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Estimats veïns i estimades veïnes, aca-
bem l’any 2018 i vull explicar-los els pro-
jectes ja finalitzats, els que ja hem posat 
en marxa i també tot el treball realitzat 
per l’equip de govern municipal, amb les 
nostres associacions, que podran veure 
amb tot detall en aquest complet BIM 12.

Hem mantingut multitud de reunions 
per tal de continuar avançant en aquelles 
aspiracions legítimes i humils, que tenim 
com a poble, sempre des de la proximi-
tat a tots vostés i que una gran majoria 
en aquest darrer any per fi ja són una rea-
litat, com vostés saben bé.

Aquest any hem generat llocs de tre-
ball, sempre en col·laboració amb la resta 
d’administracions, amb una aposta forta 
i decidida per part de l’Ajuntament, no 
exempta de dificultats, llocs de treball 
que han permés mantenir i millorar tots 
els serveis bàsics essencials, les nostres 
infraestructures, el nostre paratge na-
tural, els nostres serveis administratius i 
una major visualització del nostre poble i 
dels nostres recursos turístics, treballs als 
quals hem donat continuïtat en els dar-
rers anys al nostre poble i que han per-
més fer del nostre poble un lloc millor per 
viure.

Tasques referides a allò que és la 
gestió econòmica municipal

Podem afirmar amb satisfacció, que més 
enllà de complir amb la presentació de 
comptes amb Hisenda, o amb la Sindi-
catura, en temps i forma, en aquest any 
hem reduït el deute històric del nostre 
poble en 64.353,84 €.

Tot i això el període de pagament a pro-
veïdors continua reduint-se, no tot el que 
voldríem l’equip de govern, per això se-
guim fent esforços per pagar a 30 dies. 
Des d’ací, aprofito per a demanar discul-
pes, una vegada més, per tots els retards 
puntuals, que s’han pogut produir.

Hem fet front a les Festes Patronals, uti-
litzant 72.867 € de les arques municipals, 
ingressant per conceptes diversos 40.576 
€, dels quals 26.866 € han sigut obtin-
guts en el bar, i la resta, subvenció de Di-
putació i per empreses patrocinadores i 
diversos col·laboradors; amb la qual cosa, 
el cost real de les festes va ser de 32.291 
€. Les Festes han sigut un èxit col·lectiu. I, 
especialment, vull agrair als veïns, homes 
i dones, majors, joves i menuts, la partici-
pació activa en cadascun dels actes orga-
nitzats.

Hem preparat els pressupostos muni-
cipals per al 2019, mantenint els serveis 
bàsics essencials. Seguim apostant per la 
millora de la qualitat de vida, que donem 
des de l’Ajuntament als nostres veïns, re-
duint el deute, creant plans d’ocupació 
local i mantenint les taxes, i el tipus impo-
sitiu de l’IBI. Per altra banda, he d’afegir, 
que els plantejaments d’aquest equip de 
govern, en aquesta època que continue 
sent de gran dificultat econòmica, no són 
altres que tractar de conjugar el progrés 
socioeconòmic amb la millora de la quali-
tat de vida de tots els veïns i les veïnes de 
Santa Magdalena de Polpís, sense renun-
ciar a cap servei bàsic dels aconseguits en 
aquests darrers anys, fins i tot incremen-
tant-los.

Continuem treballant en la millora con-
tínua per tal de donar a conéixer tot allò 

que som i que fem, amb els vídeos pro-
mocionals, renovació de la pàgina web, 
portal de la transparència, dins de la seu 
electrònica, Facebook, Twitter, Instagram, 
amb els bandos al mòbil en l’aplicació de 
bandos.es, els punts d’informació munici-
pal amb les pantalles tàctils, que permet 
fer més accessible tota la informació que 
genera el nostre poble, amb un canvi en 
l’àmbit les noves tecnologies molt impor-
tant.

Des de l’Alcaldia ens hem reunit amb al-
tres administracions per tractar de fer 
realitat aquells projectes, tan necessaris 
per a seguir avançant, que hem reivindi-
cat i que tots vostés poden recordar en 
les pàgines dels darrers 11 BIMS, com tots 
coneixen bé. Molts d’aquests projectes ja 
són una realitat, que podem gaudir junts.

Ha vingut al nostre poble i hem tingut 
una reunió molt productiva amb el Con-
seller d’Ocupació, per tal de donar con-
tinuïtat als plans d’ocupació, tan impor-
tants per al nostre poble i per a la nostra 
gent, plans que suposen recursos econò-
mics per més de 215.000 € en aquesta 
anualitat.

D’altra banda, després de les diferents 
reunions mantingudes amb el Direc-
tor General de l’Aigua de la Conselleria 
d’Agricultura, està executant-se la cana-
lització del pou de la Canonja fins al nou 
dipòsit de la pedrera, amb un pressupost 
de 71.769,90 €. Així mateix, hem aconse-
guit poder dur l’aigua potable a l’Ermita 
de Sant Vicent, i al cementeri municipal, 
sempre treballant i escoltant a la gent del 
nostre poble, per fer allò que és millor per 
a tots. A més, s’ha dut a terme el desbros-
sament i millora de pistes i camins rurals 

salutació
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amb màquines de Diputació en el mes 
de maig i juny. També, després de les dar-
reres pluges, hem posat a treballar la re-
tro per arreglar i millorar tots els camins 
que van quedar en mal estat.

Al mateix temps, he mantingut, com Al-
calde, reunions amb diferents Conselleri-
es.

En la conselleria d’Educació, amb el seu 
Director Territorial, diversos encontres, 
que han portat ja a l’aprovació de la mo-
dificació puntual del PDSU (Projecte de 
Delimitació de Sol Urbà), per tal de fer do-
tacional educatiu els terrenys del costat 
del col·legi Albert Selma i una vegada de-
legades les competències a l’Ajuntament, 
finalitzar la redacció del projecte d’ampli-
ació amb adequació del col·legi existent al 
perfil 2I+4P+comedor+espai d’educació 
física, licitar l’obra i executar-la en dues 
anualitats, un curs, 2019-2020. Volem el 
col·legi, que mereixen els nostres xiquets i 
xiquetes i que Conselleria amb el progra-
ma EDIFICANT ha dotat econòmicament 
per tal de fer, que siga una realitat, una 
obra de 1.380.128,33 €.

En l’àmbit educatiu, conjuntament amb 
l’Agrupació Musical Santa Magdalena, 
estem treballant colçe a colçe per tal de 
tindre la nostra escola de música inscrita 
com a centre educatiu musical al nostre 
poble, i amb tot el reconeixement per part 
de la conselleria d’Educació, per aconse-
guir-ho ja s’han fet obres subvencionades 
per tal que el centre siga accessible, per a 
totes les persones, amb una ajuda de Ge-
neralitat de quasi 20.000 €.

Ens hem reunit amb la direcció territo-
rial de Serveis Socials, de la conselleria 
d’Igualtat, per tal d’explicar tot el que fem 

des del nostre municipi, i fruit d’això es-
tan triplicant els recursos econòmics de 
la conselleria per donar amb dignitat tots 
els serveis bàsics essencials, que vam po-
sar en marxa fa ja 10 anys, fruit d’aques-
ta reunió hem tingut un increment en 
els ingressos de la Generalitat de més 
del 35%, respecte a l’any anterior, dotant 
als pressupostos de la Generalitat per als 
Serveis Socials del nostre Ajuntament 
amb 35.920 €, per a l’any 2019.

També ens hem reunit amb el Secreta-
ri Autonòmic d’Agricultura i amb el Di-
rector General d’Agricultura, per veure 
les obres ja finalitzades de la millora del 
camí de La Salzadella, unes obres molt 
necessàries, que ja són una realitat, amb 
un cost real de 256.000 € i també de les 
obres del camí, que uneix el pont de les 
pedreres amb el cementeri municipal, i 
que en un futur continuarem fins a l’altre 
pont, direcció Peníscola, amb un cost l’ac-
tual tram de 32.282,69 €.

D’altra banda, amb els dos plans de Dipu-
tació, Castelló 135 i Castelló 135-2 IFS: hem 
procedit a la finalització de la planta bai-
xa i planta 1a de l’Edifici Social “Casa de 
la Cultura”. Amb el pressupost 2018 hem 
finalitzat part de la 2a planta i l’arxiu mu-
nicipal de l’edifici, amb una inversió de 
més de 180.000 €, on hem invertit també 
els 20.000 € del fons de cooperació mu-
nicipal, que la Generalitat Valenciana ha 
posat en marxa aquesta legislatura, do-
nant inici a les actuacions al nostre AU-
DITORI MUNICIPAL, amb el concert oferit 
el dia de Santa Cecília, conjuntament per 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena, 
amb la participació del Grup de Danses 
Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i Ta-
baleters Polpís.

Darrerament hem mantingut reunions 
amb la Subdelegada del Govern d’Espa-
nya a Castelló, per tal de fer entendre la 
necessitat d’obrir al públic l’estació de 
trens, per tal de parar els combois a l’es-
tació del nostre poble. Així mateix, li he 
pogut traslladar al Ministre de Foment, 
José Luis Ábalos, en el viatge inaugural 
entre Castelló i Vinaròs, per la posada en 
marxa de l’increment de freqüències, fins 
a triplicar les existents, la necessitat reial 
de les parades de trens a Santa Magdale-
na, amb la presència del Molt Honorable 
President de la Generalitat Valenciana. 
Una reivindicació històrica, que junts pre-
tenem fer realitat.

En l’àmbit social, hem realitzat diferents 
actuacions amb les nostres associacions 
locals: fruit d’aquest treball, hem celebrat 
i participat en diferents activitats realitza-
des: actuacions musicals de l’Agrupació 
Musical, del Grup de Danses Magdalene-
res i la secció infantil d’aquest, amb la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís. Hem 
participat amb l’associació de Jubilats i 
Pensionistes Polpís, l’Associació de Mes-
tresses de Casa i la gent de l’Espai Res-
pir, a realitzar treballs de gran qualitat i 
animem any rere any a fer més activitats 
conjuntes, ajudem l’Associació de Puntai-
res en els cursos i trobades, col·laborem 
amb el curs de pintura, la delegació local 

de l’Associació de Lluita contra el Càncer, 
l’Associació AFIVINA, amb el Club de Caça 
San Lázaro, ajudem a l’Associació Motera 
“de Bar en Bar” i hem mantingut reuni-
ons amb la nova Associació cultural-tau-
rina Polpis, i col·laborem en els actes que 
organitzen. Així mateix ens hem implicat 
amb els actes organitzats per l’Associació 
Juvenil “Pont de l’Agüelo Queixalet”.

També volem ressaltar i agrair especial-
ment a les nostres festeres majors i fes-
teres i festers infantils, la seua implicació 
en tots els actes, així com destacar l’extra-
ordinària ajuda de les associacions en la 
programació de les nostres Festes Patro-
nals i les activitats de Nadal, amb més ac-
tivitats any rere any i, major participació. 
Amb tot açò, pose en valor aquest reco-
neixement a les nostres associacions lo-
cals per l’extraordinària tasca i la dedica-
ció de tot l’any, sempre donant a conèixer 
la nostra cultura local.

Vull parlar també de les nostres festes lo-
cals i expressar el meu agraïment als ve-
ïns dels carrers; Molí i Pont, per l’excel·lent 
organització de la festa de Sant Antoni 
2018. Al mateix temps, anime als veïns del 
carrer Ermita, La Mar, Escoles, Sant Pere, 
Eres, Canteres, Camí Sotarro i Prolonga-
ció Luis Torres Morera, perquè la festa de 
2019 continue sent un èxit col·lectiu. Tam-
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bé aprofite per a felicitar a l’Associació 
Amics de Sant Vicent, per l’organització 
d’aquesta festa local. Des de la importàn-
cia que tenen les activitats esportives, la 
regidoria d’Esports està organitzant, con-
juntament amb la direcció del col·legi i 
l’AMPA, les IV Jornades Culturals i Esporti-
ves. L’obertura diària del poliesportiu, per-
met als nostres veïns i visitants una major 
oferta d’activitats esportives en la pista 
exterior, el gimnàs i la pista de pàdel, amb 
una magnífica participació diària, fomen-
tant la pràctica de l’esport.

Tot açò és una explicació del que podran 
veure en aquest BIM 12, entre moltíssi-
mes altres coses, de les que fem al nostre 
poble durant l’any, que cal dir que cada 
volta són més i de millor qualitat.

Per finalitzar, manifestaré que des de 
l’Ajuntament continuem treballant per 
tindre un poble millor. Per això, cal insis-
tir-los, que seguirem explicant, com ve-
nim fent, tot allò que aconseguim junts; 
tot això sempre, amb la major participa-
ció possible per poder fer del nostre po-
ble, un municipi punter. En les decisions 
polítiques que prenem, no sempre encer-
tem, és evident, però escoltant-los en tot 
allò que permanentment ens fan arribar, 
amb aquesta proximitat, amb la dedica-

ció personal, informació necessària, trans-
parència i sobretot amb el diàleg perma-
nent, sabem que encara podem millorar; 
aquesta és la política que pot millorar la 
vida de la gent i ho dic conscientment, en 
aquest any 2018, que hem celebrat els 40 
anys de la Constitució Espanyola, tot i que 
sempre hem de seguir millorant les nos-
tres normes de convivència.

Per tot això, aprofite aquestes línies tam-
bé per a invitar-los a visitar encara més la 
nostra web municipal, la seu electrònica, 
Twitter, Instagram i Facebook de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena de Polpís, per-
què volem seguir millorant el que fem pel 
bé conjunt, també en les noves formes de 
comunicar-nos i relacionar-nos entre no-
saltres.

El poble el formem totes les persones 
que ací vivim, per això, no ens cansarem 
de treballar i esforçar-nos per aconseguir 
tot allò que faça del nostre poble, un po-
ble millor per a viure i conviure.

Moltes gràcies per la seua ajuda i que 
l’any 2019 seguim avançant junts.

Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

activitats
municipals
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L’alcalde de Santa Magdalena, Ser-
gio Bou, ha anunciat que la Diputació 
de Castelló ha aprovat el projecte bà-
sic i d’execució de les obres d’excava-
ció, consolidació i posada en valor del 
Castell Polpís, amb un pressupost de 
69.000 € i un període d’execució de tres 
mesos.

El projecte ha sigut redactat per l’ar-
quitecte D. José Vicente Ferrer Casaña i 
l’Arquitecte Tècnic, D. Federico Del Cam-
po Badenes, Cap de Secció de Supervi-
sió de la Diputació Provincial de Castelló. 
El projecte està ara en exposició pública 
durant un període de 20 dies, des de la 
seua publicació en el BOP.

L’alcalde de Santa Magdalena ha 
mostrat la seua satisfacció per l’apro-
vació del projecte, ja que “des de 2015 
aquesta és la segona subvenció de la 
Diputació per a la millora del nostre 
Castell, que recordem és Bé d’Interès 
Cultural, la qual cosa suposa una inver-
sió de prop de 140.000 €”. A més, Bou 
ha agraït “l’interès que el vicepresident, 
Vicent Sales, ha mostrat en el Castell, 
ja que ha sigut sensible a la necessitat 
de mantenir, consolidar i posar en valor 
aquest monument, que per als mag-
daleners, és la nostra senya d’identitat i 
que a més es troba situat en plena Ser-
ra d’Irta”.

Un total de 10 persones s’han incorporat 
a les brigades forestals, que s’han engegat 
en Santa Magdalena, després de la conces-
sió d’una subvenció per part de la Genera-
litat de 100.000 €, que permet la seua con-
tractació durant un període de 6 mesos.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou i el regidor d’Agricultura, Sebastián 
Beltrán, realitzaven una reunió informativa 
amb els 10 operaris, que han sigut contrac-
tats per l’Ajuntament de la localitat, amb 
l’objectiu de mostrar-los els diferents tre-
balls, que realitzaran durant aquests me-
sos, així com donar-los la benvinguda al 
consistori.

Les persones contractades es dedicaran 
a la neteja i millora de rambles, tallafocs i 
llits, així com camins del Parc Natural de la 
Serra d’Irta.

“Estem molt satisfets amb aquesta nova 

subvenció de la Generalitat, que ens per-
met, sobretot als pobles més xicotets lluitar 
contra el despoblament, perquè sorgeixen 
noves oportunitats laborals, que a més ens 
permeten evitar en la mesura del possible 
el risc d’incendis forestals, gràcies a aquest 
tipus de treballs de neteja”.

El ple de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na ha donat llum verda a l’exposició pú-
blica de la modificació puntual 1/2017 del 
projecte de delimitació de sòl urbà de la 
localitat, amb l’objectiu d’aconseguir la 
reclassificació de 1798 m² de sòl no urba-
nitzable, adjacent al CEIP Albert Selma, 
que passaran a convertir-se en sòl urbà 
educatiu-cultural.

“Amb aquest pas aconseguim,que els 
terrenys adjacents al col·legi públic es re-
classifiquen en sòl educatiu i cultural, la 
qual cosa ens permetrà ampliar i millorar 
les instal·lacions del centre, tal com venim 
reclamant a la conselleria d’Educació des 
de fa més de 8 anys”, ha explicat Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

10 persones s’incorporen a les brigades 
forestals de Santa Magdalena

Aprovada l’exposició 
pública de la 
reclassificació de sòl 
per a les obres 
d’ampliació del 
CEIP Albert Selma

Aquesta modificació s’ha exposat al pú-
blic, durant un període de 45 dies, data 
en la qual es van poder presentar al·le-
gacions. Recentment, el ple de la cor-
poració municipal acordava l’adhesió de 
Santa Magdalena de Polpís al programa 
de la Generalitat, Edificant, que perme-
trà als consistoris acurtar terminis per 
a la millora i construcció de col·legis en 

tota la Comunitat Valenciana. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Santa Magdale-
na continua avançant en la tramitació de 
les futures obres del CEIP Albert Selma, 
que permetran “que els xiquets de Santa 
Magdalena tinguen les instal·lacions, que 
es mereixen i que sens dubte redundaran 
en una millora de la qualitat educativa a 
la població”.

La Diputació invertirà 
69.000 € en la millora 
del Castell Polpís
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La Generalitat Valenciana ha formalitzat 
el lliurament d’un vehicle a l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, que servirà per a trans-
portar tant al personal com tot el material, 
que necessiten diàriament les dues Briga-

des Forestals, que han treballat a la localitat. 
L’alcalde Sergio Bou i membres de la Briga-
da Forestal rebien, no solament el vehicle, 
sinó també l’equipació i les eines, amb les 
quals han treballat durant aquests mesos.

L’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet de Santa Magdalena organitza-
va, dins de la programació de Nadal, Any 
Nou i Reis de 2017-18, diverses sessions de 
cinema en família, que han tingut lloc a la 
sala de projeccions del poliesportiu muni-
cipal i que han comptat amb una gran as-
sistència d’espectadors. A més, l’entitat ha 
repartit crispetes per a tots els assistents a 
la sessió de cinema.

La programació de Nadal, Any Nou i Reis 
2017-18, organitzada per l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, entrava en la seua rec-
ta final i ho feia amb l’esport com a prota-
gonista. Els xiquets gaudien d’una sèrie de 
partits de futbol sala, sota la coordinació 
d’Ángel Espada. Els xiquets de Santa Mag-
dalena han demostrat una molt bona for-
ma física i sobretot moltes qualitats per a 
la pràctica de l’esport. Finalitzades les com-
peticions han sigut obsequiats amb un re-
frigeri.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, després de la presentació i aprovació 
del Pla de Rodalies 2017-25, per part del Mi-
nisteri de Foment i que inclou la creació de 
la línia de trens de rodalies entre Vinaròs i 
Castelló, ha reivindicat la posada en funcio-
nament de l’estació de trens de Santa Mag-
dalena.

Bou recorda que l’estació porta més de 
20 anys tancada i que compleix amb to-
tes les condicions de seguretat “perquè 
ara que es va a engegar la línia de rodalies, 
s’òbriga de nou i els trens de curta distància 
paren en el nostre municipi”.

El primer edil magdalener assegura que: 
“no podem deixar passar l’oportunitat que 
en tots els pobles, en els quals hi haja esta-
ció, paren els trens de rodalies, ja que su-

posen un pas més cap al progrés i cap al 
creixement, com és el cas de Santa Mag-
dalena”.

Bou recorda que “molts estudiants utilit-
zen setmanalment el tren per als seus des-
plaçaments a Castelló i València i que en 
alguns casos si disposaren d’una parada en 
Santa Magdalena s’evitarien despeses en 
residències o pisos, perquè podrien anar i 
tornar de la universitat diàriament amb les 
rodalies”.

En aquest sentit, l’alcalde de Santa Mag-
dalena té previst sol·licitar una reunió amb 
el subdelegat del govern a Castelló, amb 
l’objectiu de plantejar-li aquesta reivindica-
ció i tornar a obrir l’estació 20 anys després 
del seu tancament.

L’alcalde de Santa Magdalena reivindica 
una parada de rodalies

L’esport protagonitza la recta final 
de la programació nadalenca

Gran participació en la sessió de cinema en família

La Generalitat fa lliurament d’un vehicle 
i material per a les Brigades Forestals
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena informen que la Conse-
lleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha 
convocat les subvencions del programa 
Bo Respir per a 2018, un sistema d’ajudes 
destinades a finançar estades de caràcter 
temporal en residències, quan per neces-
sitats que afecten les persones majors de-
pendents o als seus cuidadors familiars, ne-
cessiten l’atenció en un centre especialitzat 
que substituïsca les cures que, de forma 
habitual, es reben en l’àmbit familiar.

La convocatòria estableix diverses mo-
dalitats del Bo Respir. El Mensual o Bo Verd 
consisteix en una estada durant un mes 
quan per necessitats sanitàries o socials la 
persona major necessite l’atenció integral 

en un centre especialitzat. El Bo Respir Dies 
o Bo Blau consisteix en 20 bons diaris per a 
l’atenció en residències per a persones ma-
jors, que podran fer-se efectius durant 20 
dies consecutius o agrupats, en aquest cas 
el mínim serà de dos dies consecutius.

I finalment, el Bo Respir Cap de setmana 
o Bo Blanc, que consisteix en 12 bons per 
als caps de setmana que l’interessat trie. 
Podran gaudir-se en un horari que s’esta-
bleix a partir de les 9 hores del divendres 
fins a les 17 hores del diumenge.

Els beneficiaris directes de les subven-
cions hauran de ser persones dependents, 
que trobant-se ateses habitualment en el 
seu domicili personal o familiar, necessiten 
l’atenció temporal en un centre especialit-

Santa Magdalena de Polpís ha partici-
pat en la Fira Internacional de Turisme de 
Madrid, que se celebrava a IFEMA durant el 
mes de gener. L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, dins de l’estand del Patronat Pro-
vincial de Turisme, que al mateix temps es 
trobava dins de tota l’oferta de l’Agència Va-

lenciana de Turisme, va mostrar els encants 
de la localitat amb una sèrie de guies, que 
estan instal·lades dins de l’oferta dels mu-
nicipis d’interior de la província de Castelló.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, participava a FITUR, dins dels actes del 
Dia de la Comunitat Valenciana, que van es-

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
impartit un curs d’alfabetització per a im-
migrants, amb l’objectiu d’oferir als seus 
alumnes/as una sèrie de nocions bàsiques, 
que els permeten establir una conversa 
amb fluïdesa en castellà. La treballadora 
social, Roser Boix, ha sigut l’encarregada de 
realitzar aquest curs al qual hi han assistit, 
setmanalment, unes 6 persones.

“És una forma d’empoderar sobretot a 
les dones, que són les que estan assistint 
a aquest curs, que hem engegat i que els 
ajuda a conèixer algunes nocions de gra-
màtica i ortografia, que són molt bàsiques, 
però que els permeten desenvoldre’s en 
castellà”, explica Boix. De fet, la intenció 
de la treballadora social és que “els alum-

nes del curs puguen en un futur arribar a 
redactar el seu propi currículum, afavorint 
d’aquesta manera la seua inserció en el 
mercat laboral”. El curs d’alfabetització per 
a immigrants s’ha impartit en castellà, però 
des de l’ajuntament no es descarta realitzar 
en pròximes edicions classes de valencià.

Curs d’alfabetització 
al municipi

Santa Magdalena mostra els seus encants 
a FITUR com a municipi d’interior

tar presidits pel Cap del Consell, Ximo Puig. 
“Per a Santa Magdalena és molt important, 
que ens donen aquesta oportunitat de po-
der estar al costat d’altres municipis d’inte-
rior, promocionant el nostre ric patrimoni, 
sobretot la nostra essència natural, que és 
el nostre gran tresor”, assenyala Sergio Bou, 
qui assegura que “ens hem posat a treballar 
perquè Santa Magdalena siga un exemple 
de turisme sostenible, volem ser un punt 
de referència en la nostra província”.

Bou, al costat d’altres alcaldes i alcaldes-
ses de la comarca del Baix Maestrat, dedi-

cava la jornada a conèixer “com treballen 
en altres municipis, no solament de la nos-
tra Comunitat sinó d’altres punts de la geo-
grafia nacional, on el turisme natural, d’in-
terior, és tot un referent”.

En marxa el Bo Respir de tercera edat
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L’Ajuntament informa que la Con-
selleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, a través 
d’Ivace Energia, ha obert el termini per 
a accedir a les ajudes per a la renovació 
de finestres i calderes, que s’emmar-
quen dins del Pla Renhata.

“L’objectiu és facilitar la renovació de 
les finestres dels habitatges de la Co-
munitat Valenciana per altres amb mi-
llor aïllament tèrmic, així com la substi-
tució de les velles calderes per calderes 
de condensació, ajudant així al fet que 
les llars reduïsquen la seua factura 
energètica”, ha indicat l’alcalde de San-
ta Magdalena, Sergio Bou.

En el cas de les calderes, la finalitat 
és la renovació de les calderes de cale-
facció i aigua calenta actuals per altres 
d’alta eficiència energètica, per la qual 
cosa per a beneficiar-se d’aquestes aju-
des s’han d’adquirir calderes que uti-
litzen com a combustible gas natural 
o gasos liquats del petroli, que estiguen 
dotades d’una potència entre 15-70 kw i si-
guen d’alta eficiència energètica (de con-
densació).

L’estalvi que pot obtenir-se pel canvi 
d’una caldera actual per una de condensa-
ció per a un habitatge de 100 metres qua-
drats en un municipi de l’interior de la Co-
munitat ascendeix a 350 euros a l’any. En el 
cas de les finestres, l’empresa instal·ladora 
realitzarà un descompte de 15 euros per 

metre quadrat de finestra i els 75 euros res-
tants els aportarà Ivace Energia, mitjançant 
transferència bancària.

Per a acollir-se a les ajudes, la persona 
interessada haurà de posar-se en contac-
te amb un comerç o empresa instal·lado-
ra adherida al Pla Renove 2018. El llistat de 
comerços i empreses instal·ladores adheri-
des es podrà consultar en la pàgina web de 
l’Ivace planrenove.ivace.es o sol·licitant més 
informació a l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena.

guirem treballant perquè els nostres po-
bles siguen protagonistes en la reconstruc-
ció de la vida de les persones, que vivim en 
aquest meravellós tros de món”.

Climent ha pogut conèixer tot el treball, 
que les persones que estan ocupades a tra-
vés dels diferents programes d’ocupació 
estan realitzant en Santa Magdalena.

La conselleria de Treball ha invertit 
més de 191.838 € a través de diferents 
programes d’Ocupació

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou i la corporació municipal han rebut al 
Conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, Rafael Cli-
ment González, que ha realitzat una visita 
institucional a la població.

Bou ha agraït al conseller l’engegada, 
per part de la Generalitat, de polítiques de 
creació d’ocupació que han permès, en el 
2017, l’ocupació de 18 persones, amb una 
inversió que sobrepassa els 191.838 €. “Con-
cretament la Generalitat a través de pro-
grames de foment de l’ocupació per a joves 
qualificats i no qualificats, com els Avalem 
i Avalem Joves+, l’EMCORP, EMCORD o el 
EPAMER han permés la contractació de 18 
persones, que amb el seu treball ens per-
meten millorar la qualitat de vida dels nos-
tres veïns”, ha explicat Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

El conseller, per la seua banda, ha asse-
gurat que “ens comprometem a col·laborar 
al màxim perquè les persones es puguen 
formar, els nostres joves agafen experièn-
cia i aquells que tenen experiència se sen-
ten protagonistes de la nostra societat”. En 
aquest sentit, Climent ha explicat que “se-

zat, per presentar un nivell de dependència, 
que els fa necessitar les cures d’una altra 
persona per a la realització de les activitats 
habituals de la vida diària, i que eventual-
ment, no poden ser prestats pel seu cuida-
dor habitual.

Els principals requisits són: tenir 65 anys 

o més en el moment de presentar la sol·lici-
tud i haver cessat en l’activitat laboral o pro-
fessional per jubilació o incapacitat.

També podran ser beneficiaris les perso-
nes de 55 anys o més amb d’Alzheimer o 
altres demències.

El conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç 
i Treball visita 
Santa Magdalena

La Generalitat convoca una nova edició de les 
ajudes per a la renovació de calderes i finestres
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La regidoria de joventut de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena, encapçalada 
per Eloi Roca, ha començat a treballar dins 
del programa Xarxa Jove, un programa que 
s’encarrega del desenvolupament de polí-
tiques de joventut i de programes i campa-
nyes dirigides a joves.

En aquest sentit i al costat d’altres ajun-
taments, de la comarca, que formen part 
de l’àrea 3 estan duent a terme una sèrie de 
taules de coordinació, amb l’objectiu d’im-
pulsar polítiques de joventut locals, recolzar 
el treball dels ajuntaments i les entitats ju-
venils de la Comunitat Valenciana, i fomen-
tar la creació de xarxes per al treball amb 
joves.

Una de les accions més immediates, que 
pretenen dur a terme, segons ha detallat 
el regidor de Joventut en l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, és “ajudar als centres i 
serveis comarcals de les diferents conse-
lleries de la Generalitat en la coordinació i 
difusió de les seues activitats entre els i les 
joves, així com en el disseny i realització de 
programes específics o que puguen ser del 
seu interès”. És per açò, que s’està treballant 
en la creació de l’agenda, Activa’t Jove, en 
la qual “volem recopilar totes les activitats, 
que es realitzen en les localitats de l’àrea 3, 
i que poden tenir interès per als més joves”, 
apunta Eloi Roca.

El cementeri de Santa Magdalena ja dis-
posa d’aigua potable, després que s’ha-
gen escomès una sèrie d’obres, que han 
permès la canalització de l’aigua fins a la 
instal·lació, que fins a la data disposava 
únicament d’aigua de reg.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-

na, ha explicat, que “amb l’objectiu de 
millorar aquesta infraestructura, tan ne-
cessària i de la màxima importància per 
al nostre poble, hem decidit escometre 
aquests treballs d’adequació del cemen-
teri, un primer pas per a cara a un futur 
poder construir uns lavabos”.

El cementeri municipal ja disposa d’aigua potable

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que la Generalitat, a través de la con-
selleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha 
tret una línia de prestacions econòmiques 
individualitzades per a la supressió i elimi-
nació de barreres arquitectòniques per a 
persones majors, que tinguen dificultats 
motores.

Es tracta d’ajudes, encaminades a l’elimi-
nació de les barreres arquitectòniques exis-
tents en l’habitatge propi o en l’edifici en el 
qual visca la persona major i que impedis-
quen o obstaculitzen la seua mobilitat.

Entre els principals requisits figuren: ser 
major de 60 anys i que existisquen defici-
ències de caràcter motor o sensorial en el 
sol·licitant, que impedisquen la seua mobi-
litat a través de mitjans normals.

Qualsevol persona interessada a esco-
metre una reforma d’aquestes caracterís-
tiques, pot sol·licitar més informació en el 
departament de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena o en la conse-
lleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives 
ofereix ajudes per 
a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques 
en els habitatges

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
dut a terme tasques de reparació i posa-
da a punt de les instal·lacions del gimnàs 
municipal, situat en el pavelló poliesportiu. 
Concretament l’empresa F&H Fitness Equi-
paments, dedicada al subministrament de 
materials, equipaments esportius, serveis 
integrals fitness & wellness i maquinària fit-
ness ha realitzat la revisió de totes les mà-
quines del gimnàs.

Segons ha indicat el regidor d’Esports 
en l’Ajuntament de Santa Magdalena, Eloi 
Roca, “es tracta d’aparells que ja porten uns 
anys en funcionament i que necessiten una 
revisió i posada a punt per a poder seguir 

oferint un servei de qualitat als usuaris del 
gimnàs”.

Posada a punt del gimnàs municipal

Santa Magdalena participa en 
les taules de coordinació de 
joventut de la Xarxa Jove
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L’Ajuntament de Santa Magdale-
na ha donat llum verda, amb els vots 
a favor del PSOE i l’abstenció del re-
gidor del PP, als comptes municipals 
per al present exercici, que ascendei-
xen a 917.202 €, la qual cosa significa 
un lleuger augment respecte a l’any 
anterior, concretament de 72.728 €. 
El capítol d’inversions, té una par-
tida de 151.000 €, dels què 122.000 
es destinaran a la finalització de la 
planta baixa i primera de l’Edifici So-
cial, mentre que els 24.000 restants 
seran per a l’adquisició dels terrenys 
per a l’ampliació del CEIP Albert Sel-
ma i la redacció de la memòria, que 
servirà de base per a la licitació de les obres 
del projecte, obres que d’altra banda exe-
cutarà la Generalitat, a través del Pla Edi-
ficant, al que s’ha adherit l’Ajuntament de 
Santa Magdalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, assegura que es tracta d’un pressupost 
“equilibrat, que pretén donar continuïtat 
als cinc eixos bàsics d’un projecte munici-
pal, començat fa ara onze anys i que pre-
tén cobrir les necessitats que tenim com 
a poble, amb uns serveis bàsics essencials 
garantits i consolidats, però que també 
permetrà l’execució definitiva d’aquelles 
infraestructures tan necessàries, com és 
el nostre Edifici Social, sempre comptant 
amb la voluntat política i sobretot amb un 
gran esforç pressupostari”.

Bou durant la seua intervenció també 
va voler destacar la reducció, en un 12% del 
deute a llarg termini, que una vegada fina-
litzat el present exercici se situarà per sota 
del 50%. D’altra banda, l’alcalde ha expli-
cat que, a més dels 917.202 €, el consistori 
magdalaner gestionarà durant el 2018, els 
100.000 € del conveni amb la Diputació 
de Castelló i altres 153.000 € dels diferents 
plans d’ocupació, sobrepassant d’aquesta 
manera els 1,2 m/€, la qual cosa suposa una 
gestió de 1.100 € per habitant.

L’Ajuntament de Santa Magdalena con-
solidarà en aquest 2018 el Pla d’Ocupació 
Local amb una consignació de 28.000 €, 
destinada a acabar amb la falta d’ocupació 
dels diferents sectors, amb les contractaci-
ons temporals, per a realitzar activitats cul-
turals, educatives i esportives mitjançant 
recursos ordinaris. A més, gràcies a progra-
mes d’ocupació de la Generalitat com EM-
PUJU, EMCUJU, EMCORD, EMCORP, EPA-
MER, AMICS i Serveis Generals es podrà 
millorar i garantir els serveis bàsics essenci-
als, posats en funcionament des de fa més 
de 10 anys, com la Ludoteca Municipal.

En el camp social, es destinen 25.183 € 
a ajudes d’emergència per a les persones 
amb més dificultats, així com es contem-
plen ajudes d’assistència social a domicili. 
El consistori , al mateix temps subvenciona-
rà amb 43.000 € a les diferents associaci-
ons, incrementant-se en 8.600 €, respecte 
del 2017.

