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1. Salutació de l’Alcalde

E. Òscar Noguera i Alberola
Alcalde de Castelló

S’acaba l’any i, de nou, ens trobem davant unes dates 
en què tenim present aquelles persones que estan i, 
sobretot, les que no estan. Moments d’estar amb la 
família, moment d’estar amb amics i amigues i com-
partir anècdotes i records.

Però és temps de continuar amb el seny que ens ha 
caracteritzat, som un poble resilient; sabem que hem 
patit i que continuem patint la maleïda COVID-19. 
Hem tingut restriccions, hem tingut toc de queda... 
per això és important continuar seguint amb les me-
sures d’higiene i seguretat que ens recomanen les 
persones professionals de la salut.

Hem de continuar amb la distància interpersonal, 
hem de posar-nos la mascareta sempre que no es 
puga guardar la distància, hem d’utilitzar gel hidroal-
cohòlic i no hem de fumar en les terrasses dels bars, 
així com mantindre el nombre màxim de persones 
per taula.

La nostra bandera sempre ha sigut i continua sent mi-
llorar la vida de les persones i això passa per fer polí-
tiques en què totes i tots tinguem cabuda. Polítiques 
que tinguen una repercussió positiva en la vida de les 
persones. I com a exemple tenim el nostre Severí Tor-
res, emblema del poble que ha sigut i és ja una reali-
tat, la nostra realitat.

Des dels inicis de les reivindicacions, els diferents 
ajuntaments han estat recolzant el centre per po-
der-ho aconseguir, les mobilitzacions han sigut un re-
ferent en tota la comarca, vam defendre com a poble 
allò que ens pertanyia i, per això, després de moltes 
reunions i esforços, ho hem aconseguit.

Comptem amb un centre amb una infraestructura 
immillorable i amb totes les eines i espais dissenyats 
per fer que l’alumant es senta recolzat i en un ambient 
agradable per poder créixer com a persones.

I, com diu Ovidi, ‘no ens alimenten les molles, vo-
lem el pa sencer’ per això, estem en contacte direc-
te amb la Conselleria i treballant incansablement 
per tindre, per fi, el Centre de Dia a Castelló. Per 
eixe motiu, tenim als tècnics municipals treballant 
en el Pla Convivint, que representarà una inversió 
de més de 2 milions d’euros i que es concretarà en 
l’habilitació de l’antic Severí Torres, per l’esperat, 
Centre de Dia.

Sense més m’acomiade en el nom i meu i en el de tot 
l’equip de l’Ajuntament i vos desitgem que passeu unes 
bones festes en què la salut siga el principal regal. La 
resta de qüestions, a poc a poc, aniran millorant.

Bon tancament d’any i millor inici del 2022.
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2. Plenaris municipals 
iJuntes de Govern

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL 
DE 2021

Sessió 7/2021

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals: 
TERE FUSTER ORTIZ
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ 

Secretaria accidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

Castelló, 2 de juliol de 2021
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, Os-
car Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada 
amb seguiment de les formalitats legals escaients, 
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, 
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
25 de juny de 2021.

2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR .-Vist 
l’informe jurídic que tot seguit es relaciona, així com 
l’informe tècnic emès al respecte, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la concessió de la llicència 
d’obra major, d’acord amb l’informe Jurídic favorable 
emès amb data 2 de juliol de 2021.

3.-MODIFICACIÓ ERRADA MEMÒRIA TÈCNICA DE 
LA CONCESSIÓ LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ .- Vist 
l’informe jurídic que tot seguit es relaciona, així com 
l’informe tècnic emès al respecte, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la modificació de l’errada 
en la memòria tècnica de la concessió de la llicència 
de segregació, d’acord amb l’informe Jurídic favorable 
emès amb data 2 de juliol de 2021.

4.-PRESTACIONS SOCIALS.- Vist l’informe del 
departament de serveis socials, la Junta de Go-
vern Local, aprova per unanimitat la següent: 
4.1.- SERVEI AJUDA A DOMICILI:(...). Inclusió en 
llista d’espera com demandat del SAD amb 8 punts. 
4.2.- SERVEI MENJAR A CASA: (...). inclusió en llis-
ta d’espera com demandant del Servei menjar a casa 
amb 25 punts.

5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PRE-
GUNTES: No hi ha cap. I vist que no hi ha cap més 
assumpte a tractar, el Sr. Alcalde tanca la ses-
sió a les 12:51 hores, per la qual cosa i a l’efecte 
del que estableix l’article 109 del ROF, estenc la 
present acta i com a Secretari general certifique. 
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CELEBRADA 
EL DIA 15 DE JULIOL DE 2021

Sessió 6/2021 

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)
BRYAN RICHART CHAFES(EU)
HORTENSIA GOMEZ LLÀCER (PSOE)
RAQUEL HERRERO SANCHEZ (PSOE)
LEOPOLDO PUERTOS AVIÑO (PP)
VICEN CAEROLS VIDAL(PP)
ANA GARCIA MAYO (PP)
 
Secretària accidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ
 
No Assistents:
ANAIS MARTORELL LOPEZ (GCIE)

Castelló, 15 de juliol de 2021
A les 19:01hores, es reuneixen a la Casa Consistorial les 
senyores i senyors membres de la Corporació al marge 
esmentats, en la primera convocatòria i sota la presidèn-
cia del Sr. Alcalde, Oscar Noguera Alberola que l’ha con-
vocada 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 llistat:
Per totes elles i per tots els assassinats produïts per qual-
sevol tipus de violència i odi com ha estat recentment el 
cas de Samuel, assassinat pel simple fet de ser com era, 
perquè la LGTBIfòbia no té cabuda en esta societat.

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ 
ANTERIOR (Acta sessió 20 de maig de 2021) 
sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

2.- DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIONS D’ALCAL-
DIA.- Es dona compte de les següents resolucions 
d’alcaldia.  Les resolucions les podeu veure en: elmi-
ragall.org/castello-som

La Sra. Caerols Vidal (PP) pregunta per les Resoluci-
ons 2021-671 pregunta si ja va en marxa i el Sr. Alcal-
de li contesta que s’inicia expedient i no es pot dir de 
moment.
La Sra. Caerols Vidal (PP) pregunta per la situació de 
la Interventora i Secretària accidental, 
El Sr. Alcalde contesta que la gent no ve i ací no tenim 
titulars de moment.
La Sra. Caerols Vidal (PP) pregunta per les resolucions 
710, 830 i 837.
El Sr. Alcalde ho explica .
La Sra. Gómez Llàcer (PSOE) pregunta per la licitació 
de la seu i l’Alcalde explica com es tramita l’expedient 
sobre criteris de compra-venda i el pressupost de + 
o – 150.000€.

3.-INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.-  
REGIDORIA DE COMERÇ, SALUT PÚBLICA I CE-
MENTERI 
REGIDORIA CULTURA FESTIVA. 
REGIDORIA DE LA DONA I POLÍTIQUES D’IGUAL-
TAT I NOVES TECNOLOGIES. 
REGIDORIA DE CULTURA 
REGIDORIA DE JOVENTUT I MEMÒRIA HISTÒRICA. 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ  
REGIDORIA MEDI NATURAL, AGRICULTURA I 
ENERGIA RENOVABLES.

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDIT 20/2021.-  
El Sr. Alcalde explica el següent: «PRIMER. Aprovar 
inicialment l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 20/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat 
de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a suple-
ments en els conceptes d’ingressos, 50.000,00 euros 
del romanant líquid de tresoreria de l’exercici anterior 
i 9.000,00 euros a càrrec del Fons de Cooperació Incon-
dicionat de la Diputació.  La Sra. Gómez Llacer (PSOE) 
pregunta que des del 2019, la subvenció es paga ara 
El Sr. Alcalde contesta que les associacions tenen ter-
mini per justificar de l’1 de gener al 31 d’octubre i com 
a que no ho presentaren es per això que es dona ara.  
La Sra. Caerols Vidal (PP) van a votar que no, estan a fa-
vor de les subvencions però les modificacions de crèdit 
son tan contínues, es per això que van a votar que no.  
Sotmesa a votació, queda aprovada per majoria ab-
soluta 9 vots a favor ( 6 GCIE + 2 PSOE +1 EU) i 3 vots 
en contra (3 PP). 

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ES-
TATUTS MANCOMUNITAT DE LA RIBERA.  
El Sr. Alcalde explica: 
la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, per tal d’ajustar-los als requeriments 
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que la legislació vigent imposa als estatuts de les 
mancomunitats d’àmbit comarcal i a les necessitats 
i aspiracions de l’entitat, tot incloent-hi diferents 
puntualitzacions resultants dels informes emesos 
des de la Comunitat Autònoma i des de la Diputa-
ció de València. Així com ajustar la seua redacció 
en matèria de violència de gènere i incloure el nou 
servei de manteniment d’infraestructures i instal·la-
cions públiques i el servei d’animals abandonats. 
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat. 

