de 
desembre, acompanyat de vent i fins, haurà  deixat unes pèrdues 
directes en el camp valencià que s'acosten als 300 milions d'euros. En 
aquesta quantia no es contemplen els jornals que s'han perdut i una 



altra sèrie de pèrdues indirectes que sens dubte s'han produït o es 
produiran. 

A aquesta xifra cal sumar la quantitat de més de 250 milions d'euros 
estimada ja en el seu moment pels efectes de la greu sequera i la 
d'altres adversitats climatològiques la qual cosa ha provocat que l'any 
2016 siga molt nefast per als agricultors del País Valencià. Podríem 
estar parlant en conjunt d'unes pèrdues climatològiques al 
voltant  dels 600 milions d'euros, doncs s'ha passat d'un període 
d'extrema sequera a episodis de temporals de pluges, inundacions  i 
vents. 

Pel que venia passant abans dels temporals, al plenari de 
l'Ajuntament ja aprovarem, per unanimitat, una moció per sol·licitar 
l'exempció i reducció de diverses mesures fiscals (IRPF a mòdul 0 i 
exempcions de l'IBI rústic). Ara, amb  més motius, ens reafirmem en 
les sol·licituds per l'agreujament de la situació per les pluges i les 
inundacions. 

Així que des del 22 de desembre ja elaboràrem diverses primeres 
estimacions de danys i necessitats de reparacions (que us adjuntem) 
que remetérem a la Dció. Gral. de l'Aigua en la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
per què el Consell de la Generalitat Valenciana prenguera l'Acord del 
23 -publicat al DOGV del 27- mitjançant el qual s'establien els 
procediments per avaluar els danys (en 45 dies) i habilitar les línies 
d'ajudes i les mesures necessàries per paliar els danys dels temporals 
de pluges i les inundacions. 

Tant el Govern d'Espanya com la Generalitat Valenciana han 
reaccionat ràpidament anunciant línies d'ajudes, encara que dirigides 
a la reparació de les infraestructures fortament afectades pels 
temporals; però, de moment,  no s'ha establert cap mesura per a 
compensar directament als llauradors i ramaders afectats.  

Les organitzacions sindicals del camp, com els ajuntaments afectats, 
sí que reclamen suport i ajudes directes per als agricultors perquè 
puguen netejar i recuperar la capacitat productiva dels seus horts i 
bancals, afectada greument pels danys patits en les seues 
explotacions, doncs es preveu una elevada pèrdua de renda. 

Des de que tornaren les aigües als seus caixers, les brigades de 
l'Ajuntament de Castelló s'han dedicat, primer a retirar els arbres 
caiguts o tombats, les embarrerades de canyes i runa que hi havia als 
passos inundables dels rius i camins; i, més tard,  a la reparació 
ràpida dels mateixos, així com a la retirada del fang i la reparació 
dels camins de terra municipals dels polígons més afectats per les 
inundacions (1, 3, 16 i 17). Les últimes operacions han estat redreçar 



pins i xiprers, talar pins amb inclinacions perilloses  al casc urbà i 
"parxejar" els clots dels camins asfaltats. 

Mentrestant estem elaborant escrit de reclamació amb informes de 
danys a la Confederació  Hidrogràfica del Xúquer i les memòries 
valorades i els informes per sol·licitar les ajudes, recollides en l'acord 
del Consell del passat 23 de desembre (DOGV 27/12/2016), i 
presentar-les a la Dció Gral. de l’Agència de Seguretat i Resposta a 
les Emergències a càrrec del Fons de Contingències per a l'exercici 
2017. 

De tota aquesta activitat donàrem informe detallat al Consell Agrari, 
celebrat els passat 12 de gener. Així mateix, també l'assabentàrem 
de la publicació al BOPV de les modificacions de l'Ordenança del Medi 
Agrícola, aprovades en el plenari de novembre passat; de les 
conclusions de la Jornada d'Agricultura Tradicional i sostenible, 
celebrada a Alzira el passat 17 de novembre, i dels projectes de 
renovació del Pla Local de Cremes i d'Extinció d'Incendis al Medi 
Agrícola a mamprendre els pròxims mesos. 

