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SANT ANTONI: TRADICIÓ I FESTA
UN ANY MÉS ELS CASTELLONERS CELEBREN LA TRADICIONAL FESTA DE SANT ANTONI
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PAULA BORJA ESTUDIANT DE PERIODISME

L' ESCLAT DE LA IGNORÀNCIA
Per a qualsevol religió o cultura, els seus símbols sagrats esdevenen elements d'un valor contemplatiu i ritual
que fa inacceptable un tractament irreverent.
maginen, per un moment, que
obrin el periòdic i es troben amb
una vinyeta que es burla dels
homosexuals, dels negres o dels
minusvàlids. O millor encara, pensen en una imatge de Jesucrist que mostrés la seua vessant més carnal. No tardaríem d'arremetre contra el periòdic tot
qualificant-lo d'immoral i demanant, si
fos necessari, el seu tancament. Mira per
on, ara ens sorprenen les reaccions desencadenades a diversos països islàmics arran
unes ofensives i innecessàries caricatures
de Mahoma.
La nostra llibertat d'expressió és
un dret intocable i absolut, clamem des
d' Europa. Què arrogats! I què hipòcrites!.
Em permetran que els diga que la llibertat
d'expressió també es troba limitada als
nostres dies; bé pel sentit comú de cadascú, bé per la manipulació informativa una forma de censura menys visibleimposada des dels mitjans. I clar, no hem
d'oblidar tampoc amb quina freqüència
determinades institucions antagònicament
poderoses (entenguen l' Església) arremeten contra un llibre, una pel·lícula, etc.,
que qüestione els valors que tan fermament defensen i que tan útils els han resul-
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tat per mantenir la creença dels seus
fidels. D'aquesta manera, tal volta, ens
siga molt més fàcil comprendre l'esclat
d'odi antioccidental al món islàmic.
El conflicte de les caricatures no
s'ha d'entendre com una expressió més de
l'anomenat xoc de civilitzacions, ni tan
sols com una controvèrsia entre dues cultures, dues civilitzacions o dues religions
diferents. Si fos així, no hi hauria res de
nou. Aquesta vegada es tracta d'un xoc
entre dues qüestions sagrades: la llibertat
d'expressió per als europeus i Mahoma
per als musulmans. Una acció i una reacció d'orígens radicalment distints situades
ara en un mateix lloc.
No hi ha dubte que l'esclat de
violència generat als països musulmans
revetla una crisi molt més profunda i més
perillosa que aquella que poden significar
els darrers esdeveniments. Hi ha prou en
adonar-nos-en del marc geogràfic dels
incidents més extrems: Palestina, Síria,
Líban, Iran... Tots països en què, curiosament, les relacions diplomàtiques amb
Europa eren abans de la polèmica poc
menys que tirants. Les caricatures no han
sigut cap altra cosa que un pretext, una
espurna, per esclatar prejudicis ja arrelats

tant en uns com en altres. Insistisc: la instrumentalització del conflicte és una mostra més de la manca d'irracionalitat i de
sentit comú a Orient Mitjà, però sí, també
al continent.
Per a qualsevol religió o cultura,
els seus símbols sagrats esdevenen elements d'un valor contemplatiu i ritual que
fa inacceptable un tractament irreverent.
En aquest sentit, tots podríem entrendre
els fidels musulmans si la religió a què ara
defensen no fos invocada per estavellar
avions, fer explotar trens o assassinar centenars de civils innocents. Ara bé, tal volta
caldria reflexionar sobre la crueltat amb
què uns governs reaccionaris i corruptes
han substituït el llenguatge polític pel religiós, no sols per legitimar el propi poder,
sinó per una cosa molt més indecent com
és ocultar el propi dèficit democràtic.
L'oblit d'aquesta circumstància és, m'agrada pensar, la causa de la incomprensió
entre Orient i Occident.
La llibertat d'expressió i l'exercici d'aquesta llibertat és un dret fonamental
i imprescindible de les societats democràtiques. Tanmateix, l'aplicació d'aquesta
llibertat ens exigeix cada dia el límit de la
dignitat de l'altre. En cap situació, la nos-

tra llibertat pot passar per damunt de la
d'aquell qui tenim al nostre costat.
Un dels principals defectes de
l'home és incórrer en generalitzacions.
Vegem-ne, passar del particular al general; d'un part al tot. La representació de
Mahoma amb un turbant en forma de
bomba és un acte d'aquest tipus. Pensar
que tot musulmà és terrorista, significa el
mateix que dir de tot basc que recolza el
terrorisme d' ETA. De segur que cap
periòdic d'àmbit estatal haurà pensat mai
en reproduir aquesta equació incongruent
emparant-se en la seua llibertat d'opinió.
Seria constitucionalment condemnable i
èticament immoral.
Ometre la crítica, la sàtira o qualsevol al·lusió de determinats aspectes
podria ser interpretat com una claudicació
davant les amenaces dels islamistes -no
confonguen amb islàmic-. Bé, coneixedors com som de la susceptibilitat que hi
ha al món islàmic en qüestions religioses,
hi hagué hagut prou a recórrer al sentit
comú i pensar, mínimament, si era possible que ofenguérem algú amb l'ús de la
nostra llibertat. En aquest cas, l'autorregulació no era censura, sinó sensibilitat respecte a les creences de l'altre.

ENRIC RAMIRO I ROCA EX-ASSESSOR DEL CEFIRE D´ALZIRA I PROFESSOR D´HISTÒRIA A L´IES DE GUADASSUAR

EN DEFENSA DELS POLÍTICS
Hi ha milers i milers de persones que es dediquen a la política invertint gran part del seu temps a canvi d'un ideal i per a millorar el
seu entorn.
ots els polítics són iguals,
només van que a embutxacar-se
els diners. Cada cert temps,
entren uns i se'n van uns altres,
i aixina carreguen. Només fan que prometre i després s'obliden de tot. Aquestes i
altres paraules i frases semblants, són
matèria comuna entre molta gent quan es
parla dels representants del poble. És una
imatge que s'ha anat estenent al si d'una
democràcia molt jove. Tanmateix, si
férem una llista de polítics corruptes o
presumptament corruptes, no seria massa
llarga. És més l'estereotip que s'ha empeltat en la societat, que la realitat.
Abans de continuar però, val a
dir com a autocrítica reflexionada, en
positiu i negatiu, que no milite ni he militat en cap partit, ni tampoc els familiars
que conec. No siga qüestió que algú ho
relacione aquest article amb l'autodefensa.
I entrant ja en matèria, en primer
lloc cal dir que no podem parlar de polí-
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tics com no es pot parlar de negres, de
botiguers o de mestres. És evident que
tots no són iguals, que cadascú és únic.
Són persones amb els seus ideals, més o
menys prosaics com ens passa als demés,
amb errors i temptacions. És molt fàcil
criticar als carters sense saber els seus
problemes o haver treballat en aquesta
professió, i a l'igual succeeix amb els professors o amb els empleats de banca.
En segon lloc, caldria definir
molt bé el terme polític: és aquell que viu
de la política? És aquell que s'interessa
per ella? És aquell que milita en un partit?... Sota el mateix nom, podem trobar
molta gent.
Perquè és el sistema, i no els
polítics en si, el que condiciona les llistes
tancades, els organigrames de direcció,
les comissions de faltes, gestores, primàries i altres argúcies creades amb unes
intencions però que en la pràctica es transformen. Quantes vegades hem volgut can-

viar situacions aparentment senzilles d'aconseguir però en la realitat impossibles
de fer, perquè la mateixa situació ho entrebancava?
I sobretot, és gràcies als polítics i
a aquells que els voten, com funciona la
democràcia. Una democràcia que pot ser
siga formal, però si hi ha alguna cosa
millor es deuria treballar per ella i no tan
sols criticar, no votar i després queixar-se.
El nostre sistema funciona com a "democratura" però tan sols amb la participació
de totes i tots podrà canviar a millor.
I en aquesta participació és on el
90%, jo diria més, dels que anomenem
polítics es deixen la pell en el treball quotidià, moltes vegades sense cap remuneració. No estem parlant dels famosos, que
tan sols són uns pocs. Però inclús en
aquests, desconeixem en realitat la seua
vida; sinó que estem parlant dels polítics
del poble. Hi ha milers i milers de persones que es dediquen a la política invertint

gran part del seu temps a canvi d'un ideal
i per a millorar el seu entorn. I entre totes
i tots, és normal que hi haja alguns aprofitats econòmicament parlant. I conste que
accepte l'autocrítica de no militar en cap
partit, perquè també és cert que es pot participar des de molts àmbits.
Una altra qüestió és que treballen
per uns principis i diem que són uns interessats. I tant de bò que ho facen. Perquè
la neutralitat no existeix i quan ens relacionem amb els demés, estem interactuant
amb ells, influenciant-los i influenciantnos. I això és bò. D'una altra manera seria
sordesa crònica de tipus "tàpia". A més a
més, tots tenim la nostra quota de poder i
si alguns en tenen molta més, és en part
perquè hi ha molts que renuncien a d'ella i
sempre hi ha que se l'apropia.
Tan sols amb la participació
democràtica conseguirem canviar les
coses, però això costa temps, diners i moltes vegades cou.
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FESTES

Un gran nombre de veïns participaren en els
actes de la festa de Sant Antoni

Imatges de la nit de la torrada i crema de la foguera de Sant Antoni. Els festers de Santa Bàrbara prepararen aquest acte amb molta il.lusió/ CEDIDES.
F. GALLEGO
Castelló

Després de les festes de Nadal i Reis,
Castelló celebra la festivitat de Sant
Antoni. Els dies 15 i 16 de gener a
Castelló com a molts altres pobles de la
comarca, són els triats per incloure tota
una sèrie d´actes tan cívics com religiosos
per tal de fer palesa la devoció a dit Sant.
Els actes relacionats començaren

el dia 15 amb la tradicional cercavila
d´animals encapçalada pels cavalls de tir,
en principi Sant Antoni es relaciona amb
la protecció d´animals de treball, i seguida per animals de tota mena, sobretot de
companyia.
Aquesta cercavila s´inicià a la
plaça de l´Ermita i acabà a l´Església amb
la tradicional benedicció dels animals que
participaren de la cercavila. Cada vegada

dit acte està tenint més participants sobretot pel que fa a la benedicció.
El dia 16, dia de la foguera, estigué precedit per la ja tradicional “torrada” de Sant Antoni. Com és habitual la
Regidoria de Festes i Joventut organitza
junt als festers de Santa Bàrbara aquest
acte que cada vegada està tenint més
repercussió, sobretot entre els més joves,

col.lectius del poble, grups d´amics, totsparticipen de la tradicional torrada on
cada vegada està tenint més participants
malgrat ser un dia entre setmana i moltes
vegades no acompanyar l´oratge.
Des d´ací cal agrair als Festers
de Santa Bàrbara la seva llavor i la dedicació a aquesta festa que en pròxims anys
s´ampilarà en distints actes i dies.

L´Ajuntament renova l´equipament dels patis de la guarderia
L´A.M.P.A. de la guarderia municipal
“Ames de Casa” vol, amb aquestes línies,
agrair al seu Ajuntament la sensibilitat, eficència i rapidesa demostrada davant les
seues peticions: per una banda, la necessària
renovació de l´equipament dels patis i per
una altra una xicoteta reforma en l´entrada a
l´escola.
Els canvis als patis han significat
una considerable millora en les condicions
de joc dels alumnes i amb la reformade
l´entrada s´ha aconseguit un espai adicional
del que ara resulta impensable prescindir.
Cal, doncs, reconèixer que la
col.laboració de l´Ajuntament ha estat molt
bona i adequada als problemas que se li han
formulat. Que continue. / AM.P.A. de guarderia municipal “Ames de Casa”.