6.- APROVACIÓ DIES FESTIUS 2022.- El Sr. Al-
calde proposa que els dos dies festius locals per 
a 2022 siguen el 23 d’agost (dimarts, festa local) 
i 13 de desembre (dimarts, fira de Santa Llúcia). 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 

7.- APROVACIÓ DIES NO LECTIUS CURS 2021-
2022.- El Sr. Alcalde explica la següent proposta: 
El president del Consell Escolar, Richard Gar-
rigues Gonzalez anuncia la proposta realitza-
da pel Consell Escolar els dies no lectius per al 
proper curs 2021-2022: 11 d’octubre de 2021; 
7 de desembre de 2021; i 18 de març de 2022. 
La Sra. Gómez Llàcer (PSOE) pregunta al Sr. Gar-
rigues Gonzalez (GCIE-Compromís) si no con-
voca a la resta de regidors al Consell Escolar  
El Sr. Garrigues Gonzalez (GICE-Compro-
mís) contesta que mirarà el Reglament . 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 

8.- APROVACIÓ CONTRACTE PROGRA-
MA DIPUTACIÓ VALÈNCIA SERVEIS SOCIALS 
2021-2024 ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA.- El 
Sr. Alcalde explica: S’adjunta annex a l’acta. 
Sotmés a votació, queda aprovat per unanimitat. 

9.-   MOCIONS
MOCIÓ PP DEFENSA PLAGA DEL COTO-
NET.- El Sr. Puertos Aviño (PP) llig la moció. 
Sotmesa a votació, queda desestima-
da la moció per 8 vots en contra ( 6 GCIE + 2 
PSOE) 1 abstenció (1EU) i 3 vots a favor (3PP) 
MOCIÓ PP SOL·LICITANT CARRER CONSUELO DO-
MÉNECH REIG.- La Sra. Caerols vidal (PP) llig la moció: 
Sotmesa a votació, queda desestimada la 
moció per 9 vots en contra ( 6 GCIE-Com-
promís + 2 PSOE + 1EU9 i 3 vots a favor.  
MOCIÓ PP EXIGIR AL GOVERN D’ESPA-
NYA QUE RESPECTE LES DECISIONS IN-
DEPENDISTES CATALANS CONDEMNATS 
PER SEDICIÓ. La Sra. Caerols llig la moció:  
Sotmesa a votació queda desestimada per 9 vots 
en contra ( 6 GCIE-Compromís + 2 PSOE + 1 EU)  

MOCIÓ PP SOBRE LA REVISIÓ DE L’ACORD DE 
SUDÀFRICA.- El Sr. Puertos Aviño (PP) llig la moció: 
Sotmesa a votació, queda aprovada per ma-
joria absoluta per 10 vots a favor ( 6 GCIE 
+ 3 PP + 1 EU) i 2 vots en contra ( 2 PSOE) 
MOCÍO GCIE-COMPROMIS I ESQUERRA UNIDA 
SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLI-
CADES A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021.- El Sr. 
Garrigues Gonzalez ( GCIE-Compromís) llig la moció:  
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 
MOCIÓ GCIE-COMPROMÍS I EU PER LA CON-
DEMNA A LES AGRESSIONS MASCLISTES, 
LGTBIFÒBIQUES, RACISTES I D’ODI.- La Sra. 
Soler Lorente (GCIE-Compromís) llig la moció: 
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 
MOCIÓ GCIE-COMPROMIS EU RIU ALBAIDA ES TOR-
NA A ASSECAR.- El Sr. Richart Chafes (EU) llig la moció: 
Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat. 

10.-TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUNTES.- 
I vist que no hi ha cap més assumptes a tractar, el Sr. Al-
calde tanca la sessió a les 21:59 hores, per la qual cosa i 
a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, estenc 
la present acta i com a Secretari general certifique. 
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCTAL.
 Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL 
DE 2021

Sessió 8/2021

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
SecretariaAcccidental:ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

No assistents:
TERE FUSTER ORTIZ

Castelló, 30 de juliol de 2021
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, Os-
car Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada 
amb seguiment de les formalitats legals escaients, 
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, 
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 2 
de juliol de 2021.

2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR .-Vist l’in-
forme jurídic que tot seguit es relaciona, així com l’in-
forme tècnic emès al respecte, la Junta de Govern Lo-
cal acorda per unanimitat la concessió de la llicència 
d’obra, d’acord amb l’informe Jurídic favorable emès 
amb data 30 de juliol de 2021.

3.-CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR .-Vist 
l’informe jurídic que tot seguit es relaciona, així com 
l’informe tècnic emès al respecte, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la concessió de la llicèn-
cia d’obra menor, d’acord amb l’informe Jurídic favo-
rable emès amb data 8 de juliol de 2021.

4.- CONCESSIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAU-
LES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.- Vista 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació 
de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, 

entaulats i altres anàlegs amb finalitat lucrativa pu-
blicada l’aprovació definitiva al BOP núm. 53 de data 
18 de març de 2021, on disposa en la Disposició Tran-
sitoria Primera que ni es reportaran ni exigiran les 
tarifes corresponents als conceptes de taules i cadi-
res prevists en tot l’article 6 de l’Ordenança des de 
l’1/01/2021 al 30/06/2021, puguent prorrogar-se tri-
mestralment, com a màxim fins al 31/12/2021 mentre 
continuen vigent les limitacions ocasionades per la 
crisi sanitària Covid-19.
Vistes les sol·licitud de permís de col·locació de taules 
i cadires a la via pública que tot seguit es relacionen, 
així com els informes tècnics emesos al respecte en 
sentit favorable, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat la concessió de les següents ocupacions 
de via pública, sense carregar cap import de la taxa 
concedida mentres continuen vigents les limitacions 
per Covid-19, en aplicació de la disposició transitòria 
primera de l’ordenança abans esmentada:

SOL·LICITANT
Sergio Mohedano Bueno

M2 OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES
15m2

SITUACIÓ
Rda. l’Almenà, 33

5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 12:18 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 certi-
fique.
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 20 D’AGOST 
DE 2021

Sessió 9/2021

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ

Secretaria Acccidental: 
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ 

No assistents:
TERE FUSTER ORTIZ

Castelló, 20 d’agost de 2021
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 prime-
ra convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde, 
Oscar Noguera Alberola que l’ha convocada i dispo-
sada amb seguiment de les formalitats legals esca-
ients, assistits per mi, el Secretari general de l’Ajun-
tament, que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els se-
güents assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
30 de juliol de 2021.

2.- APROVACIÓ INFORME AMBIENTAL I TERRITO-
RIAL ESTRATÈGIC SIMPLIFICAT DE L’ESTUDI DE 
DETALL DE LA RONDA SUD-GERMANA ASSUMP-
CIÓ- Vist l’informe tècnic emès al respecte, la Junta 
de Govern Local acorda per unanimitat l’aprovació 
del informe.
INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÈGIC
CONCLUSIÓ.
Núm. Expedient: 1340/2021
Interessat/Promotor: (...)
Objecte: Estudi de Detall Illa Ronda Sud – Germana 
Assumpció
Ubicació: Ronda Sud nº 15
Vist tot quant antecedeix, el tècnic que subscriu con-
sidera que cal emetre Informe Ambiental favorable 
per Procediment Simplificat.

3.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA.- Vista la 
proposta d’acord de data 26 de juliol de 2021 de la 
subvenció nominativa, previstes al pressupost 2021, 
la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat la 
següent:
«PRIMER.- L´aprovació de les següents subvencions 
nominatives previstes al pressupost 2021:
Ampliació per a l’exercici 2021 de la subvenció nomi-
nativa a l’Escola de Futbol de Castelló en l’import de 
9.000,00 euros (quantia que no es va pagar en 2019). 

EXER: 2021
PROGR: 3410
ECONO: 48902
CIF: 
DESCRIPCIO: ESCOLA DE FUTBOL DE CASTELLÓ
IMPORT: 9.000,00 €

SEGON.- Respecte del termini i forma de justificació 
de les subvencions nominatives concedides contem-
plar la possibilitat de pagaments parcials prèvia apor-
tació de la documentació justificativa de la despesa, 
en tot cas els beneficiaris de les ajudes hauran de pre-
sentar la documentació justificativa de l’import total 
d’estes com a màxim el 20 de novembre de 2021. 
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4.-PRESTACIONS SOCIALS:
4.1.-SERVEI AJUDA A DOMICILI.- Vist els informes 
del departament de serveis socials, la Junta de Go-
vern Local, aprova per unanimitat els següents:
(...) ampliació del servei d’ajuda a domicili per tas-
ques d’higiene domèstica i acompanyament perso-
nal, 3 hores a la setmana a ampliar a 5 hores setma-
nals quan siga possible.
(...): Inclusió en llista d’espera com a demandant del 
servei d’ajuda a domicili, amb 23 punts.
4.2.-SERVEI MENJAR A CASA.- Vist els informes del 
departament de serveis socials, la Junta de Govern 
Local, aprova per unanimitat els següents:
(...). Concessió d’ofici de la prestació del servei del 
menjar a casa, amb efectes retroactius des del 16 
d’agost de 2021.
(...) Inclusió llista d’espera com a demandant del ser-
vei del menjar a casa, amb 54 punts. 