El primer edil magdalener ha explicat 
també, que durant el 2018 “mantindrem 
totes les activitats esportives i el gimnàs se-
guirà obert totes les vesprades de dilluns a 
divendres, ja que apostem per l’obertura del 
complex poliesportiu i pista de pàdel tots 
els dies de la setmana”. A més, el consistori 
seguirà subvencionant els cursos de pintu-
ra, danses, dolçaina i escola de música.

Santa Magdalena aprova un 
pressupost de 917.202 €

L’Agència de Lectu-
ra de Santa Magdalena 
ha fet balanç el 2017, 
any en el qual s’han re-
gistrat un total de 1017 
usuaris, que han pogut 
gaudir tant del sistema 
de lectura, consulta i 
préstec de llibres com 
de la utilització dels 
ordinadors, dels quals 
disposa la instal·lació, 
situada en la primera 
planta de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena.

Segons les dades fa-
cilitades per l’adminis-
trativa de l’Agència de 
Lectura, del total de 1017 usuaris, 586 són 
xiquets i xiquetes. Pel que fa als préstecs, 
per temàtica, destaquen els 59 préstecs in-
fantils, seguits dels 22 de temàtica literària, 
mentre que per idioma, 66 escullen llibres 
en castellà i 19 en valencià.

Una altra de les dades, que crida l’aten-
ció, són els mesos d’utilització de l’Agència 
de Lectura. Tant gener com febrer són els 
mesos de major afluència de lectors i són 
els dilluns els dies en els quals un major 

nombre de persones acudeix a aquesta ins-
tal·lació.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, assenyala que: “estem satisfets amb 
el nombre d’usuaris actuals, que utilitzen 
l’agència de lectura i continuarem poten-
ciant i millorant aquest servei, mentre no 
disposem de la nova biblioteca de l’Edifici 
Social. Així, pretenem millorar i invertir en 
la modernització dels equips actuals, apos-
tant per les noves tecnologies”.

L’Agència de Lectura registra més 
de 1000 usuaris en 2017

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha donat llum verda, per unanimitat 
de tots els grups, a l’adhesió al Pla Edificant 
de la Generalitat Valenciana per a la cons-
trucció d’infraestructures en matèria edu-
cativa. 

D’aquesta manera, en la sessió plenà-
ria s’ha ratificat la sol·licitud de l’ampliació, 

adequació, reforma i equipament del CEIP 
Albert Selma de Santa Magdalena. “Es trac-
ta d’anar complint tràmits i aquest és un 
pas més per a la futura millora del col·legi 
públic. Són unes obres molt necessàries 
i que milloraran la qualitat educativa del 
centre, per a dotar al nostre municipi de les 
instal·lacions, que els xiquets de Santa Mag-
dalena es mereixen”.

Santa Magdalena 
aprova la seua 
adhesió al Pla Edificant
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L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha anunciat, que dins del pressupost 
de 2018, s’ha decidit incloure una partida 
d’uns 8.000 €, encaminada a millorar l’ac-
cessibilitat d’edificis com La Capella o el 
consultori mèdic auxiliar.

En el cas de la Capella, edifici adossat a 
l’església parroquial i que té diferents usos, 
sobretot de tipus cultural, “anem a realitzar 
una actuació integral, que millore la seua 
accessibilitat, de manera que eliminarem 
per complet el graó de la plaça de l’església 
i construirem una rampa de tres metres de 
llarg per 1,5 d’ample, que permeta l’accés a 
l’edifici a les persones amb mobilitat reduï-
da”, ha explicat Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena.

D’altra banda, en el consultori mèdic au-
xiliar, “pretenem millorar la rampa d’accés 
ja existent, que passarà dels 90 cms als dos 

metres d’ample, facilitant d’aquesta mane-
ra l’accés, ja que l’ample actual no permet 
realitzar el gir a les persones, que acudeixen 
al centre mèdic en cadira de rodes, carret 
de bebè o llitera”, afirma Bou. A més, s’apro-
fitarà l’actuació per a asfaltar amb formigó 
imprés el tros de terreny, que hi ha al cos-
tat del consultori mèdic, deixant-ho a cota 
zero. En l’actualitat, la graveta dificulta l’ac-
cés a l’entrada de la rampa.

Millora de l’accessibilitat de la Capella 
i del Consultori Mèdic a Santa Magdalena

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou i el secretari municipal, Vicent Barrios, 
han participat en una jornada de la Fede-
ració Valenciana de Municipis i Províncies, 
que ha tingut lloc a Castelló i en la qual s’ha 
donat a conèixer una guia de pràctiques 
correctes d’higiene per a la venda i prepa-
ració d’aliments en mercats no sedentaris.

En la jornada han participat alcaldes i 
tècnics de tota la província, que s’han inte-
ressat pels requisits que han de complir els 
emplaçaments, les instal·lacions, els equips, 
les eines i els titulars de les parades de ven-

da, dedicades al subministrament d’ali-
ments en la venda no sedentària.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha explicat que: “se’ns ha donat a conèixer 
també quins són els requisits relatius a la 
documentació i control de mercats, així 
com els requisits higiènics i sanitaris, que 
han de complir tots els llocs de venda d’ali-
ments”.

La jornada ha comptat amb la col·labora-
ció de la Direcció general de Salut Pública 
de la conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

La conselleria d’Educació ha donat ja 
llum verda al programa de necessitats del 
CEIP Albert Selma, complint d’aquesta ma-
nera amb un dels tràmits de cara a les obres 
de millora i ampliació del col·legi públic de 
Santa Magdalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha explicat que: “ja estem amb el 50% 
complit de tota la tramitació del programa 
Edificant, sens dubte una 
bona notícia per al nostre 
municipi, perquè després 
d’un llarg procés, ara ja 
s’ha aprovat també el pro-
grama de necessitats del 
col·legi, atenent la conse-
lleria les nostres peticions”.

En aquest sentit, el pla 
de necessitats, aprovat per 
la Generalitat inclou dues 
aules d’infantil, amb la-
vabos annexos a cada aula 
i 4 d’educació primària, a 
més d’una aula de ciències 
experimentals i activitats 
plàstiques i una altra àrea 
d’educació física, amb ves-

tuaris i dutxes incloses. El programa inclou, 
d’altra banda, una aula per a la biblioteca, 
dos despatxos, sala de professors, sala de 
visites, consergeria, menjador i cuina i pista 
poliesportiva.

Ara, segons ha detallat Bou, els tècnics 
redactaran la memòria, que servirà de base 
per a la licitació de la redacció del projecte 
de reforma i ampliació del CEIP Albert Sel-
ma.

Conselleria aprova el programa de necessitats per 
a la millora i ampliació del CEIP Albert Selma

La Generalitat ja ha publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana la reso-
lució, a través de la qual publica les ajudes 
que els municipis i entitats locals menors 
de la Comunitat Valenciana rebran del Fons 
de Cooperació de la Generalitat. Es tracta 
d’un fons que s’engega per segon any con-
secutiu i a través del qual s’assignen una 
sèrie de quantitats als municipis, en funció 
del nombre d’habitants.

Santa Magdalena, segons ha anunciat 

l’alcalde, Sergio Bou, rebrà d’aquest Fons 
de Cooperació, més de 20.000 €, que “ens 
permetran poder donar cobertura a neces-
sitats bàsiques de funcionament i al mateix 
temps faran possible, que puguem seguir 
invertint en la finalització del nostre Edifi-
ci Social”. En aquest sentit, Bou ha detallat 
que aquest fons es destinarà a la finalitza-
ció de diversos treballs de la planta baixa, 
quadres elèctrics, il·luminació de l’auditori i 
al projecte elèctric i d’activitat de l’edifici.

Santa Magdalena rebrà més de 20.000 € 
del Fons de Cooperació de la Generalitat

Santa Magdalena 
participa en una jornada 
de bones pràctiques per 
a la venda d’aliments 
en mercats no sedentaris
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L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
formava, que el cementeri va ser víctima 
d’una sèrie d’actes vandàlics, atès que un 
cotxe va rebentar la porta d’accés al recinte 
i a l’interior del cementeri va realitzar diver-
sos girs bruscs, com si es tractara d’un ral·li, 
causant nombroses destrosses, sobretot en 
els arbres del campsant.

Des del consistori es va posar el cas en 
mans de la Guàrdia Civil, que ràpidament 
va esbrinar l’autor dels fets.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, lamentava profundament aquest acte 
vandàlic i agraïa el ràpid esclariment dels 
fets per part de la Guàrdia Civil.

El cementeri de Santa Magdalena 
pateix actes vandàlics

Santa Magdalena de Polpís ha 
acollit l’última taula de coordina-
ció dels municipis de l’àrea 3 de la 
Xarxa Jove, en la qual han partici-
pat el regidor de joventut de San-
ta Magdalena, Eloi Roca i els seus 
homòlegs a Torreblanca, José Gar-
cía i a Benicarló, Susana Pérez, a 
més d’Iván Del Castillo, coordina-
dor de la Xarxa Jove.

Durant el transcurs de la reunió es va re-
cordar, a tots els presents, la disponibilitat 
del recurs, Activa´t Jove. Una agenda en la 
qual es recopilen totes les activitats, que es 
realitzen en les localitats de l’àrea 3, i que 
poden tenir interès per als més joves. 

D’altra banda, es va abordar la possibilitat 

de realitzar una trobada de joves comarcal, 
que podria portar el nom de ‘Comarcalada’, 
encara que encara és prompte, segons han 
indicat des de la coordinació de la Xarxa 
Jove, per a parlar de les dates i de la forma 
que tindrà aquesta trobada. Finalment, es 
van acordar les dates de les pròximes reu-
nions de la taula de coordinació de la Xarxa 
Jove.

Reunió de la 
Xarxa Jove a 
Santa Magdalena

Tècnics de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena han assistit a la Diputació de Castelló 
a una reunió convocada pel vicepresident 
de Cultura, Vicent Sales, amb l’objectiu d’in-
formar els Ajuntaments i associacions de la 
província sobre els tràmits, que són neces-
saris, actualment per a poder tramitar les 
subvencions, que convoca l’administració 
provincial.

En aquest sentit, segons han detallat 
des de la Diputació, totes les entitats cul-
turals, que es vulguen beneficiar de les di-
ferents subvencions, que es gestionen des 
d’aquest organisme, hauran de disposar 
de certificat digital. Serà per tant impres-
cindible la tramitació electrònica de tota 
la documentació que es presente. Així, des 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena s’ofe-

reix un servei d’assessorament a totes les 
associacions culturals per a informar dels 
tràmits necessaris per a la sol·licitud de la 
subvenció, el termini de presentació de la 
qual finalitza el tres d’abril, i sobretot a totes 
les entitats, en general, per a la gestió de 
l’obtenció del certificat digital.

La Diputació informa tècnics i associacions 
culturals sobre la tramitació de subvencions

L’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, ha participat en l’últi-
ma Junta de Govern del Consorci 
de Residus C1, presidida per Eva-
risto Martí, i de la qual forma part 
Santa Magdalena i que ha apro-
vat la ratificació de l’acta anterior, 
a través de la qual es dóna llum 
verda a les taxes de valorització i 
eliminació dels residus urbans del 
Consorci per a l’exercici 2018.

En aquest sentit, el primer 
edil magdalener, ha explicat que 
“s’han adequat les taxes de tractament a 
la realitat dels immobles, reduint-se els 
immobles sense ús específic dels 65 € a 
31,62 €, tal com anàvem demandant du-
rant molts anys”. Per a Bou, “malgrat que 
encara es pot millorar, és evident que s’es-
tà tenint la sensibilitat necessària amb els 
nostres pobles, per a reduir aquestes taxes 

en la mesura del possible”.

Al mateix temps, en la reunió es van 
aprovar les bases reguladores per a atorgar 
subvencions mitjançant disposicions dine-
ràries del Consorci als contribuents, que 
aporten residus a la xarxa d’ecoparcs del 
Consorci, “Si + recicles, - pagues”. L’alcalde 
de Santa Magdalena, ha informat que es 
destinaran un total de 200.000 € per a tal fi.

El Consorci de Residus redueix la taxa 
d’escombraries dels immobles sense ús específic
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La Generalitat adjudica a BECSA les 
obres de repavimentació del camí a La 
Salzadella

El director general d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat Valenciana, 
Roger Llanes, ha visitat Santa Magdalena, 
on s’ha reunit amb l’alcalde de la localitat, 
Sergio Bou, per a parlar de les obres de re-
pavimentació del camí rural de Santa Mag-
dalena de Polpís a la Salzadella.

Bou ha explicat que, el director d’Agricul-
tura, ha anunciat que “en breu” comença-
ran els treballs de repavimentació de part 

del camí, concretament els 6 quilòmetres, 
que es troben en més mal estat i que ne-
cessiten una urgent actuació.

“Es tracta d’una actuació molt demanda-
da i prioritària. De fet, fa anys (que ...) recla-
mant a la Generalitat una millora d’aquest 
vial i per fi ara, el govern de Ximo Puig, ha 
sigut sensible a les nostres peticions”, ha 
comentat l’alcalde de Santa Magdalena.

El pressupost base de licitació era de 
345.474 € i finalment els treballs han sigut 
adjudicats a BECSA SA, per 256.944 €. El 
període d’execució està fixat en 6 mesos.

El director d’Agricultura visita Santa Magdalena

Santa Magdalena ha celebrat el Dia de 
la Dona i ho ha fet amb la lectura d’un ma-
nifest per part de l’alcalde del municipi, 
Sergio Bou. El primer edil magdalener ha 
defensat els drets de les dones i s’ha com-
promès a continuar amb l’aplicació de po-
lítiques d’igualtat, com a instrument per a 
avançar cap a una societat, en la qual les 

dones exercisquen des de la seua llibertat 
el protagonisme de les seues vides.

D’altra banda, l’Associació de Mestresses 
de Casa de Santa Magdalena, també cele-
brava aquest dia i ho feia amb un berenar 
al Casal Municipal, en el que participaven 
algunes de les sòcies de l’entitat.

Santa Magdalena commemora el Dia de la Dona

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través de les brigades rurals, EPAMER, ha 
procedit a la neteja i esbrosse de tot l’en-
torn de l’ermita de Sant Vicent, que llueix 
un renovat aspecte, gràcies a l’intens treball 
dut a terme pels operaris municipals.

Aquest paratge natural, situat a dos qui-
lòmetres aproximadament del casc urbà, 
necessitava una actuació d’esbrosse, que 
ha permès mostrar la bellesa dels marga-
llons, propis d’aquesta zona de Santa Mag-
dalena.

“S’ha fet un treball de neteja i adequació 
molt important, que permetrà que, tant els 
magdaleners com els que ens visiten, gau-
dim d’aquest paratge que rep moltes visi-
tes, sobretot ara que anem de cara al bon 
temps”, ha assenyalat Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena, qui d’altra banda, ha 
recordat que l’ermita de Sant Vicent ja dis-
posa d’aigua potable, la qual cosa li dóna 
encara més valor al paratge.

El primer edil magdalener, d’altra ban-
da, ha anunciat que després de reunir-se 
amb la junta de l’Associació Amics de Sant 
Vicent, han acordat que el consistori instal-
larà papereres i més taules de pícnic en tot 
l’entorn de l’ermita.

Santa Magdalena 
adequa tot l’entorn 
de Sant Vicent

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
emès un Decret d’alcaldia, a través del què 
informa favorablement sobre el traçat pro-
posat en la localitat per a la creació per part 
de la Diputació de Castelló de la sendera 
templera senyalitzant tres castells, que són 
propietat de la Diputació i que corresponen 
als municipis d’Alcalà de Xivert, Santa Mag-
dalena i Peníscola.

La Diputació de Castelló és la impulsora 
del projecte Territori Templer, en què parti-
cipen un total de 12 localitats, entre què es 
troba Santa Magdalena i en el qual es po-
sen en valor més de 25 recursos patrimoni-
als. La sendera, mirador templer, discorrerà 

en un 90% pel Parc Natural de la Serra d’Irta 
i permetrà als visitants recórrer els castells 
de Xivert, Polpís i Peníscola, vestigis tem-
plers, que formen part d’un itinerari cultu-
ral.

En breu, una empresa especialitzada 
s’encarregarà de senyalitzar tota la sende-
ra templera posant d’aquesta manera en 
valor castells com el de Polpís, en Santa 
Magdalena. Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena, explica que: “aquest és un pas 
més per a la posada en valor del nostre cas-
tell, que gràcies a iniciatives com aquesta 
compta cada vegada més amb un major 
nombre de visitants”.

Santa Magdalena informa favorablement 
sobre la sendera templera
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L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha mantingut una reunió amb el 
president de la Diputació de Castelló, amb 
l’objectiu de donar a conèixer a Javier Mo-
liner les principals necessitats del municipi. 
Bou ha agraït la cordialitat de la trobada, 
en la qual s’han tractat temes com la inver-
sió, que la Diputació ha realitzat en l’últim 
lustre al Castell de Santa Magdalena. En 
aquest sentit, l’alcalde ha reclamat al presi-
dent que “tenint en compte que el castell, 
el senyal d’identitat de Santa Magdalena, 
ha estat el gran abandonat durant més de 5 
lustres, i que ara hem aconseguit una inver-
sió per part de la Diputació, aquesta s’hau-
ria de mantenir i almenys de forma anual, 
l’administració provincial podria invertir en 
la millora i posada en valor del castell”.

D’altra banda, el vicepresident i respon-
sable de l’àrea de Cultura, Vicent Sales, ha 
explicat a Bou, que en breu s’instal·larà la 
senyalística de la sendera “Mirador Tem-
pler”. Sobre aquest tema, l’alcalde de San-
ta Magdalena s’ha interessat a conèixer si 
la localitat, atès que forma part de la ruta 

templera de la Diputació, disposarà de pa-
nells informatius, que senyalitzen la ruta, 
tal com ocorre amb altres municipis. El vi-
cepresident, segons ha detallat l’alcalde, ha 
pres nota de la petició.

Al mateix temps, l’alcalde de Santa Mag-
dalena ha sol·licitat la col·laboració de la Di-
putació de Castelló per a la dotació de mo-
biliari de l’auditori, que s’ha construït en la 
planta baixa de l’Edifici Social, atès que la 
instal·lació de les butaques està pressupos-
tada en 15.000 €.

Finalment, el primer edil magdalener ha 
demanat al president de la Diputació l’as-
faltat dels tres últims quilòmetres del camí 
rural, que uneix Santa Magdalena amb Pe-
níscola, ja que es tracta d’un vial molt dete-
riorat i que usen molts vehicles com a via al-
ternativa quan hi ha accidents en la n-340. 
“De la mateixa manera que la Generalitat 
escometrà la millora del camí a La Salzade-
lla, li he traslladat al president la necessitat 
d’arreglar aquest vial, paral·lel a la n-340”, ha 
comentat Sergio Bou.

L’alcalde de Santa Magdalena es 
reuneix amb el president de la Diputació

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha visitat la residència del Collet i el 
Centre IVASS, el Maestrat, a Benicarló, on 
ha pogut gaudir al costat de l’alcaldessa de 
Benicarló, Xaro Miralles i altres alcaldes i al-
caldesses de la comarca, de la Cremà de les 
falles de tots dos centres.

Els actes han estat presidits per les Falle-
res Majors de Benicarló, que han sigut les 
encarregades d’encendre la metxa de tots 
dos monuments, fets pels usuaris de tots 
dos centres.

L’alcalde de Santa Magdalena ha vol-
gut felicitar el treball de tots els usuaris, del 
Collet i molt especialment de l’IVASS, cen-
tre aquest últim al qual assisteixen com 
alumnes Ximo Sospedra i Belina Sospedra, 
que han volgut compartir al costat de Ser-
gio Bou, el treball que han realitzat en el 
procés de construcció de la seua falla.

L’alcalde de Santa Magdalena participa 
en la Cremà de les Falles de l’IVASS i Collet

La Generalitat Valenciana ja ha publicat 
les bases de les subvencions a les quals es 
podran acollir els propietaris o inquilins per 
a la reforma del seu habitatge habitual, per 
a actuacions sobre els elements privatius 

de la mateixa i dirigides a l’adequada con-
servació i millora dels recintes de cuina i 
banys, i a la millora de l’accessibilitat en tot 
l’habitatge.

S’entendran per actuacions de millora 

La Generalitat engega un pla de 
reforma de cuines i banys
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de les condicions d’habitabilitat a l’interi-
or dels habitatges, i per tant seran objec-
te d’ajuda, aquelles actuacions dirigides a: 
reforma de les cambres humides (cuines i 
banys), amb la finalitat d’adequar-los a les 
condicions actuals d’habitabilitat, inclòs, si 
és necessari, l’adaptació de les instal·lacions 
a la normativa vigent i la reforma de l’habi-
tatge per a adaptar-la a les necessitats de 
persones amb diversitat funcional i mobili-
tat reduïda incloent l’ampliació dels espais 
de circulació de l’habitatge o el canvi de 
portes o la instal·lació de senyals acústics o 
lluminoses si escau.

L’edifici en el moment de la sol·licitud ha 
de tenir una antiguitat superior a 20 anys. 
No serà necessari complir aquesta condició 
en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habi-
tatge per a persones amb diversitat funcio-
nal amb un grau de discapacitat superior 
al 50 per 100. Al mateix temps, l’habitatge 
haurà de destinar-se a residència habitual i 

permanent del seu propietari, inquilí o usu-
fructuari. El que es considerarà acreditat en 
estar empadronat amb anterioritat a la sol-
licitud de les ajudes.

Més informació en www.habitatge.gva.
es, www.renhata.es i Serveis Territorials a 
Castelló, en l’avinguda del Mar 16 i Ajunta-
ment de Santa Magdalena, departament 
de Serveis Socials.

Els alumnes del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena han participat en una jor-
nada molt especial en la qual han conegut 
què és i com funciona l’Ajuntament de la 
localitat, de la mà de l’alcalde, Sergio Bou.

L’alcalde ha rebut a tots els alumnes a les 
portes del consistori i els ha donat a conèi-
xer les instal·lacions de l’administració lo-
cal. Els alumnes han aprofitat l’ocasió per a 

conèixer les tasques, d’atenció al públic, ad-
ministració i comunicació i han visitat tam-
bé la Biblioteca, el Jutjat de Pau i el despatx 
d’alcaldia.

Però sens dubte el moment més anec-
dòtic del dia l’han protagonitzat en el saló 
de plens de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena. Els alumnes d’infantil han sigut els 
encarregats d’obrir el torn de preguntes 

Els alumnes del CEIP Albert Selma 
visiten l’Ajuntament de Santa Magdalena

i propostes a l’alcalde i després han fet el 
propi les classes de 1r i 2n, 3r i 4t i finalment 
de 5é i 6é.

La millora del parc infantil, la construcció 
d’un rocòdrom, d’una pista poliesportiva 
nova, la instal·lació d’un tobogan en la pisci-
na municipal, més activitats per als xiquets 
o la reivindicació de l’obertura de l’estació 
de trens, han sigut algunes de les propos-
tes formulades pels alumnes del centre. En 

aquest sentit, l’alcalde de Santa Magdalena 
ha assegurat que “he pres bona nota de tot 
el que m’han demanat els xiquets de la lo-
calitat, perquè ells en definitiva són el nos-
tre futur”. Al mateix temps, el primer edil 
magdalener no ha dubtat a qualificar la jor-
nada com “tremendament positiva, perquè 
m’han fet arribar propostes i queixes molt 
originals i algunes molt necessàries per a 
Santa Magdalena”.

Santa Magdalena de Polpís està 
present en la nova guia turística i de 
temps lliure, que el grup Turisme-
dia ha publicat i que té un tiratge de 
més de 8.000 exemplars, que es van 
repartir a Setmana Santa i Pasqua, en 
les diferents localitats del Baix Maes-
trat.

Santa Magdalena apareix al costat 
d’altres 16 municipis del Baix Maes-
trat en aquesta publicació, que es pot 
trobar en totes les oficines d’informa-
ció i turisme de la comarca del Baix 
Maestrat i que es distribuirà també 
en diferents fires especialitzades en turis-
me.

La localitat apareix, d’una banda, en un 
ampli reportatge dedicat al Castell de San-
ta Magdalena i al seu passat templer i en 
un altre en el qual es destaquen els prin-

cipals atractius de la població, amb el Parc 
Natural de la Serra d’Irta com a màxim ex-
ponent del turisme natural.

D’altra banda, el grup turismedia, a tra-
vés de la web: turismedia.info i de l’app de 
la seua empresa arreplega amplis reportat-
ges de Santa Magdalena.

Santa Magdalena present a la guia turística 
del Baix Maestrat de Turismedia
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El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena donava llum verda, en sessió ordinà-
ria, a l’aprovació provisional del projecte de 
delimitació de sòl urbà per a la incorporació 
de sòl dotacional educatiu al costat del col-
legi públic, Albert Selma, així com els vials 
perimetrals del centre.

Per unanimitat de tots els grups polítics 
i després del corresponent període d’expo-
sició pública, en el qual no s’ha presentat 
cap tipus d’al·legació, l’Ajuntament aprova 
aquesta modificació que “permet incorpo-
rar sòl dotacional educatiu i sòl per als vials 
perimetrals del col·legi, quedant d’aquesta 

manera únicament l’aprovació definitiva 
per part de la direcció territorial d’urbanis-
me”, ha explicat Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena.

Es tracta d’un pas més, que va en para-
l·lel a les obres d’ampliació i millora del CEIP 
Albert Selma, que s’han inclòs dins del pro-
jecte Edificant de la Generalitat i que van 
avançant en la seua tramitació, com va de-
tallar Bou en la sessió plenària.

Santa Magdalena dóna 
llum verda al projecte 
de delimitació de sòl 
urbà del col·legi

El ple de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha aprovat, 
per unanimitat, la sol·licitud a la 
Diputació de Castelló de la in-
clusió de les obres de finalització 
de la primera planta i les zones 
comunes amb la planta baixa 
de l’Edifici Social, dins del Pla 
Castelló 135. El consistori mag-
dalenero li corresponen 90.900 
euros del citat pla provincial.

Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena, ha explicat que: 
“hem decidit incloure aquestes 
obres dins del Pla Castelló 135, 
perquè d’aquesta manera, una 
vegada finalitzada tant la pri-
mera planta com les zones comunes entre 
la primera i la part baixa de l’Edifici Social, 
aquestes ja es puguen utilitzar”. Així, Bou 

ha detallat que “després d’uns anys sen-
se rebre cap tipus de subvenció per fi ara 
anem a poder fer ús de l’auditori, la zona 
d’exposicions, l’arxiu municipal, sala de re-
unions per a les associacions i la biblioteca”.

Santa Magdalena finalitzarà la primera planta 
i les zones comunes de l’Edifici Social 
a través del Pla Castelló 135

Més de 50 xiquets de 
Santa Magdalena han 
gaudit entre el 3 i el 6 
d’abril de les activitats, 
que organitza l’Ajun-
tament de la localitat 
dins de l’Escola de Pasqua 2018.

Els alumnes de l’Escola es dividiren en 
tres grups, els d’1 a 3 anys, que realitzaven 
les activitats en les instal·lacions de la Ludo-
teca Infantil, i de 3 a 6 anys i de 6 a 12, que 
han gaudit dels diferents tallers, progra-

mats per les mestres en la sala de projecci-
ons del poliesportiu municipal.

“Estem molt contents, des de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena, amb el bon 
acolliment, que ha tingut un any més, l’Es-
cola de Pasqua, un espai en el qual a través 
dels jocs i la diversió van aprenent diferents 
conceptes, molts d’ells relacionats amb 
aquesta època de l’any en què ens trobem”, 
afirma Sergio Bou, alcalde de Santa Mag-
dalena.

D’altra banda, els alumnes de l’Escola de 
Pasqua també van estar d’excursió a l’ermi-
ta de Sant Vicent, un paratge natural, situat 
a escassos quilòmetres de la població. Els 
xiquets van gaudir d’una jornada de con-
tacte amb la naturalesa, en la qual les mo-
nitores de l’Escola de Pasqua han mostrat 
als més xicotets el respecte que han de te-
nir envers el medi ambient.

Més de 50 
xiquets 
gaudeixen de 
l’Escola de 
Pasqua de 
Santa 
Magdalena
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L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, s’ha reunit a Peníscola, amb el vice-
president de Cultura, Vicent Sales i els alcal-
des de Peníscola i Alcalà de Xivert-Alcosse-
bre, Andrés Martínez i Francisco Juan Mars, 
respectivament, amb l’objectiu de conèixer 
els treballs, que s’estan realitzant per a l’en-
gegada del mirador Templer, un projecte 
de la Diputació de Castelló, que uneix els 

castells d’Alcalà, Santa Magdalena i Penís-
cola, a través d’una senda, que discorre pel 
Parc Natural de la Serra d’Irta. Bou ha mos-
trat la seua satisfacció davant la imminent 
senyalització d’aquesta sendera, de gran 
atractiu natural.

Sessió de treball 
per a l’engegada 
del Mirador Templer

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha aprovat, amb els vots a favor de 
l’equip de govern i l’abstenció del regidor 
del Partit Popular, la cessió d’ús de l’immo-
ble del carrer Escoles, 2, a l’Agrupació Musi-
cal de Santa Magdalena, per un període de 
trenta anys.

Segons ha explicat l’alcalde de San-
ta Magdalena, Sergio Bou, “la intenció de 
l’Ajuntament és que a poc a poc l’entitat 
puga oferir un millor servei, tant als alum-
nes de l’escola de música com als membres 
de la banda, per aquest motiu hem cedit 
l’ús de les instal·lacions a l’entitat, perquè 
gestionen d’aquesta manera el seu aprofi-
tament”. 

Vicent Pegueroles, president de la forma-

ció musical, ha agraït al consistori aquesta 
cessió que permetrà “oferir un millor ense-
nyament musical als veïns de la nostra po-
blació”.

La cessió de l’ús d’aquest immoble no 
tindrà cap tipus de cost per a l’Agrupació 
Musical de Santa Magdalena.

L’Ajuntament de Santa Magdalena cedeix l’ús 
del local del carrer Escoles a l’Agrupació Musical

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha acordat, per unanimitat, sol·licitar 
a l’Agència Valenciana de Turisme, la decla-
ració de la localitat com a municipi turístic, 

pas previ de cara a l’engegada de futurs 
projectes de dinamització turística.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, va donar compte en la sessió plenària 

Santa Magdalena sol·licita la 
declaració de municipi turístic

de la memòria turística, elaborada pel de-
partament de comunicació, en la qual es 
dóna a conèixer la riquesa patrimo-
nial i sobretot natural de la localitat. 
De fet, Bou explicava que “atès que 
tenim un gran recurs natural com 
és el Parc Natural de la Serra d’Irta, 
hem decidit, emparats en la llei, de-
manar la declaració de municipi tu-
rístic, perquè d’aquesta manera po-
drem sol·licitar en un futur la posada 
en funcionament d’una Tourist Info”.

Al mateix temps, la intenció del 
consistori és engegar altres projec-
tes de dinamització turística, que 

permeten donar a conèixer la riquesa patri-
monial del municipi.

La conselleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives ha publicat ja les ajudes personals 
de promoció de l’autonomia personal per 
a persones amb diversitat funcional per a 
l’exercici 2018. Aquestes ajudes podran ser 
sol·licitades per les persones físiques, que 
tinguen la condició legal de persona amb 
discapacitat o diversitat funcional i siguen 
residents a la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, des del departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena s’informa, que es consideraran 
com a ajudes personals de promoció de l’au-
tonomia personal: l’adquisició de tècniques 
i productes de suport, tals com a cadires a 

motor, grues hidràuliques o elèctriques o 
audífons, entre altres productes. També es 
podran acollir a aquesta subvenció les per-
sones amb diversitat, que realitzen obres 
d’eliminació de barreres arquitectòniques a 
l’interior dels seus habitatges, que adapten 
els seus vehicles o que necessiten transport 
per a l’assistència a tractaments i centres 
assistencials.

Les persones interessades a acollir-se a 
aquest tipus de subvenció poden passar 
a informar-se per l’Ajuntament de Santa 
Magdalena de dilluns a divendres de 9 a 13 
hores.

Santa Magdalena informa sobre les ajudes 
per a persones amb diversitat funcional
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La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha organitzat un any més, 
i ja van nou, la Marxa Senderista pel terme, 
que van tindre lloc el 20 de maig i en la qual 
van participar unes 150 persones, que van 
recórrer alguns dels paratges més bells del 
Parc Natural de la Serra d’Irta.

Els participants van prendre l’eixida a 
les 7.30 des del pavelló poliesportiu, lloc en 
el qual van realitzar un xicotet desdejuni i 
posteriorment van caminar en direcció al 
castell fins a arribar al Barranc del Boixar. 
Mentre ascendien el Boixar, van poder gau-
dir de les magnífiques vistes que oferei-
xen “Les Agulles del Boixar” arribant fins al 
camí de Vistahermosa. En l’encreuament 
amb el camí de baixada al Castell, es van 
trobar amb un primer avituallament. Els 
participants de la marxa curta descendiren 
pel castell i van arribar per l’avinguda del 
Dr. Luis Torres Morera fins al pavelló polies-
portiu, lloc en el qual es va fer un dinar de 
germanor, mentre que els senderistes que 
van decidir fer la marxa llarga, després del 
primer avituallament es van endinsar en el 
Parc Natural fins a arribar a la “Mallada de 
la Rabosa” sempre en direcció cap al “Coll 
de la Palma”, buscant la sendera que va 
cap al “Barranc del Buscarro” i amb el mar 
mediterrani com a company de viatge. Ar-
ribats a la sendera de la “Selleta” continua-
ren fins al camí del Buscarro, lloc en el qual 
estava un segon avituallament de líquids. 
Després van seguir per la via de servei fins 
a trobar-se amb el pont de les pedreres i es 

va procedir al descens per l’avinguda del 
doctor Luis Torres Morera, fins a arribar al 
pavelló poliesportiu.

“Novament hem dissenyat un recorregut, 
que ens porta a caminar i gaudir de la mag-
nífica naturalesa d’Irta, una jornada d’esport 
però també de convivència amb moltes 
persones de la nostra comarca, que confien 
en nosaltres per a practicar esport i admirar 
la nostra riquesa paisatgística”, explica Ser-
gio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Santa Magdalena celebra la 
IX Marxa Senderista pel terme

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a tra-
vés de la col·laboració de la Ludoteca Muni-
cipal i l’Agència de Lectura, ha programat 
la I Setmana del Llibre, amb activitats en-
focades al foment de l’hàbit lector, sobretot 
entre els més xicotets.

En aquest sentit i al voltant del 23 d’abril, 
Dia Mundial del Llibre, es confeccionava 
una programació amb moltes activitats 
que es van iniciar diumenge, 22 d’abril, 
amb l’espectacle del pallasso, ‘Muniatto’, 
basat en la llegenda de Sant Jordi.

La programació va continuar el dilluns 
23, a l’Agència de Lectura, situada a la pri-
mera planta de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, on va tindre lloc una gimcana 
literària. El dimarts 24, els alumnes de pri-
mària es van encarregar de realitzar con-
tacontes als més xicotets de la Ludoteca 
Municipal, mentre que el dimecres, també 
en la Ludoteca, es va desenvolupar un taller 
de creació de punts de llibre. D’altra ban-
da, dijous, dia 26 es feia un Bingo literari i el 

divendres finalitzava la Setmana del Llibre 
amb l’activitat ‘English Reader’.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “des de l’Ajuntament en-
geguem aquestes activitats amb l’objec-
tiu d’afavorir que, ja des de ben xicotets els 
nostres fills s’endinsen en el món de la lec-
tura”. En aquest sentit, Bou ha destacat la 
col·laboració entre l’Agència de Lectura i la 
Ludoteca Municipal en el disseny d’aquesta 
programació.

