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1. Salutació de l’Alcalde

E. Òscar Noguera Alberola
Alcalde de Castelló

És sabut per tota la població, que les últimes dades
respecte la situació de la pandèmia que ens ha tocat
viure comencen a ser de nou , si més no, preocupants.
La subdirecció general d’epidemiologia, vigilància
de la salut i salut ambiental de la direcció general
de Salut Pública i Addiccions, ha emès un informe
en el que s’exposen les dades dels diferents pobles
pertanyents a cadascun dels departaments de salut
als que es situen les diferents poblacions del País valencià en el que s’estableixen uns nivells de risc respecte el número de casos que estan produint-se a
aquests municipis i ho estructura en un total de 4:

aconseguir parar la pandèmia a la part de societat
que ens correspon.
I ser responsable suposa complir amb les mesures
que des de sanitat s’estan implementant i que pot
ser ara caldria recordar-les:
- Les reunions socials en àmbits públics i privats es
poden celebrar amb un màxim de 10 persones.
- Es redueix la mobilitat nocturna a les hores que van
des de l’1:00 hores de la matinada fins a les 06:00,
excepte per a l’adquisició de medicaments, l’assistència a serveis sanitaris, el compliment d’obligacions laborals i el retorn al domicili realitzant
alguna d’aquestes activitats.
- L’oci nocturn estarà obert fins a les 00:30 hores de
la matinada i es mantindrà obert en horari de bar i
cafeteria.
- En aquests espais el nombre de gent màxim serà del
50% del local a l’interior i de 10 persones per taula a
les terrasses.
Podeu ampliar la informació si accediu al següent enllaç:

Poblacions amb nivell 3 ( risc instantani molt alt)
Poblacions amb nivell 2 ( risc instantani alt)
Poblacions amb nivell 1 (risc instantani baix)
Poblacions amb nivell 0 (sense risc instantani)
Castelló es troba entre les poblacions amb nivell 3.
Més enllà de les dades, que si més no haurien de
ser suficients perquè es tingués en compte que la
incidència de casos al poble hauria de ser susceptible de considerar-se com altament perillosa, és important fer una advertència a la població per a fer
una crida a la RESPONSABILITAT, la nostra, la que ja
hem demostrat que podem tindre quan la situació
requereix, que cadascun/ dels/de les membres del
nostre poble oferisca el millor de sí mateix, per ell
o ella mateixa i pel seu entorn familiar (amics/es,
germans/es, coneguts/des...). Aquesta acció responsable, farà que ens demostrem que serà possible

https://presidencia.gva.es/documents/162280493/169676774/
VAL-noves_mesures.pdf

Només cal fer un pas més enllà, arribar una miqueta més lluny del que ja s’ha arribat en aquests últims
mesos en els que hem pogut deixar sense incidència
la pandèmia, i fer que tornem a ser un poble en el que
no hi ha cap cas en tot el seu terme.
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2. Plenaris municipals
iJuntes de Govern
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 22 DE GENER
DE 2021

post 2021, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat .Respecte del termini i forma de justificació de
les subvencions nominatives concedides contemplar
la possibilitat de pagaments parcials prèvia aportació
de la documentació justificativa de la despesa, en tot
cas els beneficiaris de les ajudes hauran de presentar
la documentació justificativa de l’import total d’estes
com a màxim el 20 de novembre de 2021.

Sessió 1/2021
ASSISTENTS
Sr. Alcalde-president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

4.-PRESTACIONS SOCIALS. SOL·LICITUD SERVEI
MENJAR A CASA.Vista la proposta del departament de serveis socials,
la Junta de Govern aprova per unanimitat la següent
proposta:
(...)- Inclusió en llista d’espera com a demandant del
servei del menjar a casa amb una puntuació de 27
punts.

Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
BRYAN RICHART CHAFES
SECRETARIA PER DELEGACIÓ:
ROSA M.ª CRESPO RODRÍGUEZ
A les 12:00 hores, es reuneixen al Saló de Sessions de
la Casa Consistorial, les senyores i senyors membres
de la Corporació al marge esmentats.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 12:22 hores, per la qual
cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF,
estenc la present acta i com a Secretari general certifique.

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 21 de
desembre de 2020.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ
DE 2021

2.-CONCESSIÓ LLICÈNCIES D’OBRA:
2.1.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA MENOR.
2.2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA SEGREGACIÓ2.3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR.-EXP.
2.4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA.IMPORT
2.5.- CONCESSIÓ LLCÈNCIA D’OBRA.
2.6.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRA.EXP.
Les concessions i informes de llicència d’obra
és podeu veure complets en: elmiragall.org/ca
sello-som

Sessió 2/2021
ASSISTENTS
Sr. Alcalde-president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
BRYAN RICHART CHAFES

3.- CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.
Vista la proposta d’acord de data 22 de gener de 2021
de les subvencions nominatives previstes al pressu-

Secretaria per delegació:
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6.- 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.-

ROSA M.ª CRESPO RODRÍGUEZ
A les 12:40 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, Oscar Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada
amb seguiment de les formalitats legals escaients,
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament,
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

7.- ADHESIÓ CONVENI SIUSS SERVEIS SOCIALS.La Junta de Govern Local, aprova per unanimitat
adherir-se al Conveni Subscrit en data 1 de febrer de
2021, entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
i la Generalitat Valenciana, per a la difusió i implantació del SIUSS i la seua aplicació informàtica i l’intercanvi d’informació.
8.- APROVACIÓ BASES DELS LXV PREMIS LITERARIS 2021.La Junta de Govern Local, aprova per unanimitat
l’aprovació de les Bases dels LXV dels premis literaris
2021.
BASES DELS LXV PREMIS LITERARIS 2021
Premis de narrativa, poesia i literatura infantil
L’Ajuntament de Castelló amb l’objectiu de fomentar l’ús literari del valencià de la comarca de la Ribera Alta, convoca el LXV Certamen Literari Castellum
Ripae en les modalitats narrativa, poesia i literatura
infantil.
Desitgem que la festa anual d’atorgament dels premis
siga una cita obligada per a tots aquells qui creiem en la
cultura Valenciana i en particular en la del nostre poble.

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 21 de
gener de 2021.
2.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ .3.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.Es retira del punt de l’ordre del dia.
4.- 
DENEGACIÓ CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
LUCRATIVA.Vista la sol·licitud de permís de col·locació de taules i
cadires a la via pública que tot seguit es relaciona, la
Junta de Govern Local acorda per unanimitat la denegació.

9.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:
No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca la sessió a les 13:35 hores, per la qual cosa i
a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, estenc la
present acta i com a Secretari general certifique.

5.- PRESTACIONS SOCIALS.5.1. SERVEI AJUDA A DOMICILI.	Vistos els informes del departament de serveissocials, la Junta de Govern Local, aprova per
unanimitat.
5.2. SERVEI MENJAR A CASA.	Vistos els informes del departament de serveis
socials, la Junta de Govern Local, aprova per
unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 23 D’ABRIL
DE 2021
Sessió 3/2021
ASSISTENTS:
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Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF,
estenc la present acta i com a Secretari general certifique.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 28 DE MAIG
DE 2021

No assistents:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
Castelló, 23 d’abril de 2021

Sessió 5/2021
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

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

Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ
No assistents:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ

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 4 de
març de 2021.

A les 12:30 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, Oscar Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada
amb seguiment de les formalitats legals escaients,
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament,
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.3.- CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES.Vista la proposta d’acord de les subvencions nominatives previstes al pressupost 2021, la Junta de Govern
Local, aprova per unanimitat.
Les subvencions i informes és podeu veure complets
en: elmiragall.org/casello-som

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 30
d’abril de 2021.

4.- PRESTACIONS SOCIALS.SERVEI AJUDA A DOMICILI.- Vistos els informes del
departament de serveis socials, la Junta de Govern
Local, aprova per unanimitat.

2.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

5.- 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.-

3.- DENEGACIÓ CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Vista la sol·licitud de permís de col·locació de taules
i cadires a la via la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat la denegació.
Vist les múltiples queixes veïnals que es venen pre-

6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:
No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 12:25 hores, per la qual
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sentant davant aquest Ajuntament per la producció
de molèsties als veïns a conseqüència de la terrassa
en la via pública de l’activitat del bar, del carrer(...)
d’aquest terme municipal. Vistes l’existència de denúncies per part de la Policia Local.

