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L’Ajuntament
els desitja un
feliç any
2017

salutació
D’altra banda, i amb col.laboració d’altres
administracions, hem posat en marxa diferents plans d’ocupació: dos beques de
Diputació per a l’ocupació de 2 persones
3 mesos. Amb la Generalitat hem posat
en marxa un salari jove contractant 2 persones 6 mesos ó el pla d’ocupació de
EMCORP que ha permés contractar 2
persones 4 mesos, es important dir que
en tota aquesta oferta laboral, és el poble
qui avança els pagaments de sous i seguretat social.

Tasques referides a la gestió
municipal
Estimats veïns i veïnes, una vegada acabat l’any
2016, vull, en nom de la corporació que tinc l’honor de presidir, explicar-los els projectes ja finalitzats, tot alló que hem posat en marxa i també
explicar el treball realitzat per l’equip de govern
municipal, se que pot resultar un poquet llarg,
però vostes em disculparan.
Hem mantingut multitud de reunions per tal de fer
front als problemes històrics buscant-los sol.lució,
però també per tal de fer realitat aquelles aspiracions que tenim com a poble, sempre des de la
proximitat a tots vostes.
Aquest any hem fet front a la manca d’ofertes de
treball, en la primera part de l’any, amb molt d’esforç i amb recursos econòmics propis del municipi.
Ho hem fet, com en anys anteriors, amb diferents
plans locals de treball. El primer pla ha permés
contractar 5 persones formades per tal de donar
el servei fonamental de ludoteca pel matí i les activitats extraescolars per les vesprades. El segón
pla ha fet possible la contractació de 8 persones
per cobrir les necessitats dels veïns en època estival, en el complex poliesportiu, bar del poliesportiu,
piscina municipal i escola d’estiu, tots ells contractats, amb aportació econòmica dels recursos, per
part de l’ajuntament (ocupació estival). El tercer pla
ha consistit en la contractació de 7 persones més
per als serveis, que oferim durant les festes patronals: treballadors encarregats del servei, manteniment i neteja del recinte de festes.
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Podem afirmar amb satisfacció que en aquests
any hem pogut reduir el deute municipal històric
en 64.353,84 €.
Per altra banda, hi ha que dir que el deute que
manté la Generalitat Valenciana amb el nostre municipi, s’ha reduït considerablemente en
aquestos dos darrers mesos, i per tant el període
de pagament a proveïdors continua reduint-se,
encara que no en la mesura que a nosaltres ens
agradaría, per aixó seguin fent esforços per arrivar
a pagar en 30 dies.
Des d’ací, aprofito per demanar disculpes una vegada més per els retards puntuals.
Hem fet front a les festes patronals utilitzant
70.388 € de les arques municipals, ingressant per
conceptes diversos 41.542 €, dels quals 27.753
€ han sigut obtinguts en el bar, 3.000 € subvencionats per la Diputació i la resta per empreses
patrocinadores i col.laboradors; amb la qual cosa,
el cost real de les festes va ser de 28.846 €.
Han estat unes festes que han generat treball
temporal, festes amb un cost econòmic estabilitzat respecte als darrers anys, tot i que de les
arques municipals han sortit més recursos económics que altres anys, els ingressos de festes
s’han incrementat, gràcies a la gran participació
que cada volta es més alta i gràcies sobretot al

tracte que reben aquells que decideixen visitar el
nostre poble durant les festes, també a tots els
patrocinadors del poble i forasters. Per tot açò,
aprofite per donar les gràcies a tots els qui han
fet possible que les nostres patronals assolisquen
aquest nivell.
Agraïm, en nom de tot el poble, tant a les festeres, festers i familiars com a la comissió de
festes, les associacions locals i tots els que heu
ajudat a posar en marxa nous actes, com l’exposició de mans artesanes, amb una implicació, il·lusió i entusiasme que ens ha fet veure
com amb treball i col.laboració les Festes Patronals 2016 han estat un gran èxit. I, especialment, vull agrair als veïns, homes i dones, majors, joves i menuts, l’excel·lent participació en
cadascun dels actes organitzats.
Hem preparat els pressupostos municipals per
al 2016, mantenint els serveis bàsics essencials,
malgrat l’atac que estem patint des del govern
d’Espanya, amb els intents d’eliminar-ne. Seguim
apostant per la millora de la qualitat de vida que
donem des de l’ajuntament als nostres veïns,
reduint el deute, creant plans d’ocupació local i
mantenint les taxes, i el tipus impositiu de l’IBI. Pel
que fa a impostos i taxes, estem impulsant, amb
altres alcaldies, la reducció i l’ajust a les realitats
municipals d’aquells que afecten el consorci de
tractament i reciclatge de deixalles, incrementant
les devolucions econòmiques als veïns amb el reciclatge en els ecoparcs.
Per altra banda, he d’afegir que els plantejaments
d’aquest equip de govern, en aquesta època de
grans dificultats econòmiques, no són altres que
tractar de conjugar el progrés socioeconòmic
amb la millora de la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Santa Magdalena de Polpís sense
renunciar a cap servei bàsic dels aconseguits en
aquests darrers anys, fins i tot incrementant-los,
com ha estat aquest any amb l’Espai Respir. Continuem treballant en la millora contínua de la nostra pàgina web, que es més accessible, amb el
canvi d’imatge que ja es una realitat i que aprofite
per convidar-los a visitar-la.

Des de l’Alcaldia ens hem reunit amb altres administracions per mantenir i millorar els serveis que
ens fan avanzar com a poble, a saber:
En primer lloc, s’ha finalitzat el nou dipòsit d’aigua
potable, està en un funcionament normal, finançat per la Diputació en un 60% del seu cost, amb
una aportació municipal del 40% del cost.
El desbrossament i millora de camins rurals amb
màquines de Diputació en el mes de novembre.
I molt important el Conveni de 100.000€ que s’ha
inclòs en els pressupostos de la Diputació de
l’any 2017 amb el nostre Ajuntament per tal de fer
realitat la finalització l’edifici polifuncional, (EDIFICI
SOCIAL), després de molt de temps.
En segon lloc, com alcalde, he mantingut reunions amb diferentes Conselleries, fruit d’aquestes
reunions es faran el proper any, en el nostre poble, inversions molt importants per valor de quasi
650.000€, així com altres que estem ja treballant
amb les diferents Conselleries.
Així, estem treballant amb la Conselleria d’educació,
amb el seu Director Territorial, amb diverses reunions que han portat ja a la redactació del projecte
d’ampliació del colegi per tal de substituir l’aula prefabricada, plantejament tal com venim defençant
ajuntament, AMPA i direcció del centre, des de fa
més de 5 anys, a saber en aquestos moments estem en el lloc 16 per tal de que acabe sent una realitat, de moment aquest any seguim fet manteniment
del col.legi i també de l’aula prefabricada, per tal que
estigue en les millors condicions posibles i a falta
d’aquesta ampliació tant necessaria.
Ens hem reunit amb la direcció territorial de Serveis Socials, de la Conselleria d’Igualtat, per tal
d’explicar tot el que fem des del nostre municipi
i fruit de aixó han estat pràcticament doblats els
recursos econòmics de la Conselleria per donar
amb dignitat tots els serveis bàsics essencials,
que vam posar en marxa fa ja 9 anys.
Amb el Secretari Autonòmic d’Agricultura, també
ens hem reunit, per tal de tractar l’assumpte de la
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la millora del camí de La Salzadella, principalment
en el tram intermedi i la senyalització horitzontal i
vertical per millorar la seguretat, actualmente i 8
anys després, de estar demanant-ho, ja està el
projecte redactat per part de la Conselleria i en
els pressupostos de la Generalitat per al 2017 hi
ha una partida pressupuestaria de 425.000€ per
fer l’execució en els primers mesos de l’any que
anem a iniciar.
També he estat reunit en la Conselleria de Cultura, amb el Director Territorial per veure la posibilitat real de finalització amb la col.laboració
de la conselleria del nostre edifici Socio-cultural
que comptarà amb locals per a cadascuna de
les associacions existents en el municipi, biblioteca, sala d’exposicions i conferències, arxiu
municipal i auditori.
Hem mantingut una reunió amb la Direcció General de l’aigua de la Conselleria d’agricultura, per
poder conectar el pou de la Canonja en el nou dipòsit de les Pedreres i fer posible un major estalvi
amb el què donem ja per finalitzades les millores
en un servei vital com es el subministrament de
l’aigua potable, en aquest moment ja està redactat el projecte, entenem que s’executarà en els
primers mesos de l’any 2017.
En tercer lloc, he diverses reunions amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
per abordar temes de neteja de barrancs però sobretot per valorar la disponibilitat pressupostària
per a l’execució de les obres de la rambla d’Alcalà, projecte paralitzat per falta de recursos.
Dins els plans d’eficiencia energètica de l’any 2016
hem adequat el quadre eléctric amb el sistema de
telegestió amb una important reducció contaminant i, per descomptat, un estalvi econòmic.
D’altra banda, continuem destinant recursos propis a millores en l’eficiencia energética dels locals
municipals, i amb els plans provincials 2016, estem apunt d’iniciar l’execució de les façanes de
l’edifici social i està prevista la seua finalització els
primers mesos de l’any proper.

4

Pretenem millorar el accés nord a la població una
vegada que ja ha estat una realitat l’enderroc de
l’antic hostal i per això ja tenim redactat el projecte i es farà realitat l’any 2017.
En següent lloc, en l’àmbit social, hem realitzat
diferents actuacions amb les nostres associacions locals: fruit d’aquest contacte, hem celebrat
i participat en diferents activitats realitzades:
actuacions musicals de l’Agrupació Musical, del
Grup de Danses Magdaleneres i la secció infantil d’aquest amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís. Hem participat amb l’associació de
Jubilados y Pensionistas Pulpis, hem treballat
amb les Mestresses de Casa en un curs d’autoestima, hem ajudat l´Associació de Puntaires
en els cursos, col·laborat amb el Club de Caza
San Lázaro i ajudat a la nova associació motera
“de bar en bar”. S’ha fet el manteniment i algunes millores en el Col·legi Públic Albert Selma
i en la Ludoteca Municipal amb la col·laboració de l’Associació de Pares i Mares i des de
l’ajuntament, com es la col.locació de projector
i pantalla digital, així com també hem organitzat
i financiat el 33% de la XARXA LLIBRES, gràcies a l’iniciativa de la Generalitat, amb la col.laboració de la Diputació. Ens hem implicat en els
actes organitzats per l’Associació Juvenil “Pont
de l’Agüelo Queixalet”.
També volem resaltar i agraïr l’extraordinària ajuda
de les associacions en la programació del Nadal
2016, amb més activitats any rere any i, amb més
participació.
Vull parlar també de les nostres festes locals i
expressar el meu agraïment als veïns del carrer
Santa Bàrbara, Sant Vicent i Sant Pasqual per
l’excel·lent organització de la festa de Sant Antoni 2016. Al mateix temps, anime als veïns del
carrer Sant Bernat, Carrer Castell, Carrer Nou,
Carrer Serra d’Irta, Carrer Sant Isidre i Avda.
Luis Torres, perquè la festa de 2017 continue
sent un èxit col·lectiu de tot el poble. També
aprofite per felicitar a l’associació Amics de
Sant Vicent per l’organització d’aquesta festa
local. Amb tot açó, vull posar en valor aquest
reconeixement a les associacions locals per

l’extraordinària tasca i la dedicació de tot l’any,
tot aixó amb el màxim recolçament a la nostra
cultura local.
Des de la importància que tenen les activitats
esportives la regidoria d’Esports està organitzat,
conjuntament amb la direcció del col·legi i l’AMPA, les III Jornades Culturals i Esportives.
L’obertura diaria del poliesportiu, permet 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, de manera que hi ha un major nombre de
campionats esportius, els quals fomenten dia rere
dia la pràctica de l’esport, com no també dir que
hem creat un petit espai jove dintre del pavelló
poliesportiu, per tal que la nostra
juventud tinga un lloc on poder reunir-se, intercanviar experiencies i
divertirse, sabem que no és prou
per això pretenem que acaben tenint un local propi.