5.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA 
D’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.
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 peri-
llosos 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, on especifica:
1. La llicència tindrà un període de validesa de CINC 
ANYS podent ser renovada per períodes successius 
d’igual duració. No obstant, la llicència perdrà la seua 
vigència en el moment en que el seu titular deixe de 
complir qualsevol dels requisits establerts. Qualsevol 
variació de les dades que figuren en la llicència deurà 
ser comunicat pel seu titular en el termini de quinze 
dies, comptats des de la data en que es produïsca a  
l’ajuntament

6.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 12:24 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 certi-
fique.
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 10 DE 
SETEMBRE DE 2021

Sessió 10/2021

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ

Secretaria Acccidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

No assistents:
TERE FUSTER ORTIZ

Castelló, 10 de setembre de 2021
A les 11:00 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, Os-
car Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada 
amb seguiment de les formalitats legals escaients, 
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, 
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
20 d’agost de 2021.

2.- APROVACIÓ BASES PRESSUPOSTOS PARTICI-
PATIUS «DECIDIM CASTELLÓ»-Vistes les següents 
bases dels pressupostos participatius «decidim Cas-
telló», la Junta de Govern Local, aprova el següent:
L’Ajuntament de Castelló posa en marxa una nova 
edició dels Pressupostos Participatius sota la deno-
minació “Decidim Castelló”. Els Pressupostos Parti-
cipatius sorgeixen com una nova estratègia de par-
ticipació ciutadana mitjançant de la qual es pretén 
implicar el veïnat en la presa de decisions públiques 
locals. Aquest projecte està subvencionat per la línia 
de subvencions en matèria de promoció de la partici-
pació ciutadana que ofereix conjuntament la Genera-
litat Valenciana i la Diputació de València. 
Així doncs, mitjançant aquest procés, les veïnes i els 
veïns de Castelló poden decidir de manera directa en 
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què utilitzar una part del pressupost municipal. En 
concret, l’import de la partida municipal destinada a 
aquest projecte és de 100.000 €, dels quals: el 80% es 
destinaran a projectes d’inversions (80.000 €), i l’altre 
20% a despeses corrents (20.000€ ). 
Les votacions són anònimes, no deixant empremta 
digital en la plataforma de Participació Ciutadana 
“Decidim Castelló” sobre el sentit dels vots de la per-
sona participant. 
Cada ciutadà/na podrà emetre el seu vot només a tres 
propostes ciutadanes en cada àrea (inversions-des-
peses corrents). Els seus posicionaments de vot els 
podrà canviar fins al dia i hora de tancament de les 
votacions, que s’estableix en les 20 hores del dijous, 
14 d’octubre de 2021. 
Els projectes elegits seran els que aconseguisquen 
més votacions, fins a esgotar l’import assignat a cada 
modalitat. 
L’execució dels projectes es realitzarà a partir de ge-
ner de 2022 a iniciativa de la Regidoria corresponent 
(segons els projectes guanyadors) al costat del Depar-
tament de Contractació de l’Ajuntament de Castelló 
i sota la coordinació de la Regidoria de Participació 
Ciutadana. 
Totes les dades proporcionades seran tractats sobre 
la base de la LOPD i seran utilitzats EXCLUSIVAMENT 
per a gestionar les propostes presentades per la ciu-
tadania en els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 
de Castelló»

3.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. Al-
calde tanca la sessió a les 11:15 hores, per la qual cosa 
i a l’efecte del que estableix l’article 109 del ROF, estenc 
la present acta i com a Secretari general certifique.
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 

Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 2021

Sessió 11/2021

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
TERE FUSTER ORTIZ

Secretaria Acccidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

Castelló, 27 de setembre de 2021
A les 18:05 hores, es reuneixen al Saló de Sessions de 
la Casa Consistorial, les senyores i senyors membres 
de la Corporació al marge esmentats, en la primera 
convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde, Os-
car Noguera Alberola que l’ha convocada i disposada 
amb seguiment de les formalitats legals escaients, 
assistits per mi, el Secretari general de l’Ajuntament, 
que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
10 de setembre de 2021.

2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’INTERVENCIÓ»- Vist 
l’informe jurídic que tot seguit es relaciona, així com 
l’informe tècnic emès al respecte, la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat la concessió parcial de la 
llicència d’obra major, d’acord amb l’informe Jurídic 
favorable emès amb data 23 de setembre de 2021.

3.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 
573/2021.- Vist l’informe jurídic que tot seguit es re-
laciona, així com l’informe tècnic emès al respecte, 
la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió parcial de la llicència d’obra major, d’acord 
amb l’informe Jurídic favorable emès amb data 23 de 
setembre de 2021.

4.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR 
1324/2021.- Vist l’informe jurídic que tot seguit es 
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Les actes de Juntes de Govern o Plenaris les podeu veure completes en: elmiragall.org/castello-som

relaciona, així com l’informe tècnic emès al respecte, 
la Junta de Govern Local acorda per unanimitat la 
concessió parcial de la llicència d’obra major, d’acord 
amb l’informe Jurídic favorable emès amb data 23 de 
setembre de 2021.

5.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 18:18 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 certi-
fique.
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 

Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 D’OCTUBRE 
DE 2021

Sessió 12/2021

ASSISTENTS
Sr. Alcalde - president:
OSCAR NOGUERA ALBEROLA

Srs. Vocals:
BRYAN RICHART CHAFES
NÚRIA GREGORI SEBASTIÀ
TERE FUSTER ORTIZ

Secretaria Acccidental:
ROSA Mª CRESPO RODRIGUEZ

Castelló, 8 d’octubre de 2021
A les 10:30 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 convoca-
tòria 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 Se-
cretari general de l’Ajuntament, que done fe de l’acte.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar els següents 
assumptes de l’Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTE-
RIOR.- La Junta de Govern Local aprova per unanimi-
tat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 
27 de setembre de 2021.

2.- APROBACIÓN ACUERDO DE ASUMIR EL COM-
PROMISO DE ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN 
CONFORME CON LA METODOLOGÍA DE LA AGENDA 
URBANA ESPAÑOLA.- Vista la siguiente propuesta 
de acuerdo de alcaldía de fecha 6 de octubre de 2021, 
la junta de Gobierno local, aprueba por unanimidad 
el acuerdo.

3.- TORN OBERT DE PARAULA: PRECS I PREGUN-
TES: No hi ha cap.
I vist que no hi ha cap més assumpte a tractar, el Sr. 
Alcalde tanca la sessió a les 10:58 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 certi-
fique.
L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 

Les actes de JGL o Plens les podeu veure completes 
en: elmiragall.org/castello-som
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El Cor Mixt de Jubilats i Pensionistes fou fundat l’any 
1990 pel mestre del nostre poble José María Alba Llá-
cer. L’any 2004 es va constituir legalment com a asso-
ciació cultural sense ànim de lucre segons consta al 
Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques. 

Ben prompte, el mestre Alba aconsegueix reunir un 
nombrós grup de persones amb una sensibilitat es-
pecial per a la música. Al poc de temps, comença a 
arreplegar els fruits d’un exhaustiu i cuidadós treball 
amb aquelles persones que, per cert, no tenien conei-
xements musicals. 

A les Olimpíades de Majors, el nostre Cor va obtindre 
el Primer premi en les edicions celebrades a Beni-
dorm en 1991, a Alacant en 1992, a Gandia en 1994, a 
Benicarló en 1997 i a València en 1999.

L’any 1993, Any Europeu dels Majors, el Cor Mixt de 
Jubilats i Pensionistes va representar la Comunitat 
Valenciana en un Festival Coral Internacional celebrat 
a la ciutat alemanya de Mainz.