Imatges dels nous equipaments a les instal.lacions de la guarderia municipal del nostre poble. / CEDIDES
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L´ALCALDIA INFORMA

La construcció del Centre de Dia a Castelló
cada vegada més a prop
El Centre de Dia permetrà donar una solució eficaç a molts veïns i veïnes de Castelló depenents
Aquest Centre de Dia, facilitarà
la vida tant als seus usuaris com als
familiars que per qüestions familiars o
laborals no poden atendre-los.

Naturalment, un bon centre de
día és aquell que compta amb les
instal.lacions i el personal adecuat per a
desarrollar i complir els objectius de

ALFRED GREGORI
Castelló
De totes i tots és sabut l´interés i
l´obstinació que hem tingut des de
l´ajuntament, en que la Conselleria de
Benestar Social construïra al nostre
poble una residència i centre de dia,
per donar solució a una demanda cada
vegada més gran a Castelló.
Començarem a demanar-ho formalment, és a dir per escrit,
a l´any 2002, quan veiem que només
amb converses no era prou i va aplegar un moment, en 2004 i a pesar de
les més de 4000 signatures que arreplegarem al poble, que la Conselleria
va considerar que, de moment, no reuníem els requisits per a tindre la residència, però sí un Centre de Dia.
Des del moment en que la
Conselleria ens va comunicar que reuníem els requisits per a construir un
centre de dia al nostre poble fins ara,
concretament al setembre-octubre de
l´any 2005, començaren a demanarnos documentació respecte del solar
on
s´hauria
de
construir.
Certificacions sobre les característiques que té, plànol, serveis de la urbanització, etc., i ha sigut ara quan ens
han demanat un acord del Ple, pel qual
donem el solar a la Conselleria. Este
Ple es va celebrar el passat dimarts 10
de gener i es va aprovar per unanimitat la cessió gratuïta. Ara haurán de
redactar el projecte i construir-lo.
El solar es troba al final de la
urbanització que hi ha front al poliesportiu nou. Té 1.600 metres quadrats
per a l´edifici, i uns 1.700 de zona
verda que també vulguem cedir-la i
així aconseguir un major número de
places per al centre. Hem de tindre en
compte que sols necessiten 1.6000
metres per a tot i nosaltres els estem
oferint 3.3000 metres quadrats.
Al final de tot pareix que
estem conseguint-ho i tindrem al
poble un servei tan necessàri per a les
persones majors, sobre tot aquelles

que són dependents. O al menys això
pareix.
Ara seguirem de prop, de
molt a prop, el procés de redacció del
projecte, que és el següent pas, fins
que apleguem a veure una realitat la
seua construcció, realitat que ho serà a
partir del moment en que posen la primera pedra.
Què és un centre de dia?
Un centre de dia és un servei
sociosanitari de suport familiar que
ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els aspectes higiènics,
terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones majors afectades
per alguna discapacitat física, psíquica
o social, facilitant la permenència en
el seu entorn familiar habitual.
Els centres de día, en els que
els majors poden passar el día per a
després regresar a dormir a sa casa,
representen una alternativa d´atenció
cotidiana als majors i d´ alguna manera fan el paper de guarderíes, permitint als majors seguir vivint en casa.
Però són també un complement
gerontològic del que es doten les
comunitats autònomes en les que falten plaçes a les residèncias.
Quin és l´objectiu general d´un centre de dia?
L´objectiu general d´un centre de dia és proporcionar atenció terapèutica diurna mitjançant programes
de psicoestimulació global a nivell
cognitiu, psicosomàtic i social, per
prevenir situacions de major deteriorament
físic
i/o
psíquic.
Són els familiars directes dels
majors els que més freqüenment asumeixen les obligacions que suposa el
cuidar als majors depenents, però són
molts els que, per unes qüestions o per
altres, no poden ser atesos pels seus
familiars. En aquest cas, les residències de majors constitueixen l´opció
més socorrida.

terapia de rehabilitació física i social. Es
a dir, el que disposa del personal necessari i suficient (lo ideal és que no hi haja
més de cinc majors per cuidador).

El personal d´un centre de dia
té que estar molt ben preparat per a
poder oferir a tots els seus usuaris una
asistència de qualitat.

EL MIRAGALL
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Tot preparat per a la Trobada del 2 d'abril
La Comissió Organitzadora porta treballant des del mes d'octubre de l'any passat, amb el fi que el dia de la festa les coses ixquen d'allò més bé.
ANDREU PONS
Castelló
La propera Trobada de
Centres d'Ensenyament en
Valencià de la Ribera ja
està ací davant. El proper
diumenge 2 d'abril, el
poble de Castelló, s'omplirà de llum, de rialles infantils, en definitiva, de festa
en honor de la nostra llengua. Aqueix dia, els
Centres d'Ensenyament en
Valencià, celebrem la XXI
Trobada a la comarca de la
Ribera. Més de 100 centres d'ensenyament participen aquest any en la
Trobada, que és la més
veterana de totes les
Trobades que es realitzen
per tot arreu del País
Valencià, des de les
comarques més al Nord de
la província de Castelló,
fins les més meridionals,
com són l'Alacantí i el
Baix Vinalopó.
Com que el nombre de centres participants
és el més nombrós de totes
les comarques, la Trobada
de la Ribera és la que més
gent acull el dia de la gran
festa. El dia 2 d'abril, esperem l'arribada al nostre
poble d'unes 30.000 persones, que ompliran els nostres carrers de gom a gom
i caldrà estar preparats.
Tots els serveis del poble
han d'estar a punt per acollir com cal a aquesta gran

quantitat de gent. Els
bars, forns, botigues, etc.,
han de previndre per a
aqueix dia els serveis
necessaris per a acollir a
una massa tan gran de
gent.
La
Comissió
Organitzadora porta treballant des del mes d'octubre de l'any passat, amb
un seguit de reunions,
amb el fi que el dia de la
festa les coses ixquen d'allò més bé. Cadascun dels
centres d'ensenyament de
Castelló, s'ha encarregat
d'una parcel·la concreta
de tot el conjunt de l'organigrama d'una manera
perfecta. Tots, absolutament tots els centres de
Castelló, han participat
d'una manera o altra en
l'organització
de
la
Trobada. El Col·legi
Hernández, El Col·legi
Sant Doménech, l'E.P.A.
Paz
Minguez,
La
Guarderia Municipal, El
Centre Ocupacional El
Castellet, el C.E.I.P.
Severí Torres i l'I.E.S.
Vicent Gandia, així com
les seues respectives
A.M.P.A., han arrimat el
muscle per a què no falle
res el dia de la Trobada.
Al final s'ha confeccionat un programa
que creiem serà del gust
de tothom. El dia començarà amb la disputa de les

finals esportives a partir de
les 9 del matí, que se celebraran a les instal·lacions
del nou Polisportiu, patí
d'esports del Col·legi
Hernàndez, camp de
l'Almenà, carrer de la
Pilota i Polisportiu Antoni
Escuriet. A la mateixa
hora, l'organització estarà
muntant les diferents paradetes que constituiran els
aproximadament
100
tallers que han preparat els
diferents centres d'ensenyament de tota la comarca.
A les 9,30 hores, la Colla
de Gegants i Cabuts i els
Xirimiters de Castelló de
La Ribera començaran a
animar la festa. A les 10,30
hores tindrà lloc el parlament de benvinguda a l'entaulat ubicat al centre del
Parc de l'Estació, i un cop
acabat el parlament,
començarà la cercavila
encapçalada pels Gegants i
Cabuts a la que continuaran les pancartes dels diferents centres d'ensenyament. Intercalats entre els
diferents Col·legis anirà el
grup la Nova Muixeranga
d'Algemesí i tancarà la
cercavila la Banda Lira
Castellonera. L'itinerari de
la cercavila serà: eixida
des del Parc de l'Estació,
Gaspar Valentí, Palleter,
Plaça de l'Ajuntament,
Ramón i Cajal, Plaça de
l'Om, Major, Plaça de

l'Església, La Sang, Blasco
Ibáñez, Parc de l'Estació.
Els tallers, distribuïts al voltant del Parc de
l'Estació començaran les
seues activitats a partir de
les 11,30 hores. En el programa que adjuntem a
aquest article es pot veure
la diversitat d'activitats
que han preparat les diferents escoles i instituts de
la comarca, amb un objectiu clar: aprendre i divertirse. Destaca, per la seua
participació, el nostre
poble, amb tallers preparats per tots els centres de
la població, inclús el
C.O.M. "El Castellet". Al
mateix temps, i en el recinte del Mercat, es podran
visitar les exposicions, que
s'han preparat enguany
que recullen una mostra de
la nostra cultura, del nostre
medi ambient, totes elles
preparades amb molta cura
i amb l'objectiu d'entretenir i divulgar.
A l'entaulat, un
cop comencen els tallers,
hi haurà un seguit d'actuacions folklòriques i musicals, que només tindrà un
descans a l'hora de dinar (
de 2 a 3 de la vesprada), i
que conclourà a les cinc de
la vesprada amb el parlament d'acomiadament de
la comissió organitzadora i
autoritats i, com és tradicional, amb el tancament

musical del nostre cantant
més conegut i veterà, Paco
Muñoz, que tantes arrels
va deixar ací al nostre
poble. De totes les actuacions d'entaulat, hi ha que
estar atents a la del nostre
grup, El Grup Trobada. El
grup que varen crear fa
una quinzena d'anys al
Col·legi Públic Severí
Torres, Pep Francés i
Emili Gascó, i que s'ha
convertit al llarg d'aquests
anys en un referent de
totes les Trobades de la
Ribera, però també d'altres
trobades en comarques
valencianes molt allunyades geogràficament de la
nostra, que han requerit la
presència dels nostres
grans artistes infantils en
aqueixos esdeveniments.
Especial atenció cal tenir a
la Cançó de la Trobada
d'enguany, que la cantaran
a l'entaulat i emocionarà a
tothom, per la seua bellesa
i plasticitat.
Al llarg de tot el
recinte que albergarà els
tallers, el Parc de l'Estació,
es realitzaran durant tot el
dia un conjunt d'animacions de carrer, que
inclouen, a banda de les
esmentades, La Nova
Muixeranga d'Algemesí i
Gegants i Cabuts de
Castelló de la Ribera, al
grup Trencaclosques que
alternaran les seues actua-

cions musicals , amb l'entreteniment de menuts i
grans fent activitats de
contacontes. També, la
nostra Lira Castellonera,
ha preparat uns raconets
musicals, en els que 2 o 3
grupets de músics ens oferiran a les cantonades dels
carrers que conflueixen al
Parc de l'Estació una
actuació musical que
omplirà de notes musicals
tot el recinte festiu. Al programa adjunt es pot tenir
una idea d'aquestes animacions al carrer.
Com hem dit en
l'encapçalament, ja està tot
preparat per al dia de la
Trobada. Però, caldria fer
una puntualització important abans de tot: l'organització de la Trobada d'enguany s'ha fet amb molta
il·lusió, però sobretot, amb
molta unió per part de
totes les escoles i associacions de pares i mares de
tots els centres de Castelló.
Hem treballat tots plegats,
amb l'objectiu que aqueix
dia totes les coses ixquen
molt bé i oferir una imatge
d'unitat de tots els castelloners a tots els pobles de la
Ribera, per demostrar a
tothom que som persones
civilitzades i cultes i que
amb aqueixa base, els fantasmes dels enfrontaments
personals tard o d'hora es
quedaran en l'oblit.

agenda cultural
Diumenge 5 de març. 18,30 h. Teatre
Ideal. Actuació del cor "Corda i Arc" de
l'Escola del Drac de Torrent, acompanyats
per les corals Mare de Déu dels Socors de
Benetússer, Coral Polifònica Sant Pere de
Catarroja i Coral Polifònica Santa Anna
d'Albal. Director d'Orquestra, Lluís Roig.
Director
Coral,
Miquel
Pons.
S'interpretaran peces de sarsuela a càrrec
del tenor solista Néster Martorell.
Del 8 al 11 de març. Actes conmemoratius del dia de la dona treballadora.
Dissabte 11 de març. 19,30 h. Bar
Societat Musical. "Les Xerrades al
Musical" . Xerrada-Col·loqui a càrrec de
Maite Sarrió Català , Doctora en
Psicologia per la Universitat de València,
que porta com a títol "Doblement oprimides". Acte emmarcat en les jornades del

dia de la Dona Treballadora.
Del 16 al 19 de març .Setmana Fallera.
Actes organitzats per la Junta Central
Fallera, que acabaran amb la "Crema"
dels monuments fallers.
Divendres 24 de març - 18,30 h. Teatre
Ideal. Entrega dels premis Sambori local i
comarcal. Acte emmarcat en la celebració
de la XXI Trobada de Centres
d'Ensenyament en Valencià de la Ribera.
Es lliuraran els guardons dels VIII premis
literaris Sambori de literatura escolar a
nivell local i de tota la Ribera. Presenta
l'acte Josep Beltran (director de l'I.E.S. de
Castelló) i actuarà durant tot l'acte Xavi
Castillo.
Dissabte 25 de març - 18,30 h. Capella
Col.legi Sant Doménech. Actuació de la
Coral de l'Eliana.