Per tot això els convide a veure la nostra web
municipal i també la seu electrónica de Santa
Magdalena de Pulpis, perquè volem millorar permanenment, també en les noves formes de comunicar-mos i fer-ho tot més fàcil per a tots.
El poble som sobretot les persones que vivim
ací, per aixó no ens cansarem de treballar i esforcar-nos per aconseguir millorar la qualitat de vida
del nostre poble, però sobretot de la nostra gent.
Moltes gràcies per la seua atenció i que l’any nou
sigue molt millor.
Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Pulpis

Per finalitzar manifestaré que
l’Ajuntament el formem persones
escollides per tots vostés i que
treballem per tindre un poble millor. Per aixó cal insistir i expressar el nostre desig de continuar
treballant per a tots vostes, donant les explicacions necessàries, com ja venim fent, per tal
d’aconseguir una visió global del
nostre municipi; tot això sempre,
amb la major participació possible per poder fer del nostre poble un municipi que avança. En
les dicisions que prenem que en
la major part són positives per a
tots, no sempre acertem, perquè
quan ens equivoquem puguem
corregir amb normalitat, la dedicació, informació, transparència i
sobretot el diàleg permanent són
fonamentals; per això pretenem
que continuen estant en la nostra
manera de governar.
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activitats
municipals

Els escolars magdaleners gaudeixen de les II Jornades Culturals i Esportives
La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Sta. Magdalena, en col·laboració amb la direcció del CEIP Albert Selma ha organitzat les II Jornades Culturals i Esportives de la població.
D’aquesta manera i durant dos dies, els
alumnes del CEIP Albert Selma han realitzat tot
tipus d’activitats en les quals s’ha fomentat sobretot el valor dels esports en equip.
En les instal·lacions del centre van realitzar
una gimcana, balls i pintacares, mentre que en
el poliesportiu municipal s’han disputat jocs en
equip com bàsquet i futbol sala. A més, els xiquets d’infantil han gaudit de jocs tradicionals.
Finalitzada la jornada, el consistori repartia
diversos obsequis als tutors de cadascun dels
cursos i a més els xiquets també rebien un regal
per la seua implicació en totes i cadascuna de
les activitats desenvolupades.

Adhesió a la xarxa autonòmica contra la pobresa energética
L’Ajuntament de Sta. Magdalena, ha aprovat per
unanimitat, la seua adhesió a la Xarxa Stop Pobresa
Energètica per a reforçar l’ajuda a les famílies en risc
d’exclusió.
La Xarxa Stop Pobresa Energètica està impulsada
per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per tal de garantir
que cap família de Sta. Magdalena es quede sense aigua o llum en les
seues llars per no poder afrontar els costos de la factura energètica,
especialment a l’hivern. Així es compta amb la col·laboració d´Endesa,
Gas Natural Fenosa e Iberdrola.
En aquest sentit, Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena recorda que
“és una mesura per tal de poder ajudar a les famílies en situació d’extrema
vulnerabilitat, que no poden fer front a les despeses de llum, aigua i gas”.
Totes les famílies interessades en poder acollirse a aquesta ajuda
poden tramitar la documentació e informar-se als Serveis Socials del
consistori magdalener.
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Llum verda al pressupost municipal per a 2016

Sta. Magdalena condiciona la zona del Barri Pous, carrer Constitució i
Durant el 2016 i tal com
s’arreplega en els pressupostos, el consistori tornarà a
apostar per la continuïtat del
Pla d´Ocupació Local i per a
açò ha consignat una partida
que supera els 35.352 €, mentre que per a les inversions en
infraestructures s’inclou enguany en el pressupost, una
partida per a l’execució de
les façanes de l’edifici social
51.485,50€.

Els comptes de l’Ajuntament de
Sta. Magdalena superen els 686.543 €
L’Ajuntament de Sta. Magdalena aprovava,
amb els vots a favor de l’equip de govern i en
contra del regidor del PP, el pressupost del consistori per al 2016 que ascendeix a 686.543 €,
la qual cosa suposa una reducció en 118.531 €,
respecte al del 2015.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, explicava durant la seua intervenció que: “l’objectiu
del pressupost de 2016, és treballar en la línia
de consolidació pressupostària, perquè el nostre municipi avance cap a un futur millor. Aquest
pressupost segueix amb la despesa ajustada, a
la nostra capacitat d’ingressos, sense per açò
renunciar a cobrir les necessitats que tenim com
a poble, amb uns serveis bàsics essencials garantits i consolidats, sempre comptant amb l’esforç i la col·laboració de tots.”
El munícip va recalcar que els comptes segueixen els cinc eixos bàsics d’un projecte
municipal iniciat fa nou anys. En aquest sentit,
Bou afirma que encara que s’haja incrementat el valor cadastral, segons la nova ponència
de valors del Ministeri d’Hisenda en un 13%,
la repercussió en el rebut no serà tal, ja que
l’ajuntament seguirà mantenint el tipus en el
0,73%.En l’apartat del deute es planteja la reducció per amortització en aquesta anualitat
d’un 10%.
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Al mateix temps, Bou ha
anunciat que també es finalitzaran els vials de l’edifici social.
En aquest sentit, “aquestes inversions, juntament amb el Pla
d’Ocupació, permetran pal·liar
en part el problema d’atur local”.
D’altra banda, l’alcalde de Sta. Magdalena ha
anunciat la millora de les zones enjardinades de
la població, així com l’accés a la localitat per la
zona de l’Hostal.
En el camp social es destinen 13.300€ per
a ajudes d’emergència i es mantenen serveis
com el menjar a casa, l’espai de respir i l’ajuda
a domicili. Al mateix temps es finançaran cursos
i s’atorgaran subvencions a les diferents associacions.
Respecte a les festes, el primer edil magdalener, assegura que es mantindrà el nivell dels
últims anys.
Bou també matisa, que si bé “teníem ja aprovades les retribucions d’alcalde, Tinents d’alcalde i regidors des de l’inici de la legislatura,
hem decidit que tant l’alcalde com els Tinents
d’alcalde percebrem la mateixa retribució que en
l’anterior legislatura, motiu pel qual els 13.300 €
sobrants respecte a l’aprovat al juny, els destinarem a Serveis Socials”.

vials de l’Edifici Social
L’Ajuntament de Sta. Magdalena ha finalitzat,
les obres d’urbanització dels vials perimetrals de
l’edifici soci cultural, així com la millora de l’entorn del Barri Pous i carrer Constitució, vials que
necessitaven d’una actuació integral de millora.
Segons ha explicat l’alcalde de Sta. Magdalena, aquestes obres s’han executat dins dels
Plans d’Obres i Serveis de la Diputació de Castelló de 2015, amb una inversió total de 28.794
€. En aquest sentit, la Diputació s’ha fet càrrec
del 75 % del cost de la mateixa, mentre que el
25 % restant ha sigut finançat per l’Ajuntament
de Sta. Magdalena.
“En el cas de la zona de les basses del Barri
Pous i del carrer Constitució, l’actuació es feia
molt necessària, ja que s’havia degradat molt
l’entorn, mentre que en l’Edifici Social, també era
prioritari el realitzar aquesta obra, ja que els vials
encara estaven per urbanitzar”, explica Bou.

El Peníscola Rehabmedic F.S pren contacte amb els xiquets magdaleneros
Els xiquets de Sta. Magdalena van rebre la visita d'alguns
jugadors i cos tècnic del Peníscola Rehabmedic F.S, que
al llarg d'unes hores van departir amb els xiquets i els van
ensenyar algunes tècniques per a millorar el seu domini de
la pilota.
L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, agraïa la visita
del club del Baix Maestrat, ja que “no és la primera vegada que decideixen acudir a la nostra trucada i passar unes
hores amb els xiquets del nostre municipi”. Jugadors i cos
tècnic van visitar també les instal·lacions esportives, de les
quals disposa Sta. Magdalena i no van dubtar a tornar a repetir en una pròxima ocasió aquest tipus d'iniciatives.

Finalment, Bou manifesta que “continuarem
treballant per a millorar el nostre municipi, i mantindrem reunions de forma permanent amb altres administracions amb l’única finalitat que es
convertisquen en una realitat, com són, el camí
de Santa Magdalena a La Salzadella, la finalització interior del nostre edifici sociocultural i l’ampliació del nostre col·legi públic Albert Selma”.
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Prop de 70 xiquets participen en l’Escola de Pasqua

que descarta la presència de
mosquits en la localitat.
El document revela que no
s’ha localitzat cap espècie després de realitzar prospeccions
en el nucli urbà, on “van ser
trobats molt pocs embornals,
principalment en els carrers més perifèrics del poble”. Tal com resol l’informe científic, “no s’ha pogut
trobar cap de les fases del cicle vital del mosquit”.

marxa l’Escola de Pasqua, en la qual han participat uns 70 xiquets i xiquetes d’entre 1 i 12 anys.
Els més menuts han realitzat tot tipus de tallers, en els quals ha predominat la temàtica relacionada amb la pasqua. Han confeccionat murals, disfresses de conill i pintat ous, entre altres
activitats.

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Sta. Magdalena, en col·laboració amb l’AMPA
del CEIP Albert Selma, han posat un any més en

L'Ajuntament de Sta. Magdalena ha sol·licitat a
la Diputació de Castelló dues beques per a la realització de tasques de formació, dirigides a professors d'Educació Infantil. Les dues beques estaran
finançades en un 80 % per part de la Diputació i en
un 20% amb fons locals.

Sta. Magdalena celebra el Dia del Llibre

L'Ajuntament de Sta. Magdalena, a
través de la regidoria de Cultura, programava una sèrie d'activitats per a commemorar el Dia Internacional del Llibre.
Xiquets d'entre 3 i 12 anys van participar en
una gimkana literària, titulada “El joc de l'oca”, i
van acolorir imatges de contes infantils. Les monitores de les activitats extraescolars de la Ludo-

Els aspirants hauran de tenir entre 18 i 30 anys
i estar cursant ensenyaments universitaris de grau,
diplomatura o llicenciatura en educació infantil i ser
residents en Sta. Magdalena.

teca Municipal i la responsable de la
Biblioteca van ser les que van desenvolupar aquestes activitats.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, mostrava la seua satisfacció “per l'alt nombre de xiquets
i xiquetes que han participat en aquesta primera
edició del Dia del Llibre i estic segur que hem aconseguit despertar i augmentar l'hàbit lector en ells”.

L´alcalde de Sta. Magdalena reclama un finançament més just per part
del Govern

Segons ha explicat l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, els dos becaris realitzaran tasques
tant en l'Escola Infantil com en la Ludoteca Municipal entre els mesos d'agost i novembre. Tots els
interessats hauran de formalitzar la sol·licitud en les
oficines de l'Ajuntament de Sta. Magdalena.

Diputació facilita a Santa Magdalena l’informe de la UV que descarta
presència de mosquits
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En aquest sentit, l’alcalde de Sta. Magdalena,
Sergio Bou, ha anunciat que “encara que els resultats d’aquest informe siguen bons, nosaltres
continuem lluitant contra aquesta plaga i dimarts
que ve, una empresa especialitzada aplicarà
tractaments larvicides en els punts on l’any passat vam detectar presència de mosquits tigre”

Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, valorava “satisfactòriament la marxa de l’escola, en
la qual d’una forma divertida, al llarg d’aquests
dies els xiquets i xiquetes han conviscut i s´ho han
passat molt bé en companyia de les monitores”.