Ha participat en Setmanes Culturals, Cicles de Música 
i Intercanvis a Museros, Xirivella, Albalat dels Sorells, 
La Pobla Llarga, Catarroja, Albal, Benimodo, Borria-
na, Moixent, L’Alcúdia, Barxeta, Càrcer, Sant Mateu i 
Benetússer. En diverses ocasions, ha col·laborat amb 
la Banda de Músics Veterans de La Ribera al Palau de 
la Música de la ciutat de València. 
Al mateix Palau de la Música, ha cantat en diverses 
ocasions en els Festivals Corals organitzats per la Fe-
deració d’Associacions de Ciutadans Majors de la Co-
munitat Valenciana (CIMA)

DIRECTOR

Des de l’any 1999, dirigeix el Cor Mixt de Jubilats i Pen-
sionistes Miguel Pons García amb qui, el COR MIXT con-
tinua amb un alt nivell i aconsegueix importants èxits. 

El mestre Pons realitzà els estudis de Grau Mitjà en el 
Conservatori José Urbi i obtingué el títol Superior en 
els conservatoris Salvador Seguí de Castelló de la Pla-
na i Joaquim Rodrigo de València. Ha treballat en les 
especialitats de cant, pedagogia musical, harmonia 
i direcció coral. És en la direcció coral on intensifica 
la seua labor formativa i pedagògica, treballant amb 
cors de diferents característiques: Infantils, Juvenils, 
Sèniors...

El nostre director ha assistit a diversos cursos de for-
mació amb professors de reconegut prestigi en el 
món de la direcció coral, com ara, Adrián Cobo (Ma-
drid), Viki Lumbroso (França), Andreu Martínez (Bar-
celona), Mercé Cano (Barcelona), Carmen Cruz (Canà-
ries), Eduardo Cifre (València).

Cor Mixt de Jubilats i Pensionistes de Vva. 
de Castellón - CMJPVC

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
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Miguel Pons és director fundador de diverses corals 
valencianes, com ara, Coral Mare de Déu del Socors 
de Benetússer, Coral Polifònica Sant Pere de Catarro-
ja, Coral Santa Ana d’Albal i Coral José Roca de Va-
lència. A més del Cor Mixt de Jubilats i Pensionistes, 
el mestre Pons també dirigeix la Coral Polifònica de 
Benimodo i el cor Juvenil Sinenomine de Benigànim. 

ACTIVITATS

Les activitats que realitza el Cor Mixt de Jubilats i Pen-
sionistes al llarg de l’any són les següents:

València és Música, antiga campanya Retrobem 
la Nostra Música.
Campanya organitzada per la Diputació de València 
amb la finalitat de difondre, entre les entitats musi-
cals valencianes, com ara, bandes de música, orques-
tres, corals i grups folklòrics valencians, la producció 
dels compositors de la nostra terra. 

Campanya d’Intercanvis Musicals
Organitzada per la FSMCV (Federació de Societats Mu-
sicals de la Comunitat Valenciana), FECOCOVA (Fede-
ració de Cors de la Comunitat Valenciana), Federació 
de Folklore de la Comunitat Valenciana i la Federació 
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters. Esta campanya 
consisteix en intercanvis musicals entre entitats d’una 
mateixa Federació o de Federacions distintes. 

Cicle de Música Coral
Concerts corals organitzats per la Federació de Cors 
de la Comunitat Valenciana. 

Festa de la Reial Sè-
quia Escalona. 
La Junta de Govern de 
la Reial Sèquia Escalo-
na celebra, cada 13 de 
desembre, l’arribada de 
l’esmentada sèquia al nostre 
poble. És en la missa que se ce-
lebra amb este motiu, on participa el 
Cor Mixt de Jubilats i Pensionistes.

Concert de Nadal
Concert que el nostre Cor canta amb motiu de les 
festes nadalenques on s’interpreten tot tipus de na-
dales: religioses, profanes tradicionals valencianes i 
també de la resta del món.

Homenatge als majors de 85 anys
El Cor participa en l’acte que l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes organitza, per tal de retre homenatge a les 
persones majors de 85 anys del nostre poble. L’Ajun-
tament de Castelló patrocina este just reconeixement.

EL COR MIXT i LA PANDÈMIA

Actualment i a causa de la greu crisi sanitària que 
s’ha acarnissat especialment en les persones majors, 
el Cor Mixt passa per un període de carestia pel que 
fa al nombre de membres que el conformen. La crida 
que es fa en totes les actuacions del Cor sembla que, 
a poc a poc, va donant fruits. No obstant això, encara 
seran necessaris molts coralistes per tal d’arribar al 
nombrós grup que hi havia abans de la pandèmia.

Des d’ací, des de la plataforma que ens brinda El Mi-
ragall, volem aprofitar l’ocasió per convidar a tots els 
qui teniu una especial sensibilitat per la música vocal 
i us agrada cantar. Apunteu-vos al Cor! Ja sabeu que 
no és necessari tindre cap formació musical ni tam-
poc és necessari ser jubilat o pensionista. Si t’agrada 
cantar, ja estàs fent tard perquè ens ho passem estu-
pendament. Els assajos són els dijous de 17.00 h fins 
19.00 h hores al Centre Municipal dels Nostres Majors, 
Avinguda de Cuba, 2.

Treballem amb totes les mesures de seguretat que les 
autoritats sanitàries imposen a cada moment, com 
ara, distància de seguretat que ens permet la gran 
sala on assagem, ús de caretes per tapar la boca i el 
nas i ús de gel hidro-alcohòlic a l’entrada i eixida de la 
sala d’assajos.

Animeu-vos!

Caste ó i el silenci (I)  F. Xavier Martí i Juan

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
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PRESENT DE LA PILOTA VALENCIANA A CASTELLÓ
La falta d’instal·lacions havien fet baixar l’activitat de 
pilota a Castelló, redüint-la a res, pero des de 2019 
amb la nova estrena del trinquet, esperem tornar a 
donar-li tota la seua esplendor i tornar a ser una esco-
la i un club de referència!! 

Des de la recent reobertura i com a CLUB DE PILOTA 
VALENCIANA CASTELLONER, tornem a participar en 
campionats en diferents categories que fan que molts 
caps de setmana tornem a tindre partides de campi-
onats al trinquet, perquè tot el poble puga seguir dis-
frutant de partides al nostre poble. Tambe hem obert 
l’escola de pilota i contem amb 2 entrenadors i 25 xi-
quets desde 3 a 14 anys. 

Amb tot açò fem que el trinquet tinga les portes 
obertes tota la setmana!

La Pilota valenciana és part del nostre pa-
trimoni cultural com a poble i és un dret i 
un deure de tots els valencians i valencia-
nes conèixer-la i respectar-la.

CLUB DE PILOTA VALENCIANA 
CASTELLONER

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
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aconseguit arribar a les semifinals del campionat auto-
nòmic en 1a Categoria i fou capaç d’organitzar el I Trofeu 
de joves durant eixe estiu al carrer. Però malauradament 
aquest any fou l’últim d’aquesta tercera etapa. Batiste va 
decidir abandonar l’escola i sota la decissió del seu pare 
en tancar el trinquet, l’escola no va poder continuar i 
quasi tots els alumnes desaparegueren. Sols alguns més 
menuts com els pilotaris actuals Seve i Ian continuaren 
a l’escola de Càrcer i els més majors amb més afició com 
Ricard, Marrahí, Guillem i Dani pogueren continuar l’ac-
tivitat entrenant amb escoles de tecnificació i competint 
pel recent club amb les diferents competicions a altres 
trinquets del voltant.

Tot i les limitacions es continuaren realitzant activitats 
de pilota fora del trinquet, al frontó i al Col·legi Severí 
Torres gràcies a la implicació i les ganes immenses de la 
gent del club, per intentar que la pilota continuara i no 
morira al poble.

La falta d’instal·lacions i la dificultat afegida de haver 
que desplaçar-se fora de casa va provocar que deixa-
ren de participar en 2010 i el club va decidir paralitzar 
la seua activitat fins 2019 que l’Ajuntament compra el 
trinquet.

Des de la reobertura del trinquet, hem aconseguit 
donar-li vida a la pilota de nou al nostre poble, tant per 
part del club, participant en els campionats de la fede-
ració als que vos convidem a gaudir amb nosaltres els 
caps de setmanes, així com entre setmana que comp-
tem amb l’escola de pilota, formada per uns 30 mini 
pilotaris que entrenen de dimarts a divendres, repartits 
en 3 grups d’entre 5 i 13 anys. Xiquetes i xiquets recor-
deu que esteu tots i totes convidades a vindre a formar 
part de la nostra escola i jugar al nostre esport que és la 
PILOTA VALENCIANA.

HISTÒRIA ESCOLA I CLUB DE PILOTA A CASTELLÓ
La pràctica de la pilota mai havia estat estructurada i es 
practicava sols de manera aficionada al trinquet, fins 
que el 1982 el mestre de primària al col·legi Severí Tor-
res, Salvador Murillo, molt apreciat al poble, va comen-
çar a impulsar al mateix col·legi com activitat extraesco-
lar i el mateix any iniciava l’escola de pilota els dissabtes 
de matí al trinquet.