A les 12:02 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, Oscar Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada
amb seguiment de les formalitats legals escaients,
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament,
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

4.- 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC: TAXA CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE.Vist l’Informe emès per la Tècnica de Joventut en relació al programa formatiu per a Joves Ribera en xarxa 2021, formació bàsica, la Junta de Govern Local,
aprova per unanimitat el preu públic de la Taxa de
curs de monitor de temps lliure.

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data28 de
maig de 2021.

6.- PRESTACIONS SOCIALS.6.1. SERVEI MENJAR A CASA.Vist l’informe del departament de serveis socials, la
Junta de Govern Local, aprova per unanimitat.

2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR .Les concessions i informes de llicència d’obra és podeu veure complets en: elmiragall.org/casello-som
3.-SERVEI AJUDA A DOMICILI.- Vist l’informe del
departament de serveis socials, la Junta de Govern
Local, aprova per unanimitat.

7.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:
No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 12:46 hores, per la qual
cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF,
estenc la present acta i com a Secretari general certifique.

4.-MODIFICACIÓ DATA TERMINI LLIURAMENT BASES CERTAMEN LITERARI CASTELLUM RIPAE.
5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES:
No hi ha cap.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY
DE 2021
Sessió 6/2021
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
Srs. Vocals:
TERE FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
Secretaria per delegació:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ
Castelló, 25 de juny de 2021
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I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 12:38 hores, per la qual
cosa i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF,
estenc la present acta i com a Secretari general certifique.

tant dones com fills/es assassinades. El Sr. López Vidal (PP) llig el manifest.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

Juntes
de Govern

1.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA. Mª DOLORES SOLER LORENTE
El Sr. Alcalde presenta a Mª Dolores Soler Lorente i li
dona la benvinguda.
La Mª Dolores Soler Lorente (GCIE) pren possessió
prometent el càrrec de regidora de manera reglamentària.
2.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.(Acta sessió 19 de novembre de 2020).
La Sra. Soler Lorente (GCIE-Compromís) s’absté perquè no va assistir.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta. 11 vots a favor ( 7 GCIE + 1 EU+ 2 PSOE + 1 PP)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2021
Sessió 1/2021
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

3.- DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dona compte de les següents resolucions d’alcaldia.

Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) LOLA SOLER LORENTE (GCIE) TERE FUSTER ORTIZ (GCIE) XAVIER
TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE) ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE) amb ZOOM
BRYAN RICHART CHAFES(EU) RAQUEL HERRERO
SANCHEZ (PSOE) LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
JOSE LOPEZ VIDAL (PP)

4.-INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.5.- ELECCIÓ JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.- L’elecció dels Jutges de Pau titular es produí mitjançant votació secreta. Per a la designació de Jutge/ssa de Pau
titular, el número de vots amb el nom de Maria Molina
Chorda va ser de 8 sobre el total d’11, votant-se per
majoria absoluta.

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

6.- MOCIONS
MOCIÓ GCIE-COMPROMIS PER A L’ADOPCIÓ DE
MESURES ENFRONT
DE LA COVID-19 DAVANT LA GRAVETAT DE LA SITUACIÓ ACTUAL .- La Sra. Fuster Ortiz (GCIE-Compromís)
llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta, 8 vots a favor ( 7 GCIE+ 1 EU) i 3 abstencions (
2PP+1 PSOE).
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PERQUE EL PERSONAL
DOCENT SIGA CONSIDERAT PRIORITARI EN LA SEGONA FASE DE VACUNACIÓ CONTRA
LA COVID-19 .- El Sr. Sr. Garrigues González
(GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta 7 vots a favor ( 7 GCIE-Compromís) 4 abstencions ( 1 EU + 1 PSOE + 2 PP).

No assistents:
VICEN CAEROLS VIDAL(PP) HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE)
Castelló, 21 de gener de 2021
A les 20:09 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial
les senyores i senyors membres de la Corporació al
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.
Abans de començar demana que es faça un minut de
silenci per totes les víctimes de violència de gènere,
8
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EU CONTRA LA
TRACTA I LA PROSTITUCIÓ I PER AL TANCAMENT
DELS PROSTÍBULS.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta, 9 vots a favor ( 7 GCIE + 1 EU
+ 1 PSOE) i 2 vots en contra ( 2PP).
MOCIÓ EU PER A REDUIR LES RÀTIOS EN EDUCACIÓ PER A GARANTIR UNA EDUCACIÓ SEGURA I
INCLUSIVA.
El Sr. Richart Chafes (EU) llig la moció.
Sotmesa a votació no es aprovada per majoria absoluta, 3 vots a favor ( 1EU+ 2 PP) 1 en contra ( 1 PSOE) i
7 abstencions (7 GCIE-Compromís).
MOCIO PP REDUCCIÓ MÒDULS IRPF EN L´AGRICULTURA.
El Sr. Aviño Puertos (PP) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta 9 vots a favor ( 7 GCIE-Compromis + 2 PP) 1
abstenció (1EU) 1 en contra (1 PSOE)
Votació urgència incloure una nova moció presentada pel grup municipal EU . Sotmesa a votació , es
aprovada per unanimitat incloure la moció
MOCIÓ EU SOBRE LA REGULACIÓ DEL PREU DE
L’ELECTRICITAT.
Sotmesa a votació no es aprovada, 1 vots a favor (1
EU), 2 en contra (2PP) i 8 abstencions (7 GCIE-Compromís + 1 PSOE).

(PP)
JOSE LOPEZ VIDAL (PP) VICEN CAEROLS VIDAL(PP)

7.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.Després d’escoltar i contestar el precs i preguntes dels
regidors i regidores i del públic en general, vist que no
hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca
la sessió a les 22:28 hores.

3.- 
APROVACIÓ DEL TRAÇAT DEL PROJECTE
D’OBRES DE CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR DE
L’EDAR DE SENYERA-SANT JOANET.El Sr. Alcalde explica el projecte.
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat.

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS
No assistents:
ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE)
Castelló, 11 de febrer de 2021
A les 19:04 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial
les senyores i senyors membres de la Corporació al
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.
Sotmesa a votació la urgència de la sessió plenària és
aprovada per unanimitat.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:
1.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT.- El Sr. Alcalde explica l’acord.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021.El Sr. Alcalde explica la modificació.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

4.- APROVACIÓ PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE L’IVACE EN MILLORES INFRAESTRUCTURES PARCS EMPRESARIALS.El Sr. Alcalde explica la participació.
Sotmesa a votació queda aprovada per majoria absoluta
9 vots a favor (6 GCIE + 2 PSOE + 1 EU) i 3 abstencions (3PP)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
PLE CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2021
Sessió 2/2021

5.- RENÚNCIA REGIDOR.El Sr. López Vidal (PP) anuncia la seua renúncia com
a regidor però abans de acomiadar-se desitja donar-li
les gràcies a Salvador Alvarez i a Vicen Caerols per
confiar en ell a pesar de la seua joventut. Dona les
gràcies a la resta de regidors pels moments passats i,
si és el cas, demana disculpes si algú s’ha sentit ofès.

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) LOLA SOLER LORENTE(GCIE) TERE FUSTER ORTIZ (GCIE)
XAVIER TORTOSA PENADES (GCIE) RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE) BRYAN RICHART CHAFES(EU)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE) RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE) LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO

I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 19:30 hores.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ DE 2021

3.- APROVACIÓ PAGAMENT GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL.El Sr. Alcalde explica el següent acord.
Sotmès a votació queda aprovat per majoria absoluta
per 9 vots a favor ( 6 GCIE + 1 EU+ 2 PSOE) i 3 abstencions (3 PP)

Sessió 3/2021
Resolució d’Alcaldia d’aprovació.
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT . SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE CO-MERÇ.La Sra. Fuster Ortiz (GCIE-Compromís) explica el següent acord i diu que és una subvenció que fa molta
falta.
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) LOLA SOLER LORENTE (GCIE) TERE FUSTER ORTIZ (GCIE) XAVIER
TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE) BRYAN RICHART CHAFES(EU) HORTENSIA GOMEZ LLÀCER
(PSOE) RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE) LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
ANA GARCIA MAYO (PP) VICEN CAEROLS VIDAL(PP)

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT FINANÇADA AMB ROMANENT.- El Sr. Alcalde explica.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta per 9 vots a favor ( 6 GCIE+ 1 EU + 2 PSOE) i 3
abstencions (3PP).

Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS

6.- APROVACIÓ REGLAMENT CONTROL HORARI.El Sr. Alcalde explica el reglament.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

Interventor:
VICENT BOVEA BOU

7.- 
APROVACIÓ REGLAMENT INTERN CENTRE
OCUPACIONAL «EL CASTELLET».El Sr. Alcalde explica el reglament.
Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absoluta per 10 vots a favor ( 6 GCIE + 3 PP + 1 EU) i 2 abstencions (2PSOE).
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr.
Alcalde tanca la sessió a les 19:35 hores.

No assistents:
ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE)
Castelló, 17 de març de 2021
A les 19:04 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial
les senyores i senyors membres de la Corporació al
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, en primer lloc es dona la benvinguda
a la nova regidora del Partit Popular, Ana García Mayo,
qui jura el càrrec de regidora en substitució de Jose
López Vidal.
A continuació es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 1 D’ABRIL DE 2021
Sessió 4/2021
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

1.- 
DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
EXERCICI 2020.El Sr.Interventor explica resumidament les dades
principals, que consten íntegres a la

Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) LOLA SOLER LORENTE (GCIE) TERE FUSTER ORTIZ (GCIE) XAVIER
TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE) ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE) BRYAN RICHART CHAFES(EU)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE) RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE) LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO
(PP)

2.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT 2/2021.El Sr. Alcalde explica.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
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VICEN CAEROLS VIDAL(PP) ANA GARCIA MAYO (PP)
Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS
Castelló, 1 d’abril de 2021

El Sr. Alcalde explica la proposta d’acord.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
Es sotmet a votació la urgència d’un nou punt en l’ordre del dia. Sotmesa a votació queda aprovada per
unanimitat la urgència.

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

8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT INMAVI.El Sr. Alcalde explica.
Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absoluta per
10 vots a favor ( 7 GCIE+2 PSOE+1EU) i 3 abstencions (3 PP).
9.- MOCIONS
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS I PSOE 8 DE MARÇ DIA
DE LA DONA .La Sra. Soler Lorente (GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat
incloent els punts dels acords de diferència entre les
dos mocions.

Abans de començar demana que es faça un minut de
silenci per totes les víctimes de violència de gènere,
tant dones com fills/es assassinades. La Sra. Herrero
Sanchez (PSOE) llig el manifest.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents
assumptes de l’Ordre del Dia:

MOCIÓ EU SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE
LES PERSONES AFECTADES PER
LA SÍNDROME D’ASPERGER .El Sr. Richart Chafes (EU) llig la moció.
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.

1.-
APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS
ANTERIORS.(Actes sessions 21 de
gener, 11 de febrer i 17 de març de 2021).
La Sra. Caerols Vidal (PP) sol·licita afegir a l’acta del 17
de març, al final del primer punt, la següent referència
«cap dels regidors que estan ara van estar en aquell
moment».
Sotmeses a votació queden aprovades per unanimitat

MOCIÓ PSOE CONTRA EL TRANSFUGUISME.La Sra. Gómez Llàcer (PSOE) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta per 10 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 2
PSOE + 1 EU)

2.- 
DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.Es dona compte de lesresolucions d’alcaldia.

MOCIÓ EU PER LA QUALITAT DEL METROVALENCIA.El Sr. Richart Chafes (EU) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
Votació d’urgència per incloure dos mocions.
Sotmesa a votació la urgència queda aprovada per
unanimitat (menys la Sra. Gómez Llàcer (PSOE) que
s’ha alçat de la taula).

3.-INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.4.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIONS D’INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ.El Sr. Alcalde informa.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PP PER A LA VISIBILITZACIÓ DE L’AUTISME.La Sra. Caerols Vidal (PP) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

5.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES.Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PP PER UNA REGULACIÓ JUSTA DE LA LLEI
DE FUNCIÓ PÚBLICA. La Sra. Caerols Vidal (PP) llig
la moció.
Sotmesa a votació, no es aprovada per 10 vots en
contra ( 7 GCIE-Compromís+ 2 PSOE+1 EU) i 3 vots a
favor (3PP).

6.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES).El Sr. Alcalde explica.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT RIBERA ALTA.11
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10.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.Després d’escoltar i contestar el precs i preguntes dels
regidors i regidores i del públic en general, vist que no
hi ha cap més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde tanca
la sessió a les 21:50 hores.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA EL DIA 20 DE MAIG DE 2021
Sessió 5/2021
ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA
Srs. Vocals:
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ (GCIE) LOLA SOLER LORENTE (GCIE) TERE FUSTER ORTIZ (GCIE) XAVIER
TORTOSA PENADES (GCIE)
RICHARD GARRIGUES GONZALEZ(GCIE) ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE) BRYAN RICHART CHAFES(EU)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE) RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE) LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO
(PP)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP) ANA GARCIA MAYO (PP)
Secretari general:
JOSE ANTONIO MOMPARLER OLMOS
Castelló, 20 de maig de 2021
A les 19:02 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial
les senyores i senyors membres de la Corporació al
marge esmentats, en la primera convocatòria i sota
la presidència del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola
que l’ha convocada i disposada amb seguiment de
les formalitats legals escaients, assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.
Abans de començar demana que es faça un minut de
silenci per totes les víctimes de violència de gènere,
tant dones com fills/es assassinades. La Sra. Soler Lorente (GCIE- Compromís) llig el manifest:
1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.(Acta sessió 1 d’abril de 2021).
El Sr. Garrigues Gonzalez (GCIE-Compromís) diu
que hi ha una errada a la pàgina 27 que diu «PSPV»
a la regidora Núria Gregori Sebastià i haurà de dir
GCIE-Compromís.
Després de la modificació, sotmesa a votació, queda
aprovada per unanimitat.
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2.- 
DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.Es dona compte de les resolucions d’alcaldia.
3.- INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.4.- 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
12/2021. CRÈDIT
EXTRAORDINARI/SUPLEMENT DE CRÈDIT.El Sr. Alcalde explica.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta per 10 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 2
PSOE + 1EU) i 3 abstencions (3 PP).
5.- APROVACIÓ CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS
SOCIALS 2021-2024 AMB LA GENERALITAT VALENCIANA.El Sr. Alcalde explica.
Sotmés a votació queda aprovat per majoria absoluta
per 10 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 2 PSOE + 1
EU9 i 3 abstencions (3 PP)
6.- APROVACIÓ DELEGACIÓ PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA EN AGÈNCIA VALENCIANA
DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.El Sr. Alcalde explica la proposta d’acord.
Sotmès a votació, queda aprovat per majoria absoluta per 10 vots a favor ( 7 GCIE-Compromís + 2 PSOE +
1EU) i 3 abstencions (3PP).
7.- 
APROVACIÓ ADHESIÓ AL SERVEI D’OFICINA
COMARCAL D’HABITATGE (OCH).El Sr. Alcalde explica.
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat.
8.- A
 CTUALITZACIÓ MEMBRES COMISSIONS IINFORMATIVES PER RENÚNCIES REGIDORS/ES.9.- MOCIONS
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER FACILITAR L’ACCÉS
UNIVERSAL A LES VACUNES
DEL COVID-19 A LA POBLACIÓ MUNDIAL.La Sra. Fuster Ortiz (GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER INSTAR AL GOVERN
DE L’ESTAT A RETIRAR EL PLA PER IMPLANTAR PEATGES A LES CARRETERES A PARTIR DE 2024.El Sr. Tortosa Penadés (GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació queda aprovada per majoria absoluta per 11 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 3 PP +
1EU) i 2 abstencions (2PSOE).
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA
13
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108, DE 6 DE MAIG DE 2021.La Sra. Caerols Vidal (PP) llig la moció.
Sotmesa a votació, no queda aprovada per 9 vots en
contra ( 7 GCIE-Compromís + 2 PSOE) 1 abstenció
(1EU) i 3 vots a favor (3PP).