Oferta de beques de formació per a professors d'infantil

L’estudi del Laboratori d’Entomologia i
Control de Plagues que assenyala que en
els embornals prospectats no es va trobar
l’insecte “en cap de les fases del cicle vital”

Des del departament de Desenvolupament
Sostenible, el diputat provincial Mario García, ha

confiat que l’eina facilitada al consistori siga d’utilitat. “Estem lluitant contra la plaga de mosquits a
nivell provincial en coordinació amb els municipis,
especialment amb aquells en els quals es va registrar una major incidència durant el passat any”.

El Govern Provincial ha facilitat a l’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís l’informe
científic redactat pel Laboratori d’Entomologia i
Control de Plagues de la Universitat de València

Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, participava
al Palau de la Generalitat, de l´acte
presidit pel cap del
Consell, Ximo Puig,
per demanar junts
un finançament més just.“Es necessari complir
amb la Constitució i evitar les desigualtats territorials amb un sistema de finançament adequat
i just. La demanda del nostre Govern Valencià
es la demanda de tots els nostres veïns i veïnes”, apuntava Bou.
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Gran jornada ciclista

plaçaven als participants fins a la Baseta del Paredà, lloc en el qual donava inici la marxa senderista.
Una vegada coronada la Atalaia, els participants es dirigiren cap al Mas de Xaudí, on al seu
pas, han pogut contemplar oliveres centenàries.
Ja en la carretera de la Salzadella, finalitzava la
marxa curta, d'uns 8 quilòmetres, mentre que
els que realitzaven la marxa llarga han continuat
el seu camí fins a coronar la Mola, vèrtex geodèsic nacional, que divideix el terme de Sta. Magdalena del de Cervera del Masestre.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sta. Magdalena organitzava la desena edició del Trofeu Ciclista de la localitat, que
ha servit per a reunir a un total d’11 escoles de ciclisme de tota la
província.

L'àmplia vall del Corral del Single ha sigut un
altre dels punts, que s'han visitat fins a arribar
a la Masia del Marquès de Benicarlo. Des de la
pineda del Marquès els senderistes s'han dirigit
de nou al poliesportiu municipal, lloc en el qual
finalitzaven els 20 quilòmetres de recorregut.

Uns 130 xiquets i xiquetes de les escoles ciclistes de tota la província, van participar des de les 10 del matí en les diferents proves,
organitzades pel Club Ciclista Deportes Balaguer, de Benicarló.
A més de la gimcana, per a demostrar l’habilitat de les joves
promeses del ciclisme també es va celebrar una carrera en línia
pels principals carrers del casc urbà.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, que juntament amb les
Festeres, participava en el lliurament de trofeus, agraïa la “magnífica organització del Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló,
que cada any supera el nombre d’inscrits i ens fa vibrar amb una
gran jornada ciclista”.

250 senderistes gaudeixen de la Marxa pel terme de Sta. Magdalena

Ja en el poliesportiu,
l'Ajuntament ha obsequiat
als participants amb un bon
plat de olleta, amb el qual
han reposat forces després
d'una intensa jornada.

La pluja no ha sigut un impediment, a Sta.
Magdalena, perquè prop de 250 senderistes
prengueren l'eixida de la setena edició de la
Marxa pel terme municipal.
“Hi ha hagut alguna baixa d'última hora a
causa de les males condicions meteorològiques,
però afortunadament malgrat la boira, que hi havia en alguns punts, els senderistes han pogut
gaudir d'una magnífica jornada”, ha explicat
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena.
A primera hora del matí, tres autobusos des-
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Millora de camins rurals

Sta. Magdalena mostra els seus encants a la Fira de la Cirera
amb el qual compta amb la col·laboració
de la Diputació de Castelló.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, comenta que “en la línia d'altres anys
hem estudiat quines són les vies que necessiten una millora urgent i avui mateix
les màquines ja s'han posat a treballar,
perquè un breu període de temps estiguen
completament operatius”.

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de
Sta. Magdalena segueix endavant amb el Pla de
Millora de Camins Rurals, iniciat fa ja 9 anys i

Els vials en els quals s'escometran
millores seran; Racó la Merla, camí del
Castell pel Barranc de la Carrera, la via
de servei paral·lela a l'autopista, el camí
de la Cavaneta, el del Pleit, de Xaudí i la
Salzadella, en aquest últim es realitzarà un
esbrosse. Bou ha detallat que els treballs
es realitzaran amb retroexcacadora i amb desbrozadora i tractor.

L'Ajuntament de Sta. Magdalena ha participat, un any més, en la vuitena edició de la Fira de
la Salzadella.El consistori magdalenero ha donat
a conèixer el ric patrimoni històric, cultural i mediambiental, a través de la seua guia turística.
L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, explica que: “estem molt contents amb l'alt nombre
de visites que ha tingut el nostre estand, hi ha
molta gent que s'ha acostat per a conèixerde
ben prop el nostre municipi”.

Ampliació de la depuradora
L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio
Bou, ha anunciat que l'Ajuntament de la
localitat ja ha iniciat els tràmits per a l'ampliació en breu de l'estació depuradora.
En aquest sentit ja s'ha donat llum verda a
la contractació de la redacció del projecte,
a través del qual es procedirà a la posterior licitació i adjudicació de les obres.

La piscina municipal llista per a la seua obertura

El pressupost de redacció de l´esmentat projecte d'ampliació és de 7.865 €/ IVA
inclòs i s'espera que en un breu període
de temps es licite l'obra.
L'alcalde de Sta. Magdalena destaca
que es tracta d'una “molt bona notícia, ja
que estem davant el primer pas perquè
siga una realitat una obra tan necessària
tant tècnica com mediambientalment per
al nostre municipi”. De fet, Bou recorda
que l'actual depuradora té la meitat de la
capacitat de la qual seria necessària per
al nombre d'habitants de Sta. Magdalena.
Depura 108 m3/dia, en lloc dels 360 m3/
dia que serien necessaris. A més, “fa més
de 10 anys que tenim problemes d'espai i
també de funcionament”.
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Els operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Sta. Magdalena han estat treballant
en el condicionament, neteja i posada a punt de
la piscina municipal, que obria les seues portes
dimecres, 22 de juny, una vegada finalitzat el
curs escolar, tal com és habitual.
La instal·lació ha estat oberta durant tots els
mesos de juny, juliol i agost, de dilluns a diumen-

ge i de 10 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, ha
explicat que “com tots els anys, els nostres
operaris s'han encarregat de netejar la piscina
i de realitzar tasques de reposició de rajoles,
perquè a partir del dimecres, els nostres banyistes puguen gaudir d'aquestes magnífiques
instal·lacions”.
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Alfonso Pegueroles guanya el I Concurs per a la portada del
Llibre de Festes
La regidoria de Festes de l'Ajuntament de Sta. Magdalena ha
donat a conèixer el resultat del I Concurs sobre la portada del
Llibre de Festes, en el qual Alfonso Pegueroles, ha obtingut el
primer premi.
Pegueroles ha realitzat una composició, en la qual apareix una visió nocturna del Castell Polpís en la part superior
de la mateixa. A més, diverses imatges plasmen alguns
dels moments centrals de la Festes Patronals de Sta.
Magdalena. El segon premi ha sigut para Irta Vives, mentre que Laura Puig ha obtingut el tercer premi.
El jurat ha estat format pel regidor de Festes, la comissió de Festes i representants de les associacions
locals, que han sigut els encarregats de valorar els diferents treballs rebuts.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, ha felicitat al guanyador i ha agraït a tots els participants
el seu interès en el certamen i recorda que el guanyador serà
l'encarregat d'il·lustrar la portada del llibre de les Festes Patronals.

sèrie d'activitats, encaminades a conèixer els diferents esports olímpics.
Durant l'escola també s´han realitzat eixides
pel terme municipal i s´han promogut els valors
del joc en equip.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena explica que: “estem molt contents amb el bon acolliment, que ha tingut un any més aquesta escola,
que permet als pares i familiars conciliar la vida
laboral i la familiar”.

Sta. Magdalena s'uneix a la lluita contra la mosca de l'olivera
Amb motiu de la campanya contra la mosca
de l'olivera, la Consellería d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, ha facilitat gratuïtament als agricultors el atraient alimentàri per a la seua utilització
en els paranys contra la mosca de l'olivera.
En aquest sentit, l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, ha anunciat que l'Ajuntament en
col·laboració amb la Cooperativa Agrícola San
Isidro de Sta. Magdalena, COOP.V., ha gestionat
i facilitat les botelles necessàries per a la realització d'aquests paranys.

Sta. Magdalena aposta per la bicicleta
Unes 100 persones van participaren el Dia de
la Bicicleta, organitzat per la regidoria d'Esports
de l'Ajuntament de Sta. Magdalena.

Prop de 50 xiquets gaudeixen de l'Escola d'Estiu de Sta. Magdalena

Els ciclistes van recórrer els principals carrers
del casc urbà i van ser obsequiats amb una go-

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
Sta. Magdalena ha engegat, un any més, l'Escola d'Estiu en la qual han participat prop de 50
xiquets d'entre 1 i 16 anys.
Iocum S.L és enguany l'empresa encarregada de la gestió d'aquesta escola, que s´ha
desenvolupat fins el dia15 de juliol i que com
a temàtica ha tingut les Olimpíades de Rio de
Janeiro.
En aquest sentit i adaptat a cadascun dels
grups, al llarg del campus s´han dut a terme una
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rra. Van ser moltes les famílies que es van sumar a aquesta iniciativa, amb la qual es pretén
fomentar la pràctica del ciclisme, sobretot entre
els més xicotets de la casa. Finalitzat el recorregut es van sortejar dues bicicletes. Nadia Espada i Miguel Ángel Lacruz van ser els afortunats.
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Condicionament del cole per al nou curs
Kevin Doménech i Edgar Bou guanyadors del Torneig de Pádel
El Torneig de Pádel de Sta. Magdalena ja ha
conclòs i ho ha fet amb el lliurament de premis als
guanyadors, que divendres passat van disputar
una gran final. La parella formada per Kevin Doménech i Edgar Bou s'han alçat amb la victòria,
mentre que José Cherta i Cristian aconseguien
un merescut segon lloc. Els tercers classificats
han sigut Nico Beregoy i Paco García.
L'Ajuntament de Sta. Magdalena ha dut a
terme,treballs de millora i manteniment de les
instal·lacions de tots els centres educatius de la
població. D'aquesta manera, operaris del consistori i pintors han realitzat les pertinents millores en el col·legi públic, Albert Selma.

Des de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de
Sta. Magdalena agraeixen a tots la participació
en aquest torneig, dirigit tant a jugadors professionals com amateurs, i animen als esportistes
a què s'inscriguen en les pròximes edicions
d'aquest torneig, que ja és tot un clàssic en
l'avantsala de les Festes Patronals.

Una vintena de xiquets gaudeix de l´Escola d´Estiu
La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
Sta. Magdalena, reprenia les activitats de l´Escola d´Estiu durant el mes d'agost. Fins a divendres, 12 d'agost, prop d'una vintena de xiquets,
d'entre 1 i 12 anys han gaudit del gran nombre
d'activitats programades per les monitores.
Durant el campus s´han exercitat sobretot els
esports en equip i amb caràcter Olímpic, atès que
han tingut lloc les Olimpíades de Rio de Janeiro, a
Brasil. L'horari de les activitats lúdiques i formatives
ha sigut de dilluns a divendres i de 10 a 13 hores.
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Segons ha explicat l'alcalde, Sergio Bou:
“s'ha pintat tot el cercat del col·legi, així com
una de les aules d'infantil, que es trobava en mal
estat”. A més, s'ha realitzat el reciclatge de bicicletes, que estaven trencades i s'han instal·lat
les noves pissarres digitals.