Gràcies a l’entrega de Salvador, l’escola fou agafant 
a poc a poc popularitat fins arribar a tenir prop de 50 
alumnes. Salvador es feu càrrec fins el 1994, i durant 
aquesta primera i llarga etapa va aconseguir que l’escola 
de pilota de Castelló fora envejada per la resta, obtenint 
els primers grans títols en les competicions escolars i 
sent bressol de nombrosos jugadors com els ja nome-
nats Agustí i Fede, també com Armando, German i Juan 
Carlos de Bicorp, Antoniet de Rafelguaraf entre altres.

Del 1994 fins el 1998 l’escola passà al càrrec de Salva-
dor Aparicio, exalumne de Salvador on a poc a poc va 
anar perdent alumnes. 

El 1998 el fill del trinqueter, també Batiste Llopis va 
agarrar les rendes com a monitor i en esta tercera etapa 
l’escola va reviscolar, gràcies al nom que Batiste tenia 
com a jugador i la gran implicació que hi havia dels pares 
i mares dels alumnes, a poc a poc foren més els alumnes 
inscrits fins arribar al nombre de vora 50 xiquets i alguna 
xiqueta, i els diferents equips repartits en diferents cate-
gories escolars tornaren a aconseguir títols per al poble.
A més a més el 13 de maig del 2004 es va crear el Club de 
Pilota Valenciana Castellonense i l’escola es va vincular 
al club l’any següent.

Els dos anys posteriors foren els millors quant a èxits 
esportius, tant que 2007 l’escola va rebre reconeixement 
durant el dia de la pilota com a millor escola de pilota 
de la temporada 2006-2007. A més a més el club havia 

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
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L’abat Antonio Josef Cavanilles, incansable botànic, na-
turalista i viatger valencià del cercle il·lustrat de la cort de 
Carles III, va començar a recórrer Espanya —per mana-
ment reial— per a examinar els vegetals que hi creixien. 
L’edició de les  Observaciones  va acabar sent no sola-
ment una recopilació de l’herbari mediterrani valencià 
sinó també una geografia detallada de l’antic Regne de 
València, en la qual Cavanilles va prestar molta atenció 
a les terres de l’arròs, en especial a la Ribera del Xúquer.

El botànic comença l’estudi de l’impacte econòmic, 
demogràfic i sanitari del cultiu de l’arròs afirmant que 
«En todo el reyno se respira siempre un ayre puro, á ex-
cepción de los cortos marjales de Oropesa y arrozales de 
las Riberas del Xucar».

Cavanilles, reconegut enemic dels arrossars, es mani-
festa a favor del cultiu de l’arròs a la Ribera Baixa, pels 
beneficis que oferia el seu conreu, mentre condemnava 

Castelló enmig d’una polèmica il·lustrada
 Dani Estornell Martínez

la pràctica a la Ribera Alta, i en concret a Castelló. De-
nuncia la passió dels castellonencs per l’arròs: «La pasi-
on al arroz llega aquí al exceso: quisiéranle tener dentro 
de sus casas, y lo harian si el sol y el agua pudiesen pene-
trar». I l’excés es paga: «En 1725 […] tenía Castelló 1800 
almas, y actualmente 1.168 repartidas en 500 familias. 
Perdió no solamente 632 individuos, sino tambien los 
que componian las 134 familias forastera establecidas 
allí posteriormente». Els de Castelló «padecen tercianas 
[...]. Viven poco y con miseria porque les falta la salud y la 
propiedad de lo que cultivan: Así consumen sus fuerzas 
y su vida para enriquecer á un corto número de propieta-
rios que viven fuera de la villa». S’esbalaïa Cavanilles «al 
contemplar tantos millares de individuos luchando con 
las calenturas y la muerte por vivir en sitios aguanosos».
Estes paraules de l’erudit dugueren l’il·lustrat castello-
nenc Vicent Ignasi Franco a refutar el verí de les tesis 

La sega de l’arròs

QUI TENIA RAÓ? CAVANILLES 
CONTRA VICENT I. FRANCO
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seues. L’estima que professava al seu poble, l’amena-
ça contra el cultiu de l’arròs i una certa rancúnia i ge-
losia personal cap al botànic l’incitaren a replicar-lo 
amb arguments pertinents en diversos opuscles. 
D’entrada, afirma rotundament «que la influencia 
del cultivo del Arroz no es perjudicial á la salud, ni 
causa la muerte». Ans al contrari, es veuen «hombres 
robustos y de buen color». I exposa casos concrets: 
«Le mostraria yo en Castellon á Josef Carbonell de 75 
años; á Joachin Roca de 77, ambos robustísimos; á 
Vicenta María Caldés de mas de 80, exerciendo por sí 
las funciones de Madre de familias, y otros muchos».

Segons Vicent I. Franco, la configuració geogràfica 
del nostre poble, el feia un lloc òptim per al cultiu de 
l’arròs, a les partides pròximes als rius Xúquer i Albai-
da. Algoleges, foies i altres espais naturals humits per-
metien aconseguir la producció d’arròs per fanecada 
més alta de tota la Ribera.

A més, qüestiona la fiabilitat de les dades demogràfiques 
de Cavanilles: «La Villa nueva de Castellon supone el 
Estado tenia 500 vecinos en el año 1730, y los mismos 500 
en el año 1787. ¡Válgame Dios, que error tan enorme!»

A pesar de l’elevada taxa de mortalitat —majorità-
riament infantil— durant el segle XVIII, causada per la 
confluència de la guerra de Successió i la insalubri-
tat dels arrossars, va haver-hi un notable augment 
de la població de Castelló en les dècades de 1730, 
1740 i 1750. Segons Vicent Ribes, Castelló va créixer 
en aquelles dècades més del 250 per cent. Potser per 
això el nostre paisà Franco afirmava que «los pueblos 
de la Ribera Alta prefieren esta cosecha a toda otra 
producción de frutos» i «no siendo nocivo á la salud 
pública ni destructores de la población, són necessari-

os para el aumento de esta, y la subsistencia del prodi-
gioso número de almas que pueblan el Reyno».

El nostre il·lustrat defensava el cultiu de la gramínia 
com a motor del flux migratori en busca dels beneficis 
de l’arròs, factor predominant del creiximent demò-
gràfic de la vila. A més a més, es tractava del cultiu per 
excel·lència de Castelló i, per tant, la principal font eco-
nòmica local.

D’altra banda, l’obra erudita de Cavanilles constituïa 
una denúncia de les pèssimes condicions de vida dels 
camperols i l’endarreriment de les tècniques agríco-
les, cosa que Vicent I. Franco ja havia fet anteriorment. 
Però ara la voluntat de contradir els escrits del botànic 
el dugué a canviar de parer i afirma que viuen en pau, 
sans i rics.

L’argumentari exposat per Vicent Ignasi sobre l’avan-
tatjós i beneficiós cultiu de l’arròs i contra la seua peri-
llositat denunciada en les Observaciones, presenta al-
guns punts febles, però en definitiva ve a dir que, amb 
la terra i l’aigua de què disposaven els castellonencs i 
sabent el que sabien llavors, l’arrossar era la seua font 
de riquesa primordial i a la qual no podien renunciar. 
Sobre ell pesava la realitat castellonenca i entenia que 
la prohibició dels arrossars tindria grans conseqüènci-
es econòmiques i socials.

Una disputa en taules? Qui tenia raó? Resta en l’aire.

Coberta d’un opuscle de Vicent Ignasi Franco: 
Contextacion a las observaciones sobre la necesidad 
de la cria de arrozes en las riberas del Xúcar, Reyno 
de Valencia, En Valencia, en la Oficina del Diario, por 
Tomás Orga, 1797.

Antonio Josef Cavanilles
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Jo de major vull ser vell. Obvi, veritat? Doncs en són 
molts, i com més va més, els qui s’entossudixen a 
abolir esta obvietat. Cadascú és lliure de recórrer a la 
cirurgia, a la cosmètica, al vestuari i, fins i tot, a la imi-
tació de conductes juvenils; però facen el que facen, 
el pas del temps deixa inevitablement empremtes in-
esborrables. I, en molts casos, fa llàstima veure com el 
fantotxe vell que s’és sembla una caricatura grotesca 
i artificial del jove que ha deixat de ser fa molts anys, 
mal que li pese. El problema són les causes que ens 
porten a actuar d’eixa manera. El problema és la mala 
reputació que té hui la vellesa.