Santa Magdalena programa la 
I Setmana del Llibre

L’Espai Respir de Santa Magdalena 
compleix ja més de 4 anys, des que l’Ajun-
tament de Santa Magdalena engegara 
aquest recurs, finançat a través de la Dipu-
tació de Castelló i el consistori i que té com 

a principal premissa millorar l’autonomia 
personal dels usuaris, però al mateix temps 
ajudar en la conciliació de la vida laboral i 
familiar de les persones, que estan a càrrec 
d’aquests usuaris.

Espai Respir, un recurs per afavorir 
l’autonomia personal
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“Des d’un primer moment, l’equip de go-
vern vam tenir molt clar, que aquesta unitat 
de respir s’havia d’engegar. És un recurs as-
sistencial, que va nàixer per afavorir l’auto-
nomia de les persones majors dependents 
i que compleix amb escreix les seues fun-
cions”, afirma Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena.

12 usuaris gaudeixen, en l’actualitat 
d’aquest servei, que obri les seues portes 
els dilluns, dimecres i divendres de 15 a 
17 hores i els dimarts i dijous d’11 a 13 ho-
res, un temps en el qual es realitzen acti-
vitats enfocades, tant a la prevenció com 
a la rehabilitació d’habilitats d’autonomia 
personal i social. Nuria Muñoz, encarrega-
da de la prestació d’aquest recurs explica 
que: “treballem diferents fitxes d’estimula-

ció cognitiva, realitzem exercicis de millora 
de la psicomotricitat i per descomptat per 
a millorar la psicomotricitat fina realitzem 
manualitats, fetes amb materials comple-
tament reciclats”. Muñoz també comenta 
que “cada activitat la personalitzem en fun-
ció del tipus de dependència que té l’usuari 
o del tipus de deterioració que hem detec-
tat”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena és l’en-
carregat de gestionar aquest recurs assis-
tencial de caràcter soci-sanitari, per la qual 
cosa qualsevol persona interessada a poder 
beneficiar-se de les activitats, que allí es 
promouen ha de dirigir-se a aquest depar-
tament de dilluns a divendres de 9 a 13 ho-
res.

L’Ajuntament de Santa 
Magdalena, a través de les bri-
gades forestals, EPAMER, ha 
dut a terme una intensa tasca 
de neteja i millora de les ram-
bles i barrancs del municipi. En 
aquest sentit, els deu operaris 
han realitzat treballs d’esbros-
se i poda dels barrancs del ce-
menteri, que es trobaven plens 
de restolls, ja que no s’havia 
dut a terme cap actuació en els 
mateixos des de fa molts anys.

“Amb l’objectiu d’evitar pos-
sibles inundacions i també in-
cendis, els membres de l’EPA-
MER estan netejant molts llits i 
barrancs de Santa Magdalena, 
per a deixar-los completament 
nets”, explica Sergio Bou, alcal-
de de Santa Magdalena.

Les brigades 
EPAMER netegen 
els barrancs del 
cementeri

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
instal·lat més mobiliari en el paratge natural 
de l’ermita de Sant Vicent, situat a escassos 
quilòmetres del casc urbà. Es tracta d’una 
zona d’esbarjo, que registra un gran nom-
bre de visites, sobretot els caps de setmana 
i que per tant necessitava més papereres i 
taules de pícnic.

En concret, segons ha detallat Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena, “hem 

instal·lat 6 noves papereres i 3 taules de píc-
nic, amb acabats de fusta, en sintonia amb 
l’entorn en el qual s’han col·locat”. La inver-
sió del consistori en la millora del mobiliari 
ha sigut de més de 2000 euros.

Amb aquestes millores el consistori pretén 
fer “encara més atractiu aquest bell paratge 
del municipi, que és un dels nostres recursos 
més benvolguts sobretot per la tranquil·litat 
que en ell es respira”, conclou Bou.

Santa Magdalena dota de més mobiliari 
el paratge de Sant Vicent

La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena ha dut a terme 
la millora de la seguretat vial en l’avinguda 
del Dr. Luis Torres Morera, i més concreta-
ment en la rotonda, que es troba al costat 
de la cooperativa.

“Les arrels dels arbres de la rotonda ha-
vien danyat seriosament tot el paviment i 
hem aprofitat l’ocasió per a millorar aquest 
enclavament, retirant els arbres i fent la 
rotonda una mica més xicoteta, sobretot 
pensant en els camions que accedeixen a 
la cooperativa i que d’aquesta manera po-
dran maniobrar millor”, explica Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena. 

L’Ajuntament de la localitat, una vegada 
retirats els arbres i part del paviment que 
estava danyat, ha adequat la rotonda a les 
necessitats reals del tràfic del municipi. 
Posteriorment, l’alcalde ha anunciat que 
“dins del nostre Pla de Senyalització Vial, 
pintarem uns passos de vianants i procedi-
rem, en un futur, a millorar la senyalització 
horitzontal”.

Millora de la seguretat 
vial en l’avinguda 
Dr. Luis Torres Morera
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Operaris de la brigada EPA-
MER de Santa Magdalena han 
estat durant dues setmanes 
condicionant tots els camins i 
senderes pels quals ha discor-
regut la IX Marxa Senderista pel 
nostre terme, que van tindre 
lloc a la localitat el 20 de maig.

Els integrants de l’EPAMER 
han esbrossat i podat totes les 
zones per les quals han passat 
els senderistes, però molt es-
pecialment la sendera de ‘La 
Selleta’, que estava impracti-
cable. “S’ha fet un gran treball 
d’esbrosse, per part de l’EPA-
MER, d’aproximadament uns 
4 quilòmetres, pels quals pràc-
ticament no es podia ni passar, 
amb el que obrim una nova ruta dins del 
Parc Natural de la Serra d’Irta, que a partir 

d’ara podrà ser gaudida pels senderistes”, 
ha comentat Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena.

Operaris de 
l’EPAMER 
condicionen 
la ruta de la 
‘Marxa Senderista’

Amb l’objectiu de donar a 
conèixer a tots els veïns de San-
ta Magdalena l’àmplia oferta 
de la qual es disposa en el de-
partament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de la localitat 
ha dut a terme una jornada de 
portes obertes, impulsada per 
la Conselleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives, sota el lema ‘La 
Quarta Porta’.

Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena, donava la benvin-

Jornada de portes obertes dels Serveis Socials 
de Santa Magdalena

guda a tots els assistents a la jorna-
da i posteriorment, Raquel Escrig, 
treballadora social de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, presentava, 
un a un, tots els serveis que s’oferei-
xen des del consistori.

El departament de Serveis So-
cials està format per dues treballa-
dores socials, un auxiliar de clínica, 
més una monitora especialitzada 
en tercera edat i en ell s’ofereix; un 
servei d’informació i orientació, 
amb una mitjana de 15 atencions 
setmanals, Programa d’Emergèn-
cia Social, Prestacions per a la diversitat fun-
cional, Servei d’Ajuda a domicili, Serveis de 
Dependència i Discapacitat, tercera edat i 
envelliment actiu, treball i formació, asso-
ciacionisme i atenció a la família i menors. 
D’altra banda, també es gestiona una ofici-
na d’atenció a persones migrades, existeix 

una àrea de coordinació i intervenció social 
i finalment es gestiona la Unitat de Respir 
Familiar.

Els assistents a la jornada també van 
aprofitar aquesta oportunitat per a visitar 
la Unitat de Respir Familiar, on els usuaris 
realitzen tota classe d’activitats d’estimula-
ció cognitiva i manualitats.

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
participat, a Vinaròs, en la jornada formati-
va de l’Agència Valenciana de Turisme so-
bre “Hospitalitat Mediterrània”. Tècnics del 
consistori han assistit a la jornada formati-
va, a través de la qual, es pretén fomentar 
una de les nostres millors qualitats: el ca-
ràcter obert, inclusiu i amigable de milers 
d’empresaris i treballadors del sector turís-
tic de la Comunitat Valenciana i de tota la 
societat.

Segons ha explicat el tècnic formador de 
l’Agència Valenciana de Turisme, “volem ser 
reconeguts i recordats com una destinació 
amable. Que el nostre caràcter hospitalari 
siga el que marca la diferència a la Comuni-
tat Valenciana d’altres destinacions”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “des del consistori estem fent 
una aposta ferma pel turisme i en aquesta 

línia, tractem de participar en totes les ini-
ciatives, que es promouen des de l’Agència 
Valenciana de Turisme, per a entre tots, a 
poc a poc, situar a Santa Magdalena, en 
l’agenda del turisme rural”.

De fet, l’Ajuntament de Santa Magdale-
na, subscrivia ja al febrer, el codi ètic del tu-
risme valencià, una clara aposta per un tu-
risme responsable i sostenible.

Santa Magdalena es forma amb el 
programa Hospitalitat Mediterrània 
de l’Agència Valenciana de Turisme
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Santa Magdalena acollia l’1 de maig, 
amb molta expectació la XII Reunió Provin-
cial de les Escoles de Ciclisme, la primera 
del calendari de reunions. El Club Ciclista 
Deportes Balaguer, de Benicarló, fou nova-
ment l’entitat organitzadora de l’esdeveni-
ment, que va comptar d’altra banda, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena.

Més de 170 joves promeses del ciclisme 
de la província es van donar cita, en una jor-
nada que va comptar amb molta participa-
ció, ja que van ser moltes les famílies i afec-
cionats que es van desplaçar fins a Santa 
Magdalena.

Els clubs participants van ser El Sepelaco 
Onda, el Velo Ride d’Almassora, la Unió Ci-
clista Benicarló, l’Àngel Vicioso, Animals de 
Muntanya, Alt Palància, el Costa Azahar, C.C 
Oropesa, Unió Ciclista Benicassim, el Sant 
Joan de Moró, Vall d’Uixó, el Vinaròs, Ciclos 
Faustin, un club de Tarragona, Dos Rodes 
i el club amfitrió, el Club Ciclista Deportes 
Balaguer. Tots ells i en diferents categories 
van realitzar diverses proves d’habilitat so-
bre la bicicleta i una carrera en línia, pels 
principals carrers del casc urbà.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na ha agraït “la implicació del Club Ciclis-
ta Deportes Balaguer en l’organització 
d’aquesta reunió, així com de tots els que 

l’han fet possible”. Al mateix temps, Bou ha 
felicitat als ciclistes locals, David Muñoz So-
rica, 4t classificat, en la seua categoria, Jordi 
Muñoz Sorica, que va obtenir un segon lloc 
i Marc Marín Falcó, que amb tan sols 4 anys, 
va demostrar les seues habilitats sobre la 
bicicleta.

Finalitzada la competició, les Festeres i 
Festers de Santa Magdalena, la dama del 
club i l’alcalde de Santa Magdalena van lliu-
rar els trofeus a tots els guanyadors.

Més de 170 ciclistes participen en la 
XII Reunió Provincial de Santa Magdalena

Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena assistia a la presenta-
ció, a Alcalà de Xivert, de la nova 
sendera, denominada ‘El Mirador 
Templar’. Una iniciativa de la Dipu-
tació de Castelló, que pretén posar 
en valor els recursos patrimonials, 
en aquest cas els castells, com a 
element dinamitzador del turisme 
i de l’activitat de Peníscola, Alcalà 
de Xivert-Alcossebre i Santa Mag-
dalena.

L’acte de presentació fou presi-
dit pel vicepresident de la Diputa-
ció, Vicent Sales i comptava amb 
la presència del vicepresident de 
Turisme i alcalde de Peníscola, An-
drés Martínez, el diputat del Medi 
Natural, Toni Cases, el Diputat i al-
calde d’Alcalà de Xivert-Alcossebre 
i el primer edil de Santa Magdale-
na, entre d’altres autoritats.

La nova sendera interpretativa, 
que en els seus més de 26 quilò-
metres de longitud uneix Penísco-
la amb Alcossebre (Alcalà de Xivert), unint 
amb açò els castells medievals i templers 
de Peníscola, Santa Magdalena de Polpís 
i Alcalà de Xivert, discorre en un 90% pel 
Parc Natural de la Serra d’Irta i combina la 
riquesa paisatgística d’aquesta zona de la 
província amb l’atractiu patrimoni històric 
de les fortaleses històriques.

A través del ‘Mirador Templer’, la Dipu-
tació, en col·laboració amb el personal del 
Parc Natural i dels ajuntaments implicats, 
no solament ha identificat i analitzat aquells 
elements patrimonials vinculats amb l’èpo-
ca, sinó que al mateix temps s’han posat de 
manifest espais naturals únics com el de 
la Serra d’Irta, que aporta nous atractius a 
aquest projecte de difusió patrimonial.

El vicepresident Vicent Sales ha explicat 
que “les institucions i també els agents tu-
rístics estem molt interessats en la deses-
tacionalització de la temporada, i entre els 
principals atractius per a augmentar el flux 
de visitants en temporada baixa figuren la 
cultura i el coneixement de l’entorn. Així 
que crear destinacions complementàries al 
sol i platja, perquè es puguen oferir als vi-
sitants, estem segurs que seran molt ben 
rebudes”.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, per la seua banda, aplaudeix “l’enge-
gada d’aquesta sendera, que sens dubte 
contribuirà a projectar de forma més àm-
plia la imatge del nostre municipi i molt es-
pecialment de la nostra senya d’identitat, el 
castell Polpís”.

L’alcalde de Santa Magdalena assisteix 
a la presentació del ‘Mirador Templer’, 
que uneix els castells de Peníscola, 
Santa Magdalena i Alcalà de Xivert
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L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma que la Conselleria d’Agricultura, 
Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-
lupament Rural ja ha publicat les bases 
reguladores de les ajudes previstes en el 
Programa de desenvolupament rural de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport 
per a la realització d’operacions conforme a 
l’estratègia de desenvolupament local par-
ticipatiu, dels grups d’acció local LEADER 
2014-2020.

Les ajudes seran finançades pel fons 

FEADER, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi ambient i la Generalitat 
Valenciana. Així, al mes de maig i en la Casa 
de la Cultura de Tírig, va tindre lloc una 
reunió informativa, convocada pel Grup 
d’Acció Local Maestrat-Planta Alta Leader, 
amb l’objectiu d’informar a emprenedors i 
empresaris de la comarca sobre aquestes 
ajudes, que pretenen millorar el desenvo-
lupament dels espais rurals a través de la 
millora de la competitivitat, el medi ambi-
ent i la qualitat de vida i diversificació en les 
àrees rurals.

Reunió informativa a Tírig sobre les ajudes Leader

Les classes de pintura de Santa 
Magdalena afavoreixen la millora de 
l’autoestima i actuen com a teràpia.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena ofereix cada any clas-
ses de pintura, que imparteix la professora 
de Belles arts, Maite Baldrich, unes classes 
que, a part de potenciar el talent de ca-
dascun dels assistents, es converteixen en 
l’aliat perfecte per a millorar aspectes com 
l’autoestima, la motricitat o l’estimulació 
cognitiva.

Maite Baldrich explica que: “l’art ens hu-
manitza, ens ajuda a comunicar-nos en un 
llenguatge diferent i personal, la qual cosa 
representa un gran benefici per a tots i po-
derosament per a persones que pateixen 
condicions relacionades amb la falta de 
comunicació i d’expressió, tals com la ti-
midesa, l’autisme i certes discapacitats”. Al 
mateix temps, “les arts plàstiques ajuden a 
enfortir l’autoestima i individualitat i ajuden 
a regular els moviments de la mà i a esti-
mular connexions cerebrals mentre es de-
senvolupa una habilitat. En adults majors 
la pintura els ajuda a enfortir la seua mo-
tricitat fina”. A més, la pintura distrau dels 
propis problemes i ajuda a traure l’angoixa i 
a convertir-la en alguna cosa bonica la qual 

cosa se li posa nom a través d’un títol, açò 
ajuda a identificar els sentiments i a aug-
mentar la capacitat d’expressió, la qual cosa 
és beneficiosa per a persones nervioses o 
amb problemes mentals, així com qualse-
vol que estiga passant per un xicotet dese-
quilibri emocional.

En l’actualitat, unes 14 persones es for-
men setmanalment en el camp de les arts 
plàstiques, classes que són totalment gra-
tuïtes i que es desenvolupen dos dies a la 
setmana fins al pròxim 24 de juny. Maite 
Baldrich, professora de pintura, recorda que 
les classes estan obertes a tota la població i 
molt especialment a aquelles persones que 
necessiten estimular les seues capacitats 
cognitives o millorar aspectes com la psico-
motricitat fina o l’autoestima, entre d’altres.

Les arts plàstiques com a teràpia

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, participava a Benicarló en una jorna-
da informativa sobre rehabilitació i regene-
ració urbana organitzada per la Conselleria 
d’Habitatge i que comptava amb la presèn-
cia de l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Mira-
lles, la directora territorial de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori, Lidón Bordils, i el secretari ge-
neral de la Federació Valenciana de Munici-
pis i Províncies, Vicent Gil.

La jornada, a la qual assistien prop de 
trenta professionals de la comarca, entre 
arquitectes i arquitectes tècnics, ha servit 
per a explicar les eines de suport a la reha-
bilitació, que ha engegat la Generalitat i la 
línia d’ajudes destinades a la regeneració 
urbana i la reforma interior d’habitatges, 
més conegudes com a Pla Renhata.

Bou recorda a la població, que aques-
tes ajudes són per a obres “de reforma en 
cuines, banys o accessibilitat del primer 
habitatge, que s’hagen conclòs entre el 15 

de març de 2017 i el 10 de juliol de 2018”. En 
aquest 2018 està previst, segons ha detallat 
l’alcalde de Santa Magdalena, un pressu-
post de 5,5 milions d’euros, en ajudes, que 
“milloren la qualitat de vida dels nostres ve-
ïns i d’altra banda dinamitzen l’economia 
local”.

En la web municipal: www.santamag-
dalena.es es pot consultar tota la informa-
ció sobre els tràmits, que s’han de realitzar 
per a poder sol·licitar les ajudes del Pla Ren-
hata.

L’alcalde de Santa Magdalena assisteix a una 
jornada informativa sobre el Pla Renhata

El saló de plens de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena ha acollit una reunió infor-
mativa dirigida als joves d’entre 12 i 30 anys 
i que va ser convocada per la regidoria de 
Joventut i el departament de Serveis Soci-
als de l’Ajuntament de Santa Magdalena.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, la treballadora social, Raquel Escrig i el 
regidor de joventut, Eloi Roca, es van encar-
regar de donar a conèixer als assistents els 
nombrosos recursos dels quals disposen, 
tals com la Garantia Juvenil, Castelló Junior, 

Sessió informativa per als joves magdaleners
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l’oferta de cursos en línia, la formació que 
s’ofereix en el CDT de Castelló, així com al-
tres qüestions d’interès per a joves i adoles-
cents.

“La idea no és una altra que informar a 
tots els joves del municipi dels recursos, que 
l’Ajuntament posa al seu servei i que pre-
tenen millorar la qualitat de vida d’aquest 

col·lectiu”, explicava Eloi Roca, regidor de 
Joventut en l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena. 

D’altra banda, l’alcalde de Santa Mag-
dalena, Sergio Bou, va qualificar de “molt 
positiva la reunió, ja que els joves ens han 
explicat les seues inquietuds i hem pres 
bona nota de totes les seues propostes”.

La Diputació de Castelló ha resolt ja les 
ajudes del Pla d’Ocupació, a través de les 
quals ha concedit a l’Ajuntament de San-
ta Magdalena una subvenció propera als 
4.900 €, que permetrà contractar a dos 
socorristes durant l’estiu, que realitzaran 
tasques de vigilància i control en la piscina 
municipal, situada en les instal·lacions del 
poliesportiu municipal.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, explica que: “aquesta subvenció ens 
permetrà ampliar l’horari en què està ober-
ta la instal·lació, així enguany l’obrirem el 15 
de juny, aprofitant que els xiquets ja no van 

al col·legi a la vesprada, i la tancarem el 9 de 
setembre”.

La Diputació de Castelló concedeix 4.900 € 
per a la contractació de socorristes

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través de l’empresa, Control de Plagas 
Fuentes, de Benicarló, ha dut a terme la 
campanya de tractament contra la plaga 
del mosquit tigre. Concretament, segons 
ha detallat l’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, “hem actuat en els punts de la 
localitat, on s’ha detectat ja una presència 
de mosquits tigre. De fet, en els recollidors 
de pluvials de l’entrada sud al municipi és 
on ja apareixen alguns d’aquests mosquits 
i és ací on l’empresa d’erradicació de pla-
gues ha començat el seu tractament de 
desinsectació”.

Santa Magdalena lluita 
contra el mosquit tigre

Segons les últimes dades publicades per 
la conselleria de Sanitat, arran dels controls 
periòdics que realitza el Laboratori d’En-
tomologia i Control de Plagues de la Uni-
versitat de València (UV), s’ha detectat un 
augment de la presència del mosquit tigre 
en tota la província i Santa Magdalena no 
és aliena a aquesta presència, ja que és so-
bretot en la franja litoral on s’ha detectat un 
augment d’aquests mosquits.

Des de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na, d’altra banda, insisteixen també en la 
col·laboració ciutadana, ja que són en els 
espais domèstics on també es detecta una 
presència d’aquests insectes. Els pitxers, 
poals, plats sota els cossiets, desguassos de 
patis, embornals, sistemes de drenatge de 
teulades, bidons sense tapa hermètica, di-
pòsits subterranis, subsòls inundats o tolls 
d’aigua per excés de reg, són els llocs més 
comuns per a la cria del mosquit tigre.

La brigada EPAMER de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena prossegueix amb la 
neteja de camins i barrancs en el terme 
municipal. D’aquesta manera, els opera-
ris magdaleners han dut a terme durant 
les últimes setmanes la neteja i esbrosse 
de diversos camins com el vial de la Bas-
sa al Mas, el camí rural cap a la Salzadella, 
concretament tot el tram que va de Santa 
Magdalena fins a l’ermita de Sant Vicent, el 

camí dels Coves d’Estruch, el camí que dis-
corre paral·lel a l’AP-7 i el que va des del bar-
ranc del Buscarró fins al Boixar.

“S’està fent un gran treball de neteja tant 
en barrancs com en camins rurals, la qual 
cosa evita d’una banda, possibles inunda-
cions i per un altre incendis, ja que estem 
deixant molt netes totes les vies”, afirma 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Santa Magdalena neteja i 
esbrossa camins del terme municipal

La regidoria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena informa que, 
totes aquelles persones que estiguen in-
teressades a participar en cursos de cas-
tellà, valencià bàsic o de nacionalitat per a 
estrangers, així com d’elaboració de currí-
culum, maneig bàsic d’internet i inscripció 

en portals d’ocupació i formació en línia 
gratuïta, poden passar a inscriure’s en el 
departament de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena, els dilluns de 
17 a 20 hores. Solament es faran els cursos 
si existeix demanda suficient.

Oferta formativa dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament
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La conselleria d’Agricul-
tura, Medi ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupa-
ment Rural, a través de la 
direcció general de l’aigua, 
ha adjudicat a ACCYNIA 
Enginyeria S.L les obres 
de canalització del dipòsit 
d’aigua potable, que ha 
d’unir el pou de la Canon-
ja i el de Les Pedreres per 
un import de 57.494,87 €, 
la qual cosa suposa una 
reducció de 14.275,03 €, 
respecte al pressupost de 
licitació inicial.

Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena, ha ex-
plicat que la Generalitat 
“en breu donarà començament a aquests 
treballs, que ens permetran, d’una ban-
da millorar i garantir el subministrament 

d’aigua potable i d’altra, reduir el consum 
energètic, ja que amb les dues bombes en 
funcionament el dipòsit d’aigua s’omplirà 
en un període de temps menor”.

La Generalitat adjudica a ACCYNIA Enginyeria S.L 
les obres de canalització del pou de 
la Canonja al de Les Pedreres

La Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball ha 
resolt ja els programes de subvencions 
d’Ocupació destinats a la contractació de 
persones joves qualificades i no qualifica-
des, EMCUJU i EMPUJU i en el cas de San-
ta Magdalena s’han concedit un total de 
70.762 €, dels quals, 36.348 €, corresponen 
a l’EMPUJU i 34.414 € al programa EMCU-
JU.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, comenta que: “estem molt satisfets 
amb la resolució d’aquesta subvenció, que 
ens permetrà contractar a 4 joves i man-
tenir d’aquesta manera els serveis públics 
pels quals hem apostat i seguirem apostant 

des de l’Ajuntament de Santa Magdalena”.

Les persones que desitgen optar a 
aquestes places hauran d’estar inscrites 
com a demandants d’ocupació en el SER-
VEF, dins dels programes t’Avalem i la dura-
da del seu contracte serà de 12 mesos.

El primer edil magdalener, d’altra banda, 
agraeix “l’interès de la Conselleria d’Econo-
mia en l’engegada d’aquests programes, 
que permeten la contractació de joves i ens 
ajuden a lluitar contra el despoblament. De 
fet, en la seua visita a Santa Magdalena, al 
conseller li vam demanar una continuïtat 
als programes d’ocupació i la Generalitat 
ha complit”.

La Generalitat concedeix més de 70.000 € 
per a la contractació de persones joves

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, 
que ja està obert el termini per a poder aco-
llir-se al Programa de Turisme de l’IMSER-
SO, que cada any convoca el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern 
d’Espanya.

Podran acollir-se a aquest programa els 
pensionistes de jubilació del Sistema Pú-
blic Espanyol de Pensions, els pensionistes 
de viduïtat amb 55 o més anys, els pensi-
onistes per altres conceptes, o perceptors 
de prestacions o subsidis de desocupació, 
amb 60 o més anys i ser titular o beneficiari 
del sistema de la Seguretat Social Espanyo-
la, amb edat igual o superior a 65 anys i a 
més, els acompanyants sense necessitat de 
reunir els requisits d’edat i pensió.

Totes les persones que vulguen acollir-se 
a aquest programa de l’IMSERSO poden 
obtenir més informació en els Serveis Soci-

als de l’Ajuntament de Santa Magdalena de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i hauran 
d’aportar el DNI i el certificat de pensions.

Obert el termini per a 
acollir-se al Programa 
de Turisme de l’IMSERSO

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha valorat “molt positivament”, la pre-
sència del municipi en la streetmàrque-
ting de València, organitzada pel patronat 
de Turisme de la Diputació de Castelló. “La 
repercussió ha sigut molt bona i milers de 
visitants s’han interessat per conèixer els 
atractius del nostre municipi, a través de la 
guia turística en la qual apareix tot el nostre 
patrimoni cultural i natural”, assenyala l’al-
calde de Santa Magdalena.

El carrer Xátiva i amb la plaça de bous 
de València com a fons, fou l’escenari per 
a la posada en escena d’aquesta iniciativa, 

que es realitza per sisè any consecutiu i que 
compta amb molt d’acolliment per part 
dels vianants valencians .

Santa Magdalena valora positivament 
la seua presència en la streetmarquèting 
turística de València
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Santa Magdalena ha participat en aques-
ta acció promocional al costat de nombro-
ses poblacions de la província com: Alcalà 
de Xivert/Alcossebre, Benicàssim, Cabanes, 
La Vall d’Uixó, Montanejos, Onda, Orpesa, 
Sant Mateu, Sogorb i Vila-real, així com mu-
nicipis agrupats sota la Mancomunitat dels 
Ports (Castell de Cabres, Cintorres, Forcall, 
La Mata, Olocau del Rei, La Pobla de Be-
nifassà, Vallibona, Vilafranca i Villores), i de 
Terres del Maestrat (Canet lo Roig, Cervera 
del Maestrat, La Jana, La Salzadella, Rossell, 
Sant Mateu, Tírig, Traiguera, Vilar de Canes 
i Xert).

Miguel Expósito Millán amb la portada 
‘Santa Magdalena en Festes’ s’alça amb 
el primer premi

Santa Magdalena de Polpís escollia la 
portada del llibre de les Festes Patronals, 
després que el jurat fallara els premis de 
l’edició d’enguany, d’un concurs en el qual 
s’han presentat un total de 16 obres.

El jurat d’enguany, format per la dissenya-
dora gràfica, Ana Rosa Escuin, i la fotògrafa, 
Elena Cid, després de la valoració de totes 
les obres presentades, decidien atorgar el 
primer premi a Miguel Expósito Millán, de 
Vinaròs, que amb l’obra, ‘Santa Magdale-
na en Festes’ ha resultat el guanyador del 
certamen. Clara Bayarri ha obtingut el se-
gon premi, mentre que Andrea Guillamón 

i Andreu Santatecla aconseguien el tercer 
premi. El jurat també ha decidit atorgar un 
esment especial a Susana de la Peña, per 
l’originalitat del treball presentat.

L’obra guanyadora presenta una compo-
sició en la qual figura l’església parroquial, 
l’ermita de Sant Vicent i un bou. Els colors 

Santa Magdalena falla el premi del Concurs 
per a la portada del llibre de Festes

utilitzats són els representatius de la Comu-
nitat Valenciana. El jurat ha destacat el gran 
nivell de les obres presentades a concurs, i 
l’originalitat d’alguns dels treballs.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, per la seua banda, ha agraït a tots 
els participants “la seua implicació perquè 
cada any aquest concurs està anant a més 

i està arribant tant als veïns com a gent de 

fora, que decideix participar de forma acti-

va en un concurs com el que hem plante-

jat”. Bou també ha donat l’enhorabona al 

dissenyador de la portada guanyadora que 

“aporta molta frescor, és una portada dife-

rent i amb molt d’estil”.

Azucena Martí, di-
rectora territorial de 
Sanitat i Salut Pública, 
acompanyada de la di-
rectora de Salut Públi-
ca del Centre de Salut 
Pública de Benicarló, 
Elvira Mensat, Enrique 
Manzano, director d’In-
fermeria d’Atenció Pri-
mària i Ana Arizón, ge-
rent del Departament 
de Salut de Vinaròs, 
s’ha reunit a Alcalà de 
Xivert amb els alcaldes 
d’Alcalà de Xivert i San-
ta Magdalena i la regi-
dora de Sanitat d’Al-
calà-Alcossebre.

Martí ha anunciat que la conselleria de 
Sanitat es farà càrrec, a través d’una subven-
ció que ha sol·licitat l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, de la millora de l’accessibilitat 
del consultori mèdic auxiliar. Azucena Mar-
tí, al mateix temps, ha exposat als alcaldes 
tots els detalls de les últimes inversions re-
alitzades en l’hospital comarcal de Vinaròs, 
que sumen més de 4 milions d’euros.

Així, la directora territorial de Sanitat ha 
explicat que “hem renovat la torre d’esteri-
lització, que era una reivindicació històrica, 
ens farem càrrec de l’obra d’instal·lació de 
l’equip de ressonància magnètica, que per-

metrà que l’aparell a principis del pròxim 
any ja estiga en funcionament, ja disposem 
d’un nefròleg, s’ha començat a digitalitzar 
totes les històries, la qual cosa permetrà 
que els dos sistemes informàtics actuals es-
tiguen integrats, hem millorat el sistema in-
formàtic i la farmàcia i hem habilitat 22 pla-
ces, perquè s’engegara la tercera planta de 
l’hospital comarcal”. En aquest sentit, Martí 
recorda, que la tercera planta de l’Hospital 
comarcal de Vinaròs està ja oberta, amb 
19 habitacions individuals per a donar una 
major confortabilitat, tant als pacients com 
a les seues famílies.

La directora territorial de Sanitat 
es reuneix amb els alcaldes 
de Santa Magdalena i Alcalà-Alcosssebre
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D’altra banda, des de la direcció territori-
al de Sanitat s’ha anunciat, que està previs-
ta “la creació d’un hospital de dia de Salut 
Mental amb especialistes i un terapeuta, 
es traslladarà l’heliport de l’avinguda Gil de 
Atrocillo de Vinaròs al pàrquing d’enfront 
de l’Hospital i es dotarà a tots els centres 
de salut del departament d’un espiròme-
tre perquè es puguen realitzar una sèrie de 
proves sense necessitat d’acudir al nefrò-
leg”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha agraït l’esforç de la conselleria en temes 
com la Unitat d’Hospitalització Domicili-
ària que “està donant uns resultats molt 

positius, encara que evidentment, els con-
sultoris auxiliars sempre tenen manques, 
perquè som pobles xicotets amb necessi-
tats grans”. De fet, Bou ha tornat a reclamar 
més hores d’atenció per part de la pediatra, 
ja que únicament passa consulta en San-
ta Magdalena un dia a la setmana, durant 
unes hores.

La directora del Centre de Salut Pública, 
Elvira Mensat, per la seua banda, ha convi-
dat als consistoris a sumar-se a la Xarxa de 
la Salut, la qual cosa els permetrà sol·licitar 
una sèrie de subvencions dins del 4t Pla de 
Salut de la Generalitat.

Els operaris de la brigada EPAMER de 
Santa Magdalena s’han encarregat dels 
treballs de neteja i rehabilitació de la pis-
cina municipal, que enguany ha obert les 
seues portes el 15 de juny. Concretament és 
procedia al buidatge dels dos gots i es van 
dur a terme treballs de neteja i de reposició 
de l’enrajolat. Al mateix temps, es va millo-
rar part del clavegueram del sobreeixidor 
perimetral, que es trobava molt deteriorat.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha explicat que: “es tracta de treballs 
de manteniment i posada a punt de les 

piscines, que realitzem tots els anys. Es re-
visen, d’altra banda totes les bombes i tots 
els accessoris de la instal·lació, perquè tot 
funcione correctament”.

Treballs de neteja a les 
piscines municipals

La Fira de la Cirera de La Salzadella s’ha 
convertit ja en un esdeveniment d’obliga-
da assistència per a Santa Magdalena, que 
un any més i responent a la invitació de 
l’Ajuntament de La Salzadella ha participat 
amb un estand propi, en el qual ha donat a 
conèixer els principals atractius de la locali-
tat. El mal temps, durant la jornada de diu-

menge, va fer que el consistori, únicament 
participara en la fira el dissabte.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha valorat de forma molt positiva la partici-
pació del consistori en la fira. “El dissabte, 
centenars de persones es van interessar pel 
nostre ric patrimoni històric i sobretot na-
tural. Els visitants van preguntar principal-

Santa Magdalena atrau l’atenció de centenars 
de visitants de la Fira de la Cirera de La Salzadella

ment per les rutes senderistes i tot 
el que envolta al Parc Natural de la 
Serra d’Irta”.

A més, enguany com a novetat, 
l’Ajuntament va instal·lar una pan-
talla de plasma, en la qual es repro-
duïa el vídeo de ‘Santa Magdalena. 
Essència Natural’, així com el de la 
Sendera Mirador Templer de la Di-
putació. “Hem fet un pas endavant 
en la promoció de Santa Magdale-
na com a municipi referent quant 
a patrimoni natural i estem treba-
llant per a situar a la població en les 
principals fires del sector”, comen-
ta l’alcalde de Santa Magdalena.

Els interessats han d’acudir als Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena

La Diputació de Castelló engega la terce-
ra edició del seu programa Castelló Sènior 
amb el qual viatjaran 1240 majors de la pro-
víncia. D’una banda estan els ‘Programes 
de Vacances en la Costa de Castelló’, amb 
estades a Vinaròs, Benicàssim, Alcossebre 
i Peníscola, que possibilitaran que amb un 
preu de 80 euros, els beneficiaris gaudis-
quen d’una estada de sis dies i cinc nits en 
hotels amb entrada en diumenge i eixida el 
divendres, en règim de pensió completa i 
amb un mínim de dues excursions de mig-
dia a recursos turístics.