Encara que el final de 2016 i l'inici del 2017 han vingut marcats pels 
temporals de pluges i vent i que l'activitat d'aquest departament ha 
estat determinada per la recuperació de la normalitat als nostres 
parcs, jardins, bancals i horts, continuem amb la resta de projectes 
de millora de les condicions mediambientals de l'entorn urbà i del 
medi agrícola. 

 

Àrea d’Educació 
			  
 
El més destacat de les activitats d'aquest bimestre: 
 
La Comissió Activitats Extraescolars del CEM en aquest període 
ha coordinat: 
- El dia de l'esport escolar, celebrat 11 de novembre al poliesportiu 
municipal, en el qual al llarg de tot el matí alumnat de Primària i 
Secundària de tots els centres de Castelló practicaren esports 
col·laboratius per equips mixtes, integrats per components de tots els 
centres. L'alumnat de 'Escola Infantil també va participar amb circuits 
de psicomotricitat. 
 
- Ornat de l'arbre de Nadal: L'alumnat d'infantil de totes les escoles 
de Castelló, elaboraren en els seus centres diversos adorns per a 
l'abetus de les portes de l'ajuntament. Al llarg del matí del 21 de 
desembre passaren tots -acompanyats de mestres i famílies- per la 
plaça de l'ajuntament per col·locar el seu regal a l'arbre comunitari.   
 



El passat 12 de gener férem la darrera reunió del Consell Escolar 
Municipal en la qual ens informaren totes les comissions del CEM 
(Direccions, Convivència, Formació, Ajudes i Activitats Extraescolars) 
de les seues activitats trimestrals, valoràrem la seua incidència i 
revisarem el seu funcionament. L'alcalde i la regidora de participació 
ciutadana proposaren la creació dels Consells de participació infantil i 
juvenil (Consell de la Infantesa i Consell de la Joventut) i acordàrem 
crear la comissió que proposarà les línies bàsiques per a la seua 
constitució i posada en funcionament. 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. 
 
Manteniment dels edificis escolars públics 
A finals de novembre visitàrem DTE de València,  per posar en 
coneixement del director territorial, la necessitat de posar en marxa 
el projecte d'obres de remodelació que necessita l'institut L'IES 
V.Gandia i per parlar dels projectes de nova formació professional. 
Les darreres setmanes continuem fent adequacions: Fiançament de 
les instal·lacions d'aerotèrmia i ACS, reparació de prestatgeries i 
substitució de mobiliari a l'Escola Infantil Municipal. Així mateix, 
després dels  temporals  de pluges s'han netejat els desguassos del 
pati menut i hem tingut que tallar els pins del pati gran pel perill que 
es caigueren sobre la tanca i sobre les cases del veïnat. 
 
Així mateix, al Severí Torres hem recuperat la zona infantil de jocs i 
hem fet altres tasques de manteniment necessàries mentre duren les 
obres: Enllumenat exterior per l'eixida del centre verd, adequació del 
carrer d'accés infantil peatonal, reparació de les canonades d'aigua i 
desguassos als lavabos del centre verd, ...) 
 
Les obres de Severí Torres  
Després de la visita a les obres del Severí dels representants del 
BEI,  Les obres del Severí continuen interrompudes. 
Pel que sabem de les converses personals i telefòniques mantingudes 
des de finals de novembre, al llarg del mes de desembre i després de 
la reunió mantinguda per l'alcalde i este regidor amb els Sotsdirector 
General d'infraestructures de la CEICE el passat 9 de gener, podem 
resumir la situació en els següents termes: 
- La empresa no ha demanat en cap moment la paralització de les 
obres 
- L'empresa ha demanat que els serveis tècnics de la Conselleria i la 
direcció facultativa de l'obra elaboren un reformat del projecte que 
resolga les insuficiències i deficiències del projecte i l'adeque als 
reglaments de la construcció vigents en l'actualitat. 
- Els tècnics de la CEICE estan elaborant la proposta de modificat que 
li presentaran a l'empresa a final d'este mes. L'empresa adjudicatària 
haurà de contestar a la proposta de modificat  del projecte que li 