Ampliació de l´horari del gimnàs municipal
La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sta. Magdalena informa, que ha decidit ampliar l'horari d'obertura de les instal·lacions del gimnàs municipal, amb l'objectiu d'oferir més serveis
als seus usuaris.
En aquest sentit, l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio
Bou, ha explicat que: “sensibles a les peticions dels usuaris
hem decidit obrir el gimnàs durant més hores per a donar un
servei de més qualitat”. Així, el gimnàs estarà obert de dilluns
a dissabte de 17´30 a 20.30 hores i en ell es poden practicar
tot tipus d'esports, ja que es disposa d'un ampli nombre
de màquines, amb les quals realitzar exercici, completament
assessorats pel personal, que atén la instal·lació.
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L'Escola Infantil arranca el curs escolar

Els jubilats gaudeixen de la campanya provincial de teatre

comencen les seues classes en l'escola infantil”,
ha explicat Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, per a qui aquesta “és una eina prèvia i molt
necessària a la posterior entrada en el col·legi
dels xiquets i xiquetes de Sta. Magdalena”.

Dilluns, 12 de setembre, els alumnes de l'Escola Infantil de Sta. Magdalena començaven el
curs escolar 2016/17, en les instal·lacions de la
Ludoteca Municipal i sota la supervisió de dues
monitores especialitzades.
Prop de 10 xiquets, d'1 a 3 anys, han reprès
les classes, després de la posada a punt de les
instal·lacions. “Novament engeguem aquest servei, que aspirem a millorar i amb el temps la nostra idea és aconseguir avançar l'edat en la què

L'horari en el que l'Escola Infantil està oberta
és de 9 a 13 hores, sent dues hores completament gratuïtes i finançades per l'Ajuntament de
Sta. Magdalena, mentre que cada hora extra té
un cost de 2€.
Els alumnes del centre realitzaran tot tipus
d'activitats amb les quals se'ls pretén iniciar en
la formació del llenguatge, les matemàtiques,
el mitjà natural o l'anglès. Segons expliquen les
monitores van a “adquirir unes rutines per a afavorir la seua autonomia i el desenvolupament
integral abans de la seua entrada en el col·legi”.

La companyia de Teatre Fadrell, de Castelló,
oferia dissabte, 8 d'octubre, la representació de
les obres, L´egoïsme d´una sogra i Cavallers visca la Vida!, dins de la XV Campanya provincial
de teatre per a majors, impulsada per la Diputació de Castelló, i que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sta. Magdalena.
Un nombrós públic assistia al pavelló poliesportiu de Sta. Magdalena, lloc en el qual es
van representar els dos espectacles, que van
aconseguir omplir de diversió el recinte, amb
aquests dos sainets.

Sta. Magdalena adequa el cementeri per a acollir la festivitat de
Tots Sants

Sta. Magdalena ofereix cursos de ball llatí i de saló
L'Ajuntament de Sta. Magdalena, a través de
la regidoria de Cultura, ha engegat un curs de ball
llatí i de saló, que va donar començament dijous, 6
d'octubre, en la Capella i que té caràcter setmanal.
El preu del curs és de 20€/mes i les classes
es realitzen tots els dijous a les 21.30 hores.

La brigada municipal de l'Ajuntament de Sta.
Magdalena ha treballat en la millora i adequació
del cementeri municipal, cara a la celebració de
la festivitat de Tots Sants el dia 1 de novembre.

Sergio Bou, alcalde de Sta.
Magdalena, explica que “a
poc a poc i en funció de la
demanda, anem ampliant el
nombre de cursos que realitzem en el municipi”.

Des del consistori han dut a terme treballs
de poda de palmeres i millora de les zones d´enjardinament, així com la reposició dels elements,
que estan deteriorats pel pas del temps. “Com
tots els anys, a part dels treballs de manteniment, també estem pintant els passos d'accés
i tota la instal·lació en general, perquè el nostre
camp sant lluïsca la seua millor imatge”, ha explicat l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou.

Sta. Magdalena ofereix activitats extraescolars gratuïtes
L'Ajuntament de Sta. Magdalena, un any
més, torna a oferir el servei d'activitats extraescolars, totalment gratuïtes per a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys, que realitzaran tot tipus
de tallers en la Ludoteca Municipal i la sala de
projeccions del poliesportiu municipal.
L'horari d'aquestes activitats és de dilluns

a dijous de 17.30 a 18.45 hores.“Un any més,
l'Ajuntament anem a realitzar un esforç per oferir
activitats gratuïtes per als xiquets de la nostra
localitat, que es troben en etapa escolar i que
permetran a les seues famílies conciliar la vida
laboral i la familiar”, ha explicat l'alcalde de Sta.
Magdalena, Sergio Bou.

L'Ajuntament de Sta. Magdalena fa efectiu el pagament de la segona
fase de Xarxa Llibres
al CEIP Albert Selma, per part
de les famílies del municipi.
L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, informa que
el consistori ja ha fet efectiu el
pagament de la segona fase
de Xarxa Llibres, corresponent
al curs 2015/16, després de la
comprovació del material lliurat
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En total, el consistori ha destinat 3.537 euros al pagament
d'aquesta segona i última fase
de Xarxa Llibres, del que s'han
beneficiat 54 xiquets d'educació primària, secundària i formació professional.
“Aquestes són les polítiques

que ajuden a la gent i nosaltres
estem molt satisfets amb l'engegada del programa, Xarxa
Llibres”, explica Sergio Bou,
alcalde de Sta. Magdalena. En
aquest sentit, Bou assegura
que “estem molt contents d'haver pogut col·laborar econòmicament per a fer més fàcil l'accés a l'educació”.

L'Ajuntament pinta l'aula prefabricada del col·legi públic
L'Ajuntament de Sta. Magdalena de Pulpis
ha dut a terme treballs de millora en les instal·lacions del col·legi públic, Albert Selma. En aquest
sentit, el consistori ha pintat l'exterior de l'aula
prefabricada, que es troba situada en el pati del
centre educatiu i en la qual reben les seues classes alumnes d'educació infantil.
“Dins dels treballs de posada a punt del centre ens faltava per pintar l'aula prefabricada, l'exterior de la qual estava molt deteriorat pel pas
del temps i durant aquests dies hem conclòs
aquests treballs”, ha explicat l'alcalde de Sta.
Magdalena, Sergio Bou.
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Sta Magdalena s'adhereix al Pacte Territorial per l'Ocupació del

S´oferten 4 llocs de treball a través d´EMCORP i Salari Jove

Maestrat Litoral

L'Ajuntament de Santa Magdalena oferirà a
través del SERVEF, la contractació d'un operari de serveis múltiples i un administratiu, entre
aquells veïns que es troben, en l'actualitat, en
situació de desocupació i que reunisquen els
requisits. Segons ha explicat l'alcalde de Sta.
Magdalena, Sergio Bou, “es tracta de la contractació de 2 empleats, 30 hores setmanals
durant 4 mesos. L'operari de serveis múltiples
realitzarà neteja i manteniment del municipi i l'oficial administratiu realitzarà les tasques pròpies
d'oficina. Tot açò per mitjà de la subvenció de
7.500€ concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible dins del programa EMCORP”.

L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou,
ha signat a Castelló, l'adhesió del municipi al
Pacte Territorial per l'Ocupació del Maestrat
Litoral, impulsat per la Consellería d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i coordinat pels tècnics dels Ajuntaments
de Benicarló i Peníscola.
El secretari autonòmic del SERVEF, Enric
Nomdedéu, la directora general del SERVEF,
Rocío Briones i el director territorial del SERVEF, José Vicente Andrés, han presidit la signatura del conveni en el qual participen Vinaròs,
Benicarló, Peníscola, Alcalà-Alcossebre, Càlig,
Sant Jordi i Sant Rafael, a més de Sta. Magdalena i la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Sta. Magdalena, en col·laboració amb la Diputació de Castelló, ha dut
a terme, treballs de millora i adequació
d'una sèrie de camins rurals, que es troben molt deteriorats.
Segons ha detallat l'alcalde de Sta.
Magdalena, Sergio Bou, “la direcció de
la Cooperativa Agrícola ha posat en el
nostre coneixement, que hi havia una
sèrie de camins rurals, que estaven en
mal estat i per açò, com cada any hem
procedit a arreglar-los”. Bou explica que
“en la mesura del possible es tracta de
facilitar als nostres agricultors i ramaders
l'accés a les seues respectives finques”.

sostenible i sobretot generar una ocupació de
qualitat”. A més, per a Bou és “molt important
que se'ns escolte a les poblacions perquè puguem explicar quins són les nostres necessitats
en matèria d'ocupació”.

Comencen les classes del curs de pintura de Sta. Magdalena
La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Sta. Magdalena torna a organitzar un curs d'iniciació i perfeccionament a la pintura, que té lloc
de forma setmanal en la Capella.
Les classes es realitzen els dilluns i dijous de 16
a 17.30 i Maite Baldrich és la professora d'aquest
curs de pintura, que ja és tot un clàssic dins de la
programació d'oferta formativa del consistori.
Uns 15 alumnes reben al llarg del curs ensenyaments sobre diferents tècniques plàstiques. En
finalitzar el curs s'exposaran tots els treballs en la
mostra, que es realitza dins de les Festes Patronals.
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“Per als pobles xicotets com a Santa Magdalena aquest tipus d'ajudes són molt importants,
perquè ens permeten mantenir serveis bàsics
essencials gràcies al personal contractat”, matisa l'alcalde de Sta. Magdalena.

Millora i condicionament dels camins rurals

Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, assenyala que: “amb la signatura d'aquest Pacte
Territorial Maestrat Litoral pretenem acollir-nos
a una sèrie de subvencions del SERVEF, que
ens permetran formar als aturats del nostre municipi, en funció de les necessitats, que ja hem
detectat en les empreses no només de Sta.
Magdalena sinó de tota la comarca”.
Al Pacte Territorial per l'Ocupació del Maestrat Litoral també s'han sumat, CCOO i UGT,
així com les organitzacions empresarials més
representatives en l'àmbit autonòmic. En
aquest sentit, tots “ens comprometem a tractar de forma conjunta actuacions integrals en
la comarca, posant en comú els recursos existents per a aconseguir un desenvolupament

El primer edil magdalenero, també ha anunciat que d'altra banda, dins del programa SALARI JOVE, l'ajuntament oferirà la contractació de
2 joves graduats en educació infantil, 30 hores
setmanals durant 6 mesos. Es realitzaran treballs
específics de la Ludoteca Infantil així com activitats extraescolars. Tot açò amb la subvenció de
15.000€ concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible dins del programa ECORJV.

Els treballs de construcció de les façanes de l'Edifici Social s'iniciaran
abans que acabe l'any
L´alcalde preveu finalitzar la instal·lació
abans que acabe el 2017

L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, ha
anunciat que en breu començaran els treballs
d'adequació de les façanes del futur Edifici Social,
que es troba actualment en plena construcció.
D'aquesta manera, i a través dels Planes Provincials d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló
i amb una inversió de 56.000 euros es duran a
terme aquestes obres, que segons Bou “donaran
començament abans que finalitze l´any”.
D´altra banda, La Diputació de Castelló i dins
dels pressupostos per al 2017, aprovats recent-
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que portàvem molts anys reivindicant aquesta
millora del camí des de la Junta Rectora del Parc
Natural de la Serra d´Irta i per fi hi ha un govern
sensible a les peticions dels ajuntaments”.
Un total de 3 màquines i una brigada composta per 6 operaris han dut a terme, les tasques d'esbrosse i millora del camí.