En el cas dels viatges per l’interior, per 
50 euros, les persones majors es beneficien 
d’un viatge durant tres dies i dues nits en 
dies laborables, inclosa l’estada en hotels 
de localitats de l’interior en règim de mitja 
pensió i visites a diferents municipis on es 
realitzen esmorzars. Finalment també exis-
teix el programa de balnearis amb un preu 
de 125 euros, per a estades de 8 dies/7 nits. 
El programa Castelló Sènior va dirigit a ma-
jors de 65 anys o persones majors de 55 que 

siguen considerades pensionistes.

Totes aquelles persones que estiguen 
interessades a gaudir d’aquest tipus de va-
cances, independentment que hagen viat-
jat en altres ocasions, hauran de portar als 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena el DNI i la targeta SIP.

La Diputació engega el 
programa Castelló Sènior
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Amb el projecte del Pla Castelló 135 
es finalitzaran les obres de la primera 
planta

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha donat llum verda, per unanimitat 
de tots els grups polítics, al projecte de les 
obres de finalització de la planta primera 
de l’Edifici Social o Casa de la Cultura, que 
s’inclou dins del Pla Castelló 135.

El consistori aprovava el 8 de juny, el pro-
jecte i direcció de l’obra, la inversió de la 
qual ascendeix a 90.900 € i que serà finan-
çada per la Diputació, gràcies al Pla Castelló 
135. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, va explicar que el projecte “és el mateix 
del qual vam donar compte el dia que ens 
adherim al Pla Castelló 135 i amb el qual 
pretenem finalitzar els quadres de llum de 
tot l’edifici, les mampares divisòries de la 

planta primera, les baranes de les escales, 
els falsos sostres, la il·luminació, així com les 
mampares dels lavabos i tots els sanitaris”.

Una vegada aprovat el projecte i la di-
recció d’obres s’espera que, en breu, es pu-
guen iniciar aquests treballs, de cara a la fi-
nalització de la futura Casa de la Cultura de 
Santa Magdalena.

Santa Magdalena aprova el projecte 
del Pla Castelló 135

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha signat un manifest institucional, 
per unanimitat, a través del qual recolzen la 
competència de la Generalitat Valenciana 
en matèria de Dret Civil Valencià, tal com 
està previst en l’Estatut d’Autonomia Valen-
cià. D’aquesta manera, s’insta a la modifi-
cació constitucional que possibilite la rein-
tegració del dret civil valencià. En aquest 
sentit, se sol·licita a les Corts Valencianes 
que prenguen la iniciativa de la reforma de 
la Constitució perquè la competència en 
matèria de dret civil, prevista en l’Estatut, 
aprovat tant per les Corts Valencianes com 
per les Corts Generals, tinga encaix dins de 
la Constitució.

D’altra banda, el consistori i després del 

tancament de la sucursal de Cajamar, tam-
bé ha aprovat per unanimitat, instar al Mi-
nisteri d’Economia i a la Generalitat Valenci-
ana perquè regulen la redacció d’un mapa 
de serveis mínims bancaris i a la seua vega-

Santa Magdalena dóna el seu suport a la 
Generalitat perquè possibilite la reintegració 
del dret civil valencià

da, insten a aquelles entitats bancàries, que 
hagen rebut ajudes públiques, a establir les 
mesures oportunes perquè garantisquen 
uns serveis bancaris socials, suficients i dig-
nes en tot el territori.

En aquest sentit, l’alcalde de Santa Mag-

dalena, Sergio Bou, afirma que: “el tanca-
ment de les oficines bancàries complica 
molt el normal desenvolupament de la vida 
en els pobles com el nostre i aprofundeix 
més en la bretxa de serveis existents entre 
els pobles de menor població i la resta”.

Marta Urban, gerent del 
Grup d’Acció Local Maes-
trat-Plana Alta Leader 1420, 
al qual pertany el municipi 
de Santa Magdalena, ha 
estat en la localitat per a 
donar a conèixer a autò-
noms i empresaris les aju-
des previstes en el Progra-
ma de desenvolupament 
rural de la Comunitat Va-
lenciana 2014-2020, per a 
la realització d’operacions 
conforme a l’estratègia de 
desenvolupament local 
participatiu, dels grups 
d’acció local LEADER 2014-
2020. Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena, do-
nava la benvinguda als as-
sistents a la xarrada, que es 
van interessar sobretot per 
les ajudes encaminades a 
millorar la competitivitat 
dels seus negocis.

Aquestes ajudes prete-
nen millorar el desenvolu-
pament dels espais rurals 
a través de la millora de la competitivitat, el 
medi ambient i la qualitat de vida i diversi-
ficació en les àrees rurals. En total són 24 els 
municipis, que s’emmarquen dins d’aques-
ta estratègia, en la qual participen 40 socis. 
Les subvencions són per a actuacions, que 
encara no s’han iniciat i són incompatibles 
amb altres ajudes de fons europeus, amb el 
compromís de mantenir l’activitat durant 

un període de 5 anys, a excepció dels allot-
jaments rurals, que hauran de tenir activi-
tat durant 10 anys.

Qualsevol autònom o empresari inte-
ressat a acollir-se a aquestes ajudes, pot 
posar-se en contacte amb el Grup d’Acció 
Local Maestrat-Plana Alta, al C/ Dr. Miguel 
Barreda Jover 2 de Traiguera o bé a través 
del mail: galmaestratplanaaltaleader@
gmail.com.

La gerent del GAL informa als magdaleners 
sobre les ajudes europees Leader
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Les piscines municipals han estrenat una 
nova zona d’ombra. La instal·lació compta 
ja amb un nou espai d’ombra, habilitat pels 
operaris municipals de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, que una vegada estudi-
ades les necessitats de la instal·lació, ha de-
cidit col·locar de forma permanent un nou 
espai, que permeta gaudir de les piscines 
amb un millor servei.

Nou espai d’ombra en 
la piscina municipal

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, acompanyat de la regidora d’Edu-
cació, Sanitat i Serveis Socials, Tica Moya, 
i un membre de la Comissió de Festes, va 
mantenir una reunió, en el saló de plens de 
l’Ajuntament, amb totes les associacions lo-
cals. L’objectiu de la reunió va ser avançar 
algunes de les principals línies, que seguirà 
la programació de les Festes Patronals, que 
enguany s’han celebrat entre el 21 i el 29 de 
juliol.

Bou va voler concretar amb totes les asso-
ciacions els diferents actes, que conformen 
el programa, ja que són moltes les entitats 
que durant les Festes Patronals programen 
esdeveniments. Al mateix temps, el primer 
edil magdalener, agraïa el treball d’aques-
tes associacions “perquè sense la vostra col-
laboració no seria possible tenir el dinamis-
me que té Santa Magdalena i açò és fruit 
d’un intens treball per la vostra banda”.

L’alcalde de Santa Magdalena presenta la 
programació de festes a les associacions locals

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena donava llum verda a l’adhesió del 
municipi al programa d’oci educatiu, que 
impulsa la Generalitat Valenciana, dins del 
Consell de la Joventut, a través de l’IVAJ.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explicava que “atenent les propostes realit-
zades en aquesta Declaració d’Oci Educatiu 
i tenint en compte que les administracions 
locals som un element clau per a fomentar, 
que els espais municipals i les activitats que 

ací es desenvolupen dirigides a la infància, 
adolescència i la joventut puguen garantir 
l’educació en valors, aprovem aquesta ad-
hesió a les activitats d’Oci Educatiu dirigi-
des a la infància, l’adolescència i la joventut”.

Gràcies a aquesta adhesió, es podrà ac-
cedir a més programes i subvencions, que 
redunden en una millora de la qualitat de 
vida de la infància, adolescència i joventut 
del municipi de Santa Magdalena.

Santa Magdalena s’adhereix al programa 
d’oci educatiu per a joves de la Generalitat

La plaça Constitució de Benicarló acollia 
dissabte, 30 de juny, la 3a edició de la Fira 
de la Joventut, en la qual es van donar cita 
nombrosos col·lectius juvenils de tota la co-
marca i entre ells va destacar la participa-
ció de l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet de Santa Magdalena, que amb el 
regidor de Joventut a l’Ajuntament de San-
ta Magdalena, Eloi Roca, al capdavant, es va 
sumar a aquest esdeveniment.

De fet, es va aprofitar l’ocasió per a pre-
sentar als joves de la comarca, les Festes 
de la Joventut, que amb la col·laboració del 
Motoclub de Bar en Bar i l’Ajuntament de 

Santa Magdalena, organitzaven el 14 de ju-
liol, com a avantsala de les Festes Patronals, 
que se celebraven entre el 21 i el 29 de juliol. 
A més, l’associació també va organitzar la 
‘Pool Party’ en la piscina municipal.

Eloi Roca, regidor de Joventut, ha mos-
trat la seua satisfacció per la participació 
de Santa Magdalena en aquesta fira, ja 
que a més, “ens ha permès entaular relaci-
ons amb la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Benicarló, amb l’objectiu 
de poder impartir en la localitat xerrades 
sobre la prevenció de conductes addictives 
i altres temes relacionats amb la joventut”.

L’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet 
participa en la 3a Fira de la Joventut de Benicarló
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Santa Magdalena celebrava dissabte, 7 
de juliol, el Dia de la Bicicleta, una jornada 

en la qual van participar prop de 100 per-
sones, de totes les edats. Al voltant de les 
19 hores, els ciclistes van iniciar un recorre-
gut pel casc urbà, que finalitzava a la pla-
ça Espanya, lloc en el qual es va realitzar el 
sorteig d’una bicicleta entre tots els partici-
pants.

La sort va voler que, Jordi Muñoz Sorica, 
fora l’afortunat amb aquesta bici, gentilesa 
de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena.

Després del sorteig tots els participants 
van poder gaudir d’una refrescant orxata, 
acompanyada de ‘fartons’.

“Estem molt contents perquè, any rere 
any, molta més gent decideix participar en 
aquest acte, que ja és tot un clàssic i amb 
el qual tractem de potenciar la pràctica 
d’aquest esport”, explica Sergio Bou, alcal-
de de Santa Magdalena.

Prop de 100 persones participen 
en el Dia de la Bicicleta

La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Castelló ha donat llum verda a la modifica-
ció puntual 1/2017 a través de la qual s’in-
corpora sòl dotacional educatiu, al costat 
del col·legi públic, Albert Selma, de Santa 
Magdalena, la qual cosa permetrà ampliar i 
millorar les instal·lacions del centre, dins del 
Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Ja en el mes de març, el ple de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena donava el visti-
plau, en sessió ordinària, a l’aprovació pro-
visional del projecte de delimitació de sòl 
urbà per a la incorporació de sòl dotacional 
educatiu al costat del col·legi públic, Albert 
Selma, així com els vials perimetrals del 
centre i únicament faltava l’aprovació de la 
direcció territorial d’Urbanisme, tràmit que 
s’acaba de complir avui.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na ha explicat que, aquest pas “ens permet 

incorporar sòl dotacional educatiu i sòl per 
als vials perimetrals del col·legi. Es tracta 
d’un pas més, que va en paral·lel a les obres 
d’ampliació i millora del CEIP Albert Selma, 
que s’han inclòs dins del projecte Edificant 
de la Generalitat i que van avançant en la 
seua tramitació”.

Aprovada la modificació puntual que permet 
la incorporació de sòl dotacional educatiu 
al costat del col·legi públic

L’Ajuntament de Santa Magdalena, grà-
cies a la Diputació de Castelló, ha procedit 
a millorar pistes i camins rurals, que es tro-
baven en mal estat. D’aquesta manera, du-
rant 10 dies, la Diputació ha cedit una mà-
quina al consistori per a realitzar una sèrie 
d’actuacions de millora en uns determinats 
camins.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha explicat que “prèviament els operaris del 
EPAMER, en alguns d’aquests camins i pis-
tes rurals, han dut a terme un intens treball 
d’esbrosse, que ara es veurà complementat 
amb l’actuació d’aquesta màquina, que fa-
cilitarà l’accés a agricultors i ramaders a les 
seues respectives finques”.

Segons ha detallat l’alcalde, es millorarà: 

el camí del Pleit, el de la Bassa al Mas fins al 
riu, el camí que va cap al Mas d’Aixudí, camí 
de la Cabaneta, la via que uneix el Mas de 
Melis amb el riu i altres dos trams del camí 
paral·lel a l’autopista AP-7.

Santa Magdalena millora pistes 
i camins rurals en mal estat
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La Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball reso-
lia recentment el programa de subvenció 
d’Ocupació destinada a la contractació de 
persones joves qualificades, EMPUJU, i en 
el cas de Santa Magdalena es concedien 
34.414 €.

Segons ha informat Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena, “ja hem fet la selecció 
de personal d’aquest programa i contrac-
tarem a una mestra per a la Ludoteca, així 
com una assistent sociosanitària, que ens 

permetran seguir mantenint alguns dels 
serveis essencials i bàsics de la nostra po-
blació”.

Les dues persones contractades, a través 
del SERVEF, treballaran durant dotze me-
sos, en les diferents àrees per a la qual han 
sigut seleccionades.

El primer edil magdalener, d’altra banda, 
agraeix “l’interès de la Conselleria d’Econo-
mia en l’engegada d’aquests programes, 
que permeten la contractació de joves i ens 
ajuden a lluitar contra el despoblament”.

Santa Magdalena reforça els serveis bàsics 
amb la contractació d’una mestra 
i una assistent sociosanitària

Dins de l’estratègia de promoció de les 
Festes Patronals, la portada de la revista de 
festes i esdeveniments de les comarques del 
Baix Camp, Terres de l’Ebre i Baix Maestrat, 
Turismedia, ha estat dedicada a les Festes 
Patronals de Santa Magdalena. La portada, 
obra de Miguel Expósito, que fou el guanya-
dor del Concurs de la Portada del Llibre de 
Festes, és la que il·lustra aquesta revista del 
Grup Turismedia, SL. A l’interior de la revista 
també es dedica una pàgina de contingut a 
la promoció de les Festes.

Santa Magdalena intensifica la promoció 
de les seues Festes Patronals

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que “cerquem la màxima reper-
cussió de les nostres festes, perquè són el 
nostre millor exponent, defineixen la nostra 
manera de ser i sentir com a poble”. A més, 
per a Bou, les festes són “la nostra principal 
carta de presentació”.

Al mateix temps, els diaris Mediterráneo, 
Levante i El Mundo, així com TV Alcalà-Al-
cossebre, Canal 56, Infonord, SER Maestrat, 
Ràdio i Televisió Ulldecona, Castellón Infor-
mación, 3x4.info i Diari del Maestrat, entre 
d’altres, han dedicat reportatges especials 
a les Festes Patronals de Santa Magdalena.

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
ha obert les portes del seu Campus d’Estiu, 
dirigit a xiquets d’entre 1 i 12 anys, que fins 
al dia 19 de juliol podran gaudir de totes les 
activitats programades.

Tallers de cuina, activitats enfocades a 
la cura i respecte dels animals, acampada, 
Festa Holi Colors, tallers aquàtics i molta 
diversió són alguns dels ingredients dels 
quals han gaudit els més de 40 alumnes.

Una de les activitats més destacades ha 
estat la ‘Escape Room’, un joc d’aventura 
físic i mental que consisteix a tancar a un 

grup de jugadors en una habitació on hau-
ran de solucionar enigmes i trencaclosques 
de tot tipus per a anar desenllaçant una his-
tòria i aconseguir escapar abans que finalit-
ze el temps disponible d’aquesta habitació.

Els aventurers després de superar una 
sèrie de proves, van poder escapar de la 
sala, passant una divertida jornada. D’altra 
banda, els més xicotets del campus van 
experimentar amb els seus peus diferents 
textures. També va haver-hi una acampada 
en la zona enjardinada del pavelló polies-
portiu municipal.

Santa Magdalena obri les portes 
del seu Campus d’Estiu
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La Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori 
ha convocat les ajudes al lloguer, a la 
rehabilitació d’habitatges, a la rehabi-
litació d’edificis i a la millora de l’efici-
ència energètica, segons publica el Di-
ari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). Qualsevol persona interessa-
da a conèixer aquestes ajudes, pot di-
rigir-se als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena.

Aquestes ajudes s’emmarquen en el 
Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. Per a 
poder convocar al més prompte pos-
sible aquestes ajudes davant el retard 
de l’anterior executiu nacional a l’hora 
aprovar el Pla Estatal d’Habitatge, la 
Conselleria va incloure en els Pressupostos 
de la Generalitat per a 2018 unes partides 
amb fons propis que a més d’haver permès 
avançar les subvencions, també garanti-
ran que s’incremente la seua quantia i que 
aquestes ajudes arriben al major nombre 
de beneficiaris possibles, mentre es tramita 
el conveni entre el Ministeri de Foment i la 
Generalitat, per a l’execució del Pla Estatal.

A través d’aquests convenis de col·labo-
ració amb el ministeri, la Conselleria ges-
tionarà un total de 42.601.000 euros per a 
ajudes al lloguer, rehabilitació d’edificis, mi-
llores de l’eficiència energètica i reforma de 
l’interior d’habitatges.

Les ajudes al lloguer aconseguiran fins 
a un 40% del lloguer, amb un màxim de 
2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% 
del lloguer si tots els membres de la unitat 
de convivència tenen més de 65 anys.

Pel que fa a les ajudes a joves, poden ar-

ribar fins al 50% de la renda del lloguer i és 
necessaris que tots membres de la unitat 
familiar tinguen menys de 35 anys, com a 
excepció poden formar part d’aquesta uni-
tat de convivència persones majors de 35 
anys que siguen dependents.

Tots dos programes subvencionaran els 
rebuts del lloguer des de l’1 de gener fins al 
31 de desembre de 2018 i van dirigits a uni-
tats de convivència que no superen tres ve-
gades l’Indicador Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples, IPREM.

Pel que fa a les ajudes de rehabilitació 
d’edificis, aquests immobles han d’haver-se 
construït abans de 1996 i que almenys el 
50% dels habitatges siguen domicili habi-
tual dels seus residents. Les ajudes subven-
cionaran fins al 40% de les obres amb un 
màxim de 3.000 euros per habitatge per a 
conservació, 8.000 euros per a accessibilitat 
i altres 8.000 euros per habitatge per a mi-
llora d’eficiència energètica de l’edifici.

La Generalitat convoca 
les ajudes per al 
lloguer, la rehabilitació 
d’edificis, la reforma 
d’habitatges i 
l’eficiència energètica

La Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana ha resolt concedir a 
l’ajuntament de Santa Magdalena, 110.000 
€, corresponents al Programa de subven-
cions Iniciativa Social, destinades a la con-
tractació de persones aturades per corpo-
racions locals de la Comunitat Valenciana, 
per a la realització d’accions previstes en 
plans o procediments d’emergències en 
l’àmbit forestal.

L’objecte d’aquestes subvencions és 
la contractació de persones aturades per 
part de l’Ajuntament de Santa Magdalena. 
“Les persones contractades, que en seran 
10, realitzaran accions previstes en plans o 
procediments d’emergències en l’àmbit 
forestal”, segons ha detallat, Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena, qui ha mostrat 

la seua satisfacció “perquè tal com ens van 
assegurar s’està donant una continuïtat als 
diferents plans d’ocupació, que ens estan 
possibilitant contractar a persones de la lo-
calitat, que es troben aturats”.

Santa Magdalena rebrà 110.000 € per 
a la contractació de persones dins del Pla Emerge

El Diari Oficial de la Generalitat Valenci-
ana ja ha publicat la resolució de l’Agència 
Valenciana de Turisme, a través de la qual, 
es concedeix a l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, una subvenció total de 22.856 € per 
a la millora i potenciació dels recursos turís-
tics dels quals disposa la població.

Concretament, les línies d’ajudes que 
han sigut concedides al consistori són dos. 
D’una banda, una subvenció de 12.856 € 
per a la indicació de recursos turístics, que 
servirà per a instal·lar dos tòtems o quioscos 
digitals, que serviran de punt d’informació 
als visitants i la ubicació dels quals serà la 
plaça de l’església i l’ajuntament de Santa 
Magdalena i per un altre, per a la contracta-
ció de l’informador turístic.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha mostrat la seua satisfacció perquè “una 

vegada més el govern de la Generalitat, 
aposta per donar dinamisme a les poblaci-
ons i en Santa Magdalena estem treballant 
per potenciar la localitat com a municipi 
turístic rural i amb ajudes com aquesta, 
que ens acaba de concedir el Consell, a poc 
a poc estem donant xicotetes petjades en 
matèria de promoció turística”.

L’Agència Valenciana de Turisme 
concedeix una subvenció de 22.856 €
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es tracta d’un camí, que es va construir fa 
ja 27 anys.

“Es tracta d’una actuació molt deman-
dada i prioritària. De fet, portem anys recla-
mant a la Generalitat una millora d’aquest 

vial i per fi ara, el govern de Ximo Puig, ha 
sigut sensible a les nostres peticions”, ha 
comentat l’alcalde de Santa Magdalena. 
Està previst que els treballs concloguen en 
un mes i mig, aproximadament.

El Patronat Provincial de 
Turisme ha editat la nova 
guia turística de Santa 
Magdalena

L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ja ha començat a distri-
buir la nova guia turística de la 
qual disposa la població i que 
ha sigut editada pel Patronat 
Provincial de Turisme de la Di-
putació de Castelló. D’aquesta 
manera, i sota el paraigua de la 
marca, Castelló Mediterráneo. 
Disfruta Costa Azahar!, el con-
sistori magdalenero s’ha encar-
regat de gestionar els continguts de la nova 
guia turística, en la qual es recull la història 
i localització de la població.

A més, es destaquen els punts més 
atractius de Santa Magdalena, com el Cas-
tell Polpís, l’ermita de Sant Vicent, l’església 
de Santa María Magdalena, el Parc Natural 
de la Serra d’Irta o les Festes Populars de la 
població. En la part posterior de la guia fi-
gura un mapa de tota la província, amb lo-
calització destacada de Santa Magdalena, 
així com els telèfons de contacte de l’ajun-
tament i la pàgina web de la població.

De la nova guia, de moment, s’han editat 

1000 exemplars, en castellà, encara que des 
del consistori no es descarta la possibilitat 
de llançar més material promocional en 
valencià i anglés, que es distribuirà tant en 
les oficines municipals de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, com en els diferents es-
deveniments promocionals als quals acu-
deix la població al llarg de l’any.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
afirma que: “estem intensificant la labor de 
promoció i difusió del municipi i gràcies al 
treball conjunt del Patronat Provincial de 
Turisme i el departament de comunicació, 
hem editat aquesta nova guia, que ens aju-
darà a donar a conéixer millor els nostres 
recursos turístics”.

Santa Magdalena 
disposa de nou 
material 
promocional

La Generalitat ja ha iniciat les obres de 
repavimentació del camí rural que va de 
Santa Magdalena de Polpís a la Salzadella, 
uns treballs que executa BECSA S.A i que 
suposaran una inversió de més de 256.944 
€, per part del Consell.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na de Polpís, ha explicat que, “la Genera-
litat Valenciana durà a terme una actua-
ció en els 6 quilòmetres, que es troben en 
més mal estat i que necessiten d’una ur-
gent actuació.” I és que, cal recordar que 

Arranquen les obres de millora 
del camí Santa Magdalena-Salzadella

L’Ajuntament de Santa Magdale-
na ja ha rebut l’informe tècnic pre-
liminar per a la remodelació de la 
rampa d’accés al consultori mèdic 
auxiliar, per part de la conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública. 
D’aquesta manera, segons ha de-
tallat l’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, ara “des de l’Ajuntament 
procedirem a redactar el projec-
te bàsic i d’execució, que després 
remetrem a la conselleria, perquè 
emeta l’informe de conformitat i po-
der així avançar en les futures obres 
de millora de l’accessibilitat de tota 
la instal·lació”.

El primer edil magdalener ha explicat 
que es “remodelarà la rampa d’accés al 
consultori per a adequar-la a la normativa 
d’accessibilitat i es condicionarà la franja de 
terreny adjacent, per la dreta del consulto-
ri, asfaltant-la amb formigó imprés a fi de 
possibilitar l’ús de la rampa i alhora servir 
de zona d’aparcament, càrrega i descàrre-

ga de pacients a ambulàncies”. El pressu-
post d’aquestes obres de condicionament 
està fixat en 23.044,34 € i per a la realitza-
ció d’aquestes obres, l’Ajuntament de San-
ta Magdalena s’acollirà a les subvencions 
per a la intervenció arquitectònica en locals 
destinats a la prestació d’assistència sanità-
ria per part de la conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
remet l’informe tècnic preliminar sobre la millora 
de l’accessibilitat al consultori mèdic
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El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha donat el vistiplau a la memòria 
redactada per l’arquitecte municipal per a 
l’adequació i ampliació del CEIP Albert Sel-
ma, per a la seua adequació al perfil escolar 
de dues aules d’infantil més 4 de primària i 
menjador per a 80 comensals, en dos torns. 
Un projecte que, d’altra banda, ja havia si-
gut ratificat prèviament pel Consell Escolar, 
celebrat el 17 de juliol.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha explicat que, d’altra banda, el con-
sistori ha aprovat l’adhesió al Pla de Millora 
d’Infraestructures Educatives, el Pla Edifi-
cant de la conselleria d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport, la qual cosa a més 
també suposa la petició de delegació de 

competències per part de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, amb la finalitat d’agilitar 
tota la tramitació i inici de les citades obres 
d’ampliació i millora del col·legi públic de 
Santa Magdalena.

Bou afirma que “seguim avançant en la 
tramitació de l’inici de les obres del CEIP 
Albert Selma, obres molt demandades i 
que esperem que s’inicien al més prompte 
possible, perquè redundaran en una millor 
qualitat educativa per als xiquets i xiquetes 
de Santa Magdalena”.

Aprovada la delegació 
de competències 
del Pla Edificant

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
acordat la seua adhesió al Pla de Salut 2016-
2020 de la Comunitat Valenciana. “El IV Pla 
de Salut: Salut en totes l’edats. Salut en to-
tes les polítiques, persegueix millorar el ni-
vell de salut i reduir les desigualtats en salut 
en la nostra societat, amb actuacions con-
cretes des de l’administració i comptant 
amb la participació ciutadana”, ha explicat 
Sergio Bou.

El IV Pla de Salut 2016-2020 s’articula 
entorn de cinc línies estratègiques, la inno-
vació i reorientació del sistema sanitari i la 
seua orientació cap a la cronicitat, la reduc-
ció de les desigualtats en salut, la cura de la 
salut en totes les etapes i en tots els entorns 
de vida. Posa especial èmfasi a potenciar 
aquells recursos comunitaris, que generen 
salut i té entre els seus valors i principis fo-
namentals l’equitat, la coordinació i la par-
ticipació ciutadana.

El primer edil magdalenero ha comen-
tat que: “les actuacions en l’àmbit local se 
centraran en accions formatives i de capa-
citació dels membres del grup impulsor del 
projecte, anàlisi de la situació de salut del 
municipi de forma participativa, incorpo-
rant els recursos locals, que generen salut i 
el desenvolupament de projectes orientats 
a promoure la salut en les diferents edats 
i en els diferents entorns de la vida de les 
persones en l’àmbit municipal”.

Santa Magdalena s’adhereix al 
Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na publica la resolució del director general 
d’Administració Local de la Generalitat, a 
través de la qual concedeix a l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, una subvenció de 
36.280,64 € per a la instal·lació d’un ascen-
sor en l’Edifici Social, que està a punt de fi-
nalitzar les seues obres.

Aquesta subvenció és del 100% del cost 
de la instal·lació de l’ascensor i s’emmarca 
dins de les ajudes de la Generalitat, desti-
nades a finançar actuacions a realitzar pels 
municipis i entitats locals referides a facili-
tar l’accessibilitat a les cases consistorials i 
edificis públics, a través de l’eliminació de 
barreres arquitectòniques.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha destacat la importància d’“adaptar els 

nostres edificis i fer-los accessibles, gràcies 
a subvencions com aquesta del 100%, que 
són tan importants per als nostres pobles 
i per a la nostra gent, sobretot perquè per-
meten a qualsevol persona, indistintament 
de la seua mobilitat, l’accés a les infraes-
tructures de les quals disposem a la nostra 
localitat”.

La Generalitat concedeix 36.280 € per a la 
instal·lació de l’ascensor de l’Edifici Social

La Diputació ha resolt concedir a l’ajun-
tament de Santa Magdalena una ajuda de 
2.881 € per a la contractació de transport 
rural amb finalitats mèdiques, dins del pro-
grama, Repoblem, per a lluitar contra el 
despoblament en els municipis d’interior 
de la província de Castelló.

Aquesta ajuda busca solucionar els pro-
blemes de transport, sobretot de la gent 
gran, d’àmbits rurals, que en nombroses 
ocasions no poden desplaçar-se fins als 
centres mèdics i en algun cas opten per 
anar-se a viure a les grans ciutats, on estan 
els hospitals de referència. Ara amb aques-
ta ajuda, es pretén evitar aquest despobla-
ment. Sergio Bou, afirma que: “els veïns de 
Santa Magdalena, que necessiten aquest 

servei de transport poden posar-se en con-
tacte amb els Serveis Socials del consistori 
on se’ls facilitarà més informació”.

La Diputació concedeix 
una ajuda per a 
transport rural amb 
finalitats mèdiques

6564



El saló de plens de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, ha acollit 
un taller d’alfabetització digital, 
organitzat per l’Obsedi Maestrat 
Litoral, del que forma part l’Ajun-
tament de Santa Magdalena i que 
va ser impartit per la formadora, 
Sonia Agramunt.

Prop de 15 persones van participar en el 
taller, en el qual es van donar a conèixer les 
diferents maneres de relacionar-se amb les 
administracions, de forma totalment elec-
trònica. Conceptes com el DNI electrònic, o 
els diferents tipus de certificats digitals, que 
existeixen en l’actualitat, així com l’ús i pro-

tecció que s’ha de fer d’ells, van ser alguns 
dels temes, que es van abordar durant les 
prop de dues hores, que va durar la xarrada.

A més, des de l’Obsedi també es van 
oferir als assistents algunes pautes sobre la 
Llei de Protecció de Dades, així com eines 
per a poder complir amb la llei, enfocades 
sobretot a les xicotetes i mitjanes empreses.

Formació en temes 
d’administració 
electrònica

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena ja ha posat en marxa, 
en col·laboració amb l’Institut Valencià de 
la Joventut, un taller de fotografia i vídeo, 
dirigit a joves de 12 i 30 anys, que està sent 
impartit per la productora valenciana, AKA.

Els 6 alumnes estan rebent, en el saló de 
plens de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na, tot tipus de nocions, sobretot pràcti-
ques, relacionades amb el món de la imat-

ge, ja que es donen a conéixer aspectes 
relacionats tant amb la fotografia com amb 
el vídeo. A més, de les explicacions en aula, 
els joves realitzaran eixides per la població 
amb l’objectiu de posar en pràctica els co-
neixements adquirits durant les sessions.

El curs és completament gratuït i és fi-
nançat a través d’una subvenció, que l’IVAJ 
ha concedit a l’ajuntament i es prolongarà 
fins al 21 de setembre.

Arranquen les classes del taller 
de fotografia i vídeo

La Brigada 
d’Obres i Serveis 
de l’Ajuntament 
de Santa Magdale-
na ha treballat en 
l’adequació i posa-
da a punt de les ins-
tal·lacions del CEIP 
Albert Selma, de 
cara a l’inici del curs 
escolar 2018-19.

En aquest sentit, 
els operaris muni-
cipals han realitzat 
tasques d’esbrosse 
de tot el pati del col-
legi i han adequat 
la pista exterior per 
a la pràctica espor-
tiva. A més, s’ha procedit a la revisió de tot 
l’edifici, amb l’objectiu de comprovar que 
tot està llest per a l’arrencada del curs en el 
col·legi públic.

“Hem realitzat la posada a punt habitual 

del col·legi, reparant aquells elements que 
es trobaven deteriorats i sobretot els treba-
lladors de la brigada s’han encarregat de la 
neteja tant de l’edifici com del jardí i pista 
exterior”, assenyala Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena.

Santa Magdalena adequa el col·legi 
per a l’inici del curs escolar

El divendres, dia 7 de setembre, va tindre 
lloc, al saló Gòtic de Benicarló, la presenta-
ció de la memòria d’activitat i conclusions 
prèvies del programa experimental OBSE-
DI MAESTRAT LITORAL 2017 davant dels 
AODL’S i responsables polítics integrants 
del PACTE MAESTRAT LITORAL i dels pro-
fessors Vicente Budí i Manuel Cantavella 
de l’Institut Interuniversitari de Desenvolu-
pament Local i Departament d’Economia 
de la Universitat Jaume I de Castelló, res-
ponsables de la coordinació i avaluació dels 
pactes territorials a la província de Castelló. 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena i 

Raquel Escrig, Treballadora Social, assisti-
ren com a representants de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena.

L’Obsedi Maestrat Litoral presenta 
la seua memòria d’activitats
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L’Ajuntament de Santa Magdalena ja 
ha adjudicat les obres, que es finançaran 
a través de la Diputació i que corresponen 
al Pla Castelló 135. Uns treballs que, una ve-
gada completats, permetran finalitzar tant 
la planta baixa com la primera de l’Edifici 
Social.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha explicat que el citat Pla s’ha dividit 
en tres lots, que han sigut adjudicats, un a 
Mirton Armarios S.L, per un import de 45.175 
€ i en el qual s’inclouen totes les mampares 
divisòries de la Biblioteca, que se situarà en 
el primer pis, així com els separadors dels 

banys i la barana. El segon dels lots s’ha 
adjudicat a Construcciones Eléctricas Be-
nicarló S. L per 18.247,12 € i fa referència a 
diferents quadres elèctrics, mentre que el 
tercer i últim lot, l’adjudicatari del qual ha 
sigut també Construcciones Eléctricas Be-
nicarló S.L, ascendeix a 20.431,12 € i servirà 
per a la instal·lació dels aparells de calefac-
ció, ventilació i aire condicionat. “Les obres 
estan molt avançades i ens trobem ja en 
l’última fase dels treballs de construcció de 
l’Edifici Social, que abans que finalitze l’any 
estarà ja executat”, afig l’alcalde de Santa 
Magdalena.

Santa Magdalena adjudica 
les obres del Pla Castelló 135

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
adjudicat a l’empresa, COELBE les obres 
d’instal·lació i posada en funcionament de 
l’ascensor del Centre Social el cost del qual, 
36.280 € serà finançat íntegrament a través 
una subvenció de la Generalitat Valenciana.

Aquesta subvenció s’emmarca dins de 
les ajudes de la Generalitat, destinades a 
finançar actuacions a realitzar pels munici-
pis i entitats locals referides a facilitar l’ac-
cessibilitat a les cases consistorials i edificis 
públics, a través de l’eliminació de barreres 

arquitectòniques.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha destacat la importància “d’adaptar els 
nostres edificis i fer-los accessibles, gràcies 
a subvencions com aquesta del 100%, que 
són tan importants per als nostres pobles 
i per a la nostra gent, sobretot perquè per-
meten a qualsevol persona, indistintament 
de la seua mobilitat, l’accés a les infraes-
tructures de les quals disposem en la nos-
tra localitat”.

Instal·lat l’ascensor del Centre Social

L’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, s’ha reunit amb la sub-
delegada del Govern a Castelló, 
Soledad Ten Bachero, amb l’ob-
jectiu de traslladar-li les diferents 
qüestions, que afecten la localitat 
i la gestió de la qual correspon al 
govern d’Espanya.