Crec que guanyaríem en tranquil·litat si ens conven-
cérem i tractàrem de convéncer els jóvens que la ve-
llesa no és en si mateixa cap malaltia, que no és cap 
indignitat ni res del que calga avergonyir-se. És el pro-
cés natural de viure, d’haver viscut. Si la vellesa desa-
grada, hauria de ser només perquè és un període on 

VELLESA I DIGNITAT
 Tobies Grimaltos

sovintegen les malalties i es fa molt més pròxima la 
mort. I cap d’estes dos coses les eviten els mitjans per 
a dissimular-la a què m’he referit. Per això i perquè és 
en la vellesa quan la probabilitat de no valdre’s per 
un mateix augmenta fins a extrems preocupants, la 
vellesa ens iguala sovint als altres tipus de persones 
dependents. I d’això vull parlar.

Ser vell, com ser dependent en general, priva d’au-
tonomia i, en conseqüència (com ara intentaré pro-
var), de dignitat. Que hom no puga portar a terme 
per si mateix allò que sí que pot triar fa, vulgues no 
vulgues, que més a poc a poc o més de pressa se li 
negue també el dret a decidir què fer. Si per fer allò 
que hom ha decidit cal la col·laboració, la faena d’una 
altra persona, si les teues decisions impliquen el meu 
esforç, si comporten una molèstia per a mi, a la llar-
ga o a la curta faré el possible per a privar-te d’aquell 
dret o de les seues conseqüències. En el fons faré 

“La vellesa ens iguala sovint als altres tipus de persones dependents”.

POBLE I HISTÒRIA
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minvar la teua llibertat i, conseqüentment, també la 
teua dignitat. Pitjor encara, tu mateix aniràs a poc a 
poc negant-te el dret a triar, a voler que els altres fa-
cen per tu, a variar-los les rutines; intentaràs moles-
tar el mínim possible. Tu mateix, potser, seràs el teu 
màxim censor, la teua major força coactiva. Si ets una 
persona pudorosa, si et fa vergonya mostrar les teues 
«vergonyes», o totes les imperfeccions del teu cos, els 
penjolls i les flaccideses, el patiment s’acreix molt i la 
sensació d’impotència es fa esfereïdora. El teu cos és 
un mer objecte, com una màrfega o un sac, una cosa 
que es manipula com es manipulen les andròmines; 
si de cas, amb una mica més de cura, per no fer mal, 
però no com es tracten els cossos de veritat. 

I, a la fi, pel que fa a l’aspecte emocional, el tracte 
als dependents no dista molt del que es dispensa als 
xiquets: se’ls infantilitza i se’ls atorga un tracte tou, 
condescendent, privat, en qualsevol cas, de simetria. 
A qui no té el poder de dominar el seu cos, se li sol 
negar el control de la seua pròpia vida. I la societat 
és tal que fa que el mateix dependent hi renuncie, 
més o menys voluntàriament, que es considere a si 
mateix una càrrega indigna de demanar part almenys 
d’aquell control.

Vellesa no és necessàriament sinònim de depen-
dència, com certa dependència física no és sinònim 
d’incapacitat en tots els àmbits de la vida. Cal dir-ho 
i cal assimilar-ho. No pot ser que qui no són jóvens, 
bells, dinàmics i emprenedors no siguen ciutadans de 
la mateixa categoria i amb els mateixos drets. I cal que 
uns i altres se n’assabenten, prenguen consciència i 
actuen en conseqüència. Els vells han passat de ser 
els savis de la tribu, els consellers prudents i experi-
mentats a ser andròmines molestes que cal apartar 
per part dels altres i amagar per part d’ells mateixos. 

Tot ben trist, però ben fals. La vellesa, és cert, no asse-
gura el seny, però tampoc no és sinònima de la seua 
absència. 

Una de les condicions necessàries de la llibertat és 
«el control racional», ser capaç de decidir què fer se-
gons les raons de què es disposa. Que hom no puga 
actuar segons el que pot decidir, no significa que no 
siga capaç de triar un curs d’acció segons les raons 
de què disposa, per tant no significa que no tinga 
este control racional i que no siga subjecte de lliber-
tat. El lliure albir és la capacitat de decidir què es vol, 
tenir llibertat de la voluntat. La llibertat d’acció és la 
capacitat d’actuar segons allò que es vol, segons allò 
que es tria o decidix, sense que ningú ens ho impe-
disca. El problema apareix quan a qui té lliure albir 
se li nega la llibertat d’acció perquè depén de l’ajuda 
d’altres per portar a terme la seua decisió. Siguem, 
doncs, sincers i honestos, perquè no vulguem ajudar 
els dependents a tindre llibertat d’acció, no neguem 
el lliure albir i reduïm a una categoria inferior als qui 
són mancats de la completa humanitat que el lliure 
albir comporta.

“El pas del temps deixa inevitablement empremtes inesborrables”.

“Vellesa no és sinònim de dependència”.

POBLE I HISTÒRIA
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Vull proposar un nou eslògan per al nostre poble: Cas-
telló, poble silent. En l’article anterior vaig lamentar 
el fet que als de Castelló ens costa callar i, en conse-
qüència, escoltar. No obstant això –i encara que sem-
ble contradictori–, Castelló és un poble on regna el 
silenci, excepte quan hi ha festes. No és cert que la 
festa implique soroll necessàriament o que siga im-
possible reduir-lo a mínims. La concòrdia entre el si-
lenci i la festa s’ha de trobar per la via de la distribució 
d’espais i de temps i la idea de proporcionalitat. No 
té cap sentit, per exemple, prolongar una revetla en 
un parc públic fins a la set de la matinada per a set o 
huit persones. En canvi, un pobre educand de la Lira 
ha de prendre totes les precaucions imaginables per 
a estudiar amb el seu instrument.

Quan no hi ha festa, a Castelló impera el silenci, 
cosa que es percep sobretot a la nit. Don Fernando 
Ferri ho feia notar en un article sobre l’antiga estació: 
«Después nada. Como cualquier mortal la estación se 
echa un sueñecito y se queda sola en el silencio de 
la noche». El silenci i la nit de vegades ens fan sentir 
la solitud d’una forma més densa. Així ho va expres-
sar la nostra amiga Paz Mínguez en un poema: «Lo he 
sentido sola, / cuando la oscuridad / sólo es rasgada 
por la luna / y el silencio llega a oirse». A Castelló esta 

CASTELLÓ, POBLE SILENT
Castelló i el silenci (i 2)
 Francesc Xavier Martí i Juan

sensació s’intensifica a l’hivern, tal com ho va escriure 
Rafael Estrada: «El record és com la boira / al desert 
del silenci de la nit / que és més nit i més silenci a l’hi-
vern del meu poble». També quan naix el dia: «El sol 
va trencant l’alba / i els objectes ens miren, silencio-
sos», segons el mateix poeta.

Però el silenci se sent també a plena llum del dia. Actu-
alment ens molesten, i amb tota la raó, els sorolls produ-
ïts per motors, especialment els de les motos. Abans de 
l’arribada de les màquines, a Castelló només se sentien 
pels carrers veus o plors d’infants, el xerric dels carros, el 
renill dels cavalls, el bram dels burros, les crides de vene-
dors ambulants (Arrop i tallaetes!, Qui té ferro vell pa ven-
dre?...), el xiulet de l’esmolador, els tocs de les campanes 
i poca cosa més. I fora del nucli urbà el silenci era més 
gran, tant que bastava fer sonar un caragol en algunes 
partides del terme per a assenyalar les hores i les tandes 
per a regar, tal com ens va explicar Valerià Benetó. Enca-
ra que també s’hi han introduït les màquines, al camp 
castellonenc impera el silenci. I això ho saben ben bé els 
qui encara hi treballen o els que hi van a caminar. D’estos 
últims és Estrada, que ens ha deixat estos versos: «[...] i 
enfiles el camí de la Font Amarga [...] / i fas teus tots els 
silencis / de clara quietud que t’envolten». I en un altre 
poema es referix al «silenci acollidor dels tarongerars».

“A Castelló impera el silenci, cosa que es percep sobretot a la nit”.

POBLE I HISTÒRIA
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Un tractat sobre el silenci i Castelló hauria de parlar 
sobre certs silencis en la història. En primer lloc cal-
dria parlar d’aquells que no tenien veu, com els po-
bres, els «diferents», els marginats, etc., i sobre com 
això es reflectix en la documentació, en l’absència de 
documentació. Pel que fa a les dones, hem procurat 
rescatar-ne algunes de l’oblit en alguns articles. Tam-
bé caldria parlar dels silencis postbèl·lics. Com diu 
Valerià, els de Castelló hem perdut totes les guerres, 
i curiosament cada derrota es reflectix en els arxius 
en forma d’escassetat de documentació. Oblidar i 
callar en situacions conflictives o postconflictives és 
contraproduent. Fins i tot el papa Francesc ho consi-
dera un error: «Quan els conflictes no es resolen sinó 
que s’amaguen o s’enterren en el passat, hi ha silencis 
que poden significar fer-se còmplices d’errors i pecats 
greus» (Fratelli tutti, 244).