faran la Conselleria i la Direcció facultativa de l'obra per resoldre les 
mancances del projecte i adaptar-lo a les exigències dels reglaments 
de construcció vigents actualment.  
- Si l'empresa no acceptara la proposta, hauran de rescindir el 
contracte i -el més aviat possible- tornar a licitar l'obra; perquè no és 
possible adjudicar-la a la següent empresa qualificada en el procés de 
licitació. Això representaria una demora d'uns sis mesos més en la 
reanudació de les obres. 
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. 
Preguntem, contem el que sabem i fem el que podem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Notícies locals 

La Banda Simfònica Lira Castellonera a l'entrada de Bandes de 
València 
La Banda Simfònica Lira Castellonera va participar el passat diumenge 26 de 
febrer en l'acte previ a la Crida de les Falleres Majors de València, que és 
l'entrada de Bandes, un dels actes més importants d'aquestes festes.  
  
Han desfilat 80 músics del poble pels carrers principals de la Ciutat, des de la 
Plaça de la Mare de Déu fins a la Plaça de l'Ajuntament.  
Ha sigut un acte molt emotiu i la Banda ha fet un bon paper interpretant amb 
molt bona sonoritat tres pasdobles (Gloria Ramírez, Fina Blasco i 
Valencianeta). 
  
Ha sigut convidada a aquest acte perquè la seua directora Beatriz Fernández 
Aucejo era aquest any l'encarregada de dirigir la interpretació simultània del 
pasdoble "El fallero" a les 14 bandes que han desfilat.  



  
Després s'ha gaudit d'una espectacular i ensordidora mascletada en un lloc 
privilegiat, davant mateix de l'Ajuntament. 
 

 
 
 

Professors de l’EPA participen en la Jornada Autonòmica de 
Centres 
Professors de l’Escola d’Adults del nostre poble participen en la primera 
Jornada Autonòmica de Centres Municipals d’EPA. 
  
El passat dia 20 de febrer es va celebrar a Cullera la primera jornada 
autonòmica de centres municipals d'EPA, on van participar els professors del 
CMFPA Paz Mínguez José Maria Salom, Cristina Grimaltos i Josep Vicent 
Martínez. Amb el títol de "Inclusió, participació ciutadana, cooperació, innovació 
i bones practiques", va estar organitzada conjuntament per la Conselleria 
d'Educació i el Col·lectiu de Mestres Municipals d’FPA amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Cullera. 
  
La finalitat de la jornada era reunir el major nombres de centres municipals 
d’FPA, així com a representants de l'alumnat per donar a conéixer la realitat i la 
situació de les escoles municipals, un total de 149 en tota la Comunitat 
Valenciana, davant els reptes que ens oferix la societat actual. 
  
La ponència marc va estar a càrrec de Miquel Soler, secretari autonòmic 
d'Educació, i al llarg del matí diferents tipus de centres, així com associacions 
d'alumnes, van exposar la seua manera de treballar amb un sola finalitat, que 
qualsevol persona tinga la possibilitat d'aprendre al llarg de la vida i aquest 
aprenentatge ha de basar-se en propiciar l'adquisició de nous coneixements, 
aproximar la formació, lluitar contra l'exclusió social i econòmica, i estimular el 
creixement personal des d'un esperit crític, tolerant i democràtic. 
  
Així mateix el professor del  CMFPA Paz Mínguez, Josep Vicent Martínez, va 
participar amb una ponència on s'analitzava la situació dels centres municipals 
d’FPA, així com del professorat dels mateixos. 
  



Ja de vesprada vam poder gaudir de dos experiències innovadores i de bones 
pràctiques com la de la utilització de videojocs per a les classes d'EPA i la de 
treballar per la igualtat entre dones i homes des dels CMFPA. 
 