VIA PÚBLICA O PLAÇA DEL
NOSTRE MUNICIPI A ENRIC VALOR.El Sr. Garrigues Gonzalez (GCIE-Compromís) llig la
moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat
per 10 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 2 PSOE + 1
EU) i 3 abstencions (3PP).
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER ACCELERAR LES
OBRES PENDENTS DELS REGADIUS VINCULATS
ALS CABALS DEL XÚQUER I MODERNITZAR ELS
NOSTRES REGADIUS, DINS DEL CONTEXT DEL
PACTE VERD EUROPEU I DE L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA.El Sr. Alcalde llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria absoluta per 12 vots a favor ( 7 GCIE- Compromís + 3 PP
+ 2 PSOE) i 1 vot en contra (1 EU).
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PEL 28 DE JUNY. DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL
LGTB+.La Sra. Soler Lorente (GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.
MOCIÓ PP PER A SOL·LICITAR A RECTIFICAR LES
AFIRMACIONS RECOLLIDES EN L’ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L’ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Nº

VOTACIÓ D’URGÈNCIA PRESENTACIÓ NOVA MOCIÓ
La Sra. Gómez Llàcer (PSOE) protesta pel gran número de mocions presentades.
Sotmesa a votació la urgència es aprovada per majoria absoluta per 11 vots a favor ( 7 GCIE-Compromís +
2PSOE + 1EU + 1PP) i 2 abstencions (2PP).
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS PER DEMENAR RECTIFICACIÓ AL MINISTERI DE CULTURA DE L¡ORIGEN
DE LES BANDES DE MÚSIQUES VALENCIANES EN
EL RD 229/2021, DE 30 DE MARÇ DE 2021.La Sra. Gregori Sebastià (GCIE-Compromís) llig la moció.
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
10.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.Després d’escoltar i contestar el precs i preguntes dels
regidors i regidores i del públic en general i vist que no
hi ha cap més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde tanca
la sessió a les 21:05 hores.
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Bojos per la Dansa:

QUI SOM?

Bojos per la Dansa és una associació sense ànim
de lucre que té com a objectiu promoure i difondre
la dansa com a activitat educativa, lúdica, cultural i
professional.
Encara que al nostre poble s’oferia aquesta activitat
des de molt abans, no va ser fins a la seua creació en
2009 quan es va consolidar la dansa com a escola.

Cada any, i per a acomiadar el curs lectiu, se celebra
un festival de final de curs.
Aquest espectacle es realitza normalment el primer
divendres del mes de juny al Teatre Ideal i participen
tots i totes les alumnes que formen l’associació.

A l’escola s’imparteixen classes de Dansa Clàssica
(a partir de quatre anys), Dansa Espanyola (a partir
de vuit anys) i Dansa per a Adults on es fusionen
diferents disciplines. També s’ofereixen classes de
postisses i classes particulars per a preparar les
proves d’accés al grau mitjà.

ELS NOSTRES FESTIVALS
El festival de final de curs de dansa és l’esdeveniment
més esperat per tot l’alumnat de l’associació. És
tracta d’un espectacle temàtic on els i les alumnes
demostren al públic tot el que han aprés al llarg de
l’any.

Les classes comencen en octubre i finalitzen en juny i,
al llarg del curs, realitzem jornades de portes obertes
i participem amenitzant diferents actes d’altres
entitats.

És la trobada amb el públic on els i les protagonistes
que formen Bojos per la Dansa ofereixen el seu art.

Des dels seus inicis fins a avui, han passat per
l’associació molts alumnes de Castelló i de les
poblacions veïnes.

Cada actuació necessita hores prèvies de muntatge,
assajos i classes. Tots aquests esforços realitzats
per els i les alumnes valen la pena sols per l’ovació i
aplaudiments del públic.
Alguns dels temes que hem utilitzat són: els musicals,
els contes (Somniar és Viure), les olimpíades
(Olympics of Dance), la radio (Cada cançó... un
record), la natura (Natura), Àfrica, el centenari
de l’arribada del trenet a Castelló (Històries de
l’Andana), les obres d’art dels pintors més coneguts
(Per amor a l’art), el Teatre Ideal quan s’utilitzava de
sala de cinema (Cinema Ideal).
En tots i cadascun dels Festivals integrem les diferents
disciplines de dansa i convidem a participar a altres
associacions i entitats.
Amb motiu del desè aniversari de l’associació,
preparàrem un festival de final de curs especial (Hi
havia una vegada...), el qual va ser una reposició
d’algunes coreografies d’anteriors festivals per fer
un xicotet recorregut per la història de Bojos per la
Dansa.
Degut a la situació actual, l’associació ha continuat
amb l’activitat de dansa, però, malauradament, no ha
20
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Ajuda a conèixer i adquirir consciència corporal.
Fomenta el treball en equip, l’amistat, el respecte, la
llibertat i la tolerància.
Fomenta l’esforç, la superació, la motivació i el
compromís.
pogut celebrar els festivals de final de curs del cursos
2019-2020 i 2020-2021.

És una disciplina recomanable tant per a menuts com
per a grans.

Esperem i desitgem poder oferir molt prompte un
gran espectacle i gaudir una vegada més de Bojos
per la Dansa.

Des de l’associació cultural Bojos per la Dansa vos
convidem i animem a tots i totes a apostar per la
dansa.

BOGES

Podeu trobar-nos a la Plaça de l’Ermita, 7 (antic
centre ocupacional) o posar-se en contacte amb la
nostra professora, Eli Sanchis. Estarem encantats
d’atendre’ls.

El grup Boges naix en 2012 com a conseqüència de
la demanda de dansa per amenitzar diferents actes
d’altres entitats.

Apostar per la dansa és apostar pel futur

Està format per persones entusiastes de l’art de la
dansa, i les seues integrants són alumnes i ex-alumnes
de l’associació.
Han participat en presentacions de Falles,
desfilades de Moros i Cristians, concerts amb
música en directe de diferents Societats Musicals,
presentacions de Festes del poble, actes escolars i
la gala d’esports, entre d’altres.
Cal destacar d’aquest grup la capacitat de treball,
responsabilitat, disposició i, sobretot, la passió per la
dansa.
LA DANSA
La dansa és un art que es basa en l’expressió corporal,
generalment acompanyada de música.
És una de les primeres manifestacions artístiques de
la història de la humanitat.
La seua pràctica ens aporta grans beneficis tant físics
com mentals.
Fomenta les relacions amb altres persones.
Millora l’autoestima.
Ajuda a la memòria i salut mental.
Enforteix el cos.
Incrementa la resistència i la força muscular.
Millora l’agilitat, l’elasticitat i la flexibilitat.
21
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L’ESCOLA D’ADULTS
LA FORMACIÓ AL
SERVEI DEL NOSTRE
POBLE
Encara que la majoria ens pensem que l’escola
d’adults està des de fa poc, la veritat és que tot va començar fa quasi 50 anys, i tot gràcies a l’interés i l’esforç d’un mestre del poble, Vicent Domènech Pastor
i Franco, que en veure la mancança d’oportunitats
que hi havia al seu poble per a aquelles persones que
no havien acabat l’educació reglada, l’any 1973 va
començar les gestions per fer classes nocturnes per
a tota aquella persona que volguera acabar els seus
estudis i que per fi l’any 1974 van començar, sent ell el
primer mestre. Tota aquesta tasca que va encetar no
ha parat de créixer i és el que vull reflectir en aquest
article.
A partir del curs 85-86 desapareix la comissió examinadora i ja són els mateixos mestres que impartixen
classe els que examinen, encara que les actes d’avaluació final les continua signant el director del Severí
Torres.
A partir del curs 89-90 ja és el mestre qui exerceix les
funcions de director i el que signa les actes,.
També a partir d’aquest moment per part de la Conselleria d’Educació se’ns anomena Programes
Municipals d’EPA.
Fins aquest curs les classes s’impartien en el CP Severí Torres en horari de nit. Va ser a partir del curs 9091 el que marca un pas important en la història de
la nostra escola, les classes es desplacen a la recent
inaugurada Casa de la Cultura, sent-ne els primers