Aficionats de Sta. Magdalena gaudeixen de la victòria del Peníscola F.S
davant el Aspil Vidal
ment, ha consignat una partida de 100.000 €
per a la finalització de les obres de l'Edifici Social.

tot un revulsiu, és un espai que necessitem urgentment”, ha explicat el primer edil magdalener.

“Per fi la Diputació participa en un conveni
amb el nostre municipi i ho fa amb 100.000 €,
que juntament amb els POIS 2017 i els recursos
propis de l'Ajuntament, permetrà que el nostre
Edifici Social o local polifuncional siga aviat una
realitat”, ha explicat Bou. De fet, ha anunciat
Bou que abans de la fi de 2017 aquest edifici
serà ja una realitat.

En la primera planta, s'està construint una
sala de reunions d'uns 120 m2 i una altra que
albergarà l'arxiu municipal. A més, la Biblioteca
ocuparà un espai de 210 m2, en els quals a més
de la zona d'estudi i consulta de llibres, hi haurà
un espai delimitat per als més xicotets, una Bebeteca.

L'Edifici Social de Sta. Magdalena, es troba
situat en el carrer Alcalà i està cridat a ser “el
punt de reunió d'associacions locals i per descomptat una infraestructura en la qual poder
realitzar tot tipus d'actes, ja que disposarem
d'un auditori amb 170 butaques”.
En la planta baixa de l'edifici se situa la zona
de recepció, on hi haurà un xicotet servei de bar,
al costat de l'auditori. “Aquest auditori suposarà

L'edifici disposa d'una segona planta, amb
7 espais per a associacions locals, donant
d'aquesta manera “resposta a les necessitats de
molts col·lectius, que no compten amb un espai
en el qual realitzar les seues reunions”, assegura
l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou.
La instal·lació disposa també d'un gran magatzem subterrani, en el qual el consistori diposita tot tipus de material corresponent a la Brigada
d'Obres i Serveis.

va viure amb intensitat, ja que el
Peníscola va anotar el tant de la
victòria en els minuts finals del
partit.

Una trentena de xiquets de Sta. Magdalena,
acompanyats dels seus familiars, van assistir
al partit de futbol sala, que enfrontava al Peníscola Rehabmedic amb el Aspil Vidal i que es
va saldar amb la victòria del conjunt del Baix
Maestrat per 2 a 1.
Convidats pel club de Peníscola, els xiquets
i els seus familiars van gaudir d'una gran vesprada de futbol sala, en un xoc vibrant que es

Des de la graderia, els magdaleners van viure el xoc de molt
prop, gràcies al club, que una
vegada més ha brindat l'oportunitat a aquests joves de Sta.
Magdalena de conèixer com és
un partit de primera divisió de la Lliga Nacional
de Futbol Sala.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, que
va acompanyar a l'expedició, ha agraït a el club
peñíscolà “totes les atencions que ens han
prestat i ja saben que també tenen obertes les
portes de la nostra localitat per a promocionar
aquest esport sempre que vulguen”.

Pep Gimeno “Botifarra” obri la programació de Nadal de
La conselleria d'Agricultura i Medi ambient millora el camí d'accés al

Sta. Magdalena

Castill Polpís

L'Ajuntament de Sta. Magdalena ha donat a
conèixer els actes, que conformen la programació Nadalenca del municipi per a aquestes dates
i que es desenvoluparà entre el 16 de desembre
i el 6 de gener.

en un espectacle nadalenc i dirigit per a tots els
públics”. De fet, els alumnes de l'Escola Infantil i
de la Coral de l'Institut Manuel Sales i Ferré d'Ulldecona, també actuaran en aquest espectacle.
L'entrada-donatiu és de tres euros.

L'acte estrella d'aquest Nadal és l'espectacle, Ja ve Nadal, a càrrec de Pep Gimeno
“” i l'Agrupació Musical Santa
Magdalena, que tindrà lloc el
divendres 16 de desembre
en el pavelló poliesportiu
cobert del municipi. “Estem
molt il·lusionats perquè de
nou el cantaor, Pep Gimeno
Botifarra, col·labora amb la
banda de Sta. Magdalena

L'endemà, l'AMPA del CEIP Albert Selma
organitza una xarrada sobre les estratègies de
mediació parental per a regular l'ús de les noves
tecnologies en els menors i a la vesprada, a les
18 hores, el Grup de Danses Magdaleneres oferirà la seua actuació de Nadal.

La Generalitat, a través de la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient ha començat l'execució del
condicionament del camí d'accés al Castill Polpís,
de Sta. Magdalena, amb una inversió propera als
50.000 euros. Es tracta del vial d'accés dels vehi-
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cles a aquesta fortificació, que actua com a tallafocs, en matèria de prevenció d'incendis.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, afirma que “es tracta d'una molt bona notícia, ja

Els més xicotets, d'altra banda, gaudiran
d'un compta contes, El Pessebre dels Embolics,
en la Capella el dia 21 a les 18 hores i del recital
de cançons i arribada del Pare Noel el dia 22 en
el pavelló poliesportiu.
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Els dies 23, 28, 29 i 30, estan programades activitats infantils entre les 11 i les 13 hores en la plaça
Espanya, mentre que el dia 24 de desembre arribarà el Patge dels Reis Mags per a arreplegar les
cartes dels més xicotets de la casa. Prèviament, a
les 11 hores hi haurà una xocolatada, organitzada
per l'Associació Juvenil Pont de l´Agüelo Queixalet,
entitat que també organitza els dies 26 de desembre i 2 de gener vesprades de cinema en família
amb la projecció de les pel·lícules, “Buscando a
Dory” i “Zipi i Zape y la isla del Capitán”.

buix d'espècies cinegétiques vives el dia 29 de
desembre a les 11 hores, en el qual els xiquets
realitzaran el seu propi dibuix. El lliurament de
premis es realitzarà l'endemà a les 12.30 hores.

El Club de Caçadors Sant Lázaro, amb col·laboració de la Federació de Caça i l'Ajuntament
de Sta. Magdalena organitza el I Concurs de Di-

Les activitats es tancaran el dia 5 de gener, a les
19 hores amb la visita de SSMM els Reis Mags, en
una jornada màgica per als xiquets magdaleners.

L'any 2016 el tancaran els magdaleners amb la
IV Sant Silvestre, pels carrers de la localitat i amb
un sopar de germanor en el pavelló poliesportiu.
L'entrada és gratuïta i hi haurà ball amb el “Duo
Mediterraneo”, mentre que a les 24 hores estan
previstes les 12 campanadas en la plaça Espanya.
La festa continuarà en el pavelló poliesportiu.

El Nadal arriba a l´Espai Respir de Sta. Magdalena
Els usuaris del Espai Respir de
Sta. Magdalena han estat treballant, en els últims dies, en la confecció d'adorns i tot tipus de regals de cara a aquest Nadal. Els 8

alumnes d'aquest espai se sumen
d'aquesta manera a l'arribada del
Nadal amb un bon nombre de manualitats, que han realitzat durant
les seues classes.

Pep Gimeno “Botifarra” i el Grup de Danses Magdaleneres obrin la
programació Nadalenca de Sta. Magdalena

Els alumnes de l'Escola i de la Ludoteca municipal feliciten el Nadal
pació Musical, l'Escola de Música i
el Grup Coral d'Ulldecona es van
sumar a aquest espectacle interpretant juntament amb Botifarra un bon
nombre de nadales, fent les delícies
del públic assistent, que va acabar
entusiasmat amb l'espectacle.

Prop de 500 persones es van donar cita el divendres a la nit, en el pavelló poliesportiu de Sta.
Magdalena, per a gaudir del magnífic espectacle
que van oferir, Pep Gimeno “Botifarra”, l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena i els alumnes de
la seua escola i el Grup Coral de l'Institut Manuel
Sales i Ferré d'Ulldecona.
Sota el títol, Ja ve Nadal, Botifarra va mostrar al nombrós públic assistent un variat repertori de nadales pròpies valencianes, explicant les
anècdotes que envolten a cadascun dels personatges, que han transmès de forma oral aquest
patrimoni musical valencià. D'altra banda, l'Agru-

El dissabte 17 de desembre, d'altra banda i dins també dels actes
programats per l'Ajuntament de Sta.
Magdalena, el Grup de Danses Magdalneres, juntament amb la Colla de Dolçainers i
Tabaleters ‘Polpís’, van realitzar el seu particular
recorregut pel folklore valencià, amb una representació dels balls i danses d'un gran nombre de
comarques valencianes.

Els alumnes de l'Escola Infantil i de la Ludoteca municipal de Sta. Magdalena han treballat en els últims dies en el disseny i confecció
d'adorns nadalencs, amb els quals donar la
benvinguda al Nadal. Laura Sospedra, Zulema Ruiz i Celia Pegueroles, professores dels
alumnes, han sigut les encarregades d'organitzar l'elaboració d'un Pessebre artesanal, fet

amb materials reciclats, que pot visitar-se en
la Ludoteca.
D'altra banda, també han confeccionat un
arbre de nadal amb rotllos de paper de w.c, ensenyant als més xicotets com es pot treballar
amb material reciclable. Xiquets i familiars visitaven recentment la instal·lació per a veure els
treballs realitzats pel centre.

Autora de la felicitació i primer premi del Concurs
de Targetes Nadalenques
Laura Beltrán Sánchez
2º Premi
Eneko Bonet Medina
3er Premi
Adrià Bosch Cheto

26

27

Santa Magdalena

Horari d’atenció al
públic a l’ajuntament

SOCIETAT, CULTURA I ESPORT

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 13:00 h

Alcalde

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 economía

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

De dilluns a divendres

de 09:30 a 13:00 h

Dilluns, dimecres i divendres

de 16:00 a 20:30 h

De dilluns a divendres

de 09:00 a 13:00 h

Dilluns, dimecres i divendres

de 16:00 a 20:30 h

Asistenta Social

Dilluns

de 16:30 a 20:00

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

comunicacionsantamagdalena@gmail.com
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

Oficines
Agutzil

Pàgina web del ajuntament:

www.santamagdalena.es
accés a la seu electrònica:

santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es
ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU
DILLUNS

DIMARTS

TANCAT

TANCAT

16:00 - 20:00 16:00 - 20:00

DIMECRES
TANCAT

DIJOUS
10:00 - 14:00
TANCAT

DIVENDRES
TANCAT

DISSABTE
10:00 - 14:00
TANCAT

DOMENGE
TANCAT

HORARI HIVERN
DILLUNS

DIMARTS

TANCAT

TANCAT

15:00 - 18:00 15:00 - 18:00
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DIMECRES
TANCAT

DIJOUS
9:00 - 14:00
TANCAT

DIVENDRES
TANCAT

DISSABTE
9:00 - 14:00
TANCAT

DOMENGE
TANCAT

al dia

Els Reis Mags omplen d'il·lusió als xiquets de Sta. Magdalena
La programació de Nadal i Any Nou, organitzada per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Sta. Magdalena es tancava la vesprada de
Reis amb la màgica arribada dels Reis d'Orient,
que damunt d'una sèrie de carruatges, tirats per
cavalls, van arribar a la població, procedents de
la Serra d´Irta.
A les portes de l'Ajuntament, SSMM van ser
rebuts per l'alcalde i la corporació municipal. Després del discurs de benvinguda, els Reis es van
desplaçar fins a l'església parroquial, lloc en el qual
va tindre el lloc el tradicional repartiment de regals

Visca Sant Antoni!
Multitudinària celebració de Sant Antoni
Cap de setmana, el del 16 i 17 de gener multitudinari i frenètic d'activitat a Sta. Magdalena,
que celebrava, en gran, la festivitat d'un dels
seus patrons, Sant Antoni.
El programa, dissenyat pels majorals, que en
aquesta edició han sigut els veïns dels carrers
Sta. Bàrbara, Sant Pascual i Sant Vicent, donava inici dissabte a primera hora del matí. Per a
combatre el fred, res millor que un got de xocolata calentet i jornada de jocs, animada per
Entrevents.

liesportiu en una autèntica mostra de germanor.
La revetla va ser amenitzada pel Grup Fantasia.