 
 

La Policia Local visita l’Escola Infantil Municipal 
El divendres 10 de Febrer els xiquets i xiquetes de l’Escola Infantil Municipal 
van rebre la visita de la Policia Local de Castelló, Els agents compartiren i 
ensenyaren el seu ofici a tots els xiquets/es de l’escola. 
 Pogueren veure de ben prop el cotxe i la moto de la Policia i gaudiren d’allò 
més quan pujaren i feren sonar la sirena. Es van posar els cascs i les gorres 
pertinents i pareixien autèntics policies. 
 Fou un matí amb molta il·lusió, emoció i entusiasme per als xiquets/es. 
 

 
 
 

Pla de Transició Primària/Secundària 
 



Han començat les activitats per l'alumnat del «Severí Torres» i el «9 d'octubre» 
de Senyera, per a conéixer l'Institut «Vicente Gandia», activitats que contempla 
el Pla de Transició. 
  
En concret, va començar el dia 15 de febrer amb una Reunió per a les famílies, 
on la Direcció del centre va explicar les qüestions formals de funcionament de 
l'institut i les novetats que trobaran respecte als actuals estudis a Primària. 
  
La setmana següent, el 22 de febrer, quatre Alumnes-Ajudants de l'institut 
visitaren els dos col·legis per explicar, des del punt de vista de l'estudiant, com 
és el dia a dia al centre i respondre a les preguntes i dubtes dels futurs 
estudiants. 
  
A continuació, el 23 al matí varen ser els i les alumnes de Primària els que 
visitaren el «Vicente Gandia», amb assistència a una classe inclosa. Aquest 
mateix dia, a les 19'00 hores assistiren acompanyats de les famílies a la 
«Vesprada de portes obertes», visita guiada per l'Alumnat-Ajudant i on els 
diferents departaments ofereixen un miniconcert, una coreorafia, una exhibició 
de badminton, experiments químics i físics, o com es treballen les diferents 
matèries.  
Aquestes activitats conclouen el dia 1 de març, a la vesprada amb una tertúlia 
literària organitzada pel Club de lectura i els voluntaris i amb la participació dels 
futurs alumnes de 1r d'ESO i les seues famílies. 
  
El pas d'un centre a l'altre es fa amb la major normalitat possible i amb la 
coneixença prèvia de les instal·lacions i espais, però també de com es 
desenvolupa la vida acadèmica al «Vicente Gandia». 
 

 
 



 
 

La Selecció Valenciana de nou es nodreix del futbol del nostre 
poble 
El nostre cadet Miquel Roca ha sigut convocat per a la Selecció Valenciana 
Masculina sub-15. 
 
Enguany ja són tres els nostres jugadors que, de moment, han estat convocats 
en diferents categories per la Selecció Valenciana, després de que Alba i Iker 
foren convocats per a la sub-12 en categoria femenina i masculina 
respectivament. Però aquest reconeixement no va només per a ells tres, sinó 
també per als seus companys d'equip i entrenadors. 
 
Enhorabona a Miquel i a tots els membres de l'Escola. 
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RESERVA JA LA TEUA PLAÇA 
APROFITA LA MATRÍCULA REDUÏDA FINS EL 23 DE JUNY 
  
La nostra oferta educativa: 
 
Estimulació musical fins els 5 anys 
Expressió musical a partir dels 6 anys 
Instrument a partir dels 7 anys 
Vols conèixer el nostre mètode Willems d´aprenentatge musical d´Expressió 
Musical? 
  