Dissabte 25 de març - 20,00 h. Bar
Societat Musical. "Les Xerrades al
Musical". Xerrada - Col·loqui, a càrrec de
Pedro Benavides, que porta com a títol ,
"Monòlegs teatrals".
Divendres 31 de març - 23,00 h.
Poliesportiu Antoni Escuriet. NIT DE
ROCK, amb l'actuació dels grups La
gossa sorda, Skalisai, Anguiles de Camal i
Mugroman. Entrada lliure.
Diumenge 2 d'abril -a partir de les 9,00.
Parc de L'estació. XXI Trobada de
Centres d'Ensenyament en Valencià de la
Ribera.
Dissabte 8 d'abril - 20,00 h. Bar Societat
Musical. "Les Xerrades al Musical".
Xerrada - Col·loqui, a càrrec de Josep
Aracil, "Matons i matonisme".
Divendres 28 i Dissabte 29. "Mig Any"

de Moros i Cristians.
Dissabte 29 d'abril - 20,00 h. Bar
Societat Musical. Presentació del llibre de
Tobies Grimaltos.
Dissabte 6 de maig - 20,00 h. Teatre
Ideal. "Castelló es vist de curt" . Projecció
de curtmetratges.
Dissabte 13 de maig - 20,00 h. Bar
Societat Musical. "Les Xerrades al
Musical". Xerrada - Col·loqui, a càrrec
del grup Gaspar Dies, que porta com a
títol , "Recuperació de la memòria històrica". Presenta l'acte, Frederic Gallego.
Dissabte 20 de maig - 20,00 h. Teatre
Ideal. "Castelló es vist de curt" . Projecció
de curtmetratges.
Dissabte 27 de maig - 20,00 h. Capella
Col.legi Sant Doménech. Actuació de la
Coral Musical.
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Programa
d´actes
Actes previs de la Trobada
24 de març - 18.30 Teatre Ideal.
- Lliurament local i comarcal dels VIII
Premis Sambori de Literatura en
Valencià, amb l´actuació de Xavi
Castillo amb la companyia Pot de
Plom i el Grup Trobada. Presenta
l´acte, Josep Beltrán.
31 de març- 23.00 Poliesportiu
Municipal “Antoni Escuriet”.
- Nit de rock en Valencià. Actuació
dels grups: La Gossa Sorda, Skalisai,
Mugroman i Ànguiles de Camal.

Dia de la Trobada - 2 d´abril.
- 9.00 a 10.00 h. Arribada d´autobusos i cotxes als aparcaments
previstos i concentració a l´inici de
la cercavila.
- 9.00 h. Començament de les
finals esportives al poliesportiu vell
(frontennis i basket), Carrer la
Pilota (raspall) i zona poliesportiu
nou Col.legi Hernàndez (demés
esports).
- 9.30 h. Gegants i cabuts i
Xirimeters de Castelló de la
Ribera.
- 10.30 h. Parlament de benvinguda a l´entaulat del Parc de
l´Estació i cercavila amb els xirimiters, gegants i cabuts i la Banda
Lira Castellonera.
“Disparà” de 21 carcasses.
Escoles i AMPA participants.
Autoritats i S.M. Lira Castellonera.
- 11.30 a 14.00 h. Activitats de la
Trobada:
*Continuen les finals esportives.
*Activitats de tallers al Parc de
l´Estació.
*Activitats d´entaulat (11.45 h).
*Activitats de carrer.
*Exposicions al Mercat Municipal.
- 14.00 a 15.00 h. Dinar de germanor.
- 15.00 a 16.00h. Animació de
carrer
per
la
companyia
Trencaclosques.
- 16.00 h. Lliurament de trofeus a
l´entaulat dels XXI Jocs Esportius
de la Comarca.
- 16.45 h. Parlament de cloenda.
- 17.00 h. Fi de XXI Trobada amb
Paco Muñoz que canta per als
xiquets i xiquetes.

ACTUACIONS A L´ENTAULAT

EXPOSICIONS

Alberic

CEIP El Convent

Ball de cançó

Alzira

Fundació Bromera

Espais naturals

Algemesí

AMPA CEIP
Cervantes

Batuka i ball d´animació

Alzira

Fundació Bromera

Els Borgia

Almussafes

CEIP Almazaf

Gimnàstica rítmica

Castelló

Coordinadora Centres

Pancarta 20 anys Trobada

Alzira

CEIP Alborxí

Coreografíes

Alzira

IES José Mª Parra Coreografía de
Batuka
CEIP Severí
Grup Trobada
Torres

Castelló

Josep Mena

Fotografíes aus autòctones

Castelló

SAHABA

Ajuda al poble sahrauí

Castelló

C.O.M. El Castellet

Macetes de trencadís i
miralls

Castelló

Club Ciclista

Exposició de fotografíes

Castelló

Club Mountain Bike

Exposició bicicletes

Castelló

Escola de Futbol Base

Fotografíes

Castelló

Mestresses de casa

Roba de llar antiga

Castelló

C.E.I.P. Severí Torres

Exposició cartells 21 Tro.

Castelló

Punt d´Encontre

Activitats i fotografíes

La Pobla Llarga

C.E.I.P. Sanchis Guarner Maquetes d´edificis històrics
i eines

Castelló
Castelló

CEIP Severí
Torres

Castelló

CEIP Severí
Aeròbic
Torres
Escola de música Dansa
La Lira
Escola de música Cant coral
La Lira

Castelló
Castelló

Cats

L´Alcudia

AMPA dels centres d´Alcudia

Escoleta de dansa

Sueca

AMPA CEIP
Carrasquer

Dansades

ACTIVITATS DE CARRER
Algemesí

Fundació
BANCAIXA

La Nova Muixeranga

Alzira

C.E.F.I.R.E.

Activit. Cefire a la
Ribera

Castelló

Centre Ocupacional El
Castellet

Taller de motxos

Castelló

Lira Castellonera

Racons Musicals

Castelló

CPMFPA Paz Mínguez

Confecció de marcs

Castelló

Xirimiters Castelló Gegants i cabuts

Castelló

CEIP i AMPA Severí
Torres

Bosses per una trobada
neta

Castelló

Grup
Trencaclosques

Contacontes
Animació

Castelló

CEIP i AMPA Severí
Torres

Punt de llibre vegetal

Castelló

SAHABA

Haima Sahrauí

Castelló

Grup Scout. La Gola

Fes-te el teu joguet

Castelló

Lira Castellonera
MMCC

Filaes Moros i
Cristians

Castelló

IES Vicent Gandia

Dansa del ventre

Castelló

Grafitis Úbeda

Pintada mural paret

Castelló

IES Vicent Gandia

Taller d´instruments musicals

Castelló

Festers Sta.
Bàrbara

Mascletada de globus

Castelló

IES Vicent Gandia

Taller d´scalextric

Castelló

IES Vicent Gandia

Tatuatge de henna

Castelló

Colombaris

Soltada de coloms

Castelló

IES Vicent Gandia

Taller de polseres

Castelló

Escola de Futbol
Base

Punteria

Castelló

IES Vicent Gandia

Taller pintura samarretes

Castelló

IES Vicent Gandia

Taller de milotxes

Castelló

Mestresses de
casa

Boixets
Corbera

CEIP El Castell

Punt de lectura

Mestresses de
casa

Pintura en tela /
ceràmica

Favara

CEIP Favara

Ballarines

Fortaleny

CEIP Sant Antoni Adat

Retallables

Gavarda

AMPA CEIP Gavarda

Una granota molt animada

I.E.S. Vicent
Gandia

Animació taller
Teatre

Guadassuar

IES Guadassuar

Sorpresa sorpresa, mil
colors

Castelló

Castelló

ALGUNS DELS TALLERS
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Les Regidories informen REGIDORIA DE LA DONA - REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

Se celebra la IIª Setmana Intercultural
Un variat programa d´activitats caracteritzà la IIª Setmana Intercultural al nostre poble. Aquesta setmana pretenía ser reflex de la societat en la que vivim

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

Castelló
Del 9 al 18 de desembre de 2005 tingué
lloc al nostre municipi la IIª Setmana
Intercultural. Organitzada per la
Regidoria de Benestar Social i finançada
en gran part per Bancaixa, aquesta
Setmana pretenia ser reflex de la societat
en la que avui ens toca viure; una societat
multicultural i diversa, on conviuen persones de molt diverses nacionalitats.
La IIª Setmana Intercultural tenia
entre els seus objectius fer entendre a la
gent aquesta diversitat d'una manera positiva i enriquidora, afavorint la integració
d'aquells que han decidit venir a viure
entre nosaltres, però sense fer-los perdre
la seua identitat.
Entre les activitats que conformaren la Setmana tenim: xerrades, cinefòrum, actuacions musicals, degustacions
de plats típics de romania, equador i
Marroc, tallers d'orientació jurídica per a
immigrants, activitats de sensibilització
als col.legis i moltes més.
Si bé algunes activitats han sigut
tot un èxit en altres hem trobat a faltar la
participació de la gent, tant autòctona com
estrangera. És per això que convidem a la
gent a participar per al proper any, ja que
cada vegada tindran més cabuda aquest
tipus d'activitats al nostre poble .

Els diferents menjars que prepararen els participans en la IIª Setmana Intercultural foren un èxit / CEDIDES.

Dia Internacional de la Dona Treballadora
Enguany hem volgut donar a conèixer experiències de grups que treballen per la igualtat dins d'àmbits que ens poden ajudar a construir un poble mes just
Som dones de boira i de desig,
Ulls encesos, llavis pintats,
Dones carmesí,
D'un roig encès
D'un morat intens.
Dones sota la pluja i sota el sol,
Entre la mar i el vent.
Dones de plors i somriures,
De dubtes i d'enyors,
De certeses i d'inquietuds.
Carmen Bennàssar

Com deien les companyes de
SALVIA, l'altre dia a les Xerrades al
Musical, el que desitgem es no tenir que
commemorar cap dia, per què la igualtat d'
oportunitats es una realitat per a totes les

persones, homes i dones, però allò encara
es una utopia que ens ajuda a continuar en
la lluita, cadascú des de la seua realitat.

Llauradors), que ens acostat a la realitat
de les dones al món rural i el camí que
estan fent i encara queda per fer.