Sergio Bou ha plantejat a la 
subdelegada que, una vegada 
alliberada l’AP-7 i aquesta es con-
vertisca en l’A7, Santa Magdalena 
tinga un accés, de manera que 
no quede la localitat aïllada. D’altra banda, 
l’alcalde de Santa Magdalena ha recordat a 
Ten Bachero, que “segueix pendent d’exe-
cutar el projecte de drenatge integral de 
la Rambla d’Alcalà, que ja va ser presentat 
l’any 2007 i adjudicat i redactat en 2011 i que 
està guardat en un calaix. El projecte ha de 
ser reactivat, no podem esperar que ocór-
rega un episodi de pluja intensa o torrenci-
al, com va ocórrer amb les inundacions de 
2003, perquè això suposa un problema no 
solament per als veïns de Santa Magdale-
na sinó d’altres localitats, així com per a les 
principals vies de comunicació”.

L’alcalde ha plantejat a la subdelegada 

una altra reivindicació històrica, la de la pa-
rada de trens, una vegada s’implante la línia 
de rodalies entre Castelló i Vinaròs. “Crec 
que no demanem massa, sinó que almenys 
paren dos trens, un en cada sentit”. Per a 
Bou la reunió ha sigut molt cordial i “ens 
ha manifestat que estudiaran tot el que li 
hem traslladat i que ho situaran en l’agen-
da del govern”. I és que, l’alcalde de Santa 
Magdalena recorda que: “havíem demanat 
fins a 6 ocasions una reunió amb l’anterior 
subdelegat, sense aconseguir-ho i ara des-
prés d’una carta enviada el 30 d’agost, hem 
aconseguit que pràcticament en 10 dies 
ens concertara una entrevista la nova sub-
delegada”.

L’alcalde de Santa Magdalena es reuneix 
amb la subdelegada del govern a Castelló

L’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, assistia a la preestrena 
del primer capítol de la sèrie ‘Terri-
torio Templario’ del Canal Història, 
que ha patrocinat la Diputació de 
Castelló i que es va emetre entre 

L’alcalde de Santa 
Magdalena assisteix 
a la presentació del 
primer capítol de 
‘Territorio Templario’
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el 24 de setembre i el 22 d’octubre en les 
principals plataformes de televisió del nos-
tre país.

El primer capítol es va centrar en la his-
tòria de l’últim castell del Temple, el de Pe-
níscola, mentre que tal com va explicar el 
president de la Diputació de Castelló, Javier 
Moliner, la resta de capítols han recorregut 
totes les terres del Maestrat en les quals 
l’ordre va tindre presència. De fet, el ter-
cer capítol es va centrar en Xivert i Polpís, 
els castells que van posseir els templers a 
les muntanyes d’Irta. Aquest capítol es va 
emetre l’1 d’octubre, a les 22 h.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha expressat la seua satisfacció per l’“aparició 

d’espectaculars imatges del nostre principal 
senyal d’identitat, el castell, que sens dubte 
va arribar a milions de teleespectadors, que 
cada setmana segueixen els diferents capí-
tols d’aquesta sèrie”. Per a l’Ajuntament de 
Santa Magdalena “aquest tipus d’iniciatives, 
ens ajuden moltíssim en la promoció de la 
nostra localitat i per descomptat de la nos-
tra història”.

Per a l’alcalde de Santa Magdalena, “do-
nar a conéixer el nostre passat templer, a 
través del castell de Polpís,és construir no-
ves oportunitats de futur per al nostre po-
ble i per a la nostra gent. És sens dubte un 
bon reclam turístic i més amb la qualitat, 
que hem pogut comprovar que treballen 
des del canal Història”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, 
que ja es poden sol·licitar les ajudes per a 
transport rural amb finalitats mèdiques. 
En aquest sentit, la Diputació ha concedit 
a l’Ajuntament de la localitat una subven-
ció de més de 2.800 €, per a la contractació 
d’aquest transport dins del programa, Re-
poblem, que lluita contra el despoblament 
en els municipis d’interior de la província 
de Castelló. Així, es podran finançar els 
desplaçaments amb finalitats mèdiques, 
efectuats en taxi. Concretament s’inclouen: 
l’assistència a consultes externes, tant en 
hospitals públics com privats i les visites a 

serveis d’optometria, revisió auditiva i odon-
tologia, situats en el municipi més pròxim a 
Santa Magdalena.

Aquesta ajuda busca solucionar els pro-
blemes de transport, sobretot de la gent 
gran, d’àmbits rurals, que en alguna oca-
sió no poden desplaçar-se fins als centres 
mèdics i hi ha casos en els quals opten per 
anar-se a viure a les grans ciutats, on estan 
els hospitals de referència. Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena, afirma que: “els 
veïns de Santa Magdalena, que necessiten 
aquest servei de transport poden posar-se 
en contacte amb els Serveis Socials del 
consistori on se’ls facilitarà més informació”.

Ja es pot sol·licitar l’ajuda per a transport rural 
amb finalitats mèdiques

Enrique Orero, coordinador de 
l’Obsedi Maestrat Litoral, acompa-
nyat de l’alcaldessa de Benicarló, 
Xaro Miralles i davant la presència 
dels alcaldes de Sant Rafael del 
Riu i Santa Magdalena, l’alcaldes-
sa de Càlig i els regidors i regidores 
d’Ocupació de Peníscola, Benicar-
ló, Vinaròs i Alcalà de Xivert-Alcos-
sebre, ha presentat les conclusions 
i la memòria d’activitat de l’Obse-
di, un observatori, nascut del Pac-
te Maestrat Litoral, en el marc del 
programa del foment dels acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvo-
lupament local en la Comunitat Valenciana.

L’Obsedi, a partir del diagnòstic territori-
al per a l’ocupació del Maestrat Litoral, ha 
gestionat un total de 24 ofertes de treball, 
s’han gestionat 130 perfils, s’han realitzat 
un total de 115 orientacions personalitza-
des, 17 visites a Ajuntaments i associacions, 
s’ha efectuat orientació laboral a dues em-
preses i s’han impartit un total de 10 tallers, 
dins dels 8 municipis, que formen part del 
Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Li-
toral.

Orero després de l’exposició dels princi-
pals objectius que, s’han materialitzat ha 
explicat que encara queden 4 àrees en les 
quals treballar: “la millora de la qualitat de 
l’ocupació, l’impuls que necessita el comerç 
local, la desestacionalització turística i la 

desconnexió existent entre l’administració i 
el teixit empresarial, ja que encara s’han de 
treballar més aquestes sinergies”.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, per la seua part, ha destacat “l’extraor-
dinari treball de les persones contractades 
des del Pacte Territorial, en l’elaboració del 
diagnòstic sobre la situació del mercat la-
boral, així com dels ADL dels Ajuntaments”. 
Al mateix temps, ha remarcat l’aposta de la 
Generalitat, que “s’ha interessat per conéi-
xer la realitat laboral de la nostra comarca, 
en una col·laboració entre SERVEF, Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i els 8 municipis: 
Vinaròs, Peníscola, Sant Rafel del Riu, Sant 
Jordi, Santa Magdalena de Polpís, Alcalà 
de Xivert-Alcossebre i Benicarló”. És més, 
Bou entén que es donarà “una continuïtat 
al Pacte i que aconseguirem que la nostra 
comarca tinga treballs millors, de més qua-
litat i més duradors”.

L’Obsedi Maestrat Litoral presenta 
les seues conclusions

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha mostrat la seua satisfacció per l’es-
tat en el qual ha quedat el camí, que uneix 
la població amb La Salzadella, després dels 
treballs de millora i pavimentació, que ha 
dut a terme la Generalitat i que han supo-

sat una inversió de 256.944 €, que ha cor-
regut íntegrament a càrrec de la Genera-
litat. Concretament s’ha intervingut en 6 
quilòmetres de carretera, que són els que 
van entre el Pou Nou i l’ermita de Sant Jo-
sep.

Conclouen les obres de millora 
del camí a La Salzadella
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Bou afirma que: “des del consistori es-
tem molt satisfets amb el resultat d’aques-
tes obres, tan demandades, i que després 
de 9 anys de reivindicació, hem aconseguit 
que el govern de la Generalitat es faça càr-
rec del 100% del cost d’aquestes”. A més, el 
primer edil magdalenero comenta que “els 
treballs han suposat un abans i un després, 
sobretot quant a seguretat viària, ja que a 
més de l’asfaltat, en alguns punts s’han mi-
llorat les cunetes i els entradors a les explo-
tacions agrícoles”. I és que aquest camí, a 

part d’unir a Santa Magdalena amb La Sal-
zadella, suposa un punt d’accés molt im-
portant de l’interior a la costa i viceversa.

Amb motiu de la festivitat del 9 d’Octu-
bre, Dia de la Comunitat Valenciana, l’Ajun-
tament de Santa Magdalena, a través de 
les regidories de Cultura i Joventut, progra-
mava una sèrie d’activitats, amb l’objectiu 
de commemorar la festa dels valencians i 
valencianes. D’aquesta manera, el dimarts, 
9 d’octubre, entre les 10 i les 14 hores, es va 

instal·lar un parc infantil en les instal·lacions 
del pavelló poliesportiu, perquè els més 
xicotets gaudiren d’aquesta jornada tan es-
pecial.

D’altra banda, el divendres, 12 d’octubre, 
s’inaugurava a La Capella, una exposició 
dels treballs dels alumnes del Taller de Fo-

Activitats per a commemorar el 
9 d’Octubre a Santa Magdalena

tografia per a joves, organitzat per la regi-
doria de Joventut de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena i que ha comptat amb la col·la-
boració de l’Institut Valencià de la Joventut.

La mostra s’inaugurava, el divendres, 12 
d’octubre, a la vesprada i comptava amb la 
presència de l’alcalde, Sergio Bou i la cor-
poració municipal, així com els alumnes del 
Taller de Fotografia, impartit per AKA Pro-
duccions.

Els visitants de l’exposició van poder con-
templar, a través de 18 instantànies, alguns 

dels treballs fets pels alumnes del taller. En 
la mostra també s’ha donat a conéixer un 
videoclip, en el qual els mateixos alumnes 
han sigut els protagonistes d’aquest.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
assenyala que: “es tracta d’un taller, que ens 
van demanar els joves en una reunió, i el re-
sultat, a la vista està, ha sigut molt bo. Ara 
continuarem treballant i comptant amb la 
seua opinió, de cara a futures accions, que 
redunden en la millora de l’oferta de forma-
ció i oci en el nostre municipi”.

La conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball de la Ge-
neralitat Valenciana, ja ha donat el visti-
plau a la línia d’ajudes per al foment de la 
contractació en les corporacions locals, 
corresponents als programes EMCORP 
i EMCORD de l’any 2018. Concretament, 
l’Ajuntament de Santa Magdalena rebrà un 
total de 35.868 €, que servirà per a contrac-
tar a 4 persones, durant 6 mesos.

Els programes EMCORP i EMCORD de la 
Generalitat, s’emmarquen dins del Pla Ava-
lem Territori del Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació 2016-2022 i tenen com a objectiu 
la contractació de persones, que estiguen 
inscrites com a demandants d’ocupació en 
el SERVEF. El programa EMCORP es para 
persones aturades de llarga durada, men-
tre que l’EMCORD va destinat a persones 
parades, d’almenys 30 anys d’edat.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, afirma que: “novament la Generalitat, 

atén les necessitats de l’administració local 
i dóna continuïtat als diferents plans d’ocu-
pació, que ja vam iniciar l’any passat i que, 
sens dubte estan repercutint en una millo-
ra de la qualitat de vida dels veïns del muni-
cipi, ja que la gent que es contracta a través 
del SERVEF, ens ajuda a millorar els serveis 
que oferim als veïns i veïnes de Santa Mag-
dalena”.

La Generalitat aprova 35.868 € per 
a la contractació d’aturats a Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma que el 19 d’octubre, començaven els 
treballs de la brigada forestal EMERGE. En 
total, el consistori magdalener ha contrac-

tat, gràcies a la subvenció de la conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la Generalitat Valenci-
ana, a 10 persones, que realitzen tasques 

Comencen els treballs de la brigada EMERGE

7372



de prevenció en matèria d’emergències en 
l’àmbit forestal, durant un període de 6 me-
sos.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha explicat que, “gràcies a aquesta nova 
brigada forestal podrem continuar mante-
nint els nostres barrancs i llits en bon estat, 
la qual cosa ens permet realitzar una im-
portant tasca de prevenció, tant d’incendis 
com de possibles avingudes d’aigua”.

Aquesta nova ajuda de la Generalitat as-
cendeix a 110.000 € i correspon al Programa 
de Subvencions Iniciativa Social, destina-
des a la contractació de persones parades 

per corporacions locals de la Comunitat Va-
lenciana”.

El pas de ‘Dana’, pel muni-
cipi de Santa Magdalena ha 
deixat destrosses per valor de 
més de 50.000 €. Aquesta és 
la primera valoració, que s’ha 
fet des de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, dels danys 
causats pel temporal de gota 
freda del passat mes d’octu-
bre, que també assotava a la 
població.

Els camins rurals han sigut 
la part més afectada d’aquest 
temporal, tal com ha indicat 
l’alcalde de Santa Magdale-
na, Sergio Bou. “Tenim més 
de 15 km de camins afectats, 
estem parlant de pràctica-
ment tot el terme municipal. 
De fet, hi ha camins on hi ha 
foradades de més d’un me-
tre i uns altres on hi ha molta 
graveta, que ja han començat 
a retirar els operaris de la bri-
gada, EMERGE”, apunta Bou. 
A més, s’han hagut de retirar 
arbres, com un que havia cai-
gut sobre el camí, enfront de 
la ‘Bassa Albert’.

Santa Magdalena valora en més de 50.000 € 
els danys causats per la gota freda

D’altra banda, com a conseqüència del 
fort aparell elèctric i de les pujades i baixa-
des de tensió, es va trencar la bomba del 
depòsit d’aigua potable, situat en la pedre-
ra. “Segons la valoració que han fet els tèc-
nics, la substitució de la bomba ens costarà 
entre 25.000 i 30.000 €, danys tots ells, que 
traslladarem tant a la Diputació de Castelló, 
com a la Generalitat, que ja han anunciat 
un paquet d’ajudes, destinades a pal·liar els 
efectes de la gota freda”.

L’alcalde de Santa Magdalena també 
ha anunciat que, sol·licitarà a la Confedera-
ció Hidrogràfica del Xúquer, la neteja de la 
rambla d’Alcalà, al seu pas per Santa Mag-
dalena, ja que “encara continua baixant ai-
gua i necessitarà posteriorment una neteja 

exhaustiva del terreny”. Al mateix temps, 
Sergio Bou, continua reclamant que: “s’exe-
cute el projecte de canalització de la ram-
bla d’Alcalà, que porta paralitzat més de 7 
anys. Ja li ho vaig traslladar en l’última reu-
nió a la subdelegada del govern a Castelló, 
però òbviament continuarem insistint”.

Cal recordar que, segons les dades apor-
tades pel veí de Santa Magdalena, Ximo 
Vives, de la seua estació meteorològica, 
durant tot l’episodi de gota freda es van 
acumular un total de 292,2 l/m². Es va haver 
de tallar el pas de la rambla d’Alcalà entre 
el Barri Pous i l’avinguda del Riu, a causa de 
l’alt cabal que passava, així com la carretera 
a La Salzadella, a l’alçada de la rambla del 
Mas.

La Brigada d’Obres i Ser-
veis de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha dut a 
terme, com tots els anys, tre-
balls de millora del cemen-
teri municipal de cara a la 
festivitat de Tots els Sants.

“Com tots els anys per 
aquestes dates i aprofitant 
la festivitat de Tots els Sants, 
realitzem una posada a punt 
del cementeri, amb l’objec-
tiu de tindre les instal·lacions 
en les millors condicions”, 
explica Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

En aquesta ocasió, s’han 
realitzat treballs de millora 
de tota la zona enjardinada 
del cementeri i s’ha proce-
dit a pintar, per part d’una 
empresa local, part del pa-
viment de la instal·lació, així 
com algunes de les parets, 
que estaven més deteriora-
des.

Santa Magdalena adequa el cementeri 
de cara a Tots els Sants
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Els operaris de la brigada, EMERGE, de 
Santa Magdalena han dut a terme tasques 
de neteja dels terrenys, en els quals està si-
tuat l’ecoparc de la localitat, que es troben 
plens d’enderroc i escombraries. Segons 
ha pogut constatar l’ajuntament, s’està re-
alitzant un ús indegut de l’ecoparc, ja que 
en lloc d’utilitzar les instal·lacions per a de-
positar tota mena de material, hi ha hagut 
algunes persones, que han deixat fora de 
l’ecoparc les escombraries, concretament a 
la porta.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
recorda que l’ecoparc municipal disposa 
d’un ampli horari en el qual depositar tota 
mena d’objectes i enderrocs. D’aquesta 
manera, l’horari d’estiu és: dilluns i dimarts 

obert de 16 a 20 hores i el dijous i dissabte 
de 10 a 14 hores, mentre que el d’hivern és 
el següent: dilluns i dimarts de 15 a 18 ho-
res i dijous i dissabte de 9 a 14 hores. Fora 
d’aquest horari està totalment prohibit dei-
xar restes a les portes de l’ecoparc.

L’Ajuntament recorda que està prohibit tirar 
enderrocs i escombraries a les portes de l’ecoparc

L’Ajuntament ha iniciat la reparació dels 
camins rurals, que es troben en mal estat, 
a causa de l’episodi de gota freda, que va 
viure la població a l’octubre i que va deixar 
precipitacions acumulades, durant 48 ho-
res, de prop de 300 l/m2.

El consistori ha procedit a la contracta-
ció d’una empresa de la zona, que amb una 
retroexcavadora està arreglant els més de 
15 km de camins, que han quedat serio-
sament afectats. “En alguns casos ens tro-
bem amb foradades de més d’un metre 
d’altura i en uns altres, amb molta graveta 
solta, que també els operaris de la brigada, 
EMERGE, s’estan encarregant de netejar”, 
explica Sergio Bou, alcalde.

Bou comenta que “els camins en els 
quals era més urgent actuar, per a poder 
accedir a granges, ja hem realitzat una pri-
mera intervenció i ara estem continuant 
per tot el terme municipal”.

Comencen els treballs de millora dels camins 
rurals danyats per la gota freda

L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma, a través del departament de Serveis 
Socials, de l’existència del servei de terà-
pia d’estimulació cognitiva a domicili, que 
presta, Laura Jaime Calduch, que és una 
professional titulada amb àmplia experièn-
cia en el camp de l’Alzheimer i l’estimulació 
cognitiva.

La teràpia d’estimulació cognitiva (TEC) 
és el tractament NO farmacològic, cientí-
ficament comprovat, que retarda la malal-
tia d’Alzheimer i altres demències i fa que 
aquestes avancen més lentament en cas 
d’haver sigut ja diagnosticades.

El principal objectiu és que les persones 
diagnosticades amb una deterioració lleu, 
moderada o en fases inicials, reben un pro-
grama d’intervenció adequat que els per-
meta millorar la seua qualitat de vida i la 
dels seus familiars.

“Moltes persones no poden o no volen 
acudir a centres especialitzats, però ne-
cessiten tractament amb la finalitat de 
retardar en la mesura del possible la dete-
rioració, per això acostem la TEC (TERÀPIA 
D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA) al seu domici-
li o entorn familiar”, explica Laura Jaime.

Les àrees que es treballen, sempre adap-

tades a les necessitats i capacitats mentals 
de cada usuari són: llenguatge i comunica-
ció, càlcul i raonament, memòria, atenció i 
concentració, gnosies i praxies, orientació, 
lateralitat i psicomotricitat i activitats de la 
vida diària.

Si alguna persona està interessada en 
aquest servei, pot posar-se en contacte 
amb Laura Jaime Calduch a través del te-
lèfon: 679 563 289 o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça: jcalduch@gmail.com

Teràpia d’estimulació 
cognitiva a domicili 
a Santa Magdalena

La Generalitat Valenciana, a través de 
la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
ha concedit una subvenció de 3.049 € per 
a la redacció d’un Pla de Prevenció d’Incen-
dis Forestals a Santa Magdalena.

Aquest Pla, “dictaminarà les àrees del 

municipi, en les quals cal treballar de cara 
a la prevenció de possibles incendis fores-
tals, establint-se d’aquesta manera les zo-
nes que són prioritàries”, ha explicat Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

I és que aquest Pla està orientat a acon-
seguir: augmentar la capacitat de control 

Generalitat dóna llum verda a una subvenció 
de 3.049 € per a la redacció d’un 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
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del foc forestal, mitjançant mesures estruc-
turals, disminuir el risc de propagació de 
foc cap a terreny forestal, des d’àrees urba-
nitzades, establir mesures de gestió dels 
ecosistemes agroforestals, dirigides a in-
crementar la seua capacitat de resistència 
i de reacció positiva davant el foc i establir 
alternatives a l’ús cultural del foc a menys 
de 500 metres de la muntanya, així com 
mecanismes de sensibilització i participa-
ció ciutadana en la prevenció.

Aquest pla, del qual disposarà la població 
en breu, no completarà, ni desenvolupa-
rà el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
del Parc Natural de la Serra d’Irta, sinó que 

haurà de respectar íntegrament les accions 
i infraestructures proposades, ajustant-les 
al marc de competències municipal.

Tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena van assistir, dimecres, 7 de 
novembre, en el saló d’actes de Caixa 
Benicarló, a una nova sessió de la Clau 
de la Innovació, de l’UJI, un nou for-
mat de divulgació de la innovació i les 
tecnologies organitzat per Espaitec, 
on els protagonistes són els debats 
oberts entre ciutadania i experts.

Utilitzant un format basat en mú-
sica, cinema, col·loqui i debat es va 
generar un ambient de reflexió amb 
experts del sector turístic, sobre l’evo-
lució d’aquesta indústria amb l’avanç 
de les noves tecnologies i innovacions 
en processos enfront dels nous perfils de 
clients.

La sessió va girar entorn de tres elements 
fonamentals, quines noves tecnologies es-
tan obrint noves oportunitats en la indús-
tria turística per a oferir un servei integral 
i molt personalitzat centrat en el mateix 
client; l’anàlisi dels nous perfils de clients, 
les seues necessitats i exigències així com 
el seu nou rol a l’hora de generar tendèn-
cies turístiques; i una reflexió amb mirada 
al futur sobre què és el que s’espera dels 
agents que conformen l’ecosistema d’inno-

vació turística i com es poden adaptar les 
destinacions turístiques per a acollir al “nou 
turista”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “des de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena som plenament conscients de 
la importància de la innovació en el sector 
turístic i per això, dins d’aquesta línia, en 
breu i gràcies a una subvenció de l’Agèn-
cia Valenciana de Turisme, instal·larem una 
pantalla tàctil i un quiosc d’informació tu-
rística, a través dels quals els visitants po-
dran accedir a tota classe d’informació rela-
cionada amb el municipi”.

Santa Magdalena present al fòrum 
‘La innovació en el turisme ben entesa’

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través d’una empresa especialitzada de la 
comarca, ha procedit a la substitució del 
motor del pou d’aigua potable del dipòsit 
de ‘Les Pedreres’, que s’havia trencat com 
a conseqüència de l’episodi de gota freda, 
que va patir la població. Concretament, 
les contínues pujades i baixades de tensió 
van provocar que aquest motor es crema-
ra, deixant sense subministrament d’aigua 
a la població, la qual cosa va propiciar que 
l’Ajuntament haguera d’engegar l’antic di-
pòsit, ara en desús. 

En aquest sentit, Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena, ha explicat que: “s’ha 
substituït el motor desbaratat per un nou, 
que ja està funcionant a ple rendiment. De 

fet, els veïns hauran notat un augment de 
la pressió del subministrament d’aigua po-
table”.

La substitució del motor trencat i la po-
sada en funcionament d’un nou ha tingut 
un cost d’aproximadament 15.000 €.

Santa Magdalena substitueix el motor del pou 
d’aigua potable, danyat per la gota freda

La línia de rodalies entre Castelló i Vi-
naròs ja és una realitat, després d’anys de 
reivindicació històrica i l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, va participar en 
l’acte inaugural de la línia, que va comptar 
amb la presència del Ministre de Foment, 
Jose Luis Ábalos i el President de la Genera-
litat, Ximo Puig.

Bou va aprofitar l’ocasió per a traslla-
dar-li al Ministre de Foment la reivindica-
ció de l’Ajuntament de Santa Magdalena, 
respecte al servei de trens, que no és una 
altra que la reobertura de l’estació i la pa-
rada de trens en la localitat. “És de justícia, 
que ja que està la línia de trens de rodalia 
en marxa entre Vinaròs i Castelló, almenys 
dos trens, en cada sentit, puguen parar en 
el nostre municipi. Estem parlant de volun-
tat política, ja que la inversió que s’ha de 
realitzar en l’estació és mínima”, manifesta 
l’alcalde de Santa Magdalena. 

El ministre de Foment, per part seua, va 

Santa Magdalena reclama a Ábalos 
l’obertura de l’estació de trens
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assegurar estar damunt del tema. De fet, va 
explicar a l’alcalde de Santa Magdalena, que 
li consta que tècnics d’ADIF ja han comen-
çat la tramitació dels informes pertinents, 
de cara a la possible parada de trens de ro-
dalia a Santa Magdalena, després de la reu-
nió que el primer edil va mantindre amb la 
subdelegada del govern a Castelló, Soledad 

Ten Bachero. 

Bou ha volgut reconéixer el treball de 
l’actual subdelegada del govern, “que des 
del minut un s’ha posat a la nostra dispo-
sició per a fer realitat l’obertura de l’esta-
ció de trens, que esperem puguem gaudir 
molt ràpid”.

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ja ha aprovat, per unanimitat de tots 
els presents, el projecte del Pla Castelló 135-
2 Inversions Financerament Sostenibles de 
la Diputació de Castelló, que permetrà que 
l’Edifici Social de Santa Magdalena estiga 
completament finalitzat, pel que fa a la 
planta baixa i primera. 

Concretament, es destinaran 90.900 €, 
per a la instal·lació de la climatització de 
les plantes primera i segona, el sistema de 
contra incendis, l’electricitat, il·luminació, 
so, pantalla i projector de l’auditori, el fals 
sostre de totes les plantes i els pintats exte-
riors i interiors de l’Edifici Social.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
comenta que: “en breu ja disposarem de la 
planta baixa i la primera completament fina-
litzades i llistes per al seu ús. De fet, l’auditori 
ja és una realitat i diverses associacions estan 
preparant les seues pròximes actuacions uti-
litzant aquesta instal·lació”.

Santa Magdalena dóna llum verda 
al projecte del Pla Castelló 135-2

El saló de plens de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena, ha acollit un taller de forma-
ció per als 10 treballadors, que formen part 
de la brigada forestal, EMERGE. Personal de 
TRAGSA, l’empresa concessionària del ser-
vei de distribució de material per a les bri-
gades de l’Agència Valenciana de la Segu-
retat, han sigut els encarregats de formar 
als treballadors en el maneig de desbrossa-
dores, motoserres i tota mena d’eines fores-
tals.

Es tracta d’un curs, tant teòric com pràc-
tic, sobre el maneig de diferents eines, que 

els permeten optimitzar el seu treball. A 
més, també estan rebent formació en ma-
tèria de prevenció.

Els operaris de la brigada EMERGE 
assisteixen a un curs de formació

El Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que, la Diputació de Castelló posa en mar-
xa un Taller d’Ocupació, programa mixt de 
formació i ocupació, dirigit a persones ma-
jors de 25 anys. El taller, amb una durada 
d’un any, es realitzarà en el Centre CEDES 
d’Albocàsser i formarà a 10 persones dels 
municipis de l’àrea d’influència del CEDES 
d’Albocàsser i/o la Vall d’Alba. La Diputació 
es farà càrrec del desplaçament dels alum-
nes des de Santa Magdalena fins al centre 
CEDES.

Les persones que completen la forma-
ció, podran obtindre 2 Certificats de Profes-
sionalitat, un de Nivell 1(ADGG0408 Ope-
racions auxiliars de serveis administratius i 
generals) i un altre de nivell 2 (ADGG0208 
Activitats administratives en la relació amb 
el client).

Les persones interessades a participar 
com a alumnat, es poden dirigir al departa-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena o al Centre CEDES d’Al-
bocàsser o la Vall d’Alba, amb la següent 
documentació: Fotocòpia del DNI o NIE, 

Certificat de la situació laboral (s’obté mit-
jançant Autoservef), Certificat de discapaci-
tat superior al 33% (si escau). En cas de ser 
víctima de violència de gènere, resolució 
judicial o document acreditatiu. Per a qual-
sevol dubte o consulta, podeu contactar al 
telèfon 964 251 547 o al mail: cedesalbocas-
ser@dipcas.es.

Segueix obert el termini 
d’inscripció al Taller 
d’Ocupació de la 
Diputació en el 
CEDES d’Albocàsser

L’Agència Valenciana de Seguretat i 
Respostes a les Emergències entrega a 
l’alcalde un kit de comunicació de ràdio 
per a ús en cas d’emergència.

La Generalitat Valenciana, a través de 
l’Agència Valenciana de Seguretat i Respos-
ta a les Emergències (AVSRE), ha exposat, a 
Benicarló, als municipis afectats, l’acord del 

Consell que posa en marxa les actuacions 
per a pal·liar els danys produïts per l’episodi 
de fortes pluges ocorregudes en la Comu-
nitat Valenciana els dies 18, 19 i 20 d’octubre.

Cal recordar que aquests dies la Comu-
nitat Valenciana es va veure afectada per 
un temporal de pluges, amb registres de 
precipitació acumulats, que van superar 

L’alcalde de Santa Magdalena assisteix a la reunió 
de municipis afectats per les pluges d’octubre
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àmpliament els 100 litres per metre qua-
drat en 24 hores en moltes localitats i que 
van afectar milers de ciutadans i ciutada-
nes quant a la capacitat de transport o a 
l’accés a serveis bàsics.

El temporal va ocasionar danys impor-
tants a béns i infraestructures, a més de 
despeses rellevants per part de les diferents 
administracions, derivades de les actuaci-
ons urgents com a conseqüència del tem-
poral.

Davant aquesta situació, el Consell va 
aprovar el passat 26 d’octubre l’acord que 
estableix el procediment per a començar 
les accions per a aconseguir, al més promp-
te possible, que tornen a la normalitat totes 
les zones afectades pel temporal.

Representants de 31 municipis de la 
província de Castelló, entre ells l’alcalde de 
Santa Magdalena, Sergio Bou, van ser infor-
mats sobre com poden presentar les esti-
macions de danys, una vegada s’ha acredi-
tat haver patit una situació extraordinària 
mitjançant l’aportació d’un informe del fe-
nomen meteorològic, tant en intensitat 
com en amplitud.

Tal com es va fixar en l’acord, els ajunta-
ments han de presentar, amb el suport dels 
serveis tècnics de la Generalitat i, si és el cas, 
amb el dels serveis tècnics de les diputaci-
ons provincials, les estimacions de danys 
en les infraestructures i béns públics que 

s’hagen vist afectats, així com, si és el cas, 
de les despeses extraordinàries que, amb 
caràcter urgent, s’hagen d’efectuar com a 
conseqüència del temporal.

Una vegada presentades, les sol·licituds 
s’avaluaran en l’Oficina Única Postemer-
gència, a la qual correspondrà efectuar una 
estimació econòmica, que s’elevarà a la Co-
missió Interdepartamental, per a la seua 
aprovació posterior per part del Consell.

En finalitzar aquesta trobada, el director 
de l’Agència Valenciana de Seguretat i Res-
posta a les emergències feia lliurament del 
segon lot d’equips de comunicació de rà-
dio per a l’ús en situacions d’emergència o 
preemergència. En aquest cas, l’alcalde de 
Santa Magdalena, Sergio Bou, va ser l’en-
carregat de rebre aquest kit d’emergència.

La Generalitat Valenciana, a través de 
l’empresa concessionària TRAGSA, ha for-
malitzat el lliurament de dos vehicles a 
l’Ajuntament de Santa Magdalena, que ser-
viran, tant per a transportar als deu operaris 
de la Brigada Forestal, EMERGE, com tot el 
material i eines de les quals disposen. Els 
membres de la brigada forestal realitzen 
tasques de neteja i manteniment de sen-

des, camins, llits i rambles amb l’objectiu, 
d’una banda de previndre possibles incen-
dis i per un altre, tindre en òptimes condici-
ons les rambles i llits en cas de fortes avin-
gudes d’aigua.

La Generalitat lliura dos 
vehicles a la brigada 
EMERGE de Santa 
Magdalena

La població de Santa Magdalena ja dis-
posa d’Auditori Municipal, després que dis-
sabte 1 de desembre es posara en funcio-
nament amb el concert de Santa Cecília de 
l’Agrupació Musical de la localitat, que va 
comptar d’altra banda, amb la participació 
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís 
i el Grup de Danses Magdaleneres.

L’Auditori Municipal està situat en la plan-
ta baixa de l’Edifici Social i compta amb un 
escenari de més de 70 m2 i una platea amb 
un total de 152 butaques. Es tracta d’un es-
pai confortable, llargament demandat pels 
magdaleneros, que a partir d’ara podran 
gaudir de tota mena d’espectacles i actes 
culturals i socials.

“Volem que, tant l’Auditori Municipal com 
l’Edifici Social siguen l’epicentre de l’activi-
tat social i cultural de Santa Magdalena i 
per això continuarem treballant per a do-
nar dinamisme a aquesta instal·lació, que ja 
és de tots i per a tots”, explicava Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena, després de fi-
nalitzar el concert de Santa Cecília.

El primer edil va agrair el treball de tots 
els regidors i regidores, que des del 2009 
s’han implicat en la construcció, tant de 
l’auditori com de l’Edifici Social, així com to-
tes les administracions; govern d’Espanya, 
Diputació de Castelló i Generalitat Valencia-
na, que després de l’última licitació, que ara 
està en curs, han invertit, a més de l’Ajunta-

Santa Magdalena estrena Auditori Municipal
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ment de Santa Magdalena, més d’un milió 
d’euros en tot l’Edifici.

En els pròxims dies, s’adjudicarà el so i la 

pantalla de projecció d’imatge de l’audito-
ri, així com altres acabats, tant de la planta 
baixa com de la primera.

L’Ajuntament de Santa Magdalena ja ha 
conclòs els treballs de neteja i desbrossa-
ment de tot el camí i vials d’accés a l’esta-
ció de tren de la localitat. Els operaris de la 
brigada forestal, EMERGE, s’han encarregat 
d’esbrossar tot el camí, així com els vials, 
que permeten l’accés a l’estació ferroviària. 
A més, han millorat el jardí de l’estació, que 
es trobava deteriorat.

I és que, cal recordar que, a pesar que 
l’estació de tren, no està oberta des de fa 
més de 20 anys, l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, s’encarrega anualment del 
manteniment del camí d’accés a la instal·la-

ció. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “s’ha fet un treball de neteja 
i adequació de la via molt important, que 
ens permet tindre l’accés en molt bones 
condicions”.

Santa Magdalena esbrossa el camí a l’estació de tren

L’Ajuntament de Santa Magdale-
na ha instal·lat dos quioscos digitals, 
que serveixen de punt d’informa-
ció turística per a visitants, així com 
d’informació municipal per a la po-
blació en general. Aquests nous re-

Santa Magdalena 
instal·la dos quioscos 
digitals d’informació 
turística

cursos, dels quals disposa Santa Magdale-
na, s’han instal·lat gràcies a una subvenció 
de l’Agència Valenciana de Turisme de 
12.856 € per a la millora de la competitivitat 
dels recursos turístics. 

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
assegura que: “des de l’Ajuntament estem 
treballant per a potenciar la nostra localitat 
com a municipi turístic rural de referència 
i amb eines com aquesta, a més aconse-
guim que les 24 hores del dia i els 365 dies 
de l’any, els visitants de la nostra població 
puguen accedir no solament als nostres re-
cursos sinó també als de l’Agència Valencia-
na de Turisme, ja que a través dels quioscos 

s’accedeix directament a la web de Turisme 
de la Comunitat Valenciana”.