ocupants. Aquesta decisió va representar un avanç
considerable en la consolidació del nostre centre, ja
que que va permetre augmentar el nombre de grups
i cursos, a més de poder atendre el nostre alumnat
tant de matí com de vesprada.
Va ser a partir del curs 94-95 quan s’amplia l’oferta
formativa del centre, incorporant cursos que permetien l’alumnat preparar-se per obtenir el títol d’FP1,
en concret de la branca sanitària i de l’administrativa,
a més de cursos per a la preparació de la prova de
certificació de valencià. Durant els següents cursos la
nostra oferta formativa anirà augmentant sempre en
funció de la demanda del nostre alumnat, abastint
tots el cicles de la formació reglada, a més de cursos
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d’anglés i tallers diversos.
El curs 96/97 la Conselleria, mitjançat un decret, converteix tots els Programes Municipals d’FPA en
Centres Municipals d’FPA.
El curs 98/99, coincidint amb la celebració dels 10
anys d’independència del centre respecte la col·legi
públic, s’inicia el procés de canvi de nom i passa a nomenar-se a partir d’aquest moment Centre Municipal
de Formació de Persones Adultes Paz Mínguez. A partir d’ací s’enceta una nova etapa que portarà l’escola
a consolidar-se com un referent de formació per a les
persones adultes no sols al poble sinó també a la comarca i al País Valencià. Aquest pas ve ajudat per la
decisió de l’equip directiu junt amb l’Ajuntament de
demanar l’autorització provisional per poder impartir
el Graduat en Educació Secundària (GES) en la seua
totalitat, era un del pocs dels vora 130 centres municipals en rebre aquesta autorització. Aquest nova situació va implicar un esforç gran per part de l’Ajuntament
en haver de contractar més professorat, en aquest cas
llicenciats en cadascun del àmbits que formen el GES,
social, lingüístic i cientificotecnològic. Aquesta autorització provisional tenia data de caducitat i des de
Conselleria va eixir el decret que marcava les línies a
seguir pels ajuntaments per tal d’obtenir l’autorització
definitiva, que no sols implicava tenir el professorat
adient sinó també les instal·lacions. Gràcies a l’esforç
de l’Ajuntament, i sobretot a la Regidoria d’Educació,
el 24 de maig de 2007 es firma el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat, per a la creació d’un centre
docent públic de formació bàsica de persones adultes (Cicle I i II) de titularitat municipal. El CMFPA Paz
Mínguez va ser un dels primers centres municipals a
tenir l’autorització per poder impartir el GES 2 en tot
el País Valencià. Durant tots aquests anys el centre ha
participat en nombrosos esdeveniments, actes i projectes referents a la formació de persones adultes, i
ha estat sempre capdavanter en iniciatives formatives, cal destacar els dos premis d’innovació educativa
i el de foment de la lectura Ciutat d’Alzira, així

com l’organització i coordinació d’un programa europeu Grundtvig i la participació en altres programes
europeus.
Quasi 50 anys d’història de l’ensenyament per adults
al nostre poble gràcies al treball i l’esforç de tot el professorat que ha passat per l’escola, així com als regidors i regidores que apostaren fermament pel nostre
centre.
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LA IMPORTÀNCIA
DE SER DE POBLE
Ser de Casteó

Xavier Aznar i Sala

Ser de poble és alguna cosa més que una ubicació geogràfica com qualsevol altra. Hi ha qui pensa
que no és important haver nascut en un lloc o en
un altre, que la vida de cadascú haguera transcorregut indistintament i de forma independent al lloc
del propi naixement. Però esta premissa es manifesta simple per mentidera, atés que el lloc de naixement i on u viu fa simbiosi amb la nostra pròpia
biografia.

a nosaltres és motiu de tot el contrari; és un signe que marca més encara
la nostra identitat, menys anònima i
més solidària al ser marcada per la
coneixença. La ciutat, enfront del poble, encarna la fragmentació, l’individualisme i el desarrelament. Tot el
contrari que el que significa «ser poble».

Jo soc de Castelló i moriré sent de Castelló, encara
que la meua situació geogràfica concreta puga variar
i canviar en algun moment. Els meus records, la meua
llengua, el meu imaginari col·lectiu..., està sempre envoltat d’esta realitat de ser poble i ser de poble, però
no d’un poble qualsevol, sinó del meu.

Em ve al cap la gran obra de l’escriptor Miguel Delibes, autor d’un cúmul d’històries viscudes centrades
en la perifèria del camp i dels pobles.
S’ha dit que l’art d’escriure és a la vegada l’art de descriure. Escriure les
nostres vides és, per tant, descriure el
nostre poble i aquells que l’habiten:
la plaça de l’Om amb el rellotge de
sol, el riu Xúquer i l’Albaida, el pont i la
Font Amarga, les festes locals, els veïns i la nostra llengua: el valencià. I és,
certament, el valencià que compartim
amb la resta de valencians, però també el parlar concret que emprem amb
l’accent i les peculiaritats expressives
que el fan més nostre encara.

No es pot disfressar l’origen ni podem canviar una
trajectòria vital, donat que ens és pròpia: constitutiva –substantiva, diria el nostre amic Tobies. El que
és substantiu és el que «sub-jau», el que està dins i
dona identitat, i tots els que som de Castelló ho portem dins. El nostre imaginari es fa col·lectiu, lligat a
unes memòries, uns personatges, unes dites, uns costums, uns carrers, unes festes i unes cançons. Sovint
s’utilitza l’expressió «ser de poble» com a argument
pejoratiu, per part d’aquells que no ho són, però per
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D’esta manera este gran mestre de la literatura ens
descobrí part d’unes biografies, potser oblidades, potser a priori poc importants, però plenes de vivències i
simbolisme. El protagonista del relat «El pueblo en la
cara» (1964) acaba descobrint que «ser de pueblo era
un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como
ser inclusero». I conclou: «mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro». Si el centre deprecia la perifèria, aleshores es perd el detall i el matís,
de forma que la realitat es torna més fosca. El nostre
poble forma part d’una d’aquelles illes interiors –com
assenyala l’escriptor castellà– que, tanmateix, és el
nostre paradís i lloc de descans –pel simple motiu
que et retrobes amb la concreció dels detalls que et
fan sentir còmode. Els xicotets detalls amaguen les
grans narracions; en canvi, la globalització homogeneïtzant aplana la realitat i la confon, la torna grisa.
En este sentit, Castelló no es deixa tamisar, i no ha de
fer-ho mai, seria el seu final. Els nostres costums i tradicions més arrelades han de ser defeses i celebrades
any rere any.
Hom podria dir carregat de raó: «Però què té el teu
poble que no tinga un altre poble de qualsevol altre
lloc?» La resposta seria ben senzilla, però plena de
significat biogràfic: «Res, però és el meu poble i conforma la meua identitat; això és molt, millor dit, és tot;
va amb mi per on vaig. I sense eixa identitat deixaria
de ser jo». No oblidem que tots correm el risc –com
assenyala un article que reflexiona sobre els nostres
pobles i les seues identitats–, del següent: «Tinc la
sensació que els pobles cada vegada són menys poble, que van perdent la seua identitat i per tant la seua
capacitat de crear identificació en els seus veïns i veïnes» (Carles Senso: «M’agrada ser de poble», Levante,
2017).
També el nostre poble està en risc de perdre part de la
seua identitat i memòria col·lectiva. Cal fer poble i ferlo a cada instant, sovint. Per això, no podem deixar
de banda una forta aposta per la cultura, buscar espais de convivència i diàleg entre totes i tots, escoltar
al que pensa distint però que fa part de la meua vida
quotidiana. Perquè, com concloïa article:
També fan falta dirigents polítics que deixen de pensar en els
comicis electorals i demostren amplitud de mires. Que dissenyen un pla perquè l’interior de la Ribera no siga, d’ací mig
segle, subjecte d’un nou llibre de Paco Cerdà sobre racons
despoblats sense remissió. Fa falta implicació per part de
tots i fer més poble que mai.
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L’À N G E L
DEL SILENCI

Casteó i el silenci (I)  F. Xavier Martí i Juan

En l’embocadura de l’altar major de l’església de Castelló, al costat de l’Evangeli, podem contemplar un
àngel amb un dit de la mà dreta a la boca com un
gest de silenci mentre l’índex de la mà esquerra ens
invita a contemplar els misteris sagrats que se celebren en l’altar. El rector que va encomanar esta imatge coneixia bé els seus feligresos, sabia que ens costa
callar fins i tot en un lloc on el silenci és preceptiu.
L’àngel del silenci ben bé pot considerar-se la versió
cristianitzada del déu Harpòcrates i, encara que es
troba dins del temple, ens convida a tots els de Castelló a callar i a iniciar l’aprenentatge del silenci.
Sí, als de Castelló ens costa callar i escoltar. Podem
fer-ho en alguns moments especials. Per exemple,
quan va arribar per primera vegada el tren, «El silencio durante el acto era grandioso». Però per poc
temps: «y si grandioso lo era, más grandiosa fue la