A la vesprada i després de la benedicció dels
‘primetes’ i la cercavila de l'Agrupació Musical
de Sta. Magdalena, els ‘Quintos’ 2016 van prendre foc a la foguera, després de diverses setmanes de molt treball. Malgrat el fred i el vent, van
ser centenars de veïns els que van contemplar
aquest espectacle.

El diumenge, dia de Sant Antoni, a les 11
hores donava començament la missa i després
d'ella, Mossen Pedro va realitzar la tradicional
benedicció de tots els animals i grupes, que van
participar en processó pels carrers organitzadors dels festejos, acompanyats de l'Agrupació
Musical de Sta. Magdalena. Juan Bou, fou el
majoral encarregat de portar la imatge del sant
en el carro ‘triomfanf’ i al crit de ‘Visca Sant Antoni’ va animar a tots a gaudir de la festa.

Però sens dubte, un dels actes més massius
va ser el ‘sopar de pa i porta’. Més de 350 persones van omplir la pista coberta del pavelló po-
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Per la seua banda, el Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters,
‘Polpís’, van realitzar una actuació als peus de
l'església del municipi. Posteriorment, i ja en un
caràcter més festiu es realitzava la ‘gorra’, moment en el qual les grupes i tractors participants
en la processó van gaudir d'exquisites coques
dolces i salades, oferides pels majorals. A la vesprada, la festa continuava amb la tradicional ‘gorra’, també en les cases dels majorals.

Els escolars celebren el Dia de l'Arbre i de la Pau
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena celebraven, divendres 29 de gener
el Dia de l'Arbre i el de la Pau, amb un gran
nombre d'activitats programades.

Visita pastoral del Bisbe, D. Enrique Benavent Vidal
Sta. Magdalena rebia dissabte, 23 de gener,
la visita pastoral de l'Excm. i Rvdmo. Bisbe de
Tortosa, D. Enrique Benavent Vidal, que ha volgut conèixer de prop a les diferents associacions
i veïns, que conformen la vida municipal.
D. Enrique Benavent va ser rebut per l'alcalde
de Sta. Magdalena, Sergio Bou i tota la corporació municipal en el saló de plens. Posteriorment,
es desplaçava acompanyat per Mossen Pedro
fins a la Capella, lloc en el qual participava en
una reunió amb les diferents associacions del
municipi i veïns, que van intercanviar impressions amb Benavent durant prop d'una hora.
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La visita pastoral concloïa amb una missa en
l'església parroquial, presidida pel propi bisbe
del Bisbat de Tortosa.

Al matí i en col·laboració amb l'Ajuntament
de Sta. Magdalena i el Club de Caçadors Sant
Lázaro, els alumnes del CEIP Albert Selma, es
traslladaven fins a una finca, situada prop de
l´ermita de Sant Vicent, amb l'objectiu de dur
a terme una plantada d'arbres.
En total es van plantar 120 arbres de diferents espècies. Pins, roures i carrasques van
ser el tipus d'exemplars que els xiquets, amb
ajuda del Club de Caçadors Sant Lázaro i personal del consistori magdalener van plantar en
aquest terreny.
“Volem que els xiquets, que són el nostre
futur, coneguen des de ben xicotets la importància que té la cura i respecte del medi ambient i gràcies a la col·laboració d'entitats com
el club de caçadors i en col·laboració amb
l'Ajuntament i direcció del centre hem viscut
una gran jornada”, explicava Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena.
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A la vesprada, i ja en el
pati del col·legi, els alumnes van celebrar el Dia de la
Pau. Tots els escolars amb
diferents frases van formar
un manifest, que posteriorment va ser col·locat en les
parets d'una de les aules del
col·legi.

El Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers ‘Polpís’
participen a la Ballada popular d'Orpesa
El Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de
Dolçainers ‘Polpís’ van formar part, el diumenge
21 de febrer, de la Ballada popular, organitzada
per l'Escola de Danses d'Orpesa, amb l'objectiu
de recuperar el Ball Pla del municipi.
L'acte va contar també amb la participació
de ‘El Cremaller’ de Benicàssim, La ‘Murà’ de
Vilanova i l'escola local. Els magdaleners van ballar el Ball de Plaça d'Oropesa i a més també van
mostrar al públic assistent la Jota Magdalenera.

Els xiquets magdaleners gaudeixen del Carnestoltes
Els més xicotets de Sta. Magdalena han gaudit
del Carnestoltes 2016 i ho han fet amb espectaculars desfilades, plenes de color i molta imaginació. Els xiquets d'infantil, de la Ludoteca municipal,
desfilaven el dijous, a la vesprada, disfressats de
Minnie i Mickey, emblemàtics personatges Disney,
mentre que els de l'Escola Infantil, ho feien aquest
mateix matí disfressats de gatets.
D'altra banda, els alumnes del CEIP Albert Selma desfilaren amb una única temàtica, l'artística.
Enguany han reproduït en les seues disfresses algunes de les obres d'art més representatives de pintors espanyols. Miró, Picasso, Dalí i Sorolla han sigut
els pintors escollits i amb les seues obres han creat
magnífiques i colorides disfresses.

Sta. Magdalena participa en les Festes de Castelló
Sta. Magdalena de Polpís ha estat un any més en els actes, que donen
el tret de sortida a les Festes Fundacionals de Castelló, la Magdalena. El
Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, ‘Polpís’, van representar a la població en
el tradicional ‘Pregó’, mentre que,
l'Agrupació Musical
de Sta. Magdalena,
acompanyava a la
Gaita 3, Porta del
Sol, en la desfilada
de Gaiates.

Sta. Magdalena també fa Falla
Els alumnes de la Ludoteca Municipal de
Sta. Magdalena també han participat de la festa de les Falles i van cremar el seu particular
monument. Amb el lema ‘Jurasic Ludoteca’,
els xiquets i xiquetes, que cursen infantil, van
cremar la falla, en la qual havien estat treballant durant diversos dies.
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Sta. Magdalena festeja Sant Vicent malgrat la pluja
La pluja obligava a traslladar la festa de Sant
Vicent de Sta. Magdalena, des de l´ermitori al
casc urbà, i malgrat açò no va deslluir cap dels
actes previstos.

Amb l'ajuda de la seua monitora, Aroa Jiménez, han treballat en l'elaboració d'un monument

faller de molta qualitat i que ahir es va convertir en
cendra, sota l'atenta mirada d'alumnes i familiars.

Setmana Santa al municipi

A primera hora del matí la Colla de Dolçainers
i Tabaleters ‘Polpís’ realitzava una cercavila pel
casc urbà i a les 11 hores es realitzava la missa
en l'església parroquial, en lloc de l'ermita que
la població té dedicada al Sant. Després de la
missa, i en el pavelló poliesportiu, l'Associació
Amics de Sant Vicent obsequiava a més de 700
persones amb un esmorzar popular.

Els veïns de Sta. Magdalena iniciaven, Diumenge de Rams, els actes de la Pasqua, amb
la tradicional Benedicció dels Rams, en la plaça
Mosén Paco i la posterior processó fins a l'església, lloc en el qual es va oficiar la missa.

“És una llàstima que
haja plogut a primeres hores del matí i per açò ens
hem vist obligats a traslladar la festa, però així i tot
estem molt contents per tot el desenvolupament
dels actes, que estan sent molt participatius”, ha
explicat Vicent Bonet, president de l'Associació
Amics de Sant Vicent.

Els actes, programats per la parròquia de
Sta. Magdalena i que compten amb la col·laboració del consistori de la localitat, van prosseguir
el Dijous Sant, a les 19 hores, amb la solemne
missa i trasllat del Santíssim al Monument.
El Divendres Sant, a les 10 hores es va fer el
Via Crucis pels carrers del municipi, mentre que
a les 19 hores se celebrava la Mort del Senyor i
a continuació la processó del Sant Enterrament,
amb les imatges de la Dolorosa, el Sant Sepulcre i el Crist clavat en creu.

Al llarg de la jornada va haver ball. Cal recordar, que enguany les celebracions s'iniciaven ja
el dissabte amb un taller de Jota Magdalenera,
impartit pel Grup de Danses Magdaleneres i un
altre de jocs tradicionals.

El Dissabte Sant, va tindre lloc la solemne Vigília Pascual i ja el Diumenge de Resurrecció, a
les 10 hores la processó de l´Encontre. Finalitzat
l´Encontre, l'església parroquial va acollir la missa de Pasqua.

A més, a la nit va haver-hi un sopar de pa
i porta, que va comptar amb la presència de
centenars de veïns, mentre que ahir diumenge,
l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena, realitzava una cercavila per la població.

Els alumnes del CEIP Albert Selma berenen la ‘Mona’
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena gaudien d'una gran jornada de finalització del segon trimestre i celebraven l'arribada de la Pasqua. Pel matí, elaboraven la típica
‘Mona i a la vesprada, en les instal·lacions del
pavelló poliesportiu realitzaven jocs tradicionals
i es menjaven la Mona. L'AMPA del centre els
obsequiava amb una ‘Mona de xocolata, mentre
que per gentilesa de l'Ajuntament els alumnes
rebien una borsa de llaminadures.
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També allí i gràcies a
la col·laboració de l'Ajuntament de Sta. Magdalena es va dur a terme el
menjar de totes les colles.
A més, a més, es rifava
un pernil, que li va tocar a
José Antonio Bou.

El CEIP ‘Albert Selma’ gaudeix de la victòria del Peníscola F.S
Els alumnes del CEIP ‘Albert Selma’ de
Santa Magdalena de Polpís, convidats pel Peníscola Rehabmedic F.S, van visitar el pavelló
peñíscolà on van gaudir de l'últim partit a casa
del conjunt del Baix Maestrat i que va acabar
amb la victòria per 4 a 3 dels peñiscolans davant el Jaén.
Els de Carlos Sánchez van posar la guinda
a les diferents jornades que els jugadors han
passat en les instal·lacions del col·legi, mo-
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mento que els menor van aprofitar per a resoldre les seues curiositats i compartir un temps
de joc amb els seus ídols.