Edgar Willems presenta un sistema pedagògic en el que destaca 
 "... el concepte d'educació musical i no el d'instrucció o d'ensenyament 
musical, per entendre que l'educació musical és, en la seva naturalesa, 
essencialment humana i serveix per despertar i desenvolupar les facultats 
humanes" 
Contribueix així a una millor harmonia de l'home amb si mateix en unir els 
elements essencials de la música amb els propis de la mentalitat humana. Per 
a això mostra la música com un llenguatge, com una progressió, desenvolupant 
l'oïda o "intel·ligència auditiva" i el sentit rítmic, que senten les bases per a la 
pràctica del solfeig. Un solfeig que presenta noves tècniques i que troba en el 
musicograma la millor manera d'abordar-amb els més petits. 
 El mètode Willems s'orienta a l'educació dels nens, tractant que siguen quines 
siguen les seves dots musicals puguen desenvolupar a través de la música les 
seves facultats sensorio-motrius, cognitives i afectives. L'activitat musical 
s'entén com un camp obert i plural que afavoreix el desenvolupament artístic i 
cultural en què es combina la manera de fer, el saber i el ser per millorar la 
intel·ligència musical i la sensibilitat estètica de l'alumne, com a individualitat i 
com a ésser social. 
 Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 18.30 a 20hores. 
Telèfon: 96 245 00 85 
 
 
Presentació del llibre: Fer harca II a la Sardinera 
 
El llibre “Fer Harca (2). Més històries medievals valencianes”, es va presentar  
divendres 10 de febrer a les 19h en el Centre Social La Sardinera.      
Després de l’enorme èxit de “Fer Harca. Històries medievals valencianes”, 
arriba una segona entrega d’eixes píndoles sobre el nostre passat que Frederic 
Aparisi, Vicent Baydal i Ferran Esquilache tracen amb l’enginy, l’agilitat i la 
sorprenent capacitat de seducció dels bons historiadors. Ací aborden 
interessants qüestions generals de la societat baixmedieval com l’eclosió de la 
diversitat lingüística, el paper social de les dones, el funcionament de la 
medicina, la xarxa de fires mercantils, el tabú del canibalisme o el càstig previst 
per als banquers que defraudaven els seus clients. Així mateix, s’endinsen en 
aspectes diversos de productes tan essencials per a la dieta humana com els 
cereals i el pa o altres de caràcter complementari, com el torró i el sucre de 
canyamel, que troben el seu origen, precisament, en aquella època. També el 
llegat andalusí i les sempre inestables relacions entre cristians i musulmans 
centren la seua atenció, amb textos sobre les Coves dels Moros, la figura del 



sàyyid Abu Zayd o la crema de Cocentaina en agost de 1304. En esta ocasió, a 
més a més, els tres membres del Grup Harca recreen literàriament sengles 
passatges de la història valenciana: l’intens setge de Montcada en 1234 per 
part de tropes feudals i l’esclavització de tota la seua població andalusina, els 
moments previs a la revolta protagonitzada pel jurista morellà Francesc de 
Vinatea contra els monarques Alfons el Benigne i Elionor de Castella, i la vida 
quotidiana dins dels murs de l’aparentment tranquil monestir de Sant Jeroni de 
Cotalba, en la Safor. Un fascinant i captivador viatge que es tanca amb una 
ruta per les petjades en terres valencianes de la conquesta de Jaume I. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

Izquierda Unida trau  endavant una iniciativa al Congrés per a eliminar 
milers de quilòmetres de canonades d’amiant encara en ús pel seu efecte 
“altament cancerigen” 