Enguany hem volgut donar a
conèixer experiències de grups que treballen per la igualtat dins d'àmbits pròxims
que ens poden ajudar a motivar-nos i participar al nostre municipi per a contribuir
entre totes i tots a construir un poble mes
just, més equitatiu. El dissabte 25 de
febrer van participar a les Xerrades al
Musical, XATEBA (Associació per la
igualtat i contra la violència de gènere)
que treballa a nivell local en Xàtiva, per a
la visibilització de les dones i la formació
per a la participació, a més de contribuir a
la eradicació de la violència i SALVIA
(Associació de dones de l'àmbit rural, que
naix dins del Sindicat de La Unió de

A més hem volgut oferir altres
espais de reflexió dins de les Xerrades al
Musical, espais per a trobar-nos i gaudir
juntes de la festa i espais culturals com el
cine, una exposició que han realitzat a
l'Institut i que estarà a la Casa de la
Cultura durant el mes de març i a més
volen convidar a tota la gent interessada
en la participació dins de grups, a participar a la propera trobada de la XARXA DE
GRUPS DE DONES, que es celebrarà el
proper dia 8 d'Abril, a Aldaia (per a participar heu de contactar amb Jero, Serveis
Socials,
telèfon
962452612).
Hem de dir que trobem a faltar la

participació de la població en general, de
totes les generacions, i aquest camí no
més es pot fer junts i des del compromís
de totes les persones. Es un camí llarg
però mereix la pena, per què guanyarem
tots.
Per últim, volem informar que
enguany continuen la formació en matèria
de violència de gènere, formació adreçada
a totes les persones sensibilitzades amb
aquesta problemàtica i que volen contribuir a la prevenció i eradicació, i de forma
especial a tots els professionals que directament estem implicats en l'atenció a persones víctimes de la violència. Per a la
informació i inscripció heu de trucar a
Serveis Socials, telèfon 962452612, preferentment de 8 a 9:30 o de 14 a 15 hores.
REGIDORIA DE LA DONA
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Resum Acords del Ple
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 DE
NOVEMBRE DE 2005
1.- Constitució Comunitat de Vessaments.
Vist el requeriment efectuat per la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer el 31 d'octubre, el Ple, per unanimitat dels 12 membres assistents a la sessió, aprova la
constitució de la comunitat de vessaments per l'edar mancomunada per als pobles d'Alzira, Carcaixent, La Pobla
Llarga i Villanueva de Castellón.
2.- Delegació en la Diputació Provincial de València del
servei de recollida de paper cartró.
El Ple, per unanimitat dels 12 membres assistents a la sessió, acorda encomanar la recollida monomaterial de residus d'envasos de paper-cartró a l'Excma.
Diputació Provincial de València a partir del dia
1/01/2006, la qual s'efectuarà a través de l'empresa
Gestión Integral de Residuos SA (GIRSA), com es ve realitzant des de que es va instaurar aquest tipus de recollida
selectiva en el municipi i sense cap cost per a
l'Ajuntament. Així mateix, el Ple autoritza a l'Excma.
Diputació Provincial de València per a que cobre
d'Ecoembes España SA, els costos de dit servei, d'acord
amb allò estipulat en el conveni marc signat entre la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de
Territori i Vivenda, i l'entitat Ecoembalajes España SA, en
data 1/07/2004.

Carbonell, Bo Cifre, Pedrazas Albuixech i Aviñó
Torregrosa), i 2 abstencions (Srs. Capsir Escuriet i Moran
Serrano), acorda sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies, la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial del sector industrial "El Pla", pel que
fa al seu article 3.3.1, apartats 4.c) i 5.d), així com afegir
a aquest últim un apartat e), mitjançant anunci a inserir al
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari
no oficial d'àmplia difusió en la localitat.
3.- Proposta sobre descatalogació de l'edifici de la cooperativa Inmavi.
El Ple, per 11 vots a favor (Srs. Alcalde, Múrcia
López, Soler Marin, Pons Pons, Gallego Ramon, Albert
Martínez, Pausá Mascarós, Álvarez Carbonell, Bo Cifre,
Pedrazas Albuixech i Aviñó Torregrosa), i 2 abstencions
(Srs. Capsir Escuriet i Moran Serrano), acorda:
Primer. Sotmetre a informació pública la documentació
integrant de la modificació del catàleg de béns protegits
pel que fa a l'edifici conegut com INMAVI, durant un termini d'un mes mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari
no oficial d'àmplia difusió en la localitat.
Segon. Sol·licitar el corresponent informe a la Direcció
General de Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència.

3.- Moció del grup municipal PSPV-PSOE pel dia internacional contra la violència de gènere.
El Ple aprova, per unanimitat dels 12 membres
assistents a la sessió, la moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE el 24 de novembre, amb motiu del dia
internacional contra la violència de gènere.

3.- Adhesió al conveni marc entre la Generalitat
Valenciana a través de la Conselleria de Territori i
Habitatge i l'entitat Ecoembalajes España SA, signat
l'1/07/2004 per a la recollida selectiva d'envasos lleugers.
El Ple, per unanimitat ,acorda:
Primer. Aprovar el protocol d'adhesió al conveni marc
signat el dia 1/07/2004 entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Territori i Habitatge, i l'entitat
Ecoembalajes España, SA, conforme al que disposa l'article 9 de la Llei 11/1997 de 24 d'abril, d'envasos i residus
d'envasos, assumint l'Ajuntament tots els compromisos i
condicions que es defineixen en el mateix.
El protocol d'adhesió tindrà una duració inicial fins al fi
de la vigència del conveni marc, i queda automàticament
renovat en tots els seus termes en el cas de pròrroga d'aquest, excepte el cas que l'Ajuntament adopte acord
exprés en sentit contrari a través del Ple Municipal, en el
termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà a què
reba la comunicació d'aquesta pròrroga per part de la
Conselleria de Territori i Habitatge.
Segon. Notificar el present acord a la Mancomunitat de la
Ribera Alta per al seu coneixement i efectes.
4.- Ratificació acord de sol·licitud de subvenció per a la
redacció del nou pla general d'ordenació urbana.
Vist que l'Ordre de 21/11/2005 de la Conselleria
de Territori i Habitatge, exigeix acord plenari per a la
sol·licitud de la subvenció expressada, el Ple Municipal,
per unanimitat, acorda ratificar l'acord adoptat per la
Junta de Govern en sessió celebrada el dia 14/12/2005 en
els seus mateixos termes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L´1
DE DESEMBRE DE 2005
1.- Sotmetiment a informació pública del PDAI de la UE
en sòl urbà Ronda Monteolivet i sector de sòl urbanitzable Ronda Monteolivet.
El Ple, per unanimitat dels seus membres, adopta el següent acord:
Primer. Donar el vist-i-plau al compliments dels condicionants exigits per l'acord plenari de
28/04/2005 realitzat per l'aspirant a urbanitzador Alonso
& Martínez Arquitectura y
Construcción, referent a l'àrea de terrenys de sòl urbà
sense consolidar per la urbanització ni
per l'edificació que formen les darreries de la Ronda
Monteolivet cap a l'Est i les afores del
poble en aquesta direcció, redactats en la part expositiva
del present acord.
Segon. Sotmetre a informació pública la documentació
presentada, que consisteix en:
- Memòria del programa.
- Pla de Reforma Interior Unitat d'Execució número 1
"Ronda Monteolivete", en sòl urbà i amb caràcter modificatiu i de millora.
- Pla Parcial de Millora del nou sector "Ronda
Monteolivet".
- Homologació modificativa "Ronda Monteolivet" del Pla
General.
- Estudi d'impacte ambiental.
- Avantprojecte d'urbanització.
2.- Proposta sobre modificació normes urbanístiques del
sector Industrial "El Pla I".
El Ple, per set vots a favor (Srs. Alcalde, Múrcia
López, Soler Marin, Pons Pons, Gallego Ramon, Albert
Martínez i Pausá Mascarós), 4 en contra (Srs. Álvarez

2.- Aprovació compromís d'aportació econòmica municipal per les obres del PPOS'06 "obres i instal·lacions
nova zona Esportiva".
El Ple, per unanimitat , aprova l'aportació econòmica corresponent a l'Ajuntament per finançar l'import de
50.155,00 € per a l'obra "Obres i instal·lacions nova zona
esportiva" (PPOS 2006)".

Façana de l´edifici INMAVI. / RAMÓN VICENT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 10
DE GENER DE 2006
1.- Acceptació de la delegació per contractar les obres
del PPOS'06 "obres i instal·lacions nova zona esportiva".
El Ple, per unanimitat, adopta el següent acord:
Primer. Acceptar la delegació per contractar l'obra "Obres
i instal·lacions nova zona esportiva" (PPOS 2006), i contesa en la directriu tercera de les aprovades pel Ple de la
Diputació Provincial de València en data 21/12/2005.
Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les
Directrius que es mencionen, en el procés
d'execució de les obres.

Vista del pavelló de la nova zona esportiva. / R.V.

5.- Afectació d'immoble situat en la UE sector sudoest,
al servei públic d'un CEA (Centro de Encuentro
Asistido), a construir per la Conselleria de Benestar
Social, i transmissió de la seua titularitat a dita conselleria.
El Ple, per unanimitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Primer. Aprovar l'afectació de la parcel·la propietat de
l'Ajuntament amb caràcter de domini públic, situada
entre el Camí del Pla, Carrer Sant Domènec i Carrer H,
inscrita al Registre de la
Propietat d'Alberic com a finca 11.571, al foli 167, Tom
1093, Llibre 219, inscripció 1ª, a
l'empara d'allò previst per l'article 37 i la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003 de
10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana pel
que fa a les mutacions demanials
externes, al servei públic d'un "Centro de Encuentro
Asistido (CEA)", a construir per la
Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social.
Segon. Transmetre la titularitat del bé citat a la
Generalitat Valenciana, Conselleria de Benestar Social,
atesa la necessitat de la mateixa per a la prestació del servei públic especificat del CEA. L'administració adquirent
mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat al
servei públic que motiva la mutació i, per tant, conserve
el seu caràcter demanial. Si el bé no fora destinat al servei públic o deixara de destinar-se posteriorment, revertirà a l'Ajuntament, integrant-se en el seu patrimoni amb
totes les seues pertinències i accessions.
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Resum Acords del Ple i Juntes Govern Local
6.- Resolució al·legacions a l'expedient de quotes d'urbanització per les obres "il·luminació i ampliació de
voreres a la ronda Racó de Cifre, entre els números 31 i
79", i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de
les mateixes.
El Ple, per 7 vots a favor (Srs. Alcalde-President, Múrcia
López, Soler Marin, Pons Pons, Gallego Ramon, Albert
Martínez i Pausá Mascarós), 4 en contra (Srs. Álvarez
Carbonell, Bo Cifre, Pedrazas Albuixech i Aviñó
Torregrosa), i 2 abstencions (Srs. Capsir Escuriet i Moran
Serrano), adopta el següent acord:
Primer. Aprovar l'exclusió del projecte de finalització de
les obres d'urbanització consistent en la instal·lació
d'il·luminació i adequació de les voreres a la Ronda Racó
de Cifre, dels immobles corresponents als números 31,
33, 35, 37 i 39.
Segon. Aprovar definitivament la memòria del projecte
de finalització de les obres
d'urbanització consistent en la instal·lació d'il·luminació i
adequació de les voreres a la Ronda
Racó de Cifre, entre els números 41 i 79, que ascendeix a
un total de 35.563,01 €.
Tercer. Aprovar definitivament el compte detallat de les
quotes d'urbanització desglossat per
interessats en funció dels m2 de façana dels immobles
afectats, d'acord amb la relació elaborada
per l'oficina tècnica municipal.