Sta. Magdalena participa en la II Trobada Infantil de Danses

L'entitat que presideix Juan Vizcarro,
d'aquesta forma, prosseguirà amb la seua idea
fomentar l'esport i el futbol sala entre els més
xicotets de la província de Castelló, una iniciativa que dia a dia compta amb més adeptes

La secció infantil del Grup de Danses Magdaleneres participava dissabte, 4 de juny, en la
II Trobada Infantil de Danses de Benicarló, organitzada pel Grup de Danses, La Sotà, amb motiu
del seu cinquè aniversari.

de Benicarló

El cole participa a la Vuelta Ciclista Junior Cofidis
En aquest sentit, diversos col·legis de la comarca han sigut seleccionats pel grup Cofidis i
l'Associació de Ciclistes Professionals d'Espanya per a participar en la Volta Junior, en la qual
es duen a terme una sèrie d'aules ciclistes. Així,
el ciclista benicarlando, José Julián Balaguer,
impartia un aula ciclista en el col·legi de Sta.
Magdalena, en la qual s'ha explicat als xiquets
algunes nocions de seguretat vial i conceptes
relacionats amb el ciclisme.
També s'ha portat a terme una classe pràctica amb bicicletes, en un circuit que s'ha instal·lat
en el pati del col·legi.
Els alumnes del col·legi públic de Sta. Magdalena, Albert Selma, han sigut seleccionats per
a participar en la Vuelta Ciclista Junior Cofidis,
que s'organitza arran de l'etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, que el dia 5 de setembre va
tindre el seu final a Peníscola.

L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, ha
visitat el centre aquest matí, on ha valorat molt
positivament “aquesta iniciativa que acosta el
món del ciclisme als xiquets de la nostra localitat”. Bou ha agraït a Balaguer, el fet que “hagen
seleccionat el nostre centre per a dur a terme
aquesta bonica iniciativa”.

Música de primavera en Sta. Magdalena
L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena oferia un espectacular concert de
primavera, en col·laboració amb l'àrea
de cultura de l'Ajuntament de la localitat.
Davant un gran nombre d'assistents,
els músics magdaleners van oferir un
sensacional concert amb música de
Jaume Teixidor, Jacob de Haan i Thomas Doss, entre uns altres, que van fer
vibrar al públic.
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Els balladors de Sta. Magdalena van participar juntament amb altres 4 grups en aquesta
trobada, en la qual es va demostrar la gran pedrera de la qual disposen els grups de danses
de la comarca del Baix Maestrat. La pròxima actuació del grup infantil de danses magdaleneres
tindrà ja lloc en el marc de les Festes Patronals
de la localitat.

L´Agüelo Queixalet organitza una gran festa per als seus socis
L'Associació Juvenil, Pont de l´Agüelo
Queixalet de Sta. Magdalena reunia, a prop d'un
centenar de persones, en la primera edició de la
Festa del Soci.
El pavelló poliesportiu acollia la gran festa,
que es va convertir en una
autèntica jornada de germanor entre socis i simpatitzants de l'entitat, que van
compartir taula i mantel per
unes hores. Després del
menjar, en la qual la paella
va ser la protagonista, va

haver-hi ball amb la discomóvil, El Sarao.
Durant la jornada, la nova junta directiva va
voler agrair tot el treball dels anteriors membres
de la junta, que són els que en el seu moment
van fundar l'associació.

Els alumnes del CEIP Albert Selma ballen al ritme de ‘Grease’
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena van oferir el dia 21 de juny, el seu
festival de fi de Curs, en el pavelló poliesportiu municipal, un acte que va comptar amb la
col·laboració de l'Ajuntament de la localitat i
l'AMPA del centre.

El musical Grease va ser la temàtica escollida per l'equip docent per a tancar el curs escolar 2015/16. D'aquesta manera, totes i cadascuna de les classes van posar de manifest els
grans dots, que com a artistes tenen.
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Finalitzada l'actuació va tenir lloc un dels actes més emotius, la graduació. Primer va ser
el torn dels xiquets, que tanquen la seua etapa d'infantil i passen a primària i després dels
alumnes de sisè de primària, que finalitzen la
seua educació en el centre.
Per la vesprada, l'AMPA va organitzar en el
pati del col·legi una divertida jornada de recuperació de jocs tradicionals. El dia es tancava
amb un sopar de pa i porta amb pares, alumnes i professors en les instal·lacions del col·legi.

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena participa en la IV Trobada de
Dracs i Bèsties de Foc de Cervera
Els músics magdaleneros han participat
en la IV Trobada de Dracs i Bèsties de Foc
de Cervera, unint-se amb la seua música a la
banda local, la de Cervera. Els membres de la
banda han viscut de prop la desfilada i posterior plantà de Dracs i Bèsties de Foc.

Sta. Magdalena viu amb intensitat les Festes de la Joventut
L'Associació Juvenil, Pont de l´Agüelo Queixalet,
en col·laboració amb l'Ajuntament de Sta. Magdalena, ha organitzat de nou les Festes de la Joventut, amb una nota destacada, l'alta participació en
tots i cadascun dels actes programats.
El divendres la nit ChillOut en el poliesportiu
municipal obria les Festes de la Joventut, mentre que el dissabte a la vesprada, el motoclub
De Bar en Bar i gràcies al patrocini de Gran Hotel Peníscola, realitzava una carrera de lents, en
l'esplanada de la cooperativa agrària, que va
despertar gran expectació.

La Volta al món protagonitza el Festival de finalització de Curs de
l'Escola de Música
Els alumnes de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena de Pulpis acomiadaven l´1 de juliol, el curs escolar amb una
espectacular audició en el pavelló poliesportiu
municipal, gràcies a la col·laboració de l'Agrupació Musical i la Banda Infantil de la Societat
Musical L'Aliança de Vinaròs.
Els joves músics magdaleners van compartir
escenari amb els membres de la Banda Juvenil de la Alianza durant la primera part del concert, mentre que en la segona va ser el torn de
l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena, que els
va acompanyar a més amb una divertida posada en escena. Cada corda es va vestir per a
l'ocasió amb disfresses d'Anglaterra, Escòcia,
Japó, França, Itàlia, Espanya i altres països per
a interpretar música pròpia de cadascuna de les
terres. Els alumnes de llenguatge musical també
van demostrar els coneixements que han adquirit al llarg del curs.

També a mitja vesprada, l'Associació organitzava un ‘tardeo’ amb burguers internacionals,
que va gaudir de molta acceptació, mentre que
el jurat deliberava els guanyadors del VIII Concurs de Cocs Dolços i Salats. En aquesta ocasió
la parella formada per Aroa Mínguez i Maura Bou
ha aconseguit el primer premi, mentre que Marina Cheto s'ha alçat amb el segon.
A la nit, més de 200 persones van gaudir
d'una magnífica vetlada amb un sopar de pa i
porta, amenitzat per la Kinky Band. Respecte al
concurs de ‘cremaets’, Manel Teruel es convertia en el guanyador. La vetlada finalitzava amb
discomóvil El Sarao i la Festa de l'Escuma.

Els alumnes de natació realitzen la seua exhibició
Els alumnes del curs d'iniciació i perfeccionament de natació de Sta. Magdalena han realitzat
amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat, l'exhibició i competició per categories del
seu curs intensiu.
L'acte va comptar amb una gran assistència de
públic, que va seguir atempta l'evolució dels nadadors magdaleneros. Les Festeres van participar en
el lliurament de medalles i copes als participants.

40

41

10 dies d´intenses festes magdaleneres
Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries plat fort de la programació
de les Festes Patronals
Sta. Magdalena donava, dijous 21 de julio,l a la
nit el tret d'eixida a les Festes Patronals, en honor
a María Magdalena i María Inmaculada amb l'acte
d'exaltació de les Festeres i Festers Infantils.

Enguany, Enma Ledoux, Gerard Lacruz, Carla
Arribas, Martina Pla, Carlota Mangirón, Eric Burgos, Laia Castell, Antoni Castell, Aitana Pozuelo i
Vicent Lacruz són els Festers i Festeres Infantils,
els màxims representants festius. L'acte d'exaltació de les Festeres i Festers el va conduir la
periodista magdalenera, Laura Puig, mentre que
Mariló Bou Ayza, diplomada en Magisteri i natural de Sta. Magdalena, va exercir com mantenidora de l'acte.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, explica que: “amb la presentació donem el tret d'eixida a deu dies molt intensos, en els quals vull
agrair el treball de la Comissió de Festes i de
les diferents entitats de la localitat, que amb els
seus actes es bolquen per a oferir una ambiciosa programació”.
Sta. Magdalena tancava la primera de les jornades amb l'ofrena a la seua patrona, per part
de les associacions i una espectacular revetla de
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Enrique Benavent, que atenent una petició del
consistori i la parròquia, va visitar la població
en el dia de la seua patrona, María Magdalena.
A la vesprada, destacava la processó i l'actuació del Grup de Danses Magdaleneres i la
Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís.

Les Festes Patronals de Sta. Magdalena són
tot un exemple de participació col·lectiva per part
de les diferents entitats, que el diumenge, 24 de
juliol, tenien la seua particular Fira de Festes.
La jornada del diumenge es tancava amb un
concert de rockabilly, que fou a càrrec del grup
Patri and the Greaser´s i un altre del grup local,
Civyl•la Portman.
Després del cap de setmana, li tocava el torn
a les exhibicions taurines, un dels plats forts del
programa. D'aquesta manera, el dilluns 25 de juliol i després del Dinar de germanor de les Colles
es realitzarà una solta de vaques, de la ramaderia de Germán Vidal de Cabanes, que donava
pas a una divertida vesprada de disfresses. A la
nit, un dels actes més multitudinaris fou el Sopar
de Pa i Porta. “Cada any aquest sopar va a més
i quasi arribem a les 800 persones, resulta una
vetlada molt agradable, que compartim veïns i
visitants”, comenta l'alcalde de Sta. Magdalena,
Sergio Bou.

gala en el poliesportiu municipal, amb entrada
totalment gratuïta. “Les nostres festes són populars i tots i cadascun dels actes estan pensats
perquè els gaudi tothom, per aquest motiu nosaltres apostem per la gratuïtat de tots els actes”, apunta el primer edil magdalener.
Les Festes Patronals estan també marcades pel fervor, que els veïns professen a les
seues patrones. Així, divendres, dia 22 destacava la Missa oficiada pel Bisbe de la Diòcesi de Tortosa, el Excmo i Reverendísimo, D.

El dissabte 23, el segon dia de la patrona, es
va festejar a María Inmaculada amb una missa
en l'església parroquial, mentre que a la vesprada fou el torn de l'Agrupació Musical, que conjuntament amb la Unió Sta. Cecilia de Cervera
del Maestrat, va oferir un concert.

Fins al dissabte 30 de juliol, es van succeir diàriament les exhibicions taurines, amb ramaderies
com a la de Parejo de Cabanes, Iván Miró, de la
Ribera o Germán Vidal. El dimarts 26 i el divendres
29 de juliol, d'altra banda, es van embolar bous, un
dels actes, que aconsegueix atraure a més públic
fins a aquesta localitat del Baix Maestrat.
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Però sens dubte un dels plats forts del programa fou el concert de Quico El Celio, el Noi i el
Mut de Ferreries, que va tindre lloc el dijous, dia
28 en el poliesportiu municipal.

El Ball de Sant Vito ofereix Sopa de Pedres
Organitzat per l'Ajuntament de Sta. Magdalena, es representava un espectacle infantil, a
càrrec de la companyia, El Ball de Sant Vito, en la
plaça de Mossén Paco. Un nombrós públic familiar va gaudir de la representació del conte, Sopa
de Pedres, a més d'uns altres com el de la puça i
el poll. Es va tractar d'una vetlada molt agradable,
en la qual els més xicotets van gaudir amb les
entretingudes històries dels contacontes.

Nou èxit de la Water Festival

D'altra banda i durant tota la setmana, cal
destacar que totes les nits va haver-hi o bé revetla o bé discomóvil, amb les quals perllongar la
festa fins a altes hores de la matinada. A més, i
en la Capella, al costat de l'església es van programar diverses exposicions, una de pintura i
una altra titulada, Mans Artesanes, amb la qual
es mostraven els oficis, que antigament es desenvolupaven a la població.