La diputada d’Izquierda Unida Eva García Sempere ha aconseguit tirar 
endavant en el Congrés la iniciativa elaborada per esta formació, el contingut 
de la qual va ser presentat públicament el passat mes de gener a Sevilla, per la 
qual s’aprova l’elaboració i posada en marxa d’un Pla d’Eliminació de les 
Conduccions d’Aigua Potable de Fibrociment, més conegudes popularment 
com canonades d’amiant. D’esta manera, en els pròxims anys les distintes 
administracions hauran de substituir milions de tones de conduccions encara 
en ús amb este material, distribuïdes en més de 40.000 quilòmetres de 
canonades, segons diversos càlculs. 
La proposició no de llei que va defendre García Sempere en nom del Grup 
Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos va ser debatuda i votada en la 
Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de la Cambra Baixa, i va 
comptar amb el recolzament de totes les formacions excepte el PP. En concret 
la iniciativa insta el Govern a, en primer lloc, “dur a terme una auditoria sobre la 
quantitat i situació de les canonades de fibrociment existents en les 
conduccions i xarxes d’aigua potable del conjunt d’Espanya”. 
A partir d’ací, es procedirà a “elaborar i aprovar un Pla d’Eliminació de les 
Conduccions d’Aigua Potable de Fibrociment, establint un horitzó temporal a 
partir del qual estarà totalment prohibida l’existència d’este tipus de xarxes 
perjudicials per a la salut”. Per a facilitar el recolzament de la resta de grups, 
Izquierda Unida va deixar obert el termini per a executar-ho, encara que ja ha 
valorat públicament que no hauria de superar els cinc anys, segons la 
informació tècnica de què es disposa. 
García Sempere va destacar en la seua exposició el caràcter “altament 
cancerigen” del fibrociment -compost per amiant i ciment- i com l’Agència 
Internacional d’Investigació contra el Càncer, entre altres institucions “ja va dir 
que no hi ha nivell d’exposició segur. Les últimes investigacions ho relacionen 
amb el mesotelioma, els càncers de pulmó, colorectal, gastrointestinal, de gola, 
renyó, esòfag, vesícula biliar, i queda molt clar que el risc és tant per inhalació 
com ingestió”. 
En la seua documentada intervenció, la parlamentària d’IU va apuntar també 
que segons l’enquesta nacional sobre subministrament d’aigua potable i 



sanejament que realitzen les associacions gestores en tot l’Estat espanyol 
“s’estima que encara queden prop de 40.000 quilòmetres de xarxes 
d’abastiment, especialment en els nuclis urbans més xicotets”. 
Va postil·lar que a pesar que el nostre país “va fer els deures prompte amb 
l’aprovació en 2001 de la prohibició de l’ús, comercialització i distribució de 
l’amiant i derivats, anem tard per a abordar els resultats d’anys d’ús massiu” 
Eva García Sempere va acceptar la inclusió d’una esmena d’addició que 
contempla que esta mesura comprenga també les xarxes de regadiu, a més 
que s’articulen mecanismes de finançament perquè els costos que contempla 
la substitució d’estes canonades no recaiga només en una única administració, 
sobretot els ajuntaments mes xicotets i amb menys recursos. 
 
Tal com va demanar la comissió “Fibrociment, no gràcies” el passat mes de 
desembre, només a la província de València encara hi ha 84 centres educatius 
afectats per l’amiant. Cal dir que en 44 d’aquestos centres ja s’està actuant en 
la retirada d’aquest material perjudicial per a la salut. Altres 40 permaneixen a 
l’espera. 
Des d’Esquerra Unida seguirem treballant perquè cap centre educatiu continga 
fibrociment i esperem que això arribe abans que acabe aquesta legislatura, tal 
com es va comprometre la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació. 
       Grup Municipal EU-Castelló de 
la Ribera 
	 	 	 	
 
PSPV-PSOE 

 

Des del partit socialista , estem convençuts que es pot canviar la manera de fer 
politica, oberta , participativa, en tots els aspectes. Això és un ferm compromís 
que adquirim , des de que estem treballant en l'equip de govern, amb les 
regidories de participació ciutadana i d'esports. 
Ja està en marxa el portal de ciutadania per primera vegada al nostre poble i és 
la direcció a seguir, comptar amb els ciutadans per contribuir a fer un poble 
entre tots i per a tots 

Cal dir que des del canvi de govern en les institucions valencianes, s'està 
notant en les politiques tant en sanitat, que tant ha sofert pel govern del PP , a 
l'educació , beques, llei de dependència, la llengua , l'ocupació, corrupció i tants 
serveis publics que tots els ciutadans fem ús d'ells i sense. 