Escuriet i Moran Serrano), adopta el següent acord:
Primer. Aprovar les bases de mèrits específics que han de
regir el concurs ordinari per a la provisió en propietat del
lloc de treball d´Intervenció, reservat a funcionaris
d´administració local amb habilitació de carácter nacional.
Segon. Remetre certificat del present acord juntament
amb les bases aprovades, a la Direcció General
d´Administració Local de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administracions Públiques, per a la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE
GENER DE 2006
1.- Conveni amb la Coordinadora de Centres
d´Ensenyament en Valencià sobre la XXI Tr o b a d a
d´escoles en Valencià del 2 d´abril de 2006.
El Ple, per 8vots a favor ( Srs. Alcalde, Múrcia López,
Soler Marín, Pons Pons, Albert Martínez, Pausá
Mascarós, Capsir Escuriet i Moran Serrano), i 4 en contra
(Srs. Álvarez Carbonell, Bo Cifre, Pedrazas Albuixech i
Aviñó Torregrosa), aprova la subscripció del conveni de
col.laboració amb la Coordinadora de Centres
d´Ensenyament en Valencià de La Ribera, pel que fa a la
celebració al municipi de la IX Trobada d´Escoles en
Valencià el proper dia 2 d´abril, amb les especificacions
expressades en la sessió pel regidor de cultura pel que fa
a les despeses, per a les quals s´adquireix el compromís
de consignar-les en el Pressupodt General de l´exercici
2006.
2.- Bases concurs ordinari plaça d´intervenció.
El Ple per 6 vots a favor (Srs. Alcalde, Múrcia López,
Soler Marin, Pons Pons, Albert Martínez, Pausá
Mascarós), i 6 abstencions (Srs. Álvarez Carbonell, Bo
Cifre, Pedrazas Albuixech, Aviñó Torregrosa, Capsir

Activitat
Exposició
“Naturalesa a la
CV” de José V.
Mena Àlvarez, a la
Sala Polivalent.
TOTAL

Data

12 a
18/01/06

Import
Diputació

Import
Ajuntament

Total

200,00€

200,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 DE
NOVEMBRE DE 2005
1.1.- Aprovació certificació 1ª construcció nínxols.
Vista la certificació número 1, presentada per
l'adjudicatari CONSTRUCCIONES GREGORI PLA, SL
de l'obra "Construcció 112 nínxols normals i 40 per a cendres al Cementeri Municipal", així com el vist-i-plau de
l'arquitecte director de les obres, de l'oficina tècnica
municipal, la Junta de Govern acorda per unanimitat l'aprovació de la certificació presentada, per un import total
de 20.832,35 €,
1.2.- Aprovació certificació única part de mur nova zona
esportiva.
Vista la certificació 1ª i última presentada per
l'adjudicatari de l'obra de continuació del mur de
tancament de la nova zona esportiva, CONSTRUCCIONES GREGORI PLA, SL, així com el vist-i-plau de l'arquitecte director de les obres a dita zona esportiva, la
Junta de Govern acorda per unanimitat l'aprovació de la
certificació presentada, per un import total de 6.953,41 €.

Ronda Racó de Cifre. / RAMÓN VICENT.

Govern acorda per unanimitat l'aprovació de la certificació presentada, per un import total de 66.964,39 €.
1.3.- Campanya SARC 2006 (difusió cultural de les arts
plàstiques).
S' aprova per unanimitat el compromís econòmic
de sufragar les despeses corresponents a la part de
l'Ajuntament de part de la campanya del SARC per
a2006: Difusió Cultural de les Arts Plàstiques:

1.3.- Aprovació certificació 1ª PPOS 2005.
Vista la certificació número 1, presentada per
l'adjudicatari de l'obra del PPOS 2005/139 "Obres campde futbol", VANAVI DE CONSTRUCCIONES SL, així
com el vist-i-plau de la direcció de les obres, la Junta de
Govern acorda per unanimitat l'aprovació de la certificació presentada, per un import total de 34.403,22 €.
1.4.- Reconeixement responsabilitat patrimonial.
S'acorda reconèixer la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament en els danys produïts a la comunitat
de propietaris de la finca Pepe Roig, per l'import acreditat en la documentació aportada, que ascendeix a 574,85
€. Així mateix s'acorda donar trasllat de la present resolució a la companyia asseguradora, a través de la correduria
d'assegurances de l'Ajuntament, als efectes de que es
facen càrrec del pagament de la quantia corresponent.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 DE
NOVEMBRE DE 2005

Exposició “Naturalesa a la CV”. / RAMÓN VICENT.

1.4.- Concessió de subvenció a la SM Lira Castellonera.
S' aprova per unanimitat la concessió de 4075,00
€ corresponent al tercer trimestre de 2005, atès el compliment de les condicions que consten en el conveni signat
entre la Societat i l'Ajuntament per a l'any 2005.
1.5.- Aportació municipal per sufragar despeses CEIP
Severí Torres.
Vist l'escrit presentat per Joan Aviñó Lluch,
director del CEIP Severí Torres, en el què aporta justificant de pagament de factures diverses de manteniment de
l'edifici en l'exercici 2005, la Junta de Govern aprova per
unanimitat realitzar un pagament al Col·legi per l'import
justificat, de 1.685,81 €.
1.6.- Adquisició Jocs Infantils per a l'Escola Infantil
Municipal.
S' acorda adquirir per a l'escola infantil municipal els següents jocs infantils :
- A la mercantil AB Educacional Sport, el "Baobab", per
import total de 3.636,62 €.
- A la mercantil Manufacturas Deportivas Javier González
Ruiz, SL, un "Parque Astillero", una "Casteta - tienda",
una figura de molls "Barco Vikingo", una figura de molls
"Bus", una figura de molls "Quad", i un "Tren cabezón de
la sal", per import total de 14.425,18 €.

1.1.- Modificació encàrrec projecte frontó a mà.
S' adopta per unanimitat l'acord de modificar
l'encàrrec, en el sentit de que siguen dues pistes confrontades les que es projecten, en lloc d'una sola, aprofitant
així la paret per a que siga comú a les dues pistes.
1.2.- Aprovació certificació 2ª PPOS 2005.
Vista la certificació número 2, presentada per
l'adjudicatari de l'obra del PPOS 2005/139 "Obres camp
de futbol", VANAVI DE CONSTRUCCIONES SL, així
com el vist-i-plau de la direcció de les obres, la Junta de
Alguns dels jocs infantils adquirits. / R. VICENT.

10

EL MIRAGALL

Febrer de 2006

Resum Juntes Govern Local
1.7.- Aprovació padró inicial curs de ceràmica 20052006.
Donat compte del padró fiscal inicial corresponent al curs de ceràmica 2005-2006, la Junta de Govern
l'aprova per unanimitat.

nimitat l'aprovació de la certificació presentada, per un
import total de 39.017,65 €.
1.3.- Concessió de subvencions.
S' aprova per unanimitat, la concessió de les
següents aportacions econòmiques:

1.8.- PILSA.
S' acorda:
Primer. Incrementar el servei de neteja que es presta
actualment al Teatre Ideal, que són 5 hores setmanals, a
un total de 10 hores setmanals, el que suposa un cost addicional de 276,90 € al mes (IVA inclòs), a partir del mes de
setembre de 2005.
Segon. Incrementar el servei de neteja que es presta
actualment a la Casa de la Cultura, que són 20 hores setmanals, a 24 hores setmanals, el que suposa un cost addicional de 174,96 € al mes (IVA inclòs), a partir del mes
d'octubre de 2005.

Escola
de Pilota

Escola
d´Handbol
Castellonera

L´avanç informació S.L.

Pagament de 3,30 €/mes
per alumne del poble,
dels mesos de setembre,
octubre, novembre i
desembre 2005 (32
alumnes cada mes).
Pagament subvenció de
3,30 €/mes per alumne
del poble, corresponent
als mesos de setembre
(mig mes), octubre,
novembre i desembre
de 2005 (44 alumnes
cada mes).
Aportació per a la confecció de la primera
guía de músics i cantants en valencià.

422,40 €

Exposició “Naturalesa a la CV”. / RAMÓN VICENT.

508,20 €

200,00 €

1.4.- Contractació il·luminació Nadal i Reis.
S' aprova per unanimitat la contractació de la
il·luminació de carrers durant les festes de Nadal i Reis,
des del dia 10 de desembre de 2005 fins el 8 de gener de
2006, a Iluminaciones Elecfes SL, per import total de
3.509,05 €.
1.5.- Instal·lació elèctrica antiga cambra agrària.
S' adopta per unanimitat l'acord d'adjudicar a la
mercantil "Instal·lacions elèctriques Rafael Sanz
Torregrosa", la instal·lació a l'edifici conegut com antiga
Cambra Agrària d'una hornacina i derivacions individuals, així com el desmuntatge de la instal·lació vella i
tramitacions, a més de 4 projectors de 400 W i 12 de 150
W, tot això d'acord amb el pressupost presentat amb
número 23/2005 de 16/11/05, i per import total
d'11.630,04 €.
Façana de la Casa de la Cultura. / RAMÓN VICENT.

1.7.- Sol·licitud local per a tai chi.
Vist l'escrit presentat per Antonio Barberá
Trinidad, en el què sol·licita la cessió d'ús d'un local pera
la pràctica de Tai Chi els dissabtes de 16:00 a 18:00 hores,
la Junta de Govern acorda per unanimitat concedir l'ús de
la sala de l'última planta en l'edifici de l'Obrera, amb el
condicionant de que al finalitzar el curs quede en les
mateixes condicions en les què es troba a l'inici del
mateix.
1.8.- Sol·licitud local per a classes de ball.
Vist l'escrit presentat per Raquel Calatayud
Romero, en el què sol·licita la cessió d'ús d'un local per a
donar classes de ball com a professora, i atès que en el
local de la Societat Musical, subvencionat per
l'Ajuntament, es donen classes de ball sense que siga gratuït, la Junta de Govern considera que seria discrimi
natori concedir a la sol·licitant l'ús d'un altre local
per al desenvolupament d'una activitat lucrativa, motiu
pel qual aprova per unanimitat denegar la sol·licitud formulada.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 14 DE
DESEMBRE DE 2005
1.1.- Campanya SARC 2006 (difusió cultural de les arts
plàstiques).
S' aprova per unanimitat el compromís econòmic
de sufragar les despeses corresponents a la part de
l'Ajuntament de part de la campanya del SARC per a
2006: Difusió Cultural de les Arts Plàstiques (complement d'altres sol·licitades anteriorment):
Activitat

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 30 DE
NOVEMBRE DE 2005
1.1.- Aprovació projecte frontons nova zona esportiva.
Vist el projecte bàsic i d'edificació del conjunt de
frontons "nova zona esportiva", presentat per l'arquitecte
Josep Carrasco Masià, d'acord amb l'encàrrec efectuat en
sessió celebrada el 14 de setembre i modificat en sessió de
16 de novembre actuals, amb un pressupost total d'execució de 243.925,41 €, la Junta de Govern l'aprova per
unanimitat.
1.2.- Aprovació certificació 2ª i última construcció nínxols.
Vista la certificació número 2 i última, presentada per l'adjudicatari de l'obra "Construcció 112 nínxols
normals i 40 per a cendres al Cementeri Municipal",
CONSTRUCCIONES GREGORI PLA, SL, així com el
vist-i-plau de l'arquitecte director de les obres, de l'oficina tècnica municipal, la Junta de Govern acorda per una

Exposició
“Naturalesa a la
CV” de José V.
Mena Àlvarez, a la
Sala Polivalent.

Data

31/03/06 a
02/04/06

TOTAL

Edifici Antiga Cambra Agrària. / RAMÓN VICENT.

1.6.- Mercat de plantes i flors en la fira de Santa Llúcia.
S' adopta per unanimitat els següents acords:
Primer. Aprovar la realització del mercat de plantes i
flors, i del concurs de plantes i tallers florals, en el marc
de la Fira de Santa Llúcia de 2005.
Segon. Adjudicar la realització del taller d'art floral el
diumenge 12 de desembre, a Flores Senyera, per import
total de 1.200,00 €, després d'haver estudiat els tres pressupostos presentats, atès que és el més econòmic dels tres.