salva de aplausos y vítores al terminar la ceremonia».
Als nostres avantpassats els encisava escoltar els discursos d’oradors eloqüents, foren sagrats o no. Així, per
exemple, s’empassaren més d’una hora de sermó del
franciscà Antonio Cabrera el dia de Sant Doménec de
1693, a pesar que la majoria de l’auditori no entenia el
castellà. Diu la crònica que unes tres mil persones escoltaren el periodista Azzati en un magatzem de Castelló, el 5 de febrer de 1911, durant tres quarts d’hora (El
Pueblo, 1911, febrer 6). També s’escoltaven àvidament
els discursos plens de tòpics dels mantenidors dels
Jocs Florals. Jo he viscut el que crec que ha sigut fins
ara l’últim gran moment de silenci públic esdevingut a
Castelló: fou la nit de l’1 de setembre de 1979 al Califòrnia, i el motiu fou el parlament del vell professor Enrique Tierno Galván, aleshores alcalde de Madrid. Els qui
hi van estar, igual que jo, poden donar fe.
Hi ha certs moments o actes que exigixen el silenci,
però, si són habituals, els de Castelló els perdem el
respecte. El rector Gallart va demanar en diverses
ocasions a les Filles de Maria que guardaren la compostura en les processons: «Se suplica a las Hijas de
María concurran todas a la procesión, pero con el recogimiento que el acto demanda. Procuren guardar
silencio [...]» (Hoja Parroquial,1913, abril 20). També
demanava silenci als fidels que assistien multitudinàriament al Septenari de la Mare de Déu dels Dolors:
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Por la santidad del lugar y por el buen nombre de ésta
población, cada uno, haga de su parte cuanto pueda,
para evitar ruidos, palabras y distracciones, cosas todas impropias del respeto y reverencia que merece la
Casa del Señor (Hoja Parroquial, 1916, abril 2)

També hi ha moments del dia que tradicionalment
hem considerat sagrats: les hores de descans, tant les
de la nit com les de la sesta, especialment a l’estiu.
També es va fer algun ban al respecte:

Una cosa semblant passava en les serenates de la
banda. Des del periòdic local Cultura s’hi denunciava
la falta de silenci:

En esta época del año, es necesario respetar el silencio en
horas de descanso, como patrimonio de los demás. Por
tanto, hay que bajar el volumen de televisores, radios, etc.
en horas de 3 á 5 de la tarde; y a partir de las 12 de la noche;
y pensar que existen personas que han de madrugar (BIM,
1982, juliol 20)

Todos los años, durante los conciertos, presenciamos un
espectáculo impropio de un pueblo de la categoría de Villanueva de Castellón, y es que se toma como paseo la misma plaza donde actúa la banda, impidiendo que los aficionados puedan oír los conciertos (Cultura, 1933, juliol 2)

El nostre paisà Soler i Estruch ens donava algunes raons per a començar l’aprenentatge del silenci: «I pensa que sempre manaràs de la paraula que no digues»;
«com millor es demostra el domini d’una llengua és…
callant». És recomanable pensar abans de parlar:
«Pensa-t’ho bé abans de parlar. Parlar sense pensar
és quelcom així com disparar... sense apuntar». Amb
tot, hi ha gent que pensa en veu alta i, el pitjor de tot,
gent que parla per a no dir res: «Tampoc serà de més
recordar-te que a un no res que dir… sol acompanyar-lo un molt que parlar». La importància de saber
callar rau en el fet que és la condició indispensable
per a escoltar. Per això ens diu el nostre paisà que escoltar és «l’heroisme del xarlatà». Però es mostra escèptic: «Pel general, qui sap escoltar és… perquè està
pensant en altres coses. Els hi ha de molt espavilats!»

En canvi, en altres moments especials sabíem callar, com
en la celebració del segon premi del Certamen en 1930:
«¡El concierto bajo los árboles de la iglesia, ante miles de
almas, en un silencio del primer día del mundo!...»
Hi ha un fet que encara es dona i que particularment em
resulta un poc incòmode: la manca de silenci en els seguicis fúnebres. Les autoritats vilatanes de la dècada dels 80
exhortaren en va al silenci o almenys a parlar baixet:
Es un hecho lamentable el griterío de buena parte de los
asistentes a los entierros. Si se limitaran a hablar en voz baja,
se oiría un leve murmullo, dentro de lo que en términos técnicos se llama área de seguridad, y que nosotros podemos
calificar como ruido tolerable. Pero no: se grita. El efecto es
desastroso (BIM, 1981, octubre 20).
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ABELARDO
ESTRUCH
MARTÍ,
UN HOME AL
SERVICI DE
L A C U LT U R A
 Jesús Estruch i Cucarella

Al llarg d’enguany, a causa de la pandèmia, hem perdut part de la història viva del poble de Castelló i de
les vivències que a molts de nosaltres ens han contat,
perquè els veïns i les veïnes que les sabien eren gent
d’una altra generació que havia transmés la seua saviesa fins al moment del seu traspàs. Este escrit, tenint
en compte les circumstàncies, va dedicat a tota aquella
gent que hem perdut durant la pandèmia i, en especial, a una persona que tenia molta estima per la cultura
del nostre poble: em referisc a Abelardo Estruch Martí,
més familiarment conegut com el tio Abelardo, qui va
faltar ja fa vint anys.
Abelardo nasqué a Castelló el 15 de febrer de 1915 i
era el major de quatre germans. Com la gran majoria
de la gent que va viure els primers decennis del segle
XX, anà al col·legi a realitzar els estudis primaris i, per
falta de recursos econòmics familiars, no va poder
continuar amb els estudis de batxillerat, ja que estaven
reservats per a l’elit econòmica del poble i de l’Estat
espanyol.

Abelardo Estruch Martí (1985) (Arxiu fotogràfic de la
familia Estruch Garcia).

Els dos grups de teatre representen èpoques històriques diferents i, per tant, estils diferents de fer teatre
i crear un teixit cultural a Castelló. L’Agrupació Artística, per exemple, representava el tipus de teatre que es
feia durant la postguerra i els inicis de la dictadura; i
el Talia, que era un grup dels anys seixanta i setanta,
era un clar exemple de teatre més compromés amb
la societat i amb les reivindicacions dels principis de
la democràcia. En ambdós grups de teatre, Abelardo
formà part com el membre més important de tots, el
regidor d’escena.

Amb els coneixements tan bàsics que s’aprenien a l’escola primària, va tindre suficient per a poder desenvolupar habilitats de lectura i escriptura, la qual cosa el
va influir per a escabussar-se dins del món de la lectura i de la música.

Pel que fa a l’Artística, Abelardo s’encarregà de revisar
els textos i les obres que s’anaven a interpretar en el
poble, així com de passar el text als actors. El teatre suposava una forma diferent de divertiment en un poble
eminentment agrícola i sense altra forma d’oci que el
cine a finals dels anys 40, la qual cosa provocava que les
obres estigueren en cartell durant diverses setmanes.

Este fet suposà que fora conegut per diverses facetes,
totes pertanyents al món de la cultura del poble i al
nostre Teatre Ideal, ja que formava part de dos grups
de teatre que van existir al llarg de la segona meitat
del segle XX a Castelló. Estos eres l’Agrupació Artística
Teatral i el Grup de Teatre Talia.

D’esta època destaquen la interpretació d’obres clàssiques adaptades com La Regenta, de Leopoldo Alas,
«Clarín»; sainets en un valencià dialectal i vulgar com
En el pecat va la penitènsia, de Francisco Mínguez; i
obres amb acompanyament musical com la sarsuela La Alsaciana, dels mestres Ramos Martín i Jacinto
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Guerrero. Estes últimes es van interpretar el 2 de maig
de 1950 en el marc d’un homenatge al mestre Fayos,
en el qual es van recaptar diners per a construir el monument situat a la gran via de Blasco Ibáñez.
En relació amb el Grup de Teatre Talia, Abelardo Estruch assumí les mateixes funcions, però l’estil de les
obres de teatre era diferent. Ens trobem a finals dels
anys setanta i principis dels anys huitanta, anys en què
s’aconseguixen majors drets i llibertats, moment històric que es traslladà al teatre. Açò significa que s’interpretaren més obres en valencià que amb l’Artística,
però seguint amb el mateix esperit de congregar el poble a les butaques del Teatre Ideal.
A banda de ser membre dels grups de teatre esmentats, també treballà com a taquiller i acomodador en
l’Ideal quan hi havia programada sessió de cinema.
Per moltíssima gent és coneguda esta faceta, ja que
era la primera persona a qui veien si volien entrar a la
sessió programada.

Elenc masculí de l’Artística en la sarsuela El asombro
de Damasco, representada al Teatre Ideal (1950) (Arxiu
fotogràfic de la familia Caldés Bo).