No té nom el que han fet en el nostre pais i crec que tots hauríem de fer-nos 
una pregunta sobre aquest tema si tot això desaparegués o haguérem de 
pagar de la nostra butxaca , amb els nostres salaris d'avui en dia: 
Et pots pagar una operació de gola ???  
Pots pagar el col·legi dels teus fills amb el teu sou? 
pots enviar als teus fills a Estudiar a la universitat ?? 

Tens un contracte de treball amb un bon sou ? tens seguretat en el teu treball 
?? 
cobres una pensió digna ? 



Segur que la majoria contestaria , que NO  
per contra és la teva contestació fóra que Si , cal donar-te la enhorabona . 

Per això els socialistes defensem , unes politiques justes , la igualtat 
d'oportunitats per a dones i homes,  la defensa d'una sanitat pública, educació 
publica, Sous justs , beques per als estudiants, Jubilacions dignes i el respecte 
a la nostra llengua i cultura., condemna unàmime a qualsevol tipus de 
corrupció. 

Un futur per les següents generacions!!!! 

Continuarem lluitant 

PSPV- Socialistes de Castelló 
 
 
 
Partit Popular de Villanueva de Castellón 
 
Volem utilitzar aquestes primeres linies de l'escrit per lamentar i condemnar 
l'últim atac terrorista a Londres, el terroristes deixen clar atacant el parlament 
de Westminster qui es el seu enemic, la democràcia, i no s'enganyen, ja que la 
unió de tots els demòcrates derrotarà la barbàrie terrorista. 
 
A finals de Març es reuniran els presidents/es i caps d'estat dels païssos 
europeus a Roma, per a commemorar el 60º aniversari dels tractats de Roma, 
que assegueren les bases del que a dia de hui coneguem com a Unió Europa. 
En aquestos 60 anys es indubtable la gran aportació d'aquesta institució com a 
garant de la pau al continent. El  projecte europeu representa la voluntat dels 
païssos implicats en sumar esforços per a fer prosperar els pobles i ser la zona 
de lliure circulació i llibertat que tants elogis desperta a nivell mundial. 
 
Es cert que s'han comes errors en el procés, errors que deuen corregir-se, 
sobretot en l'última dècada, en la que la greu crisi econòmica va centrar els 
esforços de l'executiu comunitari deixant de banda tal vegada altres polítiques 
d'integració i donant la sensació de ser una unió econòmica de païssos mes 
que una verdadera unió de pobles lliures. Estos errors poden i deuen corregir-
se, però no podem perdre la fe en la Unió Europea, per que la Unió Europea 
som tots i per que en un mon globalitzat on els conflictes traspassen fronteres 
regionals i es convertixen en problemes a escala global sols la unió de tots els 
europeus i europees es garantia per a protegir els estats democràtics i de 
dret  i les proteccions socials necessaries que ara donem per descomptades 
però que tantes lluites els va costar a les passades generacions per a 
conquistar-les. 
 
Una de les grans amenaces per al futur en comú ha sigut el Brexit, que una 
vegada es convertixca en realitat significarà un pas enrere en la integració 
continental. Una altra gran amenaça son els populismes que estan naixent en 
alguns païssos i que proposen la dissolució de la unió europea i un retorn a 
posicions nacionalistes i proteccionistes que tants conflictes han generat en el 
nostre continent, tenint com a gran exemple les dos guerres mundials. Al final 



dona igual si es tracta del front nacional a França, podemos a Espanya, Syriza 
a Grècia o el moviment 5 estrelles a Itàlia, les seues propostes son les 
mateixes. 
 
Al nostre Ajuntament ja no ondeja la Bandera de la Unió Europea per que 
l'actual tripartit que governa va decidir retirar-la, des d'aci volem requerir al 
senyor alcalde per que torne la bandera  i per que deixe d'utilitzar l'ajuntament 
per a proselitismes sectaris, l'Ajuntament es de tots/es i per tant sols deuen 
exhibir-se els símbols i banderes que ens representen tots/es.  
Tenim que apendre del projecte europeu i construir el futur sobre allò que ens 
uneix, i no sobre el que ens separa. 
 