Import
Diputació

Import
Ajuntament

Total

200,00€

200,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €

1.2.- Concessió de subvencions:
S' aprova per unanimitat, la concessió de la
següent aportació econòmica:

Interessat

Concepte

Import

Club de pilota
Castelló, representat per Ricard
Sentandreu
Ferrando

Aportació econòmica a les finals
de raspall en
categoria juvenil
que es celebren a
Xeraco el 4 de
desembre

180 € (60 € per
cadascun dels 3
participants) i el
cost de la impressió de les samarretes
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Resum Juntes Govern Local
1.3.- Pagament franquicies assegurança.
Vistos els expedients tramitats per les reclamacions patrimonials formulades pels Srs. Elisa José
Mascarós Espinosa i Francisco Redondo Barranco, per
danys per caigudes en la via pública respectivament, i vistes les liquidacions realitzades per la companyia asseguradora de l'Ajuntament, Mapfre Industrial, amb abonament dels imports de les indemnitzacions proposades,
excepte la franquícia, la Junta de Govern aprova per unanimitat el pagament de la mateixa, per import de 300,00 €
a cadascun dels interessats.
1.4.- Aprovació certificació 3ª PPOS 2005.
Vista la certificació número 3, presentada per
l'adjudicatari de l'obra del PPOS 2005/139 "Obres camp
de futbol", VANAVI DE CONSTRUCCIONES SL, així
com el vist-i-plau de la direcció de les obres, la Junta de
Govern acorda per unanimitat l'aprovació de la certificació presentada, per un import total de 52.337,26 €.
1.5.- Pagament trimestre treballs arxiu municipal.
S'aprova la memòria presentada de l'activitat
realitzada a l'Arxiu Municipal durant el període setembre
a novembre de 2005, i el pagament del treball realitzat per
import de 1.108,45 €.
1.6.- Pagament cursos a personal.
S' acorda:
Primer. Aprovar el pagament de la quota d'inscripció al
curs "Organizaciones étnicas", organitzat pel col·legi d'educadors socials, per a dos treballadors del COM a raó de
7 € cadascuna, prèvia presentació del corresponent certificat d'assistència al curs.
Segon. Aprovar el pagament de la quota d'inscripció al
curs "Responsbilitat civil en els centres ocupacionals",
organitzat per la comissió de monitors de COPAVA, per a
tres treballadors del COM a raó de 7 € cadascuna, prèvia
presentació del corresponent certificat d'assistència al
curs.
1.7.- Sol·licitud de subvenció per a la redacció del nou
pla general d'ordenació urbana.
S'adopta per unanimitat el següent acord:
Primer. Incoar expedient per a la sol·licitud de subvenció pel major import possible davant la Conselleria de
Territori i Habitatge, per a la redacció del nou Pla General
d'Ordenació Urbana del municipi, a l'empara de l'Ordre
de dita Conselleria de 21/11/2005, publicada al DOGV
5.152 de 12/12/2005, a ratificar pel Ple Municipal, i a dit
efecte adoptar els següents acords:
- Facultar al Sr. Alcalde-President de la Corporació, tan
amplament com en Dret siga possible per sol·licitar dita
subvenció, així com per subscriure tots els documents que
puguen derivar-se de l'execució d'aquest.
- Adquirir el compromís d'acceptació futura de la subvenció sol·licitada en els termes en què puga concedir-se, si
resulta l'Ajuntament beneficiari.
- Notificar a la Direcció General de Planificació i
Ordenació Territorial, el resultat de la tramitació i adjudicació de l'expedient contractual, en el termini màxim d'un
mes a partir de la recepció de la notificació per la qual es
concedeix la subvenció.
- Lliurar a la Direcció General de Planificació i Ordenació
Territorial la documentació del pla general de les fases
que s'executen, segons es subvencionen, en suport digital.
- Acceptar que la quantitat amb què la Conselleria puga
subvencionar, no es veurà incrementada per cap motiu,
sent a càrrec de l'entitat beneficiària la resta del finançament i pagament necessari.
- Es coneixen i s'accepten tots els requisits i el termini de

presentació que s'estableix en l'Ordre, així com que el seu
incompliment facultarà a la Conselleria a revocar la subvenció concedida.
- Compromís de dur a terme la declaració de paratges
naturals municipals, d'acord amb la legislació actualment
vigent, indicant la seua superfície aproximada i ubicació.
- Comprometre's a no rebre altres ajudes o subvencions
públiques que superen l'import dels honoraris tècnics de
redacció del planejament.
- Adjuntar al present acord la resta de documentació especificada en l'Ordre, en especial la memòria informativa de
les dades del planejament vigent, l'imprès d'alta en tercers, el calendari de terminis per a l'elaboració i tramitació municipal del pla general objecte de l'ajuda, declaració de les subvencions rebudes, en el seu cas, i declaració
responsable acreditativa de no estar sotmès en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, tot això d'acord amb la base cinquena de l'Ordre citada.
1.8.- Gratificació per treballs extraordinaris.
S' aprova per unanimitat que les hores extraordinàries prestades durant la fira de
Santa Llúcia del jardiner municipal, siguen abonades pel
mateix import que les realitzades per
l'animador sociocultural amb el mateix motiu i durant els
mateixos dies.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 4 DE GENER
DE 2006
1.1- Peticions de subvencions.
S´aprova per unanimitat, la concessió de les següents
aportacions econòmiques:
Interessat

Sahaba - Solidaritat
amb el Sàhara,
representada
per
Maurici
Belmonte
Monar

Concepte
Aportació als projectes d´ajuda al poble
sahraui realitzats per
l´ONG sol.licitant, en
concret la realització
de la caravana anual
de menjar, projectes
agrícoles, de panificadora, sanitaris i el
programa vacances
en pau.

Societat Musical Lira
Castellonera, representada per Teresa
Pons Frigols

Aportació municipal
corresponent
al
quart trimestre de
2005, d´acord amb
el conveni signat
entre la Societat i
l´Ajuntament

Societat Musical Lira
Castellonera (escola
de música), representada per Teresa
Pons Frigols

Aportació municipal
corresponent
al
quart trimestre de
2005 per les activitats de l´escola de
música La Lira

Pagament de la subvenció de 3,30€ per
Escola de patinatge alumne del poble al
artístic, representa- mes, corresponent al
da
per
Josep primer trimestre del
Francés Giménez
curs 2005/06, mesos
d´octubre a desembre ´05, a raó de 20
alumnes el mes
d´octubre, 18 el mes
de novembre, i 18 el
mes de desembre

Import €

800,00

4.075,00

4.750,00

184,80

Federació de pilota
valenciana,
representada per
Emilio Yeves Bou

Aportació municipal al III
Campionat
d´Escoles
de
Tecnificació de la modalitat de
raspall, a celebrar a partir del
mes d´abril, a canvi de que els
jugadors porten en les seues
samarretes per darrer el nom i
l´escut o logotip municipal

Junta Local
Fallera, representada per Delia
Garcia Pasamar

Organització i realització de la
cavalcada de Reis 2006, juntament amb l´Associació Festera
de Moros i Cristians

Festers de Santa
Bárbara, representats per
Joaquín Campos
Chafes

Gratificació per l´organització
de la torrada de Sant Antoni al
Parc de l´Estació el 16 de
gener

300,00

3.200,00

300,00

1.2.- Proposta viatge a la neu.
S´aprova l´organització del viatge a la neu a
Vallnord els dies 17 a 19 de febrer, mitjançant l´empresa
“Viajes Transvia Tours”, com a intermediaris entre
l´empresa i els usuaris de l´activitat, amb un cost per
usuari de 151,090€ i amb la inclusió de les prestacions
que consten en l´expedient.
1.3.- Sol.licitud ajuda finançament despeses com a entitat col.laboradora de la xarxa d´oficines d´infohabitatge
solidari.
S´acorda sol.licitar a la Conselleria de Territori i
Habitatge a l´empara de l´Ordre de 23/11/05 (DOGV
5.155 de 15/12/05), ajuda econòmica pel major import
possible, per al finançament de les despeses com a entitat
col.laboradora de la xarxa d´oficines d´infohabitatge solidari, per a l´exercici 2006.
1.4.- Sol.licituds de subvenció per a dones majors a la
Diputació de València.
S´acorda sol.licitar a l´Excma. Diputació
Provincial de València, subvenció pel major import possible, per activitats de formació de la dona i, en concret, les
següents:
Xerrades: 1. Situació legal de la dona a les diferents formes de convivència. 2. Separació i divorci. Efectes i conseqüències. 3. Sistemes de protecció de les dones.
Taller: 1. Educar per integrar.
El cost de les dues activitats ascendeix a un total de 550€
si es tracta d´una xerrada i un taller i 300€ si són dies
xerrades, de les quals l´Ajuntament haurà d´aportar el
25% del cost total.
També s´acorda sol.licitar a l´Excma. Diputació
Provincial de València, subvenció pel major import possible, per a les activitats de formació per a persones majors
i, en concret, les següents:
Xerrades:- La succeció i el testament. Maltractament a la
tercera edat. Les estafes més freqüents.
Taller: 1. Taller de memòria.
El cost de les dues activitats ascendeix a un total de 550€
si es tracta d´una xerrada i un taller i 300€ si són dies
xerrades, de les quals l´Ajuntament haurà d´aportar el
25% del cost total.
1.5.- Sol.licitud de subvenció per a manteniment de serveis socials generals per a 2006.
S´acorda sol.licitar a la Conselleria de Benestar
Social, ajuda econòmica per a serveis socials generals per
a l´exercici 2006, per import de 75.968,00€, sobre un cost
total de 121.166,94€, a l´empara de l´Ordre de 29/11/05.
1.6.- Sol.licitud de subvenció en matèria de restauració
i millora paisagística d´entorns urbans.
S´acorda sol.licitar a la Conselleria de Territori i
Habitatge, subvenció per al projecte “Regeneració
d´espais degradats”, per import total de 59.945,44€, a
l´empara de l´Ordre de 4/11/2005 de dita Conselleria.
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Música, roses i companyia
LAMBERT GINER

Membres del grup Rodamons Teatre./ ARXIU

Rodamons Teatre a Castelló
Castelló. Trencaclosques és el títol del treball que
el grup Rodamons Teatre, del qual forma part el nostre paisà Josep Alcover, va presentar el passat més de
desembre al Teatre Ideal. Rodamons, després de sis
anys actuant en fires medievals, ha volgut amb aquest
treball indagar en el passat investigant les músiques
d'aquest període, la forma en què s'interpretaven, les
ocasions que utilitzaven per interpretar-les, els intèrprets d'aquestes músiques (joglars i trobadors)... en fi
tot allò que s'ha relacionat amb un passat del que moltes vegades només coneixem o recordem el tòpics que
discorren a peu de carrer. Es tracta d'un espectacle que
conta històries amb música i s'interpreta música que
conta històries en el qual s'estableix un interessant i
divertit diàleg entre els músics i el públic que participa i s'integra de forma destacada./R. VICENT

La O.I.D. fa entrega d´una cadira de rodes elèctrica a un veí de Castelló. El passat any,
l' Organització Impulsora de Discapacitats va tindre
l'honor de fer el lliurament d'una cadira de rodes elèctrica al veí de Castelló José Tebar. Aquest acte benèfic
va estar presidit per Na Consuelo Fernández Carreño,
vocal representant de la Junta Directiva de la O.I.D.,
que va estar acompanyada per l'inspector de zona d'aquesta associació En Justo Martínez Martínez, pel
regidor de Serveis Social En Domènec Múrcia i pel
president del Club Ciclista de Castelló En José Darás
Martínez, club que es patrocinat des de fa alguns anys
per la O.I.D. en el seu intent per fomentar el desenvolupament de les persones discapacitades a través de
l'esport.
L' Organització Impulsora de Discapacitats
vol expressar el seu profund agraïment al solidari
poble de Castelló per la col·laboració prestada, doncs
aquesta cadira de rodes ha estat aconseguida gràcies a
la compra i lliurament de 500.000 butlletes del
Discapacitat venuts i no premiats, que va ser recollits
pel venedor de la O.I.D. Roberto Llorens recolzat pel
seus companys Antonio Vercher, José Gregori i
Miguel Pizarro./RAMÓN VICENT