Amb tot açò que s’ha contat, no és d’estranyar que l’home respirara cultura per tots els porus de la pell, ja que
era un àvid lector i un amant de la música clàssica. Gran
part de les seues col·leccions està en mans de familiars
i encara disfrutem de la lectura dels seus llibres o del
crepiteig dels vinils de música clàssica i de sarsuela.
Gràcies a ell, gent com mon pare va descobrir llibres com El
segon sexe, de Simon de Beauvoir, o artistes com Maria del
Mar Bonet i Lluís Llach. Això feu que la seua acció de difondre la cultura estiguera sempre present tant dins com fora
de la casa del carrer dels Sants de la Pedra, la casa familiar
on va viure fins als últims moments de la seua vida.
Abelardo faltà el 20 de març de 2001, a 86 anys, després
de dedicar-se tota la vida a la cultura d’este poble, sense
deixar descendència carnal. No obstant això, els seus nebots i els membres dels grups de teatre, dels quals formà
part, són la seua descendència més important, perquè
han sigut les persones que han fet que perdurara en la
memòria del poble i de la família al llarg dels anys. El seu
bon caràcter i el seu amor a la cultura, en definitiva, han
demostrat romandre «immunes» al pas del temps.

Escena de la mateixa sarsuela a l’Ideal (1950) (Arxiu
fotogràfic de la familia Caldés Bo).

També, quan hi havia programada un western o pel·lícula de vaquers, la gent asseguda al galliner solia pegar colps amb els peus, imitant el galop dels cavalls.
Era, en este moment, quan pujava al galliner amb la
llanterna i deia de forma molt amable que cessaren
amb els colps.
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TEL È FON S D'INTERÉS
Oficines de l’Ajuntament
Att. Ciutadana
Policia Local
Unitat Rural
Fax
Serveis Socials
Poliesportiu
C. Dona 24H
Telèfon de la Dona
Biblioteca
COM El Castellet
Escola Infantil
Jutjat de Pau
Llar dels Jubilats
Mercat Municipal
Emergències
Bombers Xàtiva
Policia Nacional Xàtiva
Guàrdia Civil
Ambulatori
Correus
Ambulàncies Xàtiva
Urgències Sanitàries
Hospital Lluís Alcanyís
Hospitalització
Consultes externes
Hospital de la Ribera
Ambulatori Xàtiva
FUSERVAL
Aigües potables
FGV València
Sèquia Escalona
Col·legi Severí Torres
Col·legi Hernández
Col·legi Santo Domingo
IES Vicente Gandia
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96 245 01 00
010
607 847 844 |092
607 847 844 | 092
96 245 20 40
96 245 26 12
678 734 355
900 58 08 88
016
96 245 14 33
96 245 10 47
96 245 05 36
96 091 90 14
96 245 06 08
96 245 03 07
012
085
96 227 37 61
96 245 10 02 | 062
96 245 72 40
96 245 29 95
96 228 20 13
900 161 161
96 228 32 00
96 228 95 44
96 254 28 00
96 224 93 00
96 245 15 52
96 245 20 74
96 348 46 26
96 245 10 28
96 245 72 95
96 245 05 78
96 245 10 25
96 245 78 30

Serveis

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

MUNICIPALS

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

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

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

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

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

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

H ORARIS

INFO ÚTIL

· 19:00 h des de l'últim dissabte
de març fins al 31 de maig.
· 20:00 h de l'1 de juny fins el 31
d'agost.

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

· 19:00 h de l'1 de setembre fins
l'últim dissabte d'octubre.
· 18:00 h des de l'últim dissabte
d'octubre fins a l'últim dissabte
de març.

ALCALDIA, SECRETARIA i
INTERVENCIÓ:

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

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

HORARI AUTOBÚS CASTELLÓXÀTIVA:
Eixida 8:20 h des del Parc de
l’Estació

ADRECES ELECTRÒNIQUES:
castellosom.com | elmiragall.org

HORARI AUTOBÚS XÀTIVACASTELLÓ:
Eixida 13:00 h de l’Estació
d’Autobusos de Xàtiva Eixida 13:05 h
des de l’Hospital Lluís Alcanyís.
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4. Participació dels grups
polítics representats a l’Ajuntament
Populars de Villanueva de Castellón
Villanueva
de Castelló

Tornem a possar-nos amb contacte en tots vostès des
del Partit Popular de Villanueva de Castellón (Castelló)
i de nou en primer lloc toca parlar del maleït COVID,
tornem a demanar-los molta prudència en tot el que
repecta al Covid, a este virus que ens té esgotats de
que ell i els que ens conten les histories referents a
ell, juguen en tots nosaltres, en la nostra salut i en la
nostra confiança. Anem amb molt de compte, pel be
de tots!
Estem ací per comentar com anant la gestió del nostre
Ajuntament o millor dit, de l´equip de govern...que és el
que en definitiva porta la gestió del Ajuntament.
Com vinguem informant o denunciant últimament la
TRANSPARIÈNCIA és ZERO, ens enterem de TOT o quasi tot, pèr coincidencia i quan preguntem, ens diguen
que si no seguim el Miragall???... la qual cosa no és la
nostra tasca, o que ho demanem per escrit, en quan
com s´ha donat el cas no contesten o pots tirar-te dos
anys o més esperant. Tinguem tot el dret a estar assabentats de lo que està portant-se a terme i tots els
passos pertinents per aplegar a la fi de la qüestió. Això
s´anomena TRANSPARIÈNCIA i RESPECTE a les persones elegides de manera democràtica pel poble.
Tornem a repetir ¨La informació es poder¨ i la millor manera de EMPODERAR a la ciutadania és mantinguent-la informada, pel be de tots. Mai el cami per
aplegar a un consens, a un sentit de la tasca ben feta,
pot ser la manipulació de la informació o el més negre
que gris.
Estem portant mocions al plenari, els quals ens voten
en contra perque se presentaren fà un any per ells, un

exemple entre elles, com la Moció del Cotonet, que
portàrem al ple del passat 15 de Juliol, que tant està
afectant als cultius dels nostres camps i al sistema
econòmic dels nostres agricultors, persones tan abnegades i tan desencantats en l´evolució que està preguent este tema.
NO Senyors, si se va portar al plenari fà un any, Enhorabona! Tornem a reivindicar-ho i tornem a fer memoria on tinguem que aplegar, una i mil vegades, no per
tornar a presentar-se se te que rebutjar. Recoltzem!!!
El nostre poble ès d´agricultors, tots estem vinculats
d´una manera o un altra a l´agricultura i TOTS tinguem que treballar units per intentar aconseguir-ho.
Es la nostra faena e intenció més primordial des del
nostre partit.
Parlem de tot el que s´ha fet o està fent-se al poble;
el carrer Sant Domench...ja esteu jutjant veïns i veïnes
per vosaltros mateix, com de desacertat de la reforma
i com esteu de cansats de la nova direcció...DIGUEN EL
QUE DIGUEN ELLS... I els carres com estan... el polideportiu, les places... parcs i tantes coses que pareixen
secundaris però que són tan necessaris.
L´Ajuntament dos dies fet i ja és necessària comprar
una casa per a la policia...que MERAVELLA!!! GASTAR I
GASTAR EN DINERS D´UN ALTRE...en època de crisi, de
pandemia pero com si res...
Dir-Vos també que qualsevol dubte, queixa, qualsevol
cosa que desitjeu comentar-nos o consultar-nos, estem a la vostra disposició, no ho dubteu!
Res més a dir-vos, desitjar-vos que tingueu i passeu
tots un bon estiu. Molta Salut!!! Gràcies.
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grups polítics
Socialistes de Castelló PSPV
La Línea 1 de metrovalencia es una necesitat per la nostra Secretaria d´organtzacio Raquel Herrero i la
a Castelló que puga funcionar a ple rendiment nostra secretaria general de l´agrupacio local Horte
Gomez,formen part d´aquest grup de treball al ser el
nostre poble uns dels mes afectats

La cohesió territorial és un dels pilars bàsics en l´acció del nostre projecte col-lectiu ideòlogic on es pot
garantir la igualtat d´oportunittas a tota la ciutadania

L´objectiu será que es faça una reunio lo mes aviat
posible d´ambit polític i posar les solucions des de
el consens i la participacio de totes i tots . A mes de
estudiar la viabilitat de la conexió de la línea 1 de metrovalència amb la línea 2 de rodalies de Renfe , la qual
cosa aproparia als veïns de la nostra comarca entre si
mateix i entre ells i alguna dels serveis públics més importants , com son l ´Hospital de la Ribera i els jutgats
entre altres , tots ells serveis amb marcat cràcter territorial , però sense una resposta de mobilitat