Este repàs pel silenci local ha d’acabar amb algunes 
cites de castellonencs sobre el silenci i l’espiritualitat, 
siga religiosa o no religiosa. En la línia laica Maurici 
Belmonte ha escrit no fa molt unes frases molt belles 
sobre el tema: «El silenci travessa el viure com una 
enorme columna vertebral. Com més forta serà, 
amb més coratge suportarà els embats, el pes amb 
què cada dia ens sorprendrà el propi cos» (La lluita 
d’Esther, pp. 130-131).  Per a escoltar i aprendre cal 
un poc més que silenci: «[...] és imprescindible saber 
escoltar. Molt més que saber parlar i saber comunicar. 
Em referesc a saber escoltar. Posar atenció, estar 
conscient d’allò que s’escolta. No simplement aportar 
el silenci» (Ibíd. pp. 31-32).

També ens invitava a escoltar el silenci el teòleg cas-
tellonenc Salvador Pons Franco: «No desprecies jun-
to a la cuneta la voz de Dios que está ahí, amistoso, 
en su lenta creación. Aprende a escuchar el silencio». 
Perquè la Paraula brolla del silenci: «Este es el siglo 
del ruido. Por eso resulta tan difícil escuchar la voz del 
Padre, a pesar de que ella misma se hizo persona en 
“el Verbo”. Dios habla en el silencio. Dejemos que diga 
una palabra en el nuestro [...]».

I  perquè açò no parega una columna de  La Hoja 
Parroquial, acabaré amb l’humor i la fina ironia de 
Soler i Estruch: «Si penses molt i parles poc, pots ar-
ribar a savi; i si no penses gens i parles molt… eres 
que ni fet d’encàrrec per ocupar un càrrec públic ben 
retribuït. He dit alguna cosa fora lloc?». I per acabar: 
«De cadascú de nosaltres podrien escriure’s ben bé 
tres novel·les: la que hem viscut, la que voldríem ha-
ver viscut… i la que callem. Aquesta darrera seria la 
més voluminosa; segur!»

La lluita d’Esther (2019), un diàleg entre 
Esther Ferrer i Maurici Belmonte

Paz Mínguez Estevan ens recordava que a la nit “el 
silencio llega a oirse”.

Correo 70 de un cura de pueblo (1971), 
recull d’articles del castellonenc Salvador 
Pons Franco.

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

Hospitalització 96 228 32 00
Consultes externes 96 228 95 44

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

TELÈFONS  D'INTERÉS
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OFICINES DEL AJUNTAMENT: 

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

SERVEIS SOCIALS: 

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

URBANISME:

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

BIBLIOTECA PÚBLICA:

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

ALCALDIA, SECRETARIA i 
INTERVENCIÓ:

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

ADRECES ELECTRÒNIQUES:
castellosom.com | elmiragall.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis 
MUNICIPALS

castellosom.com | elmiragall.org
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4. Participació dels grups 
polítics representats a l’Ajuntament

Populars de Villanueva de Castellón 

De  nou  en  tots  vostés,  desitjant-Ios   que  el  maleit  
Covid,  estiga  ben  lIuny  del nostre  municipi.
Havia pensat  en deixar  el full en blanc ...però ètica-
ment  no seria el correcte. Sempre  estem  dalt  o vaig 
repetint-nos, tots sabem com esta la situaci6 a tots
els  nivells  polítics  i  econòmics  a  la  nostra  nació,  
poble,  comunitat. ..no  es
sinònim de cansament, es sinònim de vore com cada 
vegada tot se complica, estem esgotats de estar con-
trolats al mil·límetre, tot es pagar, pagar i pagar, però 
no ens donen una solució real i palpable.

Visquem en terreny de llauradors, vist el vist, ens pre-
guntem que passarà quan desaparega  la generació 
que esta aguantant este caure en picat des de fa anys.

Tot  tipus  de  impostos  paguem,  parlem  del  nostre  
municipi,  que  fem  dels camins, se gasten dotze  me-
sos al any, no no mes en època de collita de taronja.  
Perquè tan sols s’arreglen   un 7% del camins deterio-
rats,  estant  la majoria en condicions no desitjables, 
perquè no s’augmenta la partida sent un poble agrí-
cola, perquè se destinen tants diners a altres partides, 
sent esta la gran  oblida.  Als  agricultors  tendrien  que  
donar-Ios  pas  ací   per  a  poder expressar-se i dei-
xar-se sentir. Va per ells.

AI igual que se fan consultes participatives, com la del 
carrer Sant Dornènec 0 la de la pista de pàdel, sent el 
resultat t’han insignificant, que .parla per ell assoles.

Els veïns i veïnes, en el comicis, ja voten, ja aposten, 
per tant els representants escollits tenen la obligació 
de decidir quin carni prendre, no deixar-ho en mans 
de 47 persones, en un cens de 7079 persones en el 
poble, que votaren a favor de la pista de pàdel, per 
exemple o  similar lo de la carretera.

Ens agradaria ens explicaren que esta passant en tot 
el trastorn i problema per la documentació equivoca-
da que ens arriba, degut al topònim actual Castelló i 
la duplicitat de eixe nom en Castelló (de la plana).

Ha canviat la empresa que recull el fem, esperem que 
ajude a que mos sentim mes be i tinguem un poble 
mes net, perquè realment deixava molt que desitjar, 
a  pesar  de  que  les voreres,  les  brosses  i  molts  
mes  aspectes  del  carrer continuen patint del servici 
deficitari.

Res mes a dir-vos, desitjar-vos un bon nadal en famí-
lia a tots vostés.

Partit Popular Villanueva de Castellón.

Villanueva
de Castelló
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Socialistes de Castelló PSPV

Som un estat social i democràtic , que propugna com 
a valors superiors, la llibertat, la justícia , la igualtat i el 
pluralisme polític. I estem en democràcia. 
Els nostres 142 anys d’història com a partit, ens avalen, 
amb les nostres lluites que tant ha costat, amb sang, 
suor i llàgrimes fins arribar on estem; podem assegurar 
que no ha sigut un camí fàcil. Qui no ho ha patit no sap 
el que costa i per als quals han aparegut en el panorama 
polític quan gaudim d’una democràcia, caldrà recor-
dar-los les regles del joc en la política on una majoria 
absoluta no empara l’absolutisme .
On el lluitar contra la censura, la mala fe, la falta de res-
pecte, la falta de comunicació per l’equip de govern 
d’Oscar Noguera al nostre partit, sorprén i molt , també 
els recordem el dret que ens empara a divulgar les nos-
tres idees a través del *BIM, en el nostre cas el *Miragall. 
Que gràcies a la nostra insistència en els plens s’ha acon-
seguit que ho publicaren dins del termini i en la forma 
escaient.
Art.20 de la nostra CE, cite literalment:
1 Es reconeixen i es protegeixen els drets 
A expressar i difondre lliurement els pensaments, ide-
es i opinions mitjançant la paraula l’escrit o qualsevol 
manera de comunicació. A això últim ens referim amb 
èmfasi en recordar-los a qui porta la publicació del *Mi-
ragall, que la fotografia és un mitjà de comunicació, i ells 
ho saben molt bé en utilitzar pàgines i pàgines amb foto-
grafies, de flors, fanals… però amb la gosadia d’eliminar 
dues fotos del nostre últim escrit sense prèvia comuni-
cació , això és CENSURA.

2 L’exercici d’aquests drets no poden restringir-se mit-
jançant cap mena de censura prèvia.

3 La llei regularà l’organització i el control parlamentari 
dels mitjans de comunicació social dependents de l’Es-
tat o de qualsevol ens públic i garantira l’accés a aquests 
mitjans dels grups socials i polítics significatius, respec-
tant el pluralisme de la societat i les diverses llengües.
Aprofitem per a denunciar el tema de les llengües i el ter-
me “actuar de mala fe” que, està reconegut en els temes 
judicials , perquè s’actua a sabent que està malament , 
doncs bé això és el que ens va passae en el nostre últim 
escrit, en enviar un esborrany mancant revisar l’ortogra-
fia i es va publicar tal qual. Em volen dir vostés que no es 
van adonar? Perquè les fotos si les van llevar? Amb qui-
na finalitat es va publicar l’article sense comunicar-nos 
que no estava correcte ortogràficament? El desprestigi. 
La burla? Més la mala fe amb què es va actuar els nos-
tres responsables del *Miragall i per tant l’alcalde Oscar 
Noguera. 
Això demostra la falta d’altura política de comunica-
ció i d’educació política de l’absolutisme exercit pel 
govern del nostre Ajuntament.
Els recordem que l’equip del *Miragall , NO compta 
amb el servei de revisar els articles abans de publi-
car-los que és el que fan els professionals del gremi, 
però de fotògraf del Govern d’Oscar Noguera SI.
Els recomane la lectura de la nostra CE *art 20 i que 
ho apliquen en el nostre municipi en tots els àmbits 
, són pilars fonamentals per al desenvolupament de 
la nostra societat que no podem permetre en el 2021, 
una majoria absoluta no legitima la vulneració dels 
nostres drets.