Castelló
Els meus ulls, des de fa
un mitja dotzena de collites, no tenen llum. No és
que tinga un tel o vega
boirós. No m'hi veig. De
la resta estic ben servit:
amb el palp, l'olfacte, el
gust i la oïda faig de tot. I
amb paciència i el garrot,
puc anar al cap del món, i
si es presenta a mercadona i tornar.
Precisament d'on venien
el meu fill i la meua neta:
havien comprat dacsa per
fer roses. Mentre la meva
neta les preparava, i després de posar en marxa
l'equip de música amb la
gravació que havia fet del
concert de Santa Llúcia,
el meu fill, animal de
bona barra i de paladar fi,
va il·lustrar-me de les
darreres tendències gastronòmiques de la ultimíssima alta cuina, i dels seus
plats, de noms tant llargs
com els seus preus, i
inversament proporcionals a la quantitat de menjar servit, que consistia
en, per exemple, fer una
truita amb l'essència i la
bromera de creïlles novelles del bancalet de la tia
Sumpta amb ous de dos
rovells de la gallina pintada del nebot del tio Sento,
però sense ous ni creïlles,
amb unes fulletes de julivert i amb presentació
daliniana o picassiana,
deia el meu fil. Al remat,
per quedar-te amb gana i
haver de pagar un ull de la
cara o dos. Ulls que s'hi
vegen, no com els meus,
li deia jo. Tot açò, diu que
s'anomena "deconstrucció" de la truita de creïlles.
Com fer música
sense músics, ni instruments, ni partitures, o
deconstrucció de la música, deia jo. I li afegia:
llencem a perdre el llenguatge, la natura, la cultura, el món, …amb paraules que en lloc de dir, fan
a viceversa, desconcerten.
Amb paraules que diuen
una cosa i la contraria.
Anava dient-li al meu fill,
però sense parar massa
atenció al que li deia,

Els músics, els instruments i les partitures són elements fonamentals./ CEDIDA

doncs estava seguint els
darrers compassos del
pasdoble agallegat que
estava sonant.
Deixarem
la
deconstrucció en aparèixer la meva neta amb un
plat gran acaramullat de
roses i una pregunta: què
tenen estes roses? Ens
agradava jugar a esclarir
com es fèiem i que portaven els menjars, a la meva
neta i a mi. Descobrir els
adobs, les salses i espècies dels plats que preparàvem. Abans de respondre la seva pregunta, jo li
vaig preguntar per la primera peça que havia
sonat. Em va dir que era
d'un músics molt amic del
mestre Vert, i es deia
Ponteareas que fou la primera peça interpretada al
concert
després
la
pel·lícula que presentava
el concert.
Una suau olor
d'all i l'aroma d'una herba
aromàtica, amb el regust
un poc embafós de les
roses, ompliren l'estança,
amb la apegalosa melodia
del gastrònom i músic
Rossini i la seva obertura
Guilermo Tell, o Guillem
Tell, com deia la meva
neta. S'enduien la palma
aquelles roses de bones
que estaven regades amb
un
bon
vinet
de
Fontanars, que havia baixat el meu fil. Va ser ell,
que va endevinar que les
roses portaven all. Jo em
vaig fer el llonguis per no
posar el nom que sabia, a
l'herbeta que duien les

roses.
Continuarem
xerrant, de per què, i de
cóm era possible que unes
colles quedaven per barallar-se, gravaven les baralles i les mostraven arreu
pel mòbil. Avui que es
passen des que naixen
fins que son bons per a
pares i mares a l'escola...
resulta que estan més bròfecs que no mai han estat.
No hi ha Deu que ho
entenga..
S'acabaren les
roses i la sacsejada i
divertida burla musical de
L'aprenent de bruixot. La
història de l'alumne que
creu que sap tant com el
mestre i la caga a la primera que el mestre el
deixa sol. Seran ara els
joves com aprenents de
bruixots?. Amb aquesta
peça, acabava la primera
part del concert que la
Banda, havia fet per Santa
Llúcia i que la meva neta
havia gravat. No vaig anar
al concert, em pararen el
fred i l'asma, no la nit. Per
a mi tots els dies son nit
fosca. Després del poc
afortunat aprenent de
bruixot, venia Goiescas
de Granados, que dins de
mi sonava com el brollar
alegre de l'aigua clara i
fresca, com l'olor de la
terra banyada, com la
llum neta dels matins després del ponent... a la gravació eren altres calces. I
amb dos trossets de la
simfonia negra, la del
Món Nou de Dvorak, deia
la neta, que sap més que

no jo, va acabar el programa del concert.
Un concert que
va començar amb una
pel·liculeta molt bona, d'
homenatge als veterans, a
la seva memòria, als solcs
que obriren i a tot allò que
sembraren i que cal continuar llaurant; un reconeixement al seu portar la
banda i la música molt a
dins, em contava la meva
neta. Què també li va
agradar molt el concert i
la presentació que el va
encetar.
El concert, la
interpretació, em semblava millorable i passable
gràcies a la conversa, la
companyia, el vinet i les
roses...les vuit tassetes de
roses amb dos culleradetes d'all ratllat i un pessic
generós d'una herba que
la meva neta no volia descobrir. Li vaig dir que el
nom de l'herba duia tres
vocals: la o, la e, i la a.
Ella i jo ens mirarem amb
la complicitat encoberta
de saber a quina herba ens
referíem, mentre el meu
entre les paraules d'elogi
al concert de la Santa
Llúcia del Nadal i els
noms d'herbes, no pegava
en terrer. La neta deia que
els músics ho havien fet el
millor que havien pogut,
que les obres eren ben
difícils... En això últim
era en l'únic que hi estava
d'acord. I en que no anàvem a descobrir-li al pare
el nom de l'herba que portaven les roses.
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FRANCESC VIADEL PRESENTA EL SEU
LLIBRE “NO MOS FAREU CATALANS”
El periodista Francesc Viadel, veí d´Algemesi, presentà el seu darrer llibre
“No mos fareu catalans” a les Xerrades al musical
de la societat civil valenciana".
Al blaverisme se
l'ha identificat pel seu
fort component xenòfob,
per la radicalitat del seu
nacionalisme espanyol o
pel seu antiintel.lectualisme i, no en va, han estat
els sectors de la dreta en
tot el seu amplíssim ventall, els qui inicialment, i
encara ara, instigaren,
recolzaren i alimentaren
la seua existència política, mediàtica i sociològica.
Imatge de la presentació del llibre al Bar de la Societat Musical./ R. VICENT
R. VICENT
Castelló

El passat 18 de febrer
va tindre lloc al Bar de la
Societat Musical Lira
Castellonense, l'acte de
presentació del llibre "No
mos fareu catalans.
Història inacabada del
blaverisme" del qual és
autor l'escriptor i periodista
d'
Algemesí
Francesc Viadel i Girbés.
L'acte va comptar amb la
presència del propi autor,
qui ha estat redactor dels
diaris Levante, El Pais,

Avuí, El Mundo i cap de
redacció de la revista El
Temps, del professor Juli
Camarasa que va fer la
presentació i del nostre
regidor de cultura Andreu
Pons.
Juli Camarasa
va destacar d'aquest llibre, que ha esta publicat
per l'editorial l'esfera dels
llibres, que és una bona
crònica periodística de
fets i fenòmens del que
es va anomenar Batalla
de València i va recomanar la seua lectura si es

vol entrendre el que està
passant actualment, ja
que segons aquest professor " la política espanyola
s'ha blaveritzat i la dreta
està utilitzant ara una
sèrie d' estratègies que
son les mateixes que es
van fer en concret a
València durant la transi
ció". A continuació va
pendre
la
paraula
Francesc Viadel qui va
afirmar que " l' anticatalanisme no és tan sols una
disputa civil per la identitat, és , sobretot, el fracàs

Per a l'autor
d' Algemesí es tracta de
" un moviment que sorgeix en una societat amb
dèficits democràtics molt
importants i que arrela en
un ambient de divisió
social que en bona part
s'expressa a través del seu
irresolt conflicte identitari. Un conflicte que ha
estat permanentment instrumentalitzat políticament per una dreta valenciana rabiüdament filocastellana, la qual sembla
haver entès l'autonomia
com una simple descentralització administrativa.

La neu aplega a Castelló. El passat mes de febrer la neu
va omplir els carrers del nostre poble. Alguns ens emportarem
una grata sorpresa quan eixirem al carrer i vegerem neu per
totes bandes. Els veïns més curiosos s´acostaren a Santa Ana on
van poder gaudir d´unes imatges dignes de fotografiar. /M.M

CONCERT HOMENATGE A
JOSEP TALENS SEBASTIÀ
Josep Fuster i Enric Pérez van interpretar obres de F. Mendelsson,
F. Krommer i A. Ponchielli.
RAMÓN VICENT
Castelló

El passat dimecres 28
de desembre, organitzat
per la Societat Musical
"Lira Castellonense" i
patrocinat
per
la
Regidoria de Cultura de
l' Ajuntament de Vva. de
Castelló, va tindre lloc al
teatre Ideal un concert
extraordinari amb motiu

de la presentació del CD
que s'ha editat per a
homenatjar al gran clarinetista castellonenc Josep
Talens Sebastià, concert
que va estar a càrrec dels
clarinets solistes Josep
Fuster i Enric Pérez
Piquer, els quals van estar
acompanyats per la banda
Lira Castellonense dirigida per Alexis Calvo.

Josep
Fuster,
professor de clarinet i de
música de càmera de
l' Escola Superior de
Música de Catalunya i de
l' Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya i Enric Pérez,
clarinet
solista
de
l' Orquestra Nacional
d' Espanya, tots dos deixebles de Josep Talens,

van interpretar obres de F.
Mendelsson, F. Krommer
i A. Ponchielli.
L'acte va comptar amb la presència de
Mª Luisa, filla de Josep
Talens qui va dirigir unes
emotives paraules d'agraïment als solistes i a
tot el públic assistent que
escoltava amb molt de
gust aquest concert.

Des de El Miragall volem felicitar a la nostra paisana Desiré
Bañuls i Perucho, jove enginyera en telecomunicacions per
haver obtingut un excel.lent “cum laude” en el seu projecte
final de carrera titulat “Disseny automatitzat d´antenes utilitzant algoritmes d´optimització per eixams de partícules
(PSO)”. Desiré ha estat alumna del Col.legi Severí Torres i de
l´Institut Vicent Gandia i ha cursat tots els seus estudis en línea
en Valencià.
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MANOLO MORENO

ELS ARRELS DE LA POR
rash (2004) és la primera
pel·lícula dirigida pel
canadenc Paul Haggis,
guionista i productor de
l'aclamada Million Dollar
Baby (2004) i també
guionista de Flags of our Fathers (2006),
que serà el pròxim film de Clint Eastwood
i ara es troba en fase de post-producció.
Així mateix Haggis ha estat el creador
d'algunes de les sèries televisives més exitoses com LA Law, family Law, The

C

Tracey Ullman Show i fins i tot de la molt
conservadora Walker, Texas Ranger.
Des del punt formal aquesta
pel·lícula és hereua d'obres com Grand
Canyon (Lawrence Kasdan, 1991), Short
Cuts (Robert Altman, 1993), Magnolia
(Paul Thomas Anderson, 1999), Amores
perros (Alejandro González Iñárritu,
2000), Traffic (Steven Soderbergh, 2000)
i, tot i que amb altres pretensions, Pulp
Fiction (Quentin Tarantino, 1994). En
totes elles, amb un estil narratiu vigorós i

Cartell de la pel.lícula guanyadora de l´Oscar a la millor pel.lícula / ARXIU

DE DILLUNS A DIVENDRES:
09.00 h - 10.00 h. BON DIA, BONA GENT (Agenda).
10.00 h - 12.00 h. CANÇONS D´AHIR, D´AVUI I DE SEMPRE (Peticions i dedica
tòries).
12.00 h - 12.45 h. CALIDOSCOPI (Magazín: cartellera, mercadet, el món literari...)
12.45 h - 13.00 h. LA RIBERA AL DIA (Informatiu local i comarcal).
13.00 h - 16.00 h. APARADOR MUSICAL (Sobretaula).
16.00 h - 17.00 h. TAULA REDONA (Tertúlia debat de dilluns a divendres)
17.00 h - 20.00 h. A TOTA MÚSICA (Novetats musicals).
20.00 h.
CONNEXIÓ AMB RÀDIO FLAIXBACK.