Un dels valors que defensem els socialistes es la mobilitta interconectada i ambientalment sostenible , on
els serveis de transport públic son instruments essencials per a la lluita contra el canvit climàtic i la descarbonitzacio de la economía .Aquesta línea de metro ha
estat abandonada , especialmente en els mes de 20
anys de governs del Partit popular, en quant a inversions , lluny queden les reivindicacions per al desdoblament de les vies , per guanyar en seguretat i poder
abordar la problemática de les freqüencies de temps .
qüestio per la cual molts veïns i veïnes declinen de fer
us del tren ja que son al voltant d´una hora i una hora
llarga per arribar al “ Cap i casal”

Els socialistes de Castelló expresem que el pla de millora de frequencies de metrovalencia amb una inversio de 235 milions d´euros ha de centrar els seus esforços en reforçar la vertebarcio territorial de la nostra
comarca.Tambe expressem el nostre reconiximent
al Govern socialista de la Generalitat Valenciana en
aquests sis anys per les millores prodüides a la línea
1metrovalencia, però considerem que és el moment
de donar un pas més enllà i materialitzar totes les inversions reivindicades pel PSPV-PSOE de la Ribera Alta

Davant l´oportunitat que s´ens presenta , on la Conselleria de Política territorial Obres Públiques i Mobilitat al cap d´avant el socialista Arcadi España , ha
publicat el pla de millora de freqüencies de metrovalencia en la línea 1 de metrovalencia de Bétera a Castelló amb una inversió de 235 milions d´euros per al
període 2021-2023, l´executica comarcal PSPV-PSSOE
de la Ribera Alta propossa la creacio d´un grup de treball a nivel intern de regidores, regidors , alcaldesses
i alcaldes socialistes juntament amb el Conseller on

Manifestem la nostra conviccó i les ganes de millorra
un dels serveis en transport públic i sostenible al nostre poble junt a la comarca , on el PSPV-PSOE té molt
a dir
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grups polítics
1931 - 2021

Parlem de joventut
Bon estiu a totes i tots. En aquest text voldríem parlar
dels joves.

permet i col·laborant amb la resta de regidories per
ampliar el radi d’acció.

Estem en un moment únic en la història recent, una
pandèmia global que ens ha dut a portar una vida
no coneguda, acostumats a una vida on les llibertats
individuals eren més que sagrades molta gent no té
consciència en els drets i deures col·lectius, i quan de
repent et diuen que no es poden fer certes coses i que
eres responsable de la malaltia i mort d’altres persones si no actues segons els interessos col·lectius, simplement et curtcircuites.

El primer pas és realitzar un pla de joventut,
en novembre presentarem la diagnosi de la situació dels joves del poble, i mentrestant promocionem l’oci alternatiu i educatiu, així com
la participació i l’estima dels nostre entorn.
El director general de l’IVAJ en un Forum Jove de la
Ribera va dir, amb molta raó, que la regidoria de joventut era la més important perquè es l’encarregada
de donar-li un futur als nostres pobles, sense ella els
joves perden oportunitats de futur i es desarrelen del
poble o, com deia Estellés, la seua petita pàtria.
Devem ajudar a les noves generacions a crear el
Castelló del futur, més sostenible, just i igualitari.

Però en el cas dels joves, tant els més joves que
no han gaudit mai de certes coses, com de més
majors, que a més van patir les crisis del 2008
es troben en una crisi sistèmica de la joventut:
Taxes d’atur juvenil d’al voltant del 40%, impossibilitat d’emancipar-se (4 de cada 5 menors de 30 anys no
pot ni comprar ni llogar)...

També, amb la resta de regidories fer arribar aquests
valors a tots, o ajudant-les a que els seus projectes siguen més accessibles. I per a millorar la vida dels actuals joves que pateixen aquestes crisis, gestionant les
subvencions de lloguer per a joves, organitzant cursos
com el MAT que estem fent ara junt a altres pobles o
promocionant les pràctiques laborals junt a l’alcaldia.

I a què es deu això? Sistema de treball basat en treballs temporals que respecten poc els drets dels treballadors, situació empitjorada per la reforma laboral
de Rajoy; les diferents bombolles especulatives i la
falta d’habitatges en lloguer; la promoció de models
d’oci i vida basats en el consum; o els nous models
d’estudis que cada volta ens demanen més anys i més
màsters i postgraus per a accedir a un treball, que sol
estar lluny de pobles com el nostre per la desindustrialització i turistificació de l’economia. Sumats a l’actual situació de pandèmia on als joves se’ls criminalitza per un costat mentre, per contra, seran els últims
en ser vacunats, condemnant-los a una sobrecàrrega
mental que els porta a depressions, ansietat o altres
malalties mentals.

Tenim molt clar que moltes de les accions han de vindre d’altres nivells o se’ns ixen de les nostres possibilitats, per això és important estar a tots els nivells
i estaments (local, autonòmic, estatal i europeu) per
a crear una resposta conjunta als problemes dels joves i aconseguir el finançament necessari. Molts del
problemes són sistèmics i no tinguem capacitat per
a canviar-los, però hi ha altres en que es pot incidir,
com en la falta d’habitatge, com s’està fent des de la
Conselleria d’Habitatge, o les millores en les condicions de treball, augmentant del salari mínim i lluitant
contra les empreses que incompleixen, polítiques del
Ministeri de Treball, també d’Unides Podem.
Pot semblar poc el que fem a vegades, però com deia
Galeano “Molta gent petita, en molts llocs petits, fent
coses petites, pot canviar el món”.

La situació és seriosa i sistèmica, per això cal buscar
solucions a tots els nivells, en molts casos segmentades o personalitzades. Al nostre poble treballem per
a millorar la situació en mesura en que la nostra àrea
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Gent de Castelló i d’Esquerra

fantil, que provoca la caiguda de la despesa anual
del consum elèctric substancialment. Ja que, el pla
posat en marxa per a reduir el consum d’energia i donar exemple de sostenibilitat ha culminat la seua fase
inicial amb la instal·lació de 112 panells solars en les
cobertes superiors dels edificis.

Torna a ser agost, un altre agost estrany; un agost
sense Moros i Cristians, sense presentació de Festeres
i Festers, sense Paelles ni nit de disfresses, sense sopars de germanor entre totes i tots nosaltres.
Tot i les circumstàncies tenim un agost d’esperança,
un estiu d’ànim. Tot i no estar lliures de la lacra de la
COVID-19 hem tornat a demostrar que tenim capacitat de reacció front una situació tant complicada i
gens fàcil de resoldre.

Creixem en Sostenibilitat, mitjançant inversions de més
de 40.000€ en la substitució i millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable en diversos carrers del poble.
Creixem en Cultura i Educació, amb major inversions en millores de l’Escola Infantil Municipal i en
l’Escola d’Adults, a més d’ampliar la gamma formativa i educativa de les xiquetes i xiquets. A més,
d’augmentar i posar en valor els premis Soler i Estruch, amb una una nova modalitat de premi, el de
literatura juvenil.

QUÈ HEM FET NOSALTRES?
Continuar amb la desinfecció diària de les zones més
transitades del poble, com ho són els parcs i zones
de joc infantil, entrades i eixides dels supermercats i
centres educatius; habilitar la multiusos com a zona
de vacunació per a Castelló i poblacions del voltant,
posar a disposició de la ciutadania un vehicle per poder-se desplaçar des de casa a la zona de vacunació,
en cas de necessitat, estar al costat de les «PIMES»
gestionant les ajudes econòmiques i creant-ne de noves perquè puguen suportar esta situació; ampliem
les zones de terrassa als bars i flexibilitzem el pagament de les taxes...

Creixem en Igualtat i Serveis Socials, donant visibilitat als col·lectius més vulnerables i recolzant i treballant de valent amb polítiques actives per a aconseguir que cap persona puga veure vulnerats els
seus drets. A més, s’han destinant més de 95.000€
en ampliació de prestacions per a Serveis Socials
i així poder continuar ajudant a totes les persones
que ho necessiten.

Però dins de tot este entramat que ens genera la COVID-19, no ens oblidem de créixer:

En definitiva, creixem i continuem creixent perquè la
vida de les castelloneres i castelloners millore i eixe
sempre serà el nostre objectiu: FER DE CASTELLÓ
UN POBLE QUE CREIX.

Creixem en eficiència energètica, i és que hem
invertit més de 95.000€ per fer més sostenibles els
edificis públics: Ajuntament, Biblioteca i Escola In-
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