Aquests nous recursos, s’han instal·lat en 
la façana de l’Ajuntament i en la plaça de 
l’església, dos dels punts més cèntrics de 
Santa Magdalena i en ells a poc a poc s’ani-
rà incorporant informació de tota mena; 
històrica, patrimonial i cultural, activitats, 
telèfons d’interés, etc..

L’Ajuntament de Santa Magdalena, d’al-
tra banda, gràcies també a aquesta línia de 
subvencions de l’Agència Valenciana de Tu-
risme té contractat a un informador turís-
tic, que realitza tasques de promoció de la 
localitat.

L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha finalitzat les obres 
d’asfaltat i millora d’un tram del 
camí, que va de Santa Magdale-
na a Peníscola. Aquests treballs 
els ha executat, l’empresa BECSA, 
per un import de 32.282,69 €, 
dels quals 25.826,15 €, proce-
deixen d’una subvenció de la 
conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desen-
volupament Rural. L’Ajuntament 
de Santa Magdalena s’ha fet càr-
rec dels 6.456,54 € restants.

Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena, ha explicat que: “de 
moment hem asfaltat el tram, 
que va des del pont de l’autopis-
ta AP7 fins a l’altura del cemen-
teri municipal i la nostra intenció, 
en un futur és arribar fins al límit 
amb el terme municipal de Pe-
níscola”. Es tracta d’un camí, que 
la població utilitza diàriament, no 
solament per a l’accés a les fin-
ques agrícoles, sinó per a practi-
car tota mena d’esports i despla-
çar-se fins i tot fins a Peníscola.

Santa Magdalena finalitza les obres d’asfaltat 
d’un tram del camí que va a Peníscola
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Santa Magdalena 
ha dut a terme un curs 
d’anglés d’administra-
ció comercial, organit-
zat per la Diputació dins 
de l’Estratègia provin-
cial per al Foment de 
l’Ocupació, l’Empre-
nedoria i la Promoció 
Econòmica. Salvador 
Aguilella, diputat de 
Promoció Econòmica, 
juntament amb l’alcal-
de de Santa Magdale-
na, Sergio Bou, visitava 
als alumnes del taller i 
els animava a continuar 
formant-se amb l’objec-
tiu de millorar els seus coneixements, ja siga 
per a ampliar les seues expectatives laborals 

com per a trobar treball. El curs finalitzava el 
21 de desembre i ha tingut una durada de 
30 h.

El diputat de Promoció Econòmica visita als 
alumnes del curs d’anglés d’administració 
comercial de Santa Magdalena

L'Espai Respir de Santa Magdalena ha 
celebrat l'arribada del Nadal i ho ha fet amb 
una xicoteta mostra dels treballs nadalencs, 
realitzats pels 20 alumnes del curs d'entre-
nament de la memòria. L'alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, ha visitat l'exposi-

ció i ha comprovat el gran treball que els 
alumnes del curs estan realitzant.

D'altra banda, tots els alumnes han com-
partit un exquisit berenar, en la qual no ha 
faltat una bona tassa de xocolate calent.

Els alumnes de l'Espai Respir de 
Santa Magdalena celebren el Nadal

Autora de la felicitació i primer premi del Concurs de Targetes Nadalenques, Nour Saif

2n premi. David Muñoz

3r premi. Laura Alvárez

Targetes Nadalenques
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Horari d’atenció al 
públic a l’ajuntament

Alcalde
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09.00 a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres A la tarda

Tinent-alcalde Dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h

Regidor de cultura 
i esports Dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h

Regidora economia Dimecres i divendres de 18.30 a 20.00 h

Regidora de serveis 
socials i educació Dimecres i divendres de 18.30 a 20.00 h

Regidor agricultura 
i ocupació Dimecres i dijous de 18.30 a 20.00 h

Secretari Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 20.30 h

Oficines 
Administratius

De dilluns a divendres de 09.30 a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 h

Agutzil
De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 h

Assistenta Social Dilluns de 16.30 a 20.00 h
Enginyer municipal 2 dilluns cada mes de 17.00 a 20.30 h
Arquitecte municipal 2 dilluns cada mes de 17.00 a 20.30 h

Administrativa 
de biblioteca

De dilluns a divendres
Dissabtes

de 17.00 a 20.00 h
de 11.00 a 13.00 h

Premsa i Comunicació
Dilluns a divendres de 9.30 a 13 h.
Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20.30 h

Tel. 625 05 86 99

Escola Infantil De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h
Ludoteca Municipal De dilluns a divendres de 17.30 a 18.45 h
Treballadora Social De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h

Pàgina web del ajuntament: 
www.santamagdalena.es

Accés a la seu electrònica: 
santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

16.00 - 20.00 h 16.00 - 20.00 h TANCAT TANCAT

HORARI HIVERN

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

15.00 - 18.00 h 15.00 - 18.00 h TANCAT TANCAT
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Santa Magdalena
al diaSOCIETAT, CULTURA I ESPORT

Santa Magdalena iniciava els 
actes de celebració de Sant Anto-
ni amb l’entrada del pi dels Quin-
tos 2018, un acte que va partir com 
a iniciativa de Jordan Moya, Óscar 
Castellano i Miguel de Zayas i que 
va tenir moltíssima expectació, ja 
que es tracta de la primera vega-
da, després de molts anys sense 
fer-se, en la qual aquesta entrada 
es realitzava tirada per cavalls.

Cap a les 12 del migdia, els ca-
valls feien entrada a la població 
carregant un gran pi, al voltant del 
qual els Quintos 2018 van muntar 
la foguera de Sant Antoni.

Espectacular inici de Sant Antoni

Santa Magdalena es bolca en la 
celebració de Sant Antoni

Santa Magdalena de Polpís ha 
celebrat una de les seues festes 
més ancestrals i arrelades, la festa 
de Sant Antoni. Els actes festius, 
programats pels Majorals, els ve-
ïns dels carrers Molí i Pont, s’inici-
aven la vespra amb la benedicció 
dels ‘primetes’ i la cremà de la fo-
guera per part dels Quintos 2018, 
els quals després de mesos de dur 
treball veien com la seua foguera 

Visca Sant Antoni!
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es convertia en cendra. Prèviament, l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena realitza-
va una cercavila pels principals carrers del 
casc urbà.

A la nit, prop de 200 persones es congre-
gaven en el pavelló poliesportiu municipal 
en el sopar de pa i porta, organitzat pels 
Majorals i en què va actuar el Duo A-Mix, 
perllongant-se la festa fins a altes hores de 
la matinada.

17 de gener, dia de Sant Antoni, la jornada 
festiva s’iniciava amb la missa en l’església i 
la posterior benedicció dels animals. Des-
prés de la preceptiva benedicció, arrancava 
la processó presidida pel carro ‘Triunfant’, 
engalanat per a l’ocasió pels Majorals 2018, 
i amb la imatge de Sant Antoni portada 
per Salvador Ortiz Pauner i amb l’acompa-
nyament de l’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena. Després de la processó i de l’ac-

tuació del Grup de Danses Magdaleneres, 
tots els veïns participaven en la tradicional 
‘Gorra’ pels carrers Molí i Pont, obsequiant 

els Majorals a tots amb pastes típiques de la 
població. A la vesprada, de nou es realitzava 
la ‘Gorra’ en les cases dels Majorals.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena de Polpís, en col·labo-
ració amb el Bar del poliesportiu municipal 

i Recreatius Macrija de Benicarló, ha orga-
nitzat un campionat de jocs de taula, que 
s’ha estat realitzant en el municipi i que ha 

El campionat de jocs de taula ja té guanyadors
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comptat amb un gran nombre de partici-
pants.

El 27 de gener, es disputava la fase final 
del campionat, quedant les classificacions 
de la següent manera. En billar, el tercer 
classificat fou Quique Esteve, en segona 
posició, Nelo Bonet i el primer classificat ha 
sigut Ángel Burgos. En dards, Miguel Ángel 
Muñoz, aconseguia el tercer premi, Este-
ban Moya, el segon i David Bonet el primer, 
mentre que en futbolí, la parella formada 
per Ángel Burgos i Miguel Ángel Muñoz, 
s’alçava amb la tercera posició, David Bonet 
i Nelo Bonet es classificaven en segona po-
sició i Hilario Cheto i Paco Lacruz aconse-

guien el primer premi. El regidor d’Esports, 
Eloi Roca va ser l’encarregat de lliurar els 
premis als guardonats.

Santa Magdalena acollia el 3 de febrer, el 
II Campionat Provincial de Caça de perdiu 
amb reclam, en el qual van participar 6 ca-
çadors, a més d’altres dos fora de concurs. 
Juan Albalat, amb 46,5 punts s’alçava amb 
la victòria, mentre que Miguel Rovira, amb 
41,5 punts i el magdalener, Víctor Cervera, 
amb 39,5 punts, aconseguien el segon i ter-
cer lloc, respectivament. El quart classificat 
va ser Pedro Antonio Pérez, amb 38 punts, 
mentre que el cinquè lloc va ser para Eliseo 

Solsona, amb 28,5 punts i el sisè per a César 
Porcar, amb 18 punts.

El pavelló poliesportiu de Santa Magdale-
na va ser el lloc de concentració d’aquest 
campionat, que va comptar amb un bon 
nombre d’espectadors, que des de primera 
hora del matí van poder seguir les evoluci-
ons dels participants, gràcies a una panta-
lla, que estava instal·lada en el bar del po-
liesportiu. Al migdia i una vegada finalitzat 
el campionat, l’alcalde de Santa Magdale-

Juan Albalat s’imposa al II Campionat 
Provincial de caça de perdiu amb reclam 
de Santa Magdalena

na, Sergio Bou i el president del Club de Ca-
çadors, Sant Lázaro de la localitat, Esteban 
Moya, van lliurar els premis als guanyadors.

“Per a Santa Magdalena, un any més, 
és un orgull poder acollir aquest campio-
nat de perdiu amb reclam, ja que es tracta 
d’una modalitat de caça molt tradicional i 

que en la nostra localitat encara es man-
té”, explicava Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena.

La jornada acabava amb un dinar de 
germanor en el pavelló poliesportiu muni-
cipal, amb olleta, cuinada per Benjamín del 
Castillo i Rafael Guzmán.

Els alumnes del CEIP Albert Selma han 
celebrat el Dia de la Pau. El Dia Escolar de 
la No-violència i la Pau (DENIP) va ser de-
clarat per primera vegada en 1964. Sorgeix 
d’una iniciativa pionera, no governamental, 
independent, i voluntària d’Educació No-vi-
olenta i Pacificadora del professor espanyol 
Llorenç Vidal. El seu objectiu és l’educa-
ció en i per a la tolerància, la solidaritat, la 

concòrdia, el respecte als Drets Humans, la 
no-violència i la pau. 

En aquest sentit, els escolars van explicar 
què és per a ells la pau, formant un gran 
cercle enmig del pati del centre i també 
han confeccionat un mural amb imatges 
representatives de la pau. A més, realitza-
ven diversos jocs educatius amb el lema de 
la pau com a protagonista.

Santa Magdalena celebra el Dia de la Pau
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L’Associació de Mestresses de casa 
de Santa Magdalena ha celebrat la fes-
tivitat de la seua patrona, Santa Àgue-
da. Les sòcies de l’entitat han participat 
en una eucaristia, en l’església parro-
quial i posteriorment han celebrat un 
berenar en el casal. Totes juntes compar-

tien una divertida vesprada festejant a la 
seua patrona.

L’Associació de 
Mestresses de casa 
de Santa Magdalena 
celebra Santa Àgueda

Els alumnes del CEIP Al-
bert Selma i de l’Escola In-
fantil de Santa Magdalena 
celebraven la Festa del Car-
nestoltes i ho feien amb una 
animada desfilada pels prin-
cipals carrers del casc urbà.

Els xiquets i xiquetes del 
col·legi públic mostraven el 
seu costat més musical i en 
l’edició d’enguany del Car-
nestoltes s’han disfressat de 
diferents estils musicals. Des 
dels més clàssics, passant pel 
flamenc i el rock als més mo-
derns i suggeridors, com el 
rap. D’altra banda, els alum-
nes de l’Escola Infantil es van 
disfressar d’abelles.

Els alumnes de tots dos 
centres tancaven d’aquesta 
manera una intensa setma-
na, dedicada al Carnestoltes, 
ja que cada dia portaren una 
sèrie de consignes, amb les 
quals es divertien a les aules.

Col·legi i Escola Infantil de Santa Magdalena 
ofereixen una divertida desfilada de Carnestoltes Tarde molt carna-

valera la que es vivia a 
Santa Magdalena, ja 
que els alumnes de les 
extraescolars, que or-
ganitza l’Ajuntament 
de la localitat en la 
Ludoteca Municipal, 
celebraven la seua tra-
dicional desfilada de 
Carnestoltes pels car-
rers del casc urbà.

La genialitat feta 
quadre estava repre-
sentada pels més 
petits, els alumnes 
d’infantil, que es dis-
fressaven de les obres 
més representatives 
del pintor rus, Wassily 
Kandinsky, un dels ar-
tistes, que va revolucio-
nar la pintura del s. XX.

D’altra banda, els 
alumnes de primà-
ria omplien també 
de molta vistositat els 
carrers de Santa Mag-
dalena, disfressats de 
divertits animals de 
granja.

La genialitat de Kandinsky i els més divertits 
animals omplen de diversió Santa Magdalena
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Escolars de Santa Magdalena han parti-
cipat en els 36 Jocs Esportius de la Comu-
nitat Valenciana, organitzats per la Con-
selleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, que s’han celebrat, tant a Benicarló 
com a Vinaròs.

13 xiquets i xiquetes de categories 
prebenjamí, benjamí, aleví i infantil, acom-

panyats de l’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, i del regidor d’Esports, Eloi Roca, 
es van desplaçar fins al pavelló poliespor-
tiu de Vinaròs i també el dia 10 de març al 
de Benicarló. Els xiquets magdaleners van 
gaudir d’una jornada de multi esport, amb 
activitats molt variades com minihockey, 
atletisme, balon crof, acrogym, mini futbol 
sala o marcianitos.

Santa Magdalena s’ha 
vestit de festa per a cele-
brar el 25é aniversari de 
l’Associació de Mestres-
ses de casa de la localitat, 
amb un programa variat i 
ple d’actes que va comp-
tar amb nombrosa parti-
cipació.

L’alcalde de Santa Mag-
dalena, Sergio Bou i la 
corporació municipal van 
ser els encarregats d’in-
augurar, en La Capella, 
juntament amb la presi-
denta, Carmen Aixa, una 
exposició en la qual es van 
recordar aquests 25 anys 

Santa Magdalena participa en 
els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Noces d’argent per a l’Associació 
de Mestresses de Casa

de l’associació, que ja des dels seus inicis va 
tenir molta acceptació per part dels veïns 
de Santa Magdalena. En la mostra s’arre-
plegaven una sèrie de fotografies, en què 
es repassava la història viva de l’entitat. Al 
mateix temps, també es reflectien alguns 
dels treballs i manualitats, realitzats al llarg 
d’aquests anys d’intensa activitat per part 
dels seus socis.

Després de l’exposició, els participants 
en la jornada, van visitar Viveros Alcossebre, 
on van ser obsequiats amb una planta i a 
les 14 hores, van celebrar un dinar de ger-

manor al Mesón Ximo d’Alcossebre, en el 
qual van participar prop de 70 persones.

Els alumnes del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena celebraven divendres, 2 
de març, el Dia de l’Arbre i ho feien amb una 
plantada d’arbres en l’ermita de Sant Vicent. 
Concretament, gràcies a la col·laboració de 
la conselleria d’Agricultura, Medi ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
l’Ajuntament de Santa Magdalena i el Club 
de Caçadors Sant Lázaro, s’han plantat uns 
60 arbres en el paratge natural de l’ermita.

Els xiquets eixien a primera hora del matí, 
de les instal·lacions del centre i caminant es 
dirigien fins a l’ermita de Sant Vicent, lloc 
en el qual l’Ajuntament els va obsequiar 
amb un esmorzar amb el qual reposar for-
ces. Després de l’esmorzar i ajudats pel per-

sonal de les brigades EPAMER, els xiquets 
d’entre 3 i 12 anys, plantaven unes 60 car-
rasques, que serviran per a embellir encara 
més aquest paratge, en un futur.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha agraït a “tot el personal del centre i 
sobretot als xiquets, la implicació que sem-
pre tenen i l’interès amb el qual participen 
en aquest Dia de l’Arbre”. A més, Bou po-
sava de manifest el fet que s’hagen plan-
tat aquestes carrasques en l’ermita, “que 
durant aquests dies ha sigut objecte d’una 
important neteja per part de les persones 
de l’EPAMER, que s’han encarregat d’es-
brossar tota la zona verda de l’ermita de 
Sant Vicent”.

Els escolars de Santa Magdalena 
celebren el Dia de l’Arbre
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L’alcalde de Santa Magdalena participa 
en el Dia de la Província

Santa Magdalena va estar representada 
en l’inici de les festes de Castelló, en un fre-
nètic primer dia dels seus festejos. Al matí, 
l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, 
va estar present en els actes del Dia de la 
Província, organitzats per la Diputació de 
Castelló, que reconeixia amb l’Alta Distinció 
de la Província al Vila-real CF, la Distinció de 
la Província al Mèrit de l’Esport a Ariadna 
Edo, al Mèrit de les Arts a Manuel Borja-Vi-
llel, al Mèrit Innovador a Fernando Bovaira 
i al Mèrit de la Solidaritat al doctor Miguel 
Medina per l’ONG Youcanyolé.

A la vesprada, el tradicional ‘Pregó’ va 
servir, per a mostrar un any més, el ric pa-
trimoni cultural i històric, no solament de 
Castelló, sinó de tota la província, ja que van 
participar moltes de les localitats de tot el 
territori castellonenc. Així, Santa Magdale-
na va estar representada, una edició més, 
pel Grup de Danses Magdaleneres i la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters, ‘Polpís’, que 
durant tot el recorregut del ‘Pregó’ van es-
tar ballant la Jota Magdalera. A més, es va 

aprofitar l’ocasió per a repartir exemplars, 
entre els assistents, de la guia turística del 
municipi.

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na participava diumenge, 4 de març, en la 
desfilada de Gaiates de les Festes de Caste-
lló. Es tracta d’un dels actes més simbòlics 
i carregats d’emoció per als castelloneros, 
que tanquen d’aquesta manera el dia gran 
de les seues festes fundacionals.

La banda magdalenera va participar en 
la desfilada acompanyant a la Gaiata nú-
mero 3 Porta del Sol, una de les més emble-
màtiques de Castelló, presidida per David 
García Vicent, la Padrina és Ariadna García i 
la Padrina Infantil és Esther Renau.

La música de la dolçaina i les danses 
de Santa Magdalena presents al Pregó de Castelló

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
acompanya a la Gaiata 3 de Castelló

L’Associació de Mestresses de casa de 
Santa Magdalena s’ha sumat als actes de 
commemoració del Dia de la Dona amb 
un berenar. En el Casal Municipal de la lo-
calitat, tots aquells que van voler participar, 
van gaudir d’una pasta i un cafè amb llet, 
obsequi de l’entitat. Carmen Aixa, presiden-
ta de l’Associació de Mestresses de Casa, ha 

agraït a totes les participants la seua assis-
tència a aquest simbòlic acte.

Vicent Pegueroles, president de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena ha par-
ticipat en l’Assemblea General de la Fede-
ració de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana FSMCV, que s’ha celebrat a La 
Llosa de Ranes.

La finalitat d’aquesta trobada ha estat 
fer balanç de la gestió i de l’actuació econò-
mica de 2017. En aquest sentit, les Societats 
Musicals han ratificat la labor de la FSMCV 
i totes les votacions han estat aprovades 
amb entre un 90% i un 99% de vots a favor, 

especialment la declaració institucional 
amb un 99,5%, els pilars principals del qual 
seran els valors democràtics i integrar el 
moviment associatiu musical de la Comu-
nitat Valenciana.

Les Societats Musicals han donat el vis-
tiplau, amb el 99.55% dels vots a favor, a la 
modificació dels estatuts per permetre, 
que entre les finalitats de la FSMCV estiga 
també la de negociar amb els sindicats un 
conveni col·lectiu per a les escoles de mú-
sica.

L’Associació de 
Mestresses de casa 
festeja el Dia de la Dona

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
participa en l’Assemblea General de la FSMCV
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Els alumnes de la Ludoteca Municipal de 
Santa Magdalena també han viscut les se-
ves particulars falles i divendres, 16 de març, 
van cremar el monument en el qual van es-
tar treballant durant un mes.

Els artistes fallers, d’entre 1 i 12 anys, aju-
dats de les seues monitores elaboraven 
una gran falla basada en les emocions. Es 
tractava d’un monument en el qual esta-
ven presents diferents monstres de colors, 
que feien referència a les emocions que to-
tes les persones tenim. La falla es va confec-
cionar tota amb material reciclat.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, agraïa tot el treball i esforç, tant del 
personal de la Ludoteca Municipal com 

dels alumnes, que participen en l’Escola In-
fantil i a les activitats extraescolars, que or-
ganitza l’Ajuntament de la localitat.

Cremà de La Falla de la Ludoteca Municipal 
de Santa Magdalena

Els alumnes de l’Escola In-
fantil de Santa Magdalena 
celebraren el Dia de l’Arbre, 
acompanyats dels seus fami-
liars i amb l’ajuda de les mes-
tres del centre. Els xiquets d’1 
a 3 anys s’han encarregat de 
plantar diverses espècies en la 
zona verda, que hi ha al costat 
de la pista de pàdel del polies-
portiu municipal.

Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena, comenta que: 
“és molt important, que ja de 
ben xicotets, els xiquets pren-
guen consciència del respecte 
i cura del nostre entorn i medi 
ambient”. Les mestres del cen-
tre han explicat que, “setma-
nalment vindrem a regar el 
nostre xicotet jardí amb la idea 
d’inculcar-los la importància, 
que té la cura de les plantes”.

L’Escola Infantil de Santa Magdalena 
celebra el Dia de l’Arbre

La Benedicció dels Rams a la plaça Mos-
sén Paco de Santa Magdalena, donava inici 
als actes de la Setmana Santa, organitzats 
des de la parròquia del municipi. Nom-
brosos veïns, sobretot xiquets, van ser els 
protagonistes del primer gran acte de la 
Pasqua a Santa Magdalena. Finalitzada la 
benedicció, presidida per l’alcalde i corpo-
ració municipal, es va celebrar una missa 
en el temple parroquial.

D’altra banda, el dilluns 26 de març, a les 
19 hores va haver-hi confessió comunitària 

i el Dijous Sant, a les 19 hores se celebrava 
missa solemne i el trasllat del Santíssim al 
Monument. Pel que fa al Divendres Sant, el 
dia 30 de març, l’església parroquial duia a 
terme el Viacrucis pels carrers del municipi 
i a les 19 hores es desenvolupava la Celebra-
ció de la Mort del Senyor i a continuació, la 
processó del Sant Soterrament. El Dissabte 
Sant, a les 19 hores va tindre lloc la Solemne 
Vigília Pascual a les 19 hores i el Diumenge 
de Pasqua, a les 10 hores, es va celebrar la 
processó de l’Encontre i a continuació Mis-
sa de Pasqua.

La delegació local de l’Associació de Lo-
cal de Lluita contra el càncer de Santa Mag-
dalena va aprofitar la jornada de Diumenge 
de Rams per sortir al carrer i recaptar fons 
destinats a la recerca oncològica. Nombro-

sos veïns es van acostar fins a l’estand de 
la delegació local per col·laborar en la lluita 
contra aquesta malaltia. La junta local agra-
eix la col·laboració de tots els magdaleners, 
en aquest esdeveniment.

El Diumenge de Rams dóna inici a 
la Setmana Santa a Santa Magdalena

L’AECC recapta fons a Santa Magdalena
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La cantautora, d’arrels magdaleneres, Xi-
omara Abello, s’ha convertit en la guanya-
dora del Premi del Públic de la tercera edi-
ció del Concurs de Cantautors amb la Veu 
Petita de Benicarló.

El jurat compost per Lissy López, Alicia 
Coscollano, Carlos Manzanares, Abraham 
Rivas i Josep Barberà ha resolt atorgar el 
primer premi a Roigé. El segon premi ha 
sigut para Sandra Bautista, mentre que el 
tercer ha sigut per a Xiomara Abello, qui a 
més ha sigut la guanyadora del Premi del 
Públic, al que enguany només optaven les 
cançons inèdites, no publicades ni comer-
cialitzades amb anterioritat. Xiomara, de 
Santa Magdalena de Polpís i de 29 anys, va 
presentar les seues cançons: ‘Pena, aigua, 
aire’ i ‘Dia de Neteja’ i va ser una de les tres 
participants més votades pel públic, que fi-

nalment ha sigut reconeguda com a gua-
nyadora d’aquest premi pel jurat. Aquest 
premi és guardonat amb cinc sessions 
d’enregistrament a ‘El Tercero Studios’.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha volgut transmetre a Xiomara la 
seua més sincera enhorabona. “Com a al-
calde estic molt orgullós del premi aconse-
guit per Xiomara i aprofite aquestes línies 
per a animar-la perquè seguisca endavant 
amb la seua trajectòria musical, que segur 
estarà repleta d’èxits com aquest”.

D’altra banda, el músic magdalener, 
Adrián Calduch també es va presentar al 
concurs amb el tema “Maleïdes Mentides”.

Els alumnes del CEIP Albert Selma van 
concloure les classes del segon trimestre i 
ho van fer amb una jornada marcada per 
la Pasqua i les tradicions com la d’elabo-
rar la ‘Mona’. Al matí, els escolars, van ela-

borar, amb l’ajuda dels mestres del centre, 
suculentes mones, que ja a la vesprada van 
berenar en la zona recreativa del pavelló. La 
jornada finalitzava amb el lliurament d’un 
detall a cada xiquet per part de l’AMPA.

Xiomara Abello 
guanya el Premi del 
Públic del Petit 
Festival de Benicarló

Els alumnes del CEIP Albert Selma tanquen 
el trimestre amb el berenar de la Mona

Santa Magdalena de Polpís celebrava la 
festivitat de Sant Vicent, un dels patrons 
del municipi i ho va fer amb una gran par-
ticipació, tant dels veïns de la localitat com 
dels visitants, que es van congregar a l’er-
mita.

A primera hora del matí, un nodrit grup 
de romers partien des de la plaça de l’es-
glésia fins a l’ermita de Sant Vicent, situada 
a escassos quilòmetres del casc urbà.

Finalitzada la romeria començava la mis-
sa en el santuari i després d’ella es cantaven 
els gojos de Sant Vicent i es va poder besar 
la relíquia del sant. Posteriorment, l’Associ-
ació ‘Amics Sant Vicent’ va preparar el tradi-

cional esmorzar a força d’entrepans i torrà 
de sardines. També es va obsequiar a tots 
els assistents amb moscatell, vi dolcet i cre-
maet. Els romers, d’altra banda, també ba-
llaren al ritme de la música, amenitzada per 
un duo. La jornada va estar concorreguda 
i foren nombroses les colles que van dinar 
en el paratge natural magdalener.

D’altra banda, també cal destacar el so-
par de pa i porta del dissabte anterior a la 
festa, que aconseguia congregar a prop de 
dos-centes persones i les cercaviles de la 
colla de Dolçainers i Tabaleters i l’Agrupa-
ció Musical de Santa Magdalena, que han 
contribuït al realç d’aquesta festa.

Santa Magdalena celebra de 
forma multitudinària la festa de Sant Vicent

105104



La regidoria d’Esports posava de nou en 
marxa, al mes d’abril, el Campionat de Fut-
bolí, Dards i Billar, que donava el seu co-

mençament a la fi del mes d’abril i es de-
senvolupava en les instal·lacions del pavelló 
poliesportiu.

Nova edició dels campionats 
de Futbolí, Dards i Billar

El Grup Infantil de Danses Magdaleneres 
de Santa Magdalena, acompanyat de la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, partici-
pava dissabte, 21 d’abril, en l’Aplec de Dan-
ses Infantil d’Alcalà de Xivert, organitzat pel 
Grup de Danses Lo Cirilo.

Els joves magdaleners van participar en 
la trobada, a tocant del Grup de Danses i 

Música, La Sotà de Benicarló i els amfitri-
ons, l’Escola de Danses Lo Cirilo, d’Alcalà de 
Xivert. Després d’una cercavila que partia 
de la plaça de l’església d’Alcalà, els grups 
es van desplaçar fins a l’Espai d’Oci, lloc en 
el qual van realitzar una magnífica actua-
ció, que va culminar amb un ball conjunt 
per part dels tres grups.

El Grup Infantil de Danses Magdaleneres 
participa en l’Aplec de Danses d’Alcalà

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena 
acudia el 25 d’abril a les urnes amb l’ob-
jectiu que les famílies decidiren el tipus de 
jornada del pròxim curs escolar. Amb una 
participació del 92.53% de les persones 
amb dret a vot, el 86.76% ha votat ‘sí’ a la 
jornada continuada. D’aquesta manera, el 
col·legi públic magdalener, el curs 2018-19 
ha implantat la jornada continuada de 9 a 
14 hores.

Santa Magdalena rep la visita de ‘Xiulet’, 
imatge de referència dels Parcs Naturals 
de la Comunitat Valenciana

La directora del Parc Natural de la Serra 
d’Irta, Aurora Quero, acompanyada de l’al-
calde de Santa Magdalena, Sergio Bou i de 
tècnics mediambientals d’Irta, inaugurava 
al mes de maig l’exposició, “Valorem el nos-
tre patrimoni cultural: El clim o crin vegetal, 
es feia en el teu poble”, organitzada pel Parc 
Natural de la Serra d’Irta i que ha comptat 
amb la col·laboració dels ajuntaments de 
Santa Magdalena i Alcalà de Xivert-Alcosse-
bre, Viveros Alcossebre i Mon Moble.

La Capella acollia aquesta mostra, dis-
sabte 5 i diumenge 6 de maig, de 10 a 13.30 
hores i posteriorment va tornar a obrir les 
seues portes el dia 20 de maig, aprofitant la 
celebració de la Marxa Senderista. En ella, 
a través d’una sèrie de fotografies i panells 
explicatius, es va donar a conèixer la història 
sobre els usos del margalló, del qual s’extre-
ia el clim o crin vegetal, que a Alcalà de Xi-
vert i Santa Magdalena, va aconseguir crear 
una indústria al voltant del mateix. Gràcies 
als Ajuntaments d’Alcalà de Xivert i Santa 
Magdalena i la col·lecció local de fotogra-
fies i materials de Juan Francisco Castillo, 

Santa Magdalena 
vota ‘sí’ a la jornada 
continuada

Inaugurada l’exposició 
“Valorem el nostre patrimoni cultural: 
El clim o crin vegetal, es feia en el teu poble”
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Mon Moble i Viveros Alcossebre, s’ha pogut 
elaborar una exposició amb fotografies i 
materials, que donen bon compte de tot el 
relacionat amb l’extracció de margalló, que 
en el cas de Santa Magdalena es feia a tra-
vés de la fàbrica de Zacarías Calduch i Fran-
cisco Calduch.

A més, l’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, fou l’encarregat de rebre a ‘Xiu-
let’, la imatge de Parcs Naturals de la Co-
munitat Valenciana, que està recorrent tota 
la geografia valenciana dins del projecte, 
‘Xarxa Xiulet’, creat per a donar visibilitat als 
diferents aliats de la Xarxa de Parcs Natu-
rals de la Comunitat Valenciana.

Aquesta exposició s’emmarca dins dels 
actes de celebració del Dia Europeu dels 
Parcs, que enguany porta per lema, “El Pa-
trimoni Cultural: també en la Naturalesa” i 
s’ha buscat la participació del CEIP Albert 

Selma, que va participar l’11 de maig en una 
activitat de dibuix en el Parc Natural de la 
Serra d’Irta, concretament al voltant del 
Castell de Santa Magdalena, dibuixos que 
posteriorment es van incorporar a l’exposi-
ció.

Els escolars s’endinsaven en la ruta circu-
lar del Castell Polpís i per edats, i distribu-
ïts en diversos grups, realitzaven una sèrie 
de dibuixos a l’aire lliure, utilitzant fins i tot 
les més xicotetes flors de colors per a obte-
nir els colors amb els quals han pintat. Els 
alumnes de 1r a 4t de primària van dibuixar 
els antics forns de calç i els més majors, els 
de 5é i 6é s’acostaren fins a la Barraca del 
Pastor.

Una jornada va servir perquè els dibuixos 
dels alumnes del col·legi s’inclogueren dins 
de l’exposició, organitzada pel Parc Natural 
de la Serra d’Irta.

La plaça Espanya de Santa Magdalena 
va ser el lloc escollit per l’Agrupació Musi-
cal de Santa Magdalena per a celebrar el 
seu concert de primavera, que en aquesta 
ocasió va estar dedicat de forma íntegra als 
pasdobles taurins.

Sota la direcció de Sergio Tortajada Gó-
mez, els músics magdaleners van interpre-
tar de forma brillant una selecció dels pas-
dobles més coneguts de la festa taurina. El 
fermall d’or al concert el va posar la cantant 

local, Emi López de Agustín, que va inter-
pretar juntament amb la banda de Santa 
Magdalena, els conegudíssims pasdobles, 
‘Viva el Pasodoble’ i ‘Francisco Alegre’, acon-
seguint una gran ovació per part del públic 
assistent al concert.

Música taurina per 
a celebrar la primavera

AFIVINA, l’Associació de 
Fibromiàlgia, fatiga crònica i 
reumatologia del Baix Maes-
trat, va organitzar una xarra-
da a Santa Magdalena, amb 
motiu de la celebració del Dia 
Mundial de la Fibromiàlgia i 
síndrome de la fatiga crònica, 
que fou el 12 de maig.

La fotògrafa, Eva Menac-
ho, que pateix de fibromiàl-
gia, va explicar al nombrós 
públic, que va omplir el saló 
de plens de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, els princi-
pals problemes que s’ha tro-
bat des d’abans que li fóra 
diagnosticada la fibromiàl-
gia i també al llarg d’aquest 
procés, així com situacions de 
risc d’exclusió social, que pa-
teixen alguns dels malalts.

Durant la seua interven-
ció Menacho va insistir en la 
important tasca de visibilitza-
ció de la malaltia, ja que so-
lament el 5% de la població 
està diagnosticada de fibro-
miàlgia o fatiga crònica, en-
cara que el nombre de persones que la pa-
teixen és molt superior. D’ací, que col·lectius 
com AFIVINA treballen a donar a conèixer 
què és la fibromiàlgia i quins són els símp-
tomes que es pateixen.

D’altra banda, es va projectar el treball 
fotogràfic, “Silenci el meu cos crida”, de la 
mateixa Menacho, en què ha tractat de 
dotar de veu, tant interior com pública a 
la malaltia i als malalts de fibromiàlgia. Un 
treball que es pot veure en: https://vimeo.
com/163799925

La presidenta d’AFIVINA, Pilar Miralles, 
per la seua banda, va recordar que aquesta 
entitat comarcal s’encarrega d’oferir dife-
rents teràpies per a les persones i sempre 

està en la cerca de tractaments, que pu-
guen alleujar el dolor dels malalts de fibro-
miàlgia.

A més, AFIVINA va donar a conèixer di-
ferents enllaços on es pot consultar infor-
mació relacionada amb la fibromiàlgia: 
http://www.fibro.info/debut.pdf; http://fibro.
info/cuentos-de-mingabe; https://www.
plataformaeditorial.com/libro/4146-sobre-
vivir-al-dolor; https://www.facebook.com/
afivina-.