Socialistes de Castelló

grups polítics
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grups polítics
1931 - 2021

Sempre que arriba l’oportunitat de fer una publicació 
per al nostre BIM municipal venen dins de tota organit-
zació el debat de sobre què parlar, en aquest cas han 
eixit diferents propostes però les més nombrades han si-
gut els 2 anys de legislatura, fa unes setmanes ferem una 
assemblea oberta sobre el tema i és una bona oportuni-
tat per a fer un xicotet resum de tot el que es va parlar, fer 
un pensament i posar-ho en constància.
Però “Winter is Coming” i a molts de nosaltres ens asusta 
una qüestió que ja portem temps treballant, el sistema 
energètic.
Els preus dels diferents tipus d’energia no paren de pu-
jar (electricitat, combustibles…) i amb això pugen tota 
la resta de productes per la pujada dels costos direc-
tes d’aquestes. Nosaltres hem presentat dues mocions 
sobre el tema, la primera (ara fa un any) va ser rebut-
jada per la resta de les forces polítiques municipals (1 
vots a favor (1 EU), 2 en contra (2PP) i 8 abstencions (7 
GCIE-Compromís + 1 PSOE)), i l’altra, conjunta amb Gent 
de Castelló, durant les pujades de l’estiu, més consensu-
ada i que sí es va aprovar per unanimitat.
Però quins són els problemes i què es pot fer sobre el 
tema? Per què no va agradar la primera moció? Com 
funciona el sistema elèctric? I això del gran apagó?
Primer cal entendre quin és el sistema elèctric que tin-
guem, a grosso modo, un sistema elèctric integrat dins 
del sistema europeu, el qual posa les normes de fun-
cionament. El lliure transit d’electricitat per a funionar 
coordinats (amb grans línies  MAT que ara volen arribar 
al Màrroc - conegueu les plataformes “No a la MAT” que 
per exemple podeu trobar a les comarques de Caste-
lló?), el sistema per marcar el preu, que funciona de for-
ma molt injusta i que dóna molts grans beneficis a les 
empreses elèctriques, i altres normes de joc. D’aquest 
punt ve el problema del possible gran apagó europeu, 
ja que a dia de hui, amb un sistema integrat a europa, 
cada volta més productors i sense homogenitzar les fre-
qüències pot haver un gran curtcircuit i que de repent es 
cremen sistemes crítics del sistema. I per alta cal parlar 
de com es fixen els preus. Hi ha una gran subhasta diària 
del preu de la llum, mitjançant Bigdata hi ha una esti-
mació de quina serà la demanda, l’oferta, i els costs de 

“Molta gent petita, en molts llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”

cada típus de sistema de producció i al final el preu final 
de venda ve donat per el cost més alt (els sistemes de 
producció amb combustibles fòssils com el gas natural), 
que ara tinguem un desabastiment i per això no paren 
de pujar els preus de forma desorbitada.
Després arriben els sistemes estatals, de cadascun 
membre de la UE, en el nostre cas tinguem un sistema 
totalment privatitzat en mans d’un oligopoli que con-
trola la gran part de la producció, i que amés està copat 
d’antics polítics per les portes giratòries. A banda són 
els mateixos grups empresarials qui controlen amb em-
preses la producció i la distribució (0 negociació). Si per 
nosaltres fora tornariem a nacionalitzar el sistema, però 
sabem que el cost seria molt alt així que les propostes 
són altres que permetrien controlar el sistema:

-  No renovar les llicències d’ús dels sistemes públics de 
producció elèctrica, com per exemple les centrals hi-
droelèctriques o les nuclears.

-  Crear una empresa elèctrica nacional, que aglutine 
aquests sistemes de producció recuperats, per a així 
revertir aquests grans beneficis.

-  Simplificar altres sistemes, com la facturació, per a re-
duïr preus.

I a nivell local què podríem fer? En la moció parlàvem de 
promoure a nivell de poble, mancomunitat o diputació 
una organització per a negociar i comprar l’electricitat di-
rectament als productors o a distribuïdors a millors preus 
(la unió fa la força), el que un ajuntament com Rivas-Va-
ciamadrid haja fet açò i ara compre directament als pro-
ductors elèctrics li estalvia un 20% de la factura.
En definitiva hi ha opcions per a abaratir el preu de l’elec-
tricitat, estem en un moment en que podem produir no-
saltres mateixos part de la nostra energia i podem llevar 
poder als grans oligopolis, cada dia naixen noves coo-
peratives de productors o consumidors que poden aju-
dar-nos a baixar els preus. Nosaltres pretenem democra-
titzar el sistema elèctric i que deixe d’estar en mans dels 
grans, però cal fer-ho des de tots els nivells possibles, com 
deia el mestre Galeano “Molta gent petita, en molts 
llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”.
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grups polítics
Gent de Castelló i d’Esquerra

Digueu la veritat. Així us vengeu, Joan Fuster

Continuen passant els dies, les setmanes, i les esta-
cions i ens trobem, de nou amb els carrers de Caste-
lló engalanats amb la decoració nadalenca. Tornem 
a les nostres arrels, a la nostra essència, a això que 
som. Tornem a celebrar com es mereix la nostra fira, 
tornem a fer que les xiquetes i els xiquets – i els no 
tant menuts i menudes- revisquen moments que con-
necten passat amb present i futur.
Tanquem un cicle que ha sigut dur, tanquem un any 
en què hem viscut moltes experiències, que no cre-
iem possibles, tanquem un any difícil però ho fem 
amb la convicció d’haver treballat de valent perquè 
tota la ciutadania castellonera es trobara més segura 
front als maldecaps ocasionats per la COVID-19.
Hem posat a disposició de totes i tots els serveis de 
l’ajuntament per a aconseguir que tots els tràmits 
continuarem amb la major agilització possible amb 
més dotació a la pàgina web de l’Ajuntament (www.
castellosom.com) així com a l’aplicació d’Ajunta-
ments de València i a les xarxes i canals oficials de `El 
Miragall’.
Hem aconseguit -després de diversos intents en altres 
legislatures- portar endavant una vertadera participa-
ció ciutadana en què totes i tots hem participat apor-
tant les nostres pròpies propostes i donant suport a 
aquelles que considerem més adequades per fer del 
nostre Castelló un millor lloc on viure.
I per fer eixe Castelló real hem millorat els sistemes de 
neteja de la via pública i la recollida dels voluminosos. 
D’aquesta manera hem passat de tindre dos operaris 
a peu de carrer a tindre’n quatre a més d’aconseguir 

que l’empresa licitada netege els contenidors amb una 
freqüència de dues setmanes. Pel que respecta als vo-
luminosos, hem aconseguit que no ocupen la via pú-
blica, sinó que els recolliran en casa (sempre a la planta 
baixa i després de comunicar-ho a l’empresa).
Pel que fa a les ajudes que gestionem des de l’equip 
de govern cal assenyalar que hem estat al costat de 
les persones; en primer lloc no hem abonat la taxa 
d’utilització de l’espai públic per part dels bars; per 
un altre costat, hem fraccionat els pagaments dels 
impostos, hem creat llocs de treball per mitjà dels 
programes ECOVID, EMPUJU... tant per a majors de 30 
anys com per a les persones joves.
Però sabem que encara queden moltes coses per fer 
per això hem posat en marxa un projecte ambiciós 
per a l’any 2022. Durant aquest any pretenem tindre 
acabat el museu etnològic local, en què podrem gau-
dir d’allò més rellevant de la nostra població.

Tindrem acabades les obres de l’IES Vicent Gandia 
gràcies al Pla Edificant amb importants millores per al 
centre que, entre altres coses, milloraran l’accessibili-
tat per a tot l’estudiantat. A més, tindrem acaba l’obra 
de la INMAVI, projecte de gran valor social perquè re-
cuperarem un espai que durant tants anys ha estat 
sense poder-se utilitzar i que, tornarà a tindre vida.
Reformarem i millorarem els espais esportius perquè 
els usuaris i usuàries puguen gaudir d’un entorn més 
òptim per practicar activitat física a més de la creació 
d’espais d’emmagatzematge perquè les entintats i as-
sociacions puguen fer-ne ús.

GCiE- Compromís
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