DISSABTE:
09.00 h - 10.00 h. LA SARSUELA I ELS SEUS AUTORS.
10.00 h - 10.45 h. LA MÚSICA DE LA TEUA VIDA (Programa de la Societat
Musical Lira Castellonera presentat per Lambert).
10.45 h - 11.00 h. L´ESPORT AL DIA (Jordi Perucho).
11.30 h - 12.00 h. LA CULTURA AL DIA (Amb el regidor de Cultura, Andreu Pons).
Inclou concurs amb regal de llibres.
12.30 h - 13.00 h VIDA LOCAL(amb l´Alcalde de Castelló).
13.00 h.
CONNEXIÓ AMB RADIO FLAIXBACK.

TAULA REDONA
- Últim dijous de cada mes: L´ESTEGLAL INDEPENDÈNCIA (M. Belmonte).
- Últim dimecres de cada mes: SERVEIS SOCIALS.
- Últim divendres de cada mes: PUNT D´ENCONTRE.
- Primer dijous de cada mes: FINESTRA ÚNICA.

ELS DIUMENGES, RETRANSMISSIONS ESPORTIVES PER ALS SEGUIDORS DEL VALÈNCIA I DEL BARÇA.

C/ La Sèquia, 16 (CASA DE LA CULTURA) Aula 2, 1r pis
Tel. 96 245 07 60 - Correu electrònic: cribera98fm@telepolis.com
Mensamòbil: 325 870 643

molt atent al muntatge, hom segueix l'encreuament de vides d'uns individus dispars que no podran evitar veure's
impel·lits cap a uns fets que s'entrelliguen
i precipiten sobre les seues vides.
També en l'obra que ens ocupa
els personatges es veuen sacsejats fora de
llurs inèrcies i evidencien tota la ràbia i la
por que es couen lentament cada dia en
eixe formiguer que és l'actual ciutat de
Los Angeles, als carrers de la qual un grup
heterogeni i multiètnic de gent entra i se'n
ix de les vides d'altres en un espai de
temps de 36 hores. I dels irracionals arrels
de la por tracta aquesta bella pel·lícula,
d'una por que pot aparèixer en forma de
prejudicis racials, de radicació d'estereotips socials lligats als anteriors o d'una
violència que esclata incontrolada.
L'estructura del film és circular.
Les inèrcies dels diversos personatges van
teixint una mena de xarxa invisible de
relacions que finalment els atraparà.
Estan, contràriament al que pensa alguna
part de la crítica, supérbiament dibuixats i
l'espectador en qualsevol moment comprén les motivacions d'aquests i presuposa
bona part dels antecedents dramàtics i de
les conseqüències catàrtiques que quasi
tots experimenten. Són, doncs, molts els
aspectes que resaltar de Crash: en primer
lloc, una interpretació magistral, especialment notòries ens semblem els duels
interpretatius d'una banda entre Matt
Dillon, en el paper d'un policia racista i
Thandie Newton com a esposa d'un
pusil·lànime director de sèire televisiva i
d'altra entre Michael Peña, un serraller
hispà, i Bato Bakhtadze com a botiguer
iraquià. Per altra part el ritme s'ajusta perfectament a la història i està justificat pel
model narratiu que Haggis ha elegit. Com
ja apuntàvem, el muntatge en aquest tipus

de films esdevé fonamental i un dels
recursos més poderosos: hi ha ruptures
espacials amb continuïtat temporal que
denoten relacions significatives entre
escenes, per exemple en la seqüència
final. Finalment hi ha detalls de guió que
demostren la maestria de Haggis, per a
molts, no obstant, molt millor guionista
que director. No queda cap detall sense
embastar en la trama, tot acaba tenint
transcendència diegètica.
El film, però, es ressent en algunes parts potser per la mateixa quadratura
a què intenta sotmetre les diferents subtrames, embastades entre elles per les mans
d'una casualitat de vegades abusiva.
Tampoc ens pareix encertat emfasitzar
algunes escenes de gran violència o accentuada feixuguesa amb música lírica i intimista,utilitzada com a contrapunt dramàtic i com a complicitat sentimental amb
l'espectador. Finalment sembla bastant
discutible el punt d'edulcorada inflexió
que reprén la pel·lícula en el seu tram final
i que no sabem si és una concessió al típic
happy end o un truc d'experimentat guionista, expert en arrencar dels espectadors
tant les llàgrimes compasives com un sonriure d'alleujament.
Els arrels de la por van creixent
dins de nosaltres, els alimentem de prejudicis, de tot allò que ens sembla diferent,
del que amenaça la nostra inèrcia i la
xarxa de relacions teixides durant molt de
temps, del paper que nosaltres mateixos
ens hi asignem. Això es magnifica en una
societat, on paradoxalment els codis racials, socials, familiars- estan tan rígidament establerts i en una ciutat com Los
Angeles on cau sumbisa una neu que no
podrà, però, apagar les flames d'una
foguera encesa per la culpa que acabarà en
les
cendres
de
la
impunitat.
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FARMÀCIES DE TORN

Data

Establiment

Adreça

01 març

D. Vicente Serrano Guillem

C/ Major, 30

L´Enova

02 març

Srs. Bellver-Huguet

C/ Major, 30

Vvª de Castellón

03 març
04 març
05 març
06 març
07 març
08 març
09 març
10 març
11 març

D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban
D. Adolfo Campos Vilar
Dª. Isabel Aguado Laza
D. Vicente Serrano Guillem
Srs. Bellver-Huguet

C/ Caja de ahorros, 15
C/ Blasco Ibáñez, 14
C/ Major, 2
C/ Major, 6
C/ Major, 31
C/ Major, 22
C/ Maestro Giner, 21
C/ Major, 30
C/ Major, 30

Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf

12 març
13 març
14 març
15 març
16 març
17 març
18 març
19 març
20 març
21 març
22 març
23 març
24 març
25 març
26 març
27 març
28 març
29 març
30 març
31 març
01 abril
02 abril
03 abril
04 abril
05 abril
06 abril
07 abril
08 abril
09 abril
10 abril
11 abril
12 abril
13 abril
14 abril
15 abril
16 abril
17 abril
18 abril
19 abril
20 abril
21 abril
22 abril
23 abril
24 abril
25 abril
26 abril
27 abril
28 abril
29 abril
30 abril

D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban
D. Adolfo Campos Vilar
Dª. Isabel Aguado Laza
D. Vicente Serrano Guillem
Srs. Bellver-Huguet
D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban
D. Adolfo Campos Vilar
Dª. Isabel Aguado Laza
D. Vicente Serrano Guillem
Srs. Bellver-Huguet
D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban
D. Adolfo Campos Vilar
Dª. Isabel Aguado Laza
D. Vicente Serrano Guillem
Srs. Bellver-Huguet
D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban
D. Adolfo Campos Vilar
Dª. Isabel Aguado Laza
D. Vicente Serrano Guillem
Srs. Bellver-Huguet
D. Enrique Ferrer Herrera
Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
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Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf

Dª. Inés Muñoz Penalva
Dª. Nieves Ruíz Balaguer
Dª. Amparo Bellvis Aloy
D. Ignacio Mínguez Esteban

Població

Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón

MATÍ

VESPRADA

Tancat

Tancat

Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón
Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf
Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón
Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón

MATÍ

VESPRADA

DIVENDRES

9.30 a 13.30

16 a 20

DIMARTS

9.30 a 13.30

16 a 20

DISSABTE

9.30 a 13.30

16 a 20

DIMECRES

9.30 a 13.30

Tancat

DIUMENGE

9.30 a 12

Tancat

DIJOUS

9.30 a 13.30

16 a 20

HORARI ASSISTENTA SOCIAL
(SERVEIS SOCIALS)
Dilluns i dimecres de 10 h a 14 h.
HORARI BIBLIOTECA PÚBLICA JOAN FUSTER
De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h.
Dissabtes de 9.30 a 13 h.
HORARI FINESTRA ÚNICA
Dilluns, dimecres i divendres de 10 h a 14 h.
HORARI ARQUITECTES
Dimarts i dimecres de 10 h a 14.30 h.

EL MIRAGALL BIM DE Vva. DE CASTELLÓN. Els escrits hauran de ser originals i no
excedir de les 20 línies. Hauran d´estar signats indicant el domicili, telèfon i DNI. El Miragall
es reserva el dret de publicar-los, així com de resumir-los o extractar-los quan ho considere
oportú.
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Hi haurà recollida de
fem tots els
dies llevat dels
dissabtes

Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón
Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf

HORARI DE L´ECOPARC
DILLUNS

PARTICIPACIÓ EN EL MIRAGALL
Tots aquells ciutadans que vulguen informar sobre qualsevol tema del poble poden enviar
els seus escrits a la següent adreça:

Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón
Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf

Vvª de Castellón
L´Enova
Vvª de Castellón
Manuel
Vvª de Castellón
Senyera
La Pobla Llarga
Vvª de Castellón
Rafelguaraf

HORARI ALCALDIA,
SECRETARIA I INTERVENCIÓ
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Dimecres de 16.30 h a 19 h.
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Respectem la natura i fem
possible un planeta habitable
Ajuntament de
Vva. de Castellón

TELÈFONS D´INTERÉS

Ajuntament oficines....................................................................................... 96 245 01 00
Ajuntament fax............................................................................................. 96 245 20 40
Aigües potables...............................................................................................96 245 20 74
Ambulàncies Xàtiva........................................................................................96 227 20 82
Ambulatori de Castelló...................................................................................96 245 14 15
Ambulatori de Xàtiva.....................................................................................96 228 16 10
Àrea de Serveis Socials..................................................................................96 245 26 12
Àrea d´Urbanisme..........................................................................................96 245 27 37
Biblioteca Municipal Joan Fuster...................................................................96 245 14 33
Casa de la Cultura...........................................................................................96 245 14 33
Centre d´informació juvenil...........................................................................96 245 26 57
Centre Ocupacional Municipal El Castellet...................................................96 245 10 47
Comissaria Policía Nacional Xàtiva...............................................................96 227 37 61
Col.legi Severí Torres.....................................................................................96 245 03 37
Col.legi Hernández.........................................................................................96 245 05 78
Col.legi Santo Domingo.................................................................................96 245 10 25
Correus...........................................................................................................96 245 00 88
Emergències...................................................................................................................112
Escola d´Adults..............................................................................................96 245 14 33
Escola Infantil Municipal...............................................................................96 245 05 36
FGV València.................................................................................................96 348 46 26
Guàrdia Civil..................................................................................................96 245 10 02
Hospital de la Ribera......................................................................................96 245 81 00
Hospital Lluís Alcanyís Xàtiva......................................................................96 228 95 00
IES Vicente Gandia........................................................................................96 245 00 50
Jutjat de pau....................................................................................................96 245 12 12
Llar dels jubilats.............................................................................................96 245 06 08
Mercat Municipal...........................................................................................96 245 03 07
Notaria de Castelló.........................................................................................96 245 11 65
Parc de Bombers Xàtiva................................................................................................085
Policia Local....................................................................................................607 847 844
Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet.......................................................96 245 22 20
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EL MIRAGALL

Cercavil·la de Carnestoltes pels carrers
al més pur estil fester

Els més menuts acudiren disfressats al Parc de l´Estació on gaudiren d´una trencada de perols, carreres de sacs, balls i cançons./CEDIDES