Al mateix temps hi ha diversos llibres 
com el titulat: Manuela de Madre: “Vitali-
dad crónica. Convivir con la fibromialgia” 
de Gemma Sardà o “Sobrevivir al dolor “ de 
Grela Bravo, molt interessants en els quals 
també es pot obtenir tot tipus d’informació.

AFIVINA ofereix una xarrada sobre 
fibromiàlgia a Santa Magdalena
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Cajamar, l’única entitat que prestava 
servei a Santa Magdalena, tanca les 
seues portes

Santa Magdalena ha vist com Cajamar, 
l’única entitat bancària que en l’actualitat 
prestava servei en la localitat, ha tancat les 
seues portes, deixant als veïns d’aquesta 
localitat sense sucursals bancàries. Primer 
va ser Bankia i ara ha sigut Cajamar la que 
ha decidit tancar les seues portes, encara 
que els veïns ja disposaven únicament de 
dos dies a la setmana, per a realitzar tràmits 
en la sucursal, que l’entitat té en Les Parres 
4. De moment, Cajamar ha deixat operatiu 
el caixer perquè els veïns puguen realitzar 
certs tràmits a través del mateix.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
lamenta que “s’haja deixat als veïns sense 
aquest servei, la qual cosa per nosaltres és 
una falta de respecte, ja que som una po-
blació amb molta gent gran, que ara s’hau-

rà de desplaçar fins a Alcalà per a realitzar 
la majoria dels tràmits, amb la dificultat de 
mobilitat que açò, en alguns casos, com-
porta”. En aquest sentit, des del consisto-
ri “ja estem treballant a donar una solució 
a aquest problema i hem tingut contacte 
amb diferents entitats bancàries, que estan 
sospesant la possibilitat de prestar els seus 
serveis a Santa Magdalena”.

El Motoclub de Bar en Bar de Santa Mag-
dalena i el Club de Motociclisme de Vinaròs, 
Llagostins, van organitzar diumenge, 24 de 
juny, la II Matinal Motera, en Santa Mag-
dalena, gràcies a la col·laboració del Cafè 
Racer, de Peníscola, el Bar Dos Rodes, de 
Benicarló, el Càmping Spa Natura Resort i 
el Restaurant Casa Vicente de Santa Mag-
dalena.

Els actes programats per a la Matinal 
Motera s’iniciaven a les 9 hores amb una 
cervesa de benvinguda en el Restaurant 
Casa Vicente i un esmorzar motero, que 
va aconseguir reunir a més de 200 mote-
ros. Després de reposar forces van realitzar 
una volta turística i al migdia van tornar al 

restaurant per a celebrar un dinar de ger-
manor, en el qual van participar més de 80 
persones.

Des del motoclub de Bar en Bar han 
mostrat la seua satisfacció pel gran aco-
lliment que ha tingut aquesta matinal i ja 
s’han posat a treballar en la matinal mote-
ra del pròxim any, que de ben segur vindrà 
carregada de novetats.

Santa Magdalena es queda 
sense sucursals bancàries

Més de 200 moteros 
participen en la 
II Matinal Motera

L’Associació de Mestresses de Casa de 
Santa Magdalena, en col·laboració amb la 
Diputació de Castelló, visitava, dimarts 22 
de maig, la comarca del Matarranya. Prop 
de 40 veïns de Santa Magdalena van gau-

dir d’una excursió per diferents localitats 
com Valderrobres, La Fresneda, Fuentes-
palda i Calaceite, on acompanyats per un 
guia turístic van conèixer tots els encants 
d’aquesta comarca aragonesa.

L’església parroquial de Santa 
Magdalena es quedava xicoteta 
per a donar l’últim adéu a Mossén 
Pedro Añó López, que dilluns, 28 de 
maig, moria als 79 anys. El Bisbe de 
la diòcesi de Tortosa, D. Enrique Be-
navent, presidia el funeral, acompa-
nyat d’una nodrida representació 
de rectors de tot el bisbat. L’alcalde 
de Santa Magdalena, Sergio Bou, 
regidors de la corporació muni-
cipal, així com el Tinent d’alcalde 
d’Alcalà, José Colom i regidors d’Al-
calà-Alcossebre també han estat 
presents en el sepeli per l’ànima de Mosén 
Pedro Añó, que durant molts anys va estar 
al servei dels feligresos de Santa Magdale-
na i anteriorment d’Alcalà.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, en nom de tota la corporació municipal, 
ha volgut traslladar el condol a la família de 
Mossén Pedro, persona molt volguda a la 
població.

L’Associació de Mestresses de Casa 
visita la comarca del Matarranya

Santa Magdalena dóna l’últim adéu 
a Mosén Pedro Añó López

111110



El CEIP Albert Selma de Santa Magdale-
na ha celebrat la seua Setmana Cultural 
amb activitats molt diverses. Les famílies 
d’origen romanés i moldau van ser les en-
carregades de donar a conèixer als alumnes 
alguns dels plats i receptes típiques dels 
seus llocs d’origen, mentre que a la vespra-
da van gaudir de jocs lúdics i educatius.

També gràcies a FACSA i la Diputació ha 
tingut lloc una xarrada de caràcter didàctic 
sobre el cicle integral de l’aigua, amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar als xiquets sobre els 
hàbits quotidians de consum.

A més, famílies i alumnes gaudien d’una 
nova edició de ‘Tu sí que vales’, un especta-
cle en el qual els xicotets han demostrat les 
seues habilitats en diferents camps com la 
música, les acrobàcies, la ciència o l’esport, 
entre d’altres.

Les activitats finalitzaven amb la repre-
sentació “El viaje de los Templarios”, en la 
sala de projeccions del poliesportiu muni-
cipal. Els escolars han conegut d’una forma 
molt divertida i sorprenent el pas de l’Orde 

del Temple per la província de Castelló, així 
com el viatge, que en el seu moment, van 
emprendre cap a Jerusalem. Durant unes 
hores, els alumnes es convertien en actors 
i coneixien la tècnica del croma, utilitzada 
per a rodatges i que permet, sense despla-
çar-se del plató, situar qualsevol escenari al 
costat dels actors i actrius. Aquest projecte 
s’emmarca dins de l’estratègia de promo-
ció de la Diputació de Castelló de la marca 
‘Territori Templer’, de la qual forma part el 
municipi de Santa Magdalena.

El Grup de Danses Magdaleneres i la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís han 
participat en una Trobada de danses tradi-
cionals a La Torre d’En Domènec. La músi-
ca i danses de Santa Magdalena van pro-
tagonitzar part d’una trobada en la qual 
també van participar el grup local i el Grup 
de Danses La Jana.

El curs escolar es tancava i els alumnes 
del CEIP Albert Selma de Santa Magdalena 
celebraven el seu Festival de Fi de Curs i ho 
feien al ritme del musical de Mary Poppins.

El pavelló poliesportiu de Santa Mag-
dalena acollia el Festival dels alumnes del 
col·legi públic de la localitat, que feien una 
adaptació de la pel·lícula, Mary Poppins, es-

Intensa setmana cultural en el 
CEIP Albert Selma de Santa Magdalena

Santa Magdalena i 
La Torre d’En Domènec 
estrenyen llaços a través 
de les danses tradicionals

La música de Mary Poppins protagonitza el 
Festival de Fi de Curs del CEIP Albert Selma
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trenada en 1964, amb moments tan diver-
tits com el ball dels pingüins o el del ‘desho-
llinador’, entre d’altres.

Després de l’actuació dels alumnes, van 
tindre lloc dos dels moments més esperats 
de la jornada, les graduacions. Els alumnes 
que tancaven la seua etapa infantil, rebien 
de mans de les seues tutores els diplomes 
acreditatius, de la mateixa manera que ho 

feien els alumnes de sisè de primària, que 
han dit ja adéu al CEIP Albert Selma per a 
iniciar els estudis de secundària.

Finalitzat el festival, des de l’AMPA s’ob-
sequiava a tots els alumnes amb una bor-
sa de llaminadures. L’AMPA va organitzar 
també un esmorzar en el col·legi i a a la nit 
va haver-hi sopar de pa i porta en el pati del 
col·legi.

L’Escola Infantil de Santa Magdalena ce-
lebrava l’acte de graduació dels alumnes, 
que el pròxim curs deixen la seua etapa 
preescolar en el centre magdalener i pas-
sen a cursar estudis infantils. Les monitores 

van projectar un vídeo en el qual van repas-
sar el seu pas pel centre, tant d’ells com de 
la resta d’alumnes del curs 2017-2018. Fina-
litzat el vídeo es va realitzar l’acte de gradu-
ació dels xiquets de P2.

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na tancava el curs de la seua Escola de Mú-
sica i ho va fer amb una audició per part 
dels seus alumnes. Després dels alumnes 
de percussió, fou ser el torn dels alumnes de 
vent- fusta i vent-metall, que en les especia-
litats de saxo, trombó i flauta, van mostrar al 
públic assistent els diferents coneixements, 
que han adquirit durant el curs escolar.

Sergio Tortajada, director de l’Escola de 
Música, va destacar la gran qualitat de l’au-
dició dels alumnes, que “malgrat que la 
seua curta edat ens han demostrat, que 
són uns excel·lents músics”. A més, Torta-
jada va voler posar en relleu el gran treball 
de tot el professorat de l’escola, que diària-
ment contribueixen a millorar les qualitats 
musicals dels joves alumnes.

La piscina municipal de Santa Magdale-
na de Polpís acollia el dissabte 14 de juliol, 
les competicions i exhibició del curset de 
natació, que com cada any imparteix el pro-
fessor Javi Mateu. Xiquets i xiquetes d’en-
tre 3 i 15 anys d’edat van realitzar diferents 
competicions, demostrant les diferents 
modalitats i tècniques de natació, que han 
après durant les tres setmanes que han du-
rat les classes.

L’Escola Infantil celebra la graduació 
dels seus alumnes

L’Escola de Música de Santa Magdalena 
tanca el curs amb una audició

La piscina municipal acull les competicions 
i exhibició del curset de natació
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Santa Magdalena celebrava dissabte, 
14 de juliol, les Festes de la Joventut, com 
a avantsala de les Festes Patronals. L’Asso-
ciació Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet, 
en col·laboració amb el Motoclub de Bar 
en Bar i l’Ajuntament de Santa Magdale-
na, van organitzar un complet programa, 
que s’iniciava amb l’esmorzar del Motoclub. 
Posteriorment, se celebrava una ruta turís-
tica amb les motocicletes. La jornada ma-
tutina es tancava amb un menjar de ger-
manor, organitzat pel Motoclub.

A la vesprada, va tenir lloc l’encreuament 
del pont de ‘l’Agüelo Queixalet’, que finalit-

zava amb una orxatada per a tots els parti-
cipants. El programa va continuar amb les 
proves de perícia per als motociclistes, que 
a més van estar amenitzades pel grup local, 
Civil·la Portman.

L’Associació Juvenil també va organit-
zar el tradicional Concurs de ‘Cocs Dolços 
i Salats’, que en la modalitat de dolç van 
guanyar Aroa Mínguez, Tania Pegueroles 
i Maura Bou, mentre que en salat, la gua-
nyadora va ser Mónica García. La revetla va 
estar amenitzada per l’orquestra, La Divina 
Comèdia. La nit es tancava amb l’actuació 
del dj. Xavi Reverté.

El cantant, Agustí Serrano, posa el 
fermall d’or a un espectacular concert

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na aconseguia omplir per complet, diven-
dres 20 de juliol, la plaça Espanya, en el seu 
tradicional concert de Festes. La formació 
musical, dirigida, per Sergio Tortajada Gó-
mez, va delectar al públic present amb un 
tribut als millors cantants i grups de la his-
tòria de la música. Carlos Santana, Frank 
Sinatra, Queen, Michael Jackson o Raphael, 
entre d’altres, foren magníficament inter-
pretats pels músics magdaleners. Ja en la 
segona part, el cantant vinarossenc, Agustí 
Serrano, acompanyava amb la seua veu a 
l’Agrupació Musical.

Durant el transcurs de la nit, es van lliurar 
els premis del III Concurs per a la portada 
del Llibre de Festes. Susana de la Peña re-
bia l’esment especial del jurat, el tercer pre-

mi va ser per a Andrea Guillamón i Andreu 
Santatecla, el segon per a Clara Bayarri i el 
primer premi fou para Miguel Expósito.

Finalitzat el concert, l’Associació Juvenil 
Pont de l’Agüelo Queixalet, va organitzar 
amb gran èxit la ‘Pool Party’ en la piscina 
municipal. Centenars de persones van gau-
dir d’una màgica nit, que fou l’avantsala de 
l’inici de les Festes Patronals.

Santa Magdalena és volca en 
les Festes de la Joventut

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena fa 
tribut als millors cantants i grups de la història
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Santa Magdalena viu unes 
intenses Festes Patronals 
entre el 21 i el 29 de juliol

La pluja es convertia, dis-
sabte 21 de juliol, en l’inesperat 
convidat d’un acte de presen-
tació, el de les Festeres i Fes-
ters 2018, que va haver de sus-
pendre’s després del discurs 
del mantenidor, Emilio Lacruz i que prèvi-
ament s’havia retardat durant uns minuts 
a l’espera que cessara la pluja. Encara així, 
Sara Lacruz, Festera del Grup de Danses 
Magdaleneres, Adrià Bosch, Fester de l’AM-
PA del CEIP Albert Selma, Lorena Caldés, 
de l’Associació Juvenil ‘Pont de l’Agüelo 
Queixalet’, Alejandro Rubio, de l’Associació 
de Mestresses de casa, Mónica Arribas, de 
les Puntaires i Isaac Letellier, en represen-
tació de la Comissió de Festes, a més de Mi-
riam Boira, en representació de l’Agrupació 
Musical i Alba Juste, de l’Associació ‘Amics 
de Sant Vicent’, van poder rebre els honors, 

que els acrediten com a màxims represen-
tants festius.

Durant la primera part de la presentació, 
concebuda per a la participació de les 14 as-
sociacions locals, van estar presents 7 de les 
entitats, que conformen el teixit associatiu 
magdalener, mentre que la pluja, va obligar 
a suspendre la segona part de la presenta-
ció en la qual havien d’actuar altres 7 enti-
tats. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, volia “agrair a tots la seua implicació en 
aquesta nit, tan complicada i per a la qual 
havíem treballat molt dur, ja que volíem 
fer un homenatge a totes les persones que 

treballen desinteressadament a donar di-
namisme a la nostra població. Ha sigut una 
pena no poder acabar l’acte com volíem, 
però contra el temps no podem lluitar”.

El Dia de la Patrona, totes les associaci-
ons, acompanyades de les Festeres i Fes-
ters realitzaven l’ofrena, que estava progra-
mada per a la nit de la presentació, a Maria 
Magdalena i a més es realitzava la missa en 
l’església parroquial, després de la qual es 
feia una recepció en el pavelló poliesportiu 
per a tota la població.

Festes 2018, 
perquè junts 
fem poble

Festers i Festeres 2018

Emilio Lacruz, mantenidor Moment de la presentació

Primer ball

Dia de la Patrona
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D’altra banda, l’alcalde i els Festers inau-
guraven l’exposició de pintura de l’últim 
curs dels alumnes de la professora, Maite 
Baldrich.

Al mateix temps, i en la sala de projecci-
ons del poliesportiu, la corporació munici-

pal visitava l’exposició dels usuaris de l’Espai 
Respir, que durant l’any treballen diferents 
habilitats psicomotrius, a través de les arts 
plàstiques. Dissabte 22, també va tindre lloc 
la processó pels carrers de costum i l’actu-
ació del Grup de Danses Magdaleneres i la 

Ofrena a la patrona Missa

Exposició de pintura Exposició Espai Respir

Recepció

Processó

Colla de Dolçainers

Danses
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Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, a 
més del Grup de Danses, Lo Cirilo, d’Alcalà 
de Xivert.

Pel que fa al dilluns, 23 de juliol, després 
de la processó va haver-hi una orxatada, en 
honor de les persones majors, en la pista 
del poliesportiu, que fou repartida per les 
Festeres i Festers 2018. A les 20.30 hores, 
un espectacle infantil, titulat ‘Buscando el 
equilibrio’, a càrrec de Javichu, fou una de 
les activitats més destacades de la jornada. 
A la nit, es va desenvolupar una Gran Gal·la 

del circ presentada per Màgic Andreu, des-
prés de la qual se celebrava una festa del 
pijama i discomòbil, Big Sound.

El dimarts, 24 de juliol, és procedia al 
muntatge de la plaça de bous i posterior 
‘Torrà’ i la vesprada va estar reservada per a 
la diversió i la imaginació, amb les disfres-
ses, en els quals cada colla va desplegar tot 
el seu enginy per a lluir-los durant la pri-
mera vesprada d’exhibició taurina. Pizze-
ros, ‘guiris’, hostesses d’avió, floreres, emoti-
conos, cerveses... en definitiva tot un gran 

Orxatada

“Buscando el equilibrio”

Gal·la del circ

Màgic Andreu Muntatge plaça de bous

Disfresses
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desplegament d’imaginació.

D’altra banda, les diferents ramaderies, 
van oferir els seus bous des del dimarts 24 
fins al diumenge 29 de juliol, tant al migdia 
com a la vesprada, a partir de les 18 hores. 
També el dimarts, 24 de juliol, va haver-hi 
sopar de ‘Pa i Porta’ en el poliesportiu mu-
nicipal i ball amb l’orquestra, La Factoria 
Musical.

La programació festiva de Santa Mag-
dalena continuava el dimecres, 25 de juliol, 

amb el Dia de les Paelles, animat per la Gua-
raná Street Band, en el que van participar 
unes 10 colles i el lliurament de premis del 
concurs de ‘Cinquet, Monopoly i Dòmino’ 
de l’Associació de Jubilats. A les 18 hores, les 
Festeres i Festers, acompanyats de l’alcalde 
i part de la corporació municipal inaugu-
raven la III Exposició ‘Mans Artesanes’, de-
dicada en aquesta ocasió a la indumentà-
ria tradicional. A la nit, la gastronomia fou 
la protagonista, amb el ‘Tombet Especial’ i 
després la festa remember, amb els dj’s To-

net Marzá, Paco Moliner i Pirri Dj.

D’altra banda, el dijous, 26 de juliol, es van 
poder esmorzar sardines, dins de la progra-
mació festiva, i després va haver-hi vaque-
tes. A la nit, a les 23 hores, destacava el con-
cert, en el poliesportiu, a càrrec dels grups: 
‘Esfera’, ‘La Fulla Kaduca’ i ‘Townfolks’, que 
també va comptar amb la participació dels 
dj’s ‘Escala i Corda’ i l’exhibició de ball de 
‘The Honeymoon Queens’.

Ja en la recta final de les Festes Patro-

nals de Santa Magdalena, el divendres 27, 
entre les 02.00 i les 05.00 va haver vaquetes 
a més de l’exhibició de bestiar boví, tant a 
les 12 del migdia com a les 18 hores. A la nit, 
els més xicotets van gaudir d’un bou em-
bolat alternatiu, que fou l’avantsala de l’em-
bolada d’un bou de la ramaderia, Parejo de 
Cabanes. L’orquestra Miami Show fou l’en-
carregada d’amenitzar la revetla.

Dissabte, 28 de juliol, es realitzava a les 
11.30 hores, una entrada de bous infantil, a 
l’estil Sant Fermí, que va comptar amb mol-

Premis Jubilats

Dia de les paelles

“Mans artesanes”

Vaques

Bou embolat
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ta participació per part del públic familiar 
i a la vesprada, cal destacar, el Dia de les 
Associacions, en el qual les entitats locals, 
van sortir al carrer per a vendre tota mena 
de productes, amb els quals recaptar fons 
per a finançar les activitats, que realitzen 
al llarg de tot l’any. A la nit, després de l’ex-
hibició taurina, es va procedir a l’embolada 
d’un bou alternatiu per als xiquets i xique-
tes magdaleners, així com un altre bou de 
la ramaderia d’Iván Miró. L’orquestra que va 

actuar fou la Maxim’s, una vetlada que va 
tancar la discomòbil, El Sarao.

Diumenge, Pirotècnia Tomás de Beni-
carló, disparava un impressionant castell de 
focs artificials, que posava fi a unes festes, 
marcades per l’alta participació. Les Fes-
teres i Festers 2018 van ser els encarregats 
d’estrènyer el botó, que marcava la fi d’unes 
celebracions, en les quals ells han sigut els 
autèntics protagonistes.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha fet una valoració molt positiva del trans-
curs de les Festes, ja que “si bé la presenta-
ció i el dia de la patrona es van veure ente-
lats per la pluja, la resta de les celebracions 
han transcorregut amb total normalitat i 
sobretot amb una participació molt alta 
per part dels veïns i visitants”. Bou ha des-
tacat el gran treball de “tots els col·lectius 
que formen part del teixit associatiu, que 
han programat molts actes dins de les Fes-
tes Patronals, en col·laboració amb la Co-
missió de Festes i els empleats municipals, 
que també de forma incansable han treba-
llat perquè tots els actes es desenvoluparen 
i tiraren endavant. Les Festes són per tant, 
un èxit col·lectiu”.

Finalment, l’alcalde de Santa Magdale-
na, ha agraït la col·laboració dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat, que durant 
aquestes Festes Patronals, han vetlat per-
què tots els actes transcorregueren amb 
total normalitat.

Sant Fermí

Focs

Dia de les associacions
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La delegació local de Santa Magdalena 
de l’Associació de Lluita contra el Càncer, 
organitzava, el 10 d’agost, la I eixida infan-
til de Fanalets de Meló d’Alger. La iniciati-
va va tindre molt d’èxit i prop de 55 xiquets, 
acompanyats dels seus familiars, van parti-
cipar portant els seus fanalets decorats per 
a l’ocasió.

Els participants van recórrer els carrers 
Alcalà, Ermita, Molí, Sant Bernat, Sant Vi-
cent, Santa Bàrbara, Molí i Pont, finalitzant 

la desfilada en la plaça Espanya, lloc en el 
qual la delegació local de l’Associació Espa-
nyola de Lluita contra el Càncer obsequia-
va a tots els xiquets i xiquetes participants 
amb un xicotet detall.

Ana Baldrich, presidenta de la delegació 
local, ha agraït a “tots els participants la il·lu-
sió amb la qual han vingut a aquest xicotet 
acte, amb el qual hem tractat de recuperar 
una de les tradicions dels nostres avantpas-
sats”.

La ruta ciclista ‘Camins de l’Orde de Mon-
tesa’ arribava, el dissabte, 11 d’agost a San-
ta Magdalena, després que 5 dies abans, 
iniciara el seu recorregut a Montesa. Tono 
Chamorro és el creador d’aquesta ruta, que 
recorre 300 quilòmetres, al llarg de la Co-
munitat Valenciana, visitant un total de 13 
ajuntaments, que certifiquen el pas dels ci-
clistes.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
fou l’encarregat de rebre al grup de ciclistes 
i va signar en el mallot commemoratiu de 
la ruta, que ha sigut certificada per l’Agèn-
cia Valenciana de Turisme. De fet, des de 
l’organització esperen que de cara a futures 
edicions es convertisca en un reclam turís-

tic més, dins de les rutes cicloturístiques de 
la Comunitat.

La piscina municipal tancava el 9 de se-
tembre les seues portes, després de tres 
mesos d’intensa activitat, d’igual manera 
que el divendres finalitzaven les seues clas-
ses els alumnes d’Aquagym, que ha impar-
tit la fisioterapeuta, Yolanda Pérez. Uns 12 
alumnes, de diverses edats, han assistit re-
gularment a les classes, que s’han realitzat 
durant l’última quinzena d’agost i primera 
setmana del mes de setembre. Durant les 
sessions d’aquagym, la monitora ha anat 
mostrant al grup una sèrie de xicotets exer-
cicis musculars, amb la finalitat de treballar 
els abdominals, les cuixes, els glutis..., així 
com les articulacions.

“L’aquagym és una font de beneficis per 
al cos i l’esperit, a diferents nivells, i és un 
mitjà per a definir la musculatura i conser-

var la forma”, indica Yolanda Pérez, fisiote-
rapeuta, qui comenta que de cara al pròxim 
estiu estudiaran la possibilitat de poder tor-
nar a realitzar aquestes classes en la piscina 
municipal de Santa Magdalena.

Més de 50 xiquets participen en la I eixida Infantil 
de Fanalets de Meló d’Alger de Santa Magdalena

La Ruta ‘Camins de l’Orde de Montesa’ 
fa parada a Santa Magdalena

Santa Magdalena iniciava, el 10 de se-
tembre, el curs escolar 2018-19 amb total 
normalitat. Després del període de vacan-
ces d’estiu, els xiquets i xiquetes reprenien 
les seues classes i es reincorporaven als 
seus respectius centres educatius. Tant els 

alumnes del CEIP Albert Selma com els de 
la Ludoteca Municipal Infantil es retroba-
ven amb el professorat de tots dos centres, 
amb l’objectiu d’iniciar una nova etapa. Des 
de les direccions de tots dos centres es des-
tacava la normalitat en aquest inici de curs.

Finalitzen les classes d’Aquagym 
a Santa Magdalena

Ludoteca Municipal i CEIP Albert Selma obrin 
les portes del curs a Santa Magdalena
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Els músics de l’Agrupació Musical han 
participat en les desfilades de l’Associació 
Cultural de Moros i Cristians de Peníscola, 
que han posat el fermall d’or a les Festes 
Patronals de la localitat.

La formació va participar al costat de la 
Unió Musical Santa Cecília de Cervera del 
Maestre, acompanyant a una de les Filaes 
de Moros, interpretant la marxa, ‘Mujer Re-
alista’.

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na ha obert, un any més, el termini de ma-
trícula i inscripció per al curs 2018/19 de la 
seua Escola de Música.

Des de l’Agrupació informen que dispo-
sen de classes de Jardí Musical, per als més 
xicotets, que permeten la iniciació al món 
musical, Llenguatge Musical i Instrument, 
amb professors titulats.

Les classes s’iniciaven el passat mes d’oc-
tubre.

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través de la regidoria de Cultura, ha posat 
en marxa un curs de balls llatins i de saló, 
que va començar el divendres, 5 d’octubre, 
en la Capella i que té caràcter setmanal.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que “amb l’arribada del nou 
curs posem també en marxa les diferents 
activitats formatives, perquè els nostres ve-
ïns, puguen gaudir del seu temps d’oci for-
mant-se en diferents disciplines”.

El Grup de Danses Magdaleneres i la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters Polpís, de San-
ta Magdalena van representar a la població 
en la II Trobada de Danses del Maestrat, 
que en aquesta ocasió es realitzava el dis-
sabte 22 de setembre a Càlig.

L’alcalde de Santa Magdalena de Polpís, 
Sergio Bou, va encapçalar la representació 
institucional i va acompanyar als dos grups.

Més de 300 dansaires i músics van parti-
cipar en aquesta Trobada, en la qual es van 
donar cita 13 poblacions. Les dos associa-
cions de Santa Magdalena van interpretar 
durant el recorregut la ‘Jota Magdalenera’. 
L’any vinent, serà la localitat de Benicar-

ló l’encarregada d’acollir la III Trobada de 
Danses del Maestrat.

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
participa en les desfilades de l’Associació 
Cultural de Moros i Cristians de Peníscola

Obert el termini 
d’inscripció per a 
l’Escola de Música 
de l’Agrupació 
Musical de 
Santa Magdalena

Classes de balls 
llatins i de saló

Santa Magdalena participa en la 
II Trobada de Danses del Maestrat
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Santa Magdalena ja disposa de nou Mos-
sén, Rodrigo Monfort Montañés és el nou 
rector. Rodrigo Monfort compaginarà la ti-
tularitat de la parròquia amb la de Càlig. El 
nou Mossén va informar que oficiarà missa 
tots els dijous i dissabtes, a les 18 h i els diu-
menges, a les 10.30 h.

El Grup de Danses Magdaleneres de 
Santa Magdalena de Polpís informa, que 
està obert el termini d’inscripció per a la 
seua escola de ‘Danses’, que va iniciar les 
classes durant el mes d’octubre, arrancant 
d’aquesta manera el curs 2018-19.

Les classes es realitzen setmanalment, 
els dissabtes, en el pavelló poliesportiu de 
Santa Magdalena i totes aquelles persones, 
majors de 5 anys, que estiguen interessa-
des a aprendre ‘Danses’ poden inscriure’s.

daleners es van sumar d’aquesta manera a 
la gran festa de la música del Baix Maestrat, 
un esdeveniment que va aconseguir reunir 

un total de 13 formacions musicals, inclosa 
l’amfitriona, la de Càlig, que celebrava el 
seu 20é aniversari.

La Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valencia-
na ha anunciat, que ha concedit a l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena una 
subvenció de 19.981,12 € per a remodelar la 
seua seu social i escola de música.

La Generalitat ha concedit a l’Agrupa-
ció Musical de Santa Magdalena el 80% del 
pressupost d’aquesta inversió, que servirà 
per a realitzar una remodelació integral. 
Vicent Pegueroles, president de l’entitat 
ha explicat que: “se substituirà tota la il·lu-
minació per una altra de major eficiència 
energètica, se suprimiran totes les barre-
res arquitectòniques i es farà totalment 
accessible el local per a les persones amb 
mobilitat reduïda. Al mateix temps, es farà 

un bany adaptat i per descomptat millo-
rarem tota l’acústica del local, amb els pa-
nells necessaris, tal com estableixen les dis-
posicions de la Generalitat Valenciana, que 
regulen les Escoles de Música”. Aquestes 
millores sens dubte “redundaran en una 
millor habitabilitat i funcionalitat de l’ús del 
local”.

L’alcalde de Santa Magdalena de Polpís, 
Sergio Bou, per la seua part, ha mostrat la 
seua satisfacció, ja que “és una molt bona 
notícia per al municipi, que permetrà que 
gràcies a aquesta reforma, es puga dispo-
sar d’una escola de música d’acord a les 
necessitats de tots els veïns de Santa Mag-
dalena”.

Mossén Rodrigo 
Monfort pren possessió 
com a nou rector

Obert el termini 
d’inscripció per al 
Curs de l’Escola 
del Grup de Danses 
Magdaleneres

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na, dirigida per Sergio Tortajada Gómez, 
participava en la 25a Trobada Comarcal de 
Bandes, celebrada a Càlig. Els músics mag-

L’Agrupació Musical 
participa en la 
25a Trobada Comarcal 
de Bandes de Càlig

La Generalitat concedeix a 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
prop de 20.000 € per a remodelar la seua seu
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Els alumnes del Curs de Pintura 2018/19 
ja han représ les seues classes després del 
període vacacional. Els alumnes de la pro-
fessora, Maite Baldrich, van iniciar el curs 
escolar, en el qual aprendran diferents tèc-
niques artístiques amb les quals pintar els 
seus quadres. Les classes de pintura tenen 
lloc els dilluns i els dijous de 15.30 a 17.30 ho-
res i en elles es tracta de potenciar la creati-
vitat dels alumnes matriculats.

El saló de plens de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena acollia , dimecres, 24 d’octubre, 
una xarrada informativa, organitzada per 
la delegació local de l’Associació Espanyola 
de Lluita contra el Càncer, que va comptar 
amb una nombrosa participació per part 
dels veïns i veïnes de la localitat.

La psicòloga de l’Associació Espanyola 
de Lluita contra el Càncer de Castelló, Marta 
Bonet, acompanyada per la presidenta de 
la Junta Local, Ana Baldrich, així com altres 
membres de la delegació local, va ser l’en-
carregada de donar a conéixer els diferents 
serveis, que pretenen millorar la qualitat de 

vida, tant dels malalts de càncer com de les 
seues famílies.

Bonet va parlar dels serveis que l’Associ-
ació presta, tant a Benicarló i Vinaròs com 
a Castelló, i que pretenen donar cobertura 
a les principals necessitats dels malalts i les 
seues famílies i que se centren en: l’atenció 
psicològica i social, el suport a través del 
voluntariat i activitats lúdiques i d’acompa-
nyament, així com l’allotjament per a ma-
lalts i les seues famílies. Al mateix temps, la 
psicòloga de l’entitat va parlar de la impor-
tància de la fundació de l’associació, que 
dedica els seus recursos a la investigació 

oncològica i dels tallers de formació, dirigits 
a la prevenció del càncer i que estan enfo-
cats a públic infantil i adolescent.

Des de la delegació local, per part seua, 
van oferir tot el seu suport al públic assis-

tent a la xarrada, perquè a través de la jun-
ta de Santa Magdalena, puguen accedir 
i beneficiar-se de tots i quants serveis, to-
talment gratuïts, s’ofereixen als malalts de 
càncer i les seues famílies.

El grup infantil de Danses Magdaleneres 
i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís 
de Santa Magdalena, participaven dissab-
te, 27 d’octubre, en la VI Trobada Infantil de 
Danses de Vinaròs, organitzada pel grup lo-
cal, Les Camaraes. 

Malgrat la pluja, els joves integrants del 
Grup de Danses Magdaleneres van demos-
trar la bona escola de la qual disposa la po-
blació de Santa Magdalena de Polpís i van 
ballar tot el repertori, que havien preparat 
per a l’ocasió.

Arranquen les classes 
del Curs de Pintura

La delegació local de l’Associació Espanyola 
de Lluita contra el Càncer informa 
dels serveis de l’entitat

Santa Magdalena participa en la 
VI Trobada Infantil de Danses de Vinaròs
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El pavelló poliesportiu de Santa Magdale-
na vivia dissabte, 27 d’octubre, la ‘Halloween 
Fest’, una festa amb la qual s’ha celebrat la 
festivitat de Tots els Sants. Concretament, 
l’Associació Pont de l’Agüelo Queixalet va 
organitzar un sopar de ‘pa i porta’ i túnel 
del terror, que va comptar amb una gran 

participació. La vetlada va estar amenitza-
da pel dj. local, Martí Vives.

A més, l’associació organitzava per al di-
mecres 31 d’octubre, la projecció de la pel-
lícula Hotel Transilvania 2, a la sala de pro-
jeccions del poliesportiu, oferint a tots els 
assistents crispetes i beguda.

Els alumnes de la Ludoteca Munici-
pal de Santa Magdalena es convertien 
enguany en simpàtiques aranyes. Els 
més xicotets, acompanyats de les seues 
monitores i familiars, protagonitzaven 
una divertida desfilada pels carrers del 
municipi per a celebrar la festa d’Ha-
lloween. A més, els alumnes del centre 
durant els dies previs a Tots Sants tam-
bé han elaboraven els típics panellets.

El saló de plens de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, acollia al mes d’octubre, un ta-
ller per a fomentar l’hàbit lector en xiquets 
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.

Macarena González va ser l’encarregada 
d’impartir el taller, en el qual es van propor-
cionar als pares algunes eines per a con-
vidar als seus fills a la lectura. La xarrada 
va comptar amb el patrocini de la FAMPA 
Penyagolosa, de Castelló, la confederació 
d’AMPAS Gonzalo Anaya i la Generalitat Va-
lenciana, a més de la col·laboració de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena.

“Iniciem un any més aquesta escola de 
pares i mares amb l’objectiu de facilitar a 
les famílies tota mena d’eines, que els aju-

den en el seu dia a dia”, ha explicat Laura 
Puig, presidenta de l’AMPA del CEIP Albert 
Selma de Santa Magdalena.

La primera setmana del mes de novem-
bre començaven les obres de remodelació, 
a Santa Magdalena, de la seu de l’Agrupa-
ció Musical, que són finançades, en un 80%, 
a través d’una subvenció de la conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana. Concretament, la 
conselleria ha concedit a la banda de Santa 
Magdalena 19.981,12 €.

Aquestes obres suposen, una remodela-
ció integral de tota la seu social de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena, que mi-
llorarà d’aquesta manera, tant la seua seu 
com l’Escola de Música.