Passetjant un poc pel poble podem vore com els carrers estan un poc mes 
bruts, hi han zones que requereixen mes intervenció, al poliesportiu hi ha fins 
una canastra trencada en terra que ni s'ha reposat ni s'ha retirat, donant una 
mala imatge del recinte així com representant un perill que a algun 
desprevingut. Tot això per no parlar de les nits senceres que han passat focus 
encesos al poliesportiu, amb el consegüent desperdici energètic i, per 
descomptat, econòmic. 
 
Volem pensar que tots estos problemes es resoldran prompte ara que disposen 
de mes pressupost al pujar la majoria de taxes i l'IBI, encara que son 
problemes que baix el nostre punt de vista no requereixen un augment 
pressupostari per a solucionar-los, amb un poc de cura i sentit comú es poden 
resoldre fàcilment. 
 

Ja per finalitzar volem dedicar les últimes línies per a felicitar la Junta Central 
Fallera, a les diferents comissions i tots/es i cada un dels fallers i falleres per 
fer-nos passar de nou un mes de Març ple de festa, foc i polvora. 
 
 
 GCIE-COMPROMÍS 
 
En breu es compliran dos anys que es va conformar l’equip de govern 
d’esquerres que gestiona l’ajuntament. 
Costa molt, tot costa, cada cosa que es necessita per gestionar un poble com 
Castelló suposa un esforç per part de tots els que pertanyen a l’ajuntament; 
cada pas que s’ha de donar necessita passar per tots els canals necessaris per 
que es porte a bon terme cada projecte que s’emprén des de l’equip de govern. 
I has d’estar dins per veure el que suposa, per comprovar en viu els passos 
que has de donar, arribar a solucions mitjançant el diàleg obert amb tots els 
que fan possible millorar Castelló. 
Nosaltres seguim siguent els mateixos que es reunien per debatre les diferents 
decisions que s’han de prendre per aconseguir que es duga endavant cada 
projecte, continuem siguent una agrupació que almenys una vegada al mes, es 
reuneix per informar els seus participants de tot allò que es gestiona al nostre 
ajuntament, que dona comptes a qui vulga preguntar i saber, respecte tot allò 
que passa en els carrers del nostre poble. 



Cada component té un valor impagable i la llibertat d’exposar la seua opinió 
davant una situació exposada, aporta punts de vista que són propis i ajuda a 
millorar les decisions preses arribant a un punt de consens entre totes les parts, 
que eximeix de responsabilitats la individualitat i dóna valor al treball en equip. 
De veritat que costa. 
Quan ens presentàrem a les eleccions, demanàrem a la ciutadania que 
necessitàvem que s’implicaren  en el funcionament del poble, ahí seguim. 
Creguem en les persones, per això cada cosa que fem, està feta per afavorir 
que aquestes participen de cada esdeveniment que arribe als carrers de 
Castello. 
GCIE-Compromís, no ha canviat els seus principis pel fet d’aconseguir 
l’objectiu que es perseguia, continuem escoltant a tots, fent cas dels consells i 
els diferents tipus d’assessorament que ens arriba des de tots els estaments 
implicats en la vida social i política de la nostra ciutadania, pertanya aquesta a 
persones que formen part del poble, tècnics de l’ajuntament, integrants de les 
associacions que conformen la vida de la societat castellonera, mares, pares o 
fills.   
Si tots aporteu, Castelló es fa més gran, aprèn a entendre els punts de vista de 
cadascacú de vosaltres i fa que aquest creixement es compartisca entre cada 
participant, renunciar a açò resultaria renunciar als nostres principis, i ja sabeu 
el que passa quan algú perd els orígens. 
Compartir fa feliç, si compartim objectiu, farem que el nostre poble el facen les 
persones que el formen, i aquest és el principi de GCIE- Compromís.  
 
	
 
 
	
	
	
	
 
	
 

	
	

	
	

 

 
 



 

	
	



	