Vicent Pegueroles, president de l’entitat, 
ha explicat que: “se substituirà tota la il·lu-
minació per una altra de major eficiència 
energètica, se suprimiran totes les barreres 
arquitectòniques i es farà totalment acces-

sible el local per a les persones amb mobi-
litat reduïda, amb la instal·lació d’un salva-
escales. Al mateix temps, es farà un lavabo 

Santa Magdalena celebra l’Halloween Fest

Vesprada d’Halloween a Santa Magdalena

L’AMPA del CEIP Albert Selma ofereix 
eines per a fomentar l’hàbit lector

Iniciades les obres de 
remodelació del local 
de l’Agrupació Musical 
de Santa Magdalena
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adaptat i per descomptat millorarem tota 
l’acústica del local, amb els panells neces-
saris, tal com estableixen les disposicions 
de la Generalitat Valenciana, que regulen 
les Escoles de Música”. Aquestes millores 
sens dubte “redundaran en una millor ha-
bitabilitat i funcionalitat de l’ús del local”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha visitat les obres i ha mostrat la seua sa-
tisfacció per l’abast d’aquesta reforma que, 
permetrà que “els músics i els alumnes de 
l’escola tinguen unes instal·lacions d’acord 
a les seues necessitats i que valoren tot el 

treball, realitzat per la formació al llarg de 
tots aquests anys”.

Un any més els veïns han celebrat la fes-
tivitat de Tots els Sants i han acudit al ce-
menteri, fidels a la cita amb els seus fami-

liars difunts. En el propi camposant es va 
celebrar la missa de Tots els Sants, oficiada 
pel rector Rodrigo Monfort.

L’Associació de Mestresses de casa ha 
celebrat Santa Catalina i ho ha fet amb un 
suculent berenar a força de xocolate. Més 
de 40 sòcies de l’entitat han sigut obsequia-

des amb xocolate per la Junta Directiva de 
l’associació i han compartit una divertida 
vesprada de xarrades, en la qual ha regnat 
un ambient molt distés.

Dins de la Setmana de la Prevenció d’In-
cendis, que organitza el Consorci Provinci-
al de Bombers amb el suport de l’Associa-
ció Professional de Tècnics de Bombers, la 
Fundació Mapfre i la Diputació de Caste-
lló, els alumnes del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena, van rebre ahir la visita 
de bombers professionals del Parc del Baix 
Maestrat.

Durant la jornada, els bombers van ex-
plicar als alumnes del centre, qüestiones 

Santa Magdalena fidel a la seua cita 
amb la festivitat de Tots els Sants

El saló de plens de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena ha acollit la presentació de 
l’Associació Cultural-Taurina, Polpis, amb 
l’objectiu de fomentar, entre altres, aspec-
tes relacionats amb el món taurí. La junta 
directiva de l’associació va donar a conéixer 

els principals objectius i les activitats, que 
tan en breu com en un futur, pretenen rea-
litzar a Santa Magdalena.

Presentada en societat 
l’Associació 
Cultural-Taurina, Polpis

L’Associació de Mestresses de casa 
festeja Santa Catalina

El CEIP Albert Selma rep la visita dels 
Bombers del Parc del Baix Maestrat
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bàsiques relacionades amb la prevenció 
d’incendis, així com accions que han de re-
alitzar-se en el moment en el qual es de-
tecte una emergència. A més, van poder 
observar algunes de les eines i utensilis, 
dels quals disposen els bombers professio-

nals. Els alumnes, que van estar molt atents 

a les seues explicacions, van mostrar molt 

d’interés per tot el relacionat amb la figu-

ra dels bombers i van formular nombroses 

preguntes als professionals.

Santa Magdalena obria al públic, dissab-
te 1 de desembre, el seu Auditori Municipal 
en la planta baixa de l’Edifici Social i ho feia 
amb el concert extraordinari de Santa Cecí-
lia de l’Agrupació Musical. Amb tal motiu i 
davant l’obertura de la instal·lació, els usua-
ris de l’Espai Respir, concretament del curs 
d’entrenament de la memòria, han estat 
treballant amb diferents materials reciclats 
en la confecció de motius nadalencs, que a 
poc a poc s’estan instal·lant en la població i 
en edificis municipals.

Així, els alumnes han donat a l’Ajunta-
ment un original arbre nadalenc, que s’ins-
tal·larà en el hall de l’Edifici Social. Núria 
Muñoz i Maribel Domingo, professores del 
Curs d’Entrenament de la Memòria han ex-
plicat que: «els nostres alumnes han treba-
llat amb molta il·lusió en la confecció de tots 
els motius nadalencs, que estem posant en 
carrers i edificis de Santa Magdalena. Una 
decoració feta tota amb material reciclat, 
que han portat els mateixos usuaris del 
curs d’entrenament de la memòria».

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na celebrava, dissabte, 1 de desembre, la 
festa de la seua patrona, Santa Cecília, amb 
un espectacular concert, que va estar pre-
cedit d’una missa a l’església parroquial, 
que va comptar amb la presència de tots 
els músics de la formació, que en finalitzar 
la mateixa van interpretar l’himne a Santa 
Cecília.

Després de la missa, l’Agrupació Musical 
va oferir un concert a l’Auditori Municipal, 
que obria, d’aquesta manera, les seues por-
tes a tots els veïns i veïnes de Santa Mag-
dalena. El concert va comptar també amb 
la participació del Grup de Danses Mag-
daleneres i la Colla de Dolçainers i Tabale-
ters, Polpís, que es van sumar a la gran festa 
dels músics de la banda. Així, una represen-
tació del Grup de Danses va ballar el Bolero 
de Castelló, interpretat per l’Agrupació Mu-
sical, mentre que la Colla de Dolçainers i Ta-
baleters, juntament amb la banda va posar 

música a Xavier El Coixo i La Muixeranga, 
amb la qual es va tancar l’acte. El concert va 
estar basat en una cuidada selecció d’obres 
de mestres valencians.

Vicent Pegueroles, president de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena, va 
agrair a tots els presents la seua participa-
ció en l’acte, així com el treball de l’Ajunta-
ment de la localitat en la posada en marxa 
de l’Auditori Municipal.

També cal destacar, que la Junta Direc-
tiva de l’Agrupació Musical va obsequiar als 
membres de l’Escola de Música amb un 
berenar, també per celebrar la festa de la 
seua patrona.

Els alumnes del curs d’entrenament 
de la memòria de Santa Magdalena 
donen un arbre de Nadal per a l’Edifici Social

L’Agrupació Musical 
de Santa Magdalena 
celebra Santa Cecília
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Santa Magdalena de Polpís dins dels 
actes preparatius de les seues I Jornades 
Templeres va organitzar una visita per part 
d’una representació dels cavallers Templers 
de Castelló, entitat organitzadora de l’es-
deveniment, als alumnes del CEIP Albert 
Selma de la localitat. Els Templers van ex-
plicar als xicotets la importància que l’orde 
del Temple va tindre en la localitat, amb el 
Castell de Polpís, com lloc de residència a 
Santa Magdalena.

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na segueix avant amb les obres de remode-
lació del seu local social i escola de música. 
De fet, els treballs es troben ja en una fase 
molt avançada i estan a punt de concloure. 
En aquest sentit, ara s’està escometent tot 
el treball d’aïllament acústic per part d’una 
empresa especialitzada de la comarca.

Aquestes obres de millora i condiciona-
ment del local són finançades en un 80%, 
a través d’una subvenció de la conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana. Concretament, la 
conselleria ha concedit a la banda de Santa 
Magdalena 19.981,12 €.

Els treballs, que s’estan duent a terme, 
consisteixen en la substitució de tota la il·lu-
minació per una altra de major eficiència 
energètica, se suprimiran totes les barreres 
arquitectòniques i es farà totalment acces-
sible el local per a les persones amb mobi-
litat reduïda, amb la instal·lació d’un salva-
escales. Al mateix temps, s’ha realitzat un 
lavabo adaptat i es millora l’acústica de tot 
el local, tal com estableixen les disposicions 
de la Generalitat Valenciana, que regulen 
les Escoles de Música.

La reforma del local de 
la banda entra en 
la seua recta final

Els Templers visiten el CEIP Albert Selma 
de Santa Magdalena

Santa Magdalena ha celebrat les seues 
I Jornades Templeres, organitzades pels 
Cavallers Templers de Castelló i que han 
comptat amb el patrocini de l’ajuntament 
de la localitat.

Els Cavallers Templers, dissabte 15 de de-
sembre, prenien al matí el Castell Polpís, 
lloc en el qual nombrós públic esperava la 
seua arribada a la fortalesa amb summa 
expectació. Allí, tots els participants van 
poder xarrar animadament amb els cava-
llers de l’Orde del Temple, al mateix temps 
que fotografiar-se. Posteriorment, més de 
200 persones participaren en un menjar 
de germanor, que va tindre lloc en el pave-
lló poliesportiu, lloc en el qual a força d’olla 

Massiva participació 
en les I Jornades 
Templeres de 
Santa Magdalena
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gaudiren d’una agradable jornada.

A la vesprada, els cavallers Templers de 
Castelló, juntament amb les Dames i Cava-
llers d’Uxó, Associació Cultural de Bombos 
i Tambors de Castelló, Grup d’Escenificació 
i Dansa Medieval Chorus Simul, Associació 
Cavallers del Grial de Castelló i Associació 
Ciriana de Castelló, van desfilar pels carrers 
del nucli urbà, finalitzant el seu espectacu-
lar recorregut a la plaça Espanya.

D’altra banda, en la Capella es va esce-
nificar, davant un nodrit públic, com era la 
vestimenta dels cavallers Templers i Tomás 
de Foix presentava el seu llibre, El Zorro 
Rojo. A més, l’historiador local, Juan Bou, 
es va encarregar de donar algunes pinze-
llades sobre la història de Santa Magdale-
na. Els actes es van tancar amb una sèrie 
de balls medievals en la plaça Espanya i el 
posterior sopar de pa i porta en el pavelló 
poliesportiu.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 

ha mostrat la seua satisfacció pel desen-
volupament de les jornades, que “ens han 
permés a tots conéixer una mica més a fons 
la història d’aquesta ordre, que va habitar al 
nostre castell”. A més, afig que: “aquest és 
un pas més en la promoció de la nostra lo-
calitat com a part del territori templer i per 
això continuarem apostant, en la mesura 
de les nostres possibilitats en aquest tipus 
d’esdeveniments”.

El Grup de Danses Magdaleneres i la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís, han 
oferit la seua actuació de Nadal a l’Audito-
ri Municipal. L’Espectacle ha estat basat en 
música de totes les parts de la geografia 
valenciana i ha comptat amb un nombrós 
públic.

Les danses i dolçainers 
magdaleners 
ens conviden a gaudir 
del Nadal

El Pare Noel arriba a Santa Magdalena i gaudeix 
d’un espectacular Festival de Nadal a l’Auditori
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L’Auditori s’ha vestit de festa nadalenca 
amb l’arribada del Pare Noel. Tot l’alumnat 
del CEIP Albert Selma i de la Ludoteca Mu-
nicipal van poder gaudir durant unes hores 
de la companyia de Santa Claus, que va ser 

obsequiat pels més menuts amb tot un se-
guit de nadales. Posteriorment, el mateix 
Pare Noel va repartir als alumnes, de tots 
dos centres, uns regals, que els havia portat 
des de Lapònia.

L’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena de Polpís i l’Escola de 
Música de la formació han volgut 
participar dels actes que organitza 
l’Ajuntament de Santa Magdalena 
dins de la programació de Nadal, 
Cap d’Any i Reis i ho ha fet amb un 
espectacular concert a l’Auditori 
Municipal. Una vegada més, l’acura-
da selecció musical, duta a terme pel 
director, Sergio Tortajada Gómez, ha 
fet vibrar al públic assistent a l’acte.

L’Escola de Música i l’Agrupació Musical fan 
vibrar als magdaleners en el seu concert de Nadal

Santa Magdalena ha fet entrega els pre-
mis del IV Concurs de Dibuix d’Espècies Ci-
negètiques Vives, organitzades pel Club de 
Caçadors San Lázaro. En categoria infantil, 
els guanyadors han sigut: 1r premi, Dani 

Santa Magdalena entrega 
els premis del IV Concurs 
de Dibuix d’Espècies 
Cinegètiques Vives

Moldovan, 2n Martina Borràs i 3r Martí Vi-
ves. De la categoria de 1r i 2n de primària: 
1r. Eneko Bonet, 2n David Muñoz i 3r. Aixa 

El Hilali. De la categoria de 3r, 4t i 5é: el 1r 
premi ha sigut per a Laia Marzal, 2n. Sara 
Lacruz i 3r. Paula Butnari.

Vora 50 persones han acomiadat l’any 
2018 fent esport en la Caminada Popular 
Sant Silvestre. Passat 31 de desembre, ve-
ïns i veïnes de la localitat van passejar pels 
principals carrers de Santa Magdalena per 
tal de tancar l’any. El recorregut va finalitzar 
amb una xocolatada al pavelló poliesportiu 
municipal.

Els magdaleners 
acomiaden l’any 
fent esport
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L’Emissari dels Reis Mags ja ha estat a 
Santa Magdalena de Polpís i ho ha fet per 
arreplegar les cartes que els xiquets i xique-
tes de la població han escrit.

L’acte, organitzat per l’Associació Juve-
nil Pont de l’Agüelo Queixalet ha estat pre-
cedit d’una xocolatada per a tots els assis-
tents.

El Patge Reial arriba a Santa Magdalena

El Pare Noel ha visitat Santa Magdalena, 
com cada any, gràcies al Motoclub de Bar 
en Bar. Així, el dia 24 organitzaven una vol-
ta pels carrers de la població, que acabava 
amb el repartiment de xocolate, a la plaça 
Espanya.

De la mateixa manera, l’auditori s’ha om-
plit, un cop més de bona música, gràcies a 
la cantautora magdalenera, Xiomara Abe-
llo, que ha presentat el seu disc, Entre Te-
les, mentre que l’Associació Juvenil Pont de 

Intensa programació nadalenca 
a Santa Magdalena

l’Agüelo Queixalet, ha programat dues ses-
sions de cinema gratuït, per als més me-
nuts. D’altra banda, l’AMPA del CEIP Albert 

Selma ha organitzat activitats per als més 
menuts de la casa, que finalitzaven amb 
partits de futbol sala.

La cavalcada dels Reis Mags ha omplit, 
un any més, d’il·lusió els carrers de la pobla-
ció de Santa Magdalena, un acte en el qual 
Melcior, Gaspar i Baltasar, van estar acom-
panyats per l’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena i la Colla de Dolçainers i Taba-
leters Polpís.

Els Reis van arribar a l’Ajuntament en 
carruatges de cavalls i després de saludar a 

l’alcalde i corporació municipal, van dirigir 
unes paraules des del balcó del consistori. 
Posteriorment, es van traslladar a l’església 
parroquial, lloc en el qual van repartir nom-
brosos regals als xiquets i xiquetes, presents 
en l’acte. Es dóna per tant, per tancada la 
programació de Nadal, Cap d’Any i Reis, 
organitzada per l’Ajuntament i en la qual 
s’han desenvolupat més de 25 activitats per 
a tots els públics.

Els Reis Mags omplin d’il·lusió Santa Magdalena
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Nota:
El 19/10/2018 ix la rambla d’Alcalà portant aigua al seu pas pel poble, durant 10 dies (fins al 29/10/2018).
El 17/11/2018 torne a eixir la rambla durant 4 dies més.

Tot el protagonisme del 2018 se l’han 
emportat els dos grans temporals viscuts a 
la tardor, fent possible eixir de l’extrema se-
quera que es patia des de feia molts mesos.

Primer, una històrica DANA (“depressió 
aïllada a nivells alts”) popularment conegu-
da com a “gota freda”, va descarregar 292,2 
litres/m2 (211,2 l/m2 tan sols en 12 hores) al 
mes d’octubre i després un segon temporal 
en novembre amb 119,8 litres/m2.

Pluges que han ajudat a omplir els nos-
tres aqüífers i que van despertar, per dos 
vegades este any, a la rambla d’Alcalà, por-
tant sobretot, després del primer temporal, 
un important caudal durant més de 10 dies 

pel nostre poble.

Només en la quantitat registrada en tot 
l’any 2018, 914,0 litres/m2 (fins novembre), 
ja supera en tot el que va caure en els anys 
2017, 2016 i part del 2015.

Probablement no s’acumulava tanta 
pluja des de l’històric 1989.

Els números de la tardor deixen clar el 
pas d’un extrem a un altre:

Pluja acumulada:

Tardor 2017 .................................................. 9,0 l/m2

Tardor 2018 ............................................ 556,0 l/m2 
..............................................................................................(Pluja fins novembre de 2018)

pluviometria

PLUJA MÀXIMA EN 1 HORA  39,5 mm 10/18/2018 20.30-21.20 h
PLUJA MÀXIMA EN 12 HORES  211,2 mm (del 18 al 19/10/2018) 15.30-03.20 h
PLUJA MÀXIMA EN 24 HORES  263,2 mm (del 18 al 19/10/2018) 18.30-18.20 h
PLUJA MÀXIMA EN TEMPORAL  292,2 mm (del 18 al 20/10/2018)
PLUJA MÀXIMA MENSUAL  364,1 mm octubre-2018

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA  37,0 ºC 8/4/2018 16.50 h
TEMPERATURA MÀXIMA DIÀRIA MÉS BAIXA  6,7 ºC 2/6/2018 00.00 h
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA  -1,1 ºC 2/24/2018 08.10 h
TEMPERATURA MÍNIMA DIÀRIA MÉS ALTA  25,2 ºC 8/8/2018 06.20 h

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS ALTA  30,5 ºC 8/4/2018
TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS BAIXA  4,1 ºC 2/27/2018

ÍNDEX CALOR MÉS ALT  39,6 ºC 8/3/2018 17.00 h
SENSACIÓ TÈRMICA MÉS BAIXA  -1,1 ºC 2/24/2018 08.10 h

AMPLITUD TÈRMICA DIÀRIA MÀXIMA  18,2 ºC 1/21/2018
AMPLITUD TÈRMICA DIÀRIA MÍNIMA  1,4 ºC 4/7/2018

VENT RAFEGA MÀXIMA  93,3 Km/h 10/29/2018 16.29 h
VENT VELOCITAT MITJANA DIÀRIA MÀXIMA  24,6 Km/h 3/20/2018

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÀXIMA  1038,1 hPa 1/28/2018 22.20 h
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA  988,3 hPa 3/1/2018 20.00 h

DIES AMB TRONADES  20 dies
DIES AMB VENT FORT (>75 Km/h.)  3 dies
DIES AMB BOIRA INTENSA  1 dia
DIES AMB GRANÍS/PEDRA  0 dies

VALORS EXTREMS (fins novembre de 2018)

Dades facilitades per Ximo Vives
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Telèfons d’interés

Ajuntament
Oficines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 415 070
Fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 415 162
Agutzil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .686 465 314
Alcaldia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .626 058 211

Centre de Salut
Santa Magdalena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .964 158 140

Centre Mèdic d’Alcalà
Matins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 336 030 
Vesprades . Urgències 
i ambulància  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 336 035

Hospital Comarcal 
de Vinaròs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 477 000

Farmàcia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 441 5057

IES Serra d’Irta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 336 085

CEIP Albert Selma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 336 065

Ludoteca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650 923 196

Poliesportiu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 415 026

Parròquia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 415 212

Taxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650 572 223

Estació de Servei (CEPSA)  .  .  .  . 964 415 269

Guàrdia Civil Alcalà de Xivert
De 6 .00 fins les 14 .00 h  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 410 002
De 14 .00 fins les 6 .00 h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 062

Bombers de Benicarló  .  .  .  .  .  .  .  .964 460 222

Emergències  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Telèfons associacions locals

AMPA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 625 05 86 99

Mestresses de Casa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 41 51 41

Associació de Puntaires  .  .  .  .  .  . 964 41 51 47 

Agrupació Musical 
Santa Magdalena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 649 558 855

Grup de Danses 
Madaleneres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 679 305 743

Colla de Dolçainers 
i Tabaleters Polpís   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 41 52 65

Club de Jubilats 
i Pensionistes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 665 34 59 05

Associació juvenil “Pont 
de l’Agüelo Queixalet”  .  .  .  .  .  .  .  . 722 18 75 32

Societat de caçadors 
“San Lázaro”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .658 972 050

Associació local 
“Amics de Sant Vicent”  .  .  .  .  .  .  .606 996 635

Motoclub de bar en bar  .  .  .  .  .  . 616 30 96 88

PLENS 
de l’ANY 2018

A continuació, detallem els plens celebrats en la pobla-
ció al llarg del 2018 i en els que s’ha donat compte de tota 
mena d’informacions, relacionades amb els acords adop-
tats pel consistori.

7 de febrer 
de 2018

L’Ajuntament de Santa Magdalena, en 
sessió plenària extraordinària donava llum 
verda al pressupost per a l’any 2018, xifrat 
en 917.202,79 euros i aprovats amb el vot 
a favor dels regidors del PSOE i l’abstenció 
del regidor del PP.

A.- ESTAT DE DESPESES

Cap. Denominació Euros

1r Despeses de personal 239.427,86

2n
Despeses corrents en bens i 
serveis

391.829,08

3r Despeses financeres 22.200,00

4t Transferències corrents 43.000,00

5é Fons de contingència 5.000,00
TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6é Inversions reals 151.392,01

7é Transferències de capital

8.é Actius financers

9é Passius financers 64.353,84
TOTAL OPERACIONS DE 
CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
DE DESPESES 917.202,79

B.- ESTAT D’INGRESSOS

Cap. Denominació Euros

1é Impostos directes 391.612,52

2n Impostos indirectes

3r
Taxes, preus públics i altres 
ingressos

152.837,37

4t Transferències corrents 190.430,89

5é Ingressos patrimonials 29.280,00
TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6é Enajenació inversions reals

7é Transferències de capital 153.042,01

plens
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8é Actius financers

9é Passius financers
TOTAL OPERACIONS DE 
CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
D’INGRESSOS 917.202,79

Per un altre costat, el consistori per una-
nimitat s’ha adherit al Pla Edificant de la 
Generalitat, per a incloure l’ampliació, ade-
quació, reforma i equipament del CEIP Al-
bert Selma.

28 de març 
de 2018

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha acordat, amb els vots a favor de 
l’equip de govern i l’abstenció del regidor 
del PP, la cessió de l’immoble del carrer 
Escoles, 2 a l’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena. Es tracta d’una cessió gratuïta i 
per termini de 30 anys de l’ús del bé, de ca-
ràcter patrimonial, amb la finalitat de realit-
zar activitats culturals educatives de caràc-
ter musical, d’interés general i àmbit local.

D’altra banda, per unanimitat s’ha apro-
vat la declaració de Santa Magdalena com 
a municipi turístic, acord que es trasllada a 
l’Agència Valenciana de Turisme.

En el ple també es va sol·licitar la inclusió 
de l’Ajuntament al Pla Provincial d’Obres i 
Serveis de la Diputació per a l’exercici 2018, 
amb una actuació a la planta primera de 
l’Edifici Social per un import de 90.900 eu-
ros.

A més, s’ha donat el vistiplau a l’orde-
nança reguladora dels fitxers de dades de 
caràcter personal de l’Ajuntament i a l’orde-
nança general d’Administració Electrònica 
de l’Ajuntament.

Finalment en el plenari es va aprovar, 
provisionalment el projecte de Delimita-
ció de Sòl Urbà per a classificar com a sòl 
urbà la zona del costat del col·legi públic Al-
bert Selma, amb l’objectiu de qualificar-la 
com a sòl d’equipament educatiu-cultural i 
permetre així l’ampliació de l’actual centre 
educatiu.

8 de juny 
de 2018

A la sessió plenària del 8 de juny es va 
aprovar el projecte del Pla Castelló 135 per a 
l’exercici 2018, projecte redactat pels arqui-
tectes, Francisco Javier Albiol Vidal i Cristi-
na Albiol Guimerà, per un import total de 
90.900 euros. L’alcalde, Sergio Bou, va expli-
car que amb aquests diners es pretén aca-
bar la planta primera de l’edifici social i la 
comunicació de la planta primera amb la 
baixa.

El consistori també va acordar, deixar a 
sobre de la taula, l’aprovació del pla econò-
mic-financer de l’Ajuntament, derivat dels 
incompliments de pagament respecte de 
la liquidació de 2017, de la regla de la des-
pesa, per a estudiar detingudament el do-
cument. Així mateix, el regidor del PP, Víc-
tor Cervera, va presentar una moció sobre 
el dret civil valencià, mitjançant la qual se li 
dóna suport a la Generalitat perquè se li re-
conega la competència per a exigir l’aplica-
ció del dret civil valencià, tal com es preveu 
en l’Estatut d’Autonomia.

També, el plenari es va donar suport a la 
moció en defensa de l’existència d’oficines 
financeres als xicotets municipis i es va do-
nar compte de l’aprovació de la liquidació 
2017. Així mateix, es va adquirir l’immoble 
del carrer Alcalà, destinat a l’Edifici Social, 
per prescripció adquisitiva.

21 de juny 
de 2018

El plenari de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena va acordar l’adhesió del municipi a 
la Declaració d’Oci Educatiu i també es va 
donar llum verda al Pla Econòmic i Finan-
cer del consistori.

Al mateix temps, l’Ajuntament s’ha ad-
herit al conveni de l’Agrupació de Volunta-
ris de Protecció Civil del Consorci Provincial 
de Bombers. També s’han acceptat les con-
dicions de concessió d’aigües al pou de Vi-
llarroyos, així com el programa de les Festes 
Patronals 2018.

3 d’agost de 2018
El ple extraordinari, celebrat el 3 d’agost 

va aprovar la memòria redactada per l’ar-
quitecte Emilio Segarra Sancho per a l’ade-
quació amb ampliació de centre existent 
al perfil escolar 2I + 4P + menjador (80 co-
mensals en 2 torns) del CEIP Albert Selma 
de Santa Magdalena de Polpís i la seua ad-
hesió al Pla de millora d’infraestructures 
educatives del municipi «EDIFICANT» de la 
Conselleria d’Educació d’Investigació, Cul-
tura i Esport. Al mateix temps, es va donar 
llum verda a la sol·licitud de delegació de 
competències del Pla, una vegada consul-
tada i informada favorablement l’adhesió 
al Pla esmentat per part del Consell Escolar 
de Centre.

3 d’octubre 
de 2018

En sessió plenària i per unanimitat, es va 
aprovar fixar com a festius de caràcter local 

per a l’exercici 2019, el 17 de gener (Sant An-
toni) i el 29 d’abril (Sant Vicent), mentre que 
els dies festius escolars per al curs 2018-19 
són el 2 de novembre, el 18 de gener i el 18 
de març.

Per un altre costat, el consistori s’ad-
heria a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica, que ha licitat la Central 
de Contractació de la Diputació de Caste-
lló. També, per unanimitat es va aprovar el 
compte general de 2017. El mateix dia, es 
va fer una segona sessió plenària extraordi-
nària per a aprovar la memòria modificada 
del projecte del Pla Edificant, per unanimi-
tat de tots els grups.

13 de novembre 
de 2018

El plenari de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena ha donat el seu vistiplau al pro-
jecte d’obres del Pla Castelló 135 IFS i al ma-
teix temps sol·licitava la delegació de les fa-
cultats per tal de contractar les obres per 
part de l’Ajuntament de Santa Magdalena. 
Aquestes obres tenen un cost de 90.900 € 
i són finançades a través de la Diputació de 
Castelló.

13 de desembre 
de 2018

El consistori, en el plenari extraordinari 
del dia 13 de desembre, per unanimitat de 
tots els regidors presents en la sessió, ha 
aprovat la delegació de competències del 
Pla Edificant, una vegada aprovada la reso-
lució de la conselleria d’Educació.
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21
OBRES I EQUIPAMENT. CLUBS DE 
JUBILATS. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 822,48 €  745,00 €  745,00 € 

22
VIATGES SOCIOCULTURALS. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

23
REFORMA DE AMPLIACIÓ DE RAMPA 
DE ACCÉS AL CONSULTORI MÈDIC. 
GENERALITAT VALENCIANA

 23.044,34 €  23.044,00 €  23.044,00 € 

24
CAMPANYA DE TEATRE PERSONES 
MAJORS. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

25
PARQUES INFANTILS. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 495,23 €  495,23 €  495,23 € 

26
EQUIPAMENT DE BIBLIOTEQUES I 
AGÈNCIES DE LECTURA. GENERALITAT 
VALENCIANA

 17.993,33 € 

27 EMCORD 2018. GENERALITAT VALENCIANA  31.710,60 €  31.710,60 €  31.710,60 € 

28
EMPOBRIMENT ENERGÈTIC. GENERALITAT 
VALENCIANA

 284,38 €  284,38 €  284,38 € 

29
MOSQUIT TIGRE. GENERALITAT 
VALENCIANA

 6.388,80 €  6.388,80 € 

30
ACCESSIBILITAT DE LES CASAS 
CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS 
MUNICIPALS. GENERALITAT VALENCIANA

 38.719,67 €  38.719,67 €  36.280,64 € 

31
PLA CASTELLÓ 135 -2-2018 IFS. DIPUTACIÓ 
DE CASTELLÓ

 90.900,00 €  90.900,00 €  90.900,00 € 

32
PROGRAMES DE JOVENTUT. GENERALITAT 
VALENCIANA

 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

33 EMCORP 2018. GENERALITAT VALENCIANA  39.492,60 €  39.492,60 €  39.492,60 € 

34
TRANSPORT DISCRECIONAL EN TAXI AMB 
FINALITATS MÈDIQUES. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 2.801,79 €  2.801,79 €  2.801,79 € 

35
PROGRAMA MENJAR A CASA. GENERALITAT 
VALENCIANA

 4.116,00 €  4.116,00 €  1.728,72 € 

36
AJUDES PER A ACCIONS IMMEDIATES DELS 
EFECTES OCASIONATS PER LES PLUGES 
D’OCTUBRE 2018. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 5.808,00 €  5.808,00 €  5.000,00 € 

37

AJUDES PER A GARANTIR L‘ABASTIMENT 
D’AIGUA PER REPARACIONS DE POUS 
I CAPTACIONS D’AIGUA. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 13.191,40 €  13.191,40 €  13.191,40 € 

TOTAL SUBVENCIONS 2018  807.511,09 €  677.777,38 €  641.308,33 € 

Subvencions amb el vistiplau 
aprovades 2018

SOL·LICITADES COSTE 
A JUSTIFICAR APROVADES

1
UNITAT DE RESPIR FAMILIAR (ESPAI 
RESPIR) DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

8.008,00 € 8.008,00 € 8.008,00 € 

2
SERVEIS SOCIALS GENERALS GENERALITAT 
VALENCIANA

20.430,00 €  20.430,00 € 20.430,00 € 

3
PROGRAMA D’IGUALTAT (MESTRESSES DE 
CASA) GENERALITAT VALENCIANA

3.000,00 € 

4
ESTRATÈGIA PROVINCIAL FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

5
MANTENIMENT DE PISTES I CAMINS. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 € 

6
MILLORA, AMPLIACIÓ O REPARACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
GENERALITAT VALENCIANA

100.000,00 € 

7
SS.SS. ESPECIALITZATS. PROGRAMES 
PERSONES MAJORS. GENERALITAT 
VALENCIANA

2.400,00 € 

8
PLA CASTELLÓ 135 - DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 90.900,00 €  90.900,00 €  90.900,00 € 

9
MILLORA I COMPETITIVITAT DELS 
RECURSOS I DESTINS TURÍSTICS. 
GENERALITAT VALENCIANA

 39.939,44 €  35.471,72 €  22.856,13 € 

10
AGÈNCIA AMICS. GENERALITAT 
VALENCIANA

 6.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 € 

11
PACTE PER L’OCUPACIÓ MAESTRAT 
LITORAL. GENERALITAT VALENCIANA

12
 GRONXADORS ADAPTATS. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

13 EMERGE 2018. GENERALITAT VALENCIANA  109.863,04 €  109.863,04 €  109.863,04 € 

14 EMCUJU 2018. GENERALITAT VALENCIANA  34.414,80 €  34.414,80 €  34.414,80 € 

15 EMPUJU 2018. GENERALITAT VALENCIANA  36.348,00 €  36.348,00 €  36.348,00 € 

16
PLA D’OCUPACIÓ 2018. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 6.672,84 €  4.878,00 €  4.878,00 € 

17
REMODELACIÓ DE LOCALS SOCIALS DE 
LES SOCIETATS MUSICALS. GENERALITAT 
VALENCIANA

 24.976,40 €  24.976,40 €  24.976,40 € 

18
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL 
VALENCIÀ. GENERALITAT VALENCIANA

 5.687,19 €  5.687,19 €  707,55 € 

19
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS 
2018. GENERALITAT VALENCIANA

 34.253,56 €  34.253,56 €  27.402,85 € 

20
NOUS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS. GENERALITAT 
VALENCIANA

 3.049,20 €  3.049,20 €  3.049,20 € 
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Altres subvencions sol·licitades 
per l’Ajuntament i pagades 

íntegrament per altres 
administracions realitzades en 2018 

1
ASFALTAT I MILLORA DE 6,20 KM DE LA CARRETERA SANTA MAGDALENA 
A LA SALZADELLA. CONSELLERIA DE AGRICULTURA

 256.944,00 € 

2
PACTE PER L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL. GENERALITAT (FORMAT 
PER 8 MUNICIPIS, ALCALÀ-SANTA MAGDALENA-PENÍSCOLA-BENICARLÓ-
VINARÒS-CÀLIG I SANT JORDI)

 234.166,00 € 

TOTAL SUBVENCIONS REALITZADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS  491.110,00 € 

Subvencions no concedides en 2018
1

MILLORA, AMPLIACIÓ O REPARACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
GENERALITAT VALENCIANA

 100.000,00 €

2 CAMPANYA DE TEATRE PERSONES MAJORS. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

3
EQUIPAMENT BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA. GENERALITAT 
VALENCIANA

 17.993,33 €

TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES  117.993,33 €

ANY 2018

DEFUNCIONS

JOSÉ RAMÓN CHETO JULVE 04/04/1930 al 29/12/2017

JOSE MARIA BOU LACRUZ 24/05/1925 al 09/01/2018

JOAQUIN BOU CERVERA 02/11/1935 al 19/02/2018

MOSSEN PEDRO AÑÓ LOPEZ 16/03/1939 al 28/05/2018

JOAQUIN CHETO MOYA 22/08/1950 al 30/05/2018

JOAQUIN PASCUAL SERRAT AICART 06/04/1959 al 04/06/2018

FRANCISCA AICART PITARCH 18/09/1926 al 03/09/2018

LEOCADIA SILVESTRE GEA 11/01/1924 al 11/10/2018

RAMÓN ARNAU ESCURA 06/11/1941 al 28/10/2018

JOAQUIN MARIN MARIN 11/06/1933 al 06/11/2018

VICENTE BOU BRETÓ 15/12/1928 al 26/11/2018

JUAN TRILLES CAPDEVILA 21/05/1943 al 15/12/2018

NAIXEMENTS

MARIO SEBASTIAN PITARCH 08/01/2018

ISRAE ACHAHBAR 14/03/2018

BILAL ATIRI 15/06/2018

MOHAMED RIDA ZIARI 18/06/2018

DYLAN SALES RUIZ 31/07/2018

IRATI ROCA SOSPEDRA 29/10/2018

OBAIDA SAIDI 11/11/2018

MATRIMONIS

PABLO RÓDENAS BARQUERO PILAR HERRUZO IBÁÑEZ (09/11/2018)
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