El programa de Festes es tancava el diumenge 31 de juliol amb animació infantil en el poliesportiu municipal i el tradicional Castell de Focs
Artificials de la Pirotècnia Tomás de Benicarló.

L'Associació Juvenil Pont de l´Agüelo
Queixalet, en col·laboració amb l'Ajuntament de
Sta. Magdalena, organitzava, el 12 d'agost, una
gran festa eivissenca, la Water Festival, que una
edició més ha sigut un gran èxit de participació.
A més, de les vesprades chill out, del divendres i dissabte, en les quals els usuaris de la piscina municipal van poder degustar tota classes
de còctels, foren prop de 200 les persones que
van participar ja dissabte a la nit en la Water Festival, un esdeveniment en el qual es fusionen la
música i el bon ambient amb l'aigua.
Vestits de blanc i amb ganes de passar una
divertida vetlada, van ser moltes les persones

que van gaudir de la música de diversos dj´s locals fins a altes hores de la matinada.
“Estem molt contents, perquè novament la
gent ha pujat fins a la piscina per a passar una
agradable vetlada en companyia de la nostra
música i per descomptat han degustat els exquisits còctels que preparem des de l'associació
juvenil”, comenta Iván Pegueroles, president de
l´Agüelo Queixalet.

Des de l'Ajuntament de Sta. Magdalena, el
seu alcalde, agraeix a tots els veïns i visitants “la
massiva participació en tots i cadascun dels actes, també la comprensió i tolerància i sobretot
a les associacions el magnífic treball realitzat”. Al
mateix temps, trasllada un agraïment a “les Festeres i Festers i les seues famílies, que segur han
gaudit al màxim i com no una especial felicitació
a la comissió de festes i als companys i companyes de corporació per fer realitat l'execució
d'aquest programa d'actes tan complet”
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La magdalenera, Andrea Pegueroles, fitxa per l'A.S.D Real Sandos

La Guàrdia Civil d'Alcalà de Xivert celebra la festa de la seua patrona a

Sèrie A de Futbol Sala

Sta. Magdalena
Els agents de la Guàrdia Civil han estat acompanyats per nombrosos familiars i amics, que
s'han sumat així al dia gran del seu cos. Posteriorment, des de la comandància s'ha convidat
a les autoritats d'Alcalà de Xivert-Alcossebre i
Sta. Magdalena, municipis en els quals presten
el seu servei, amb un vi d'honor en el pavelló
poliesportiu de la localitat.

L'A.S.D Real Sandos Sèrie A de la lliga italiana de Futbol Sala donava a conèixer el fitxatge
de la jugadora magdalenera, Andrea Pegueroles, que ha deixat el nostre país per a “créixer
professional i personalment”, segons ha declarat
recentment, en un mitjà de comunicació italià.
Pegueroles ha fitxat pel club italià per una
temporada amb opcions a més i procedeix de
les files de l'Elx F. S, club en el qual ha militat en
l'últim any. Per a Andrea Pegueroles, es tracta
“d'un somni, fet realitat”.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Sta.
Magdalena, el seu alcalde, Sergio Bou, ha volgut
en nom de tota la corporació “desitjar tota la sort
del món a Andrea, que segur farà que el nom del
nostre poble s'escolte a Itàlia”.

Sta. Magdalena es bolca en la rehabilitació de les campanes

La comandància de la Guàrdia Civil d'Alcalà
de Xivert ha gaudit de la festa de la seua patrona,
la Verge del Pilar, a Sta. Magdalena. L'església
parroquial de la localitat ha acollit la missa, presidida per l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio
Bou i el d'Alcalà de Xivert-Alcossebre, Francisco
Juan Mars, així com per les autoritats del puesto
de la Guàrdia Civil d'Alcalà-Alcossebre.

El Centre Hípic Benicarló visita la Masia de la Torre de l'Oblit
Benicarló, que ha realitzat una eixida eqüestre
fins al citat enclavament.

de l'església

Prop de 30 persones i uns 10 cavalls del Centre Hípic van participar en aquesta eixida des de
Benicarló i fins a Sta. Magdalena. Allí en la Masia
de la Torre de l'Oblit van gaudir d'un magnífic cap
de setmana, ja que van acampar en la zona de
pineda de la masia durant un cap de setmana.

Dissabte, 24 de setembre, La Capella, de
Sta. Magdalena, acollia un concert de Mateo Rived Quartet, en benefici de la restauració de les
campanes de l'església, l'estat de la qual és de
greu deterioració. La convocatòria va ser tot un
èxit i es va vendre la totalitat de les entrades, que
permetia l'aforament.
El local va registrar un ple absolut i els veïns
de Sta. Magdalena van donar el seu suport a
aquesta iniciativa de la Junta Parroquial, que va
decidir organitzar aquest concert per a recaptar
fons. Pedro Añó, responsable de la parròquia de
Sta. Magdalena, ha volgut agrair “el gran suport
que hem rebut perquè en total hem aconseguit
ja recaptar 2.315 euros, la qual cosa suposa que
hem aconseguit ja passar una primera fase i que
anem camí de la restauració de les campanes”.
La Junta Parroquial de l'Església de Sta.
Magdalena, d'altra banda i després de l'èxit
d'aquesta iniciativa, anuncia que continuaran
amb la recaptació de fons i que es remetrà una
carta a tots els veïns de la població, “en la qual
els informarem del tipus d'actuació que es durà
a terme i la forma en la qual poden continuar
realitzant els seus donatius”, explica Vicente Ródenas, president de la Junta Parroquial.
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La Masia de la Torre de l'Oblit, més coneguda
com la Masia del Marquès de Benicarló, en Sta.
Magdalena, ha rebut la visita del Centre Hípic de

Des del Centre Hípic Benicarló agraeixen la
col·laboració de totes les persones i col·lectius
que han fet possible aquesta eixida i visita a una
de les masies amb més bellesa de tota la Comunitat Valenciana.

Arranca el curs d'entrenament de la memòria en Sta. Magdalena
lació cognitiva, impartit per la psicòloga benicarlanda, Nuria Planes.

L'Associació de Mestresses de casa de Sta.
Magdalena, en col·laboració amb l'Ajuntament
de la localitat, ha iniciat una nova edició del curs
d'entrenament de la memòria o taller d'estimu-

Carmen Aixa, presidenta de les Mestresses de
casa de Sta. Magdalena, ha explicat que es tracta ja de la tercera edició d'un curs, que compta
amb un total de 18 alumnes, que setmanalment,
cada dimarts de 15.30 a 17 hores reben les seues
classes d'estimulació cognitiva. “Una de les nostres sòcies ens va proposar, ja fa tres anys, aquest
tipus de cursos i la junta van treballar per a poder
dur a terme, gràcies a la implicació de l'Ajuntament, que ens ha col·laborat en tot aquest temps”.
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Els alumnes de la Ludoteca gaudeixen d'Halloween

Sta. Magdalena, gràcies als alumnes de la Ludoteca Municipal, que van desfilar pels carrers de
Sta. Magdalena, celebrant d'aquesta manera la
festa d'Halloween.

Invasió de zombies, dráculas, carabasses,
aranyes i tot tipus de personatges sinistres en

Els alumnes d'infantil es van disfressar de
xicotets dimonis, mentre que els de primària la
temàtica va ser lliure, despertant la imaginació
dels xiquets i les seues famílies, que van gaudir
d'una vesprada molt divertida.

l'AMPA ofereix una xarrada sobre tècniques d'estudi
sa i l'Ajuntament de Sta. Magdalena, ha organitzat
una xarrada sobre les tècniques d'estudi, dirigida
a tota la comunitat educativa de la població.

La Castanyera visita l'Escola Infantil
Els alumnes de l'Escola Infantil de Sta. Magdalena han rebut la visita de la Castanyera, que
des de l'interior del Parc Natural de la Serra d´Irta, ha baixat fins al casc urbà per a portar castanyes als xiquets del municipi.
Els alumnes del centre li han cantat i ballat
cançons pròpies de la Tardor i després de la seua
actuació han sigut obsequiats amb castanyes,
fruit típic d'aquesta estació. També han elaborat
rics i saborosos ‘panellets’, amb l'ajuda de les
seues monitores, Celia Pegueroles i Zulema Ruiz.

L'AMPA del CEIP Albert Selma, de Sta. Magdalena, en col·laboració amb la FAPA Penyagolo-

Els magdaleners visiten als seus difunts en el dia de Tots Sants
Centenars de magdaleneros van visitar durant
la festivitat de Tots Sants, el cementeri municipal
de Sta. Magdalena per a participar d'aquesta
tradició. Amb flors van homenatjar als seus sers
estimats en les instal·lacions del campsant, lloc
en el qual es realitzava una missa, que va comptar amb una gran participació.

El CEIP Albert Selma celebra la seua festa de Tardor
Al matí, els xiquets d'infantil i primària van elaborar rics ‘panellets’, dolç típic d'aquesta estació i
a la vesprada van ballar al ritme de la música de
la Castanyera. Després de la corresponent festa,
l'AMPA del col·legi va obsequiar als xiquets amb
un berenar
A l'interior del centre educatiu i gràcies a la
col·laboració dels alumnes i les seues famílies es
va instal·lar una exposició amb els fruits de la
tardor.

Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena han celebrat la seua gran festa de
Tardor, amb la qual van tancar la programació,
realitzada pel centre durant diverses setmanes.
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La psicòloga, Merche Claros, ha sigut l'encarregada de realitzar aquesta xarrada formativa, que s'ha desenvolupat en el saló de plens
de l'Ajuntament de la localitat, i que ha comptat
amb un gran nombre de pares i mares, així com
alumnes, que han volgut conèixer algunes eines,
que faciliten l'estudi i aprenentatge dels xiquets i
xiquetes de primària i secundària.

Els escolars visiten l´ Oceanogràfic
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta. Magdalena han estat d'excursió a
València, on van visitar les
instal·lacions del Oceanogràfic. Els escolars van gaudir
d'una gran jornada de contacte amb el mitjà marí, per a
millorar els coneixements adquirits durant el curs acadèmic, ja que molts d'ells estan
precisament estudiant tot el
relacionat amb el mar.
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Els alumnes de l'Escola de Música celebren Sta. Cecilia
Els alumnes de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena han celebrat
la festivitat de Sta. Cecilia, amb un berenar, obsequi de la Junta Directiva de l'entitat.

La Capella de Sta. Magdalena acull un conta contes Nadalenc
Els xiquets magdaleneros celebren el Nadal i
dimecres, 21 de desembre, van ser partícips del
conte, El Pessebre dels embolics, a càrrec de la
bibliotecària de Peníscola.

Els xiquets magdaleneros, que estan en
etapa d'aprenentatge musical, se sumen
d'aquesta manera a les celebracions de la patrona dels músics.

Sta Cecilia a ritme de pop i rock
El col·legi públic Albert Selma i l’Escola Infantil reben al Pare Noel

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena ha
celebrat, amb magnificència, la festivitat de Sta.
Cecilia i ho ha fet amb un espectacular concert
en el pavelló poliesportiu amb dos gèneres musicals com a protagonistes, el pop i el rock.
Al ritme d'Elvis Presley, The Beatles, Eric
Clapton, Mickael Jackson o Europe, entre d´altres, els músics magdaleners van delectar al
nombrós públic assistent a l'espectacle.

El concert va estar precedit per un sentit homenatge al saxofonista, Jaime Moya, que ha decidit guardar ja l'instrument i donar pas a altres
joves músics. El president de l'entitat, Vicent Pegueroles i el vicepresident, Rubén Ortiz, li feien
lliurament d'una placa commemorativa, al mateix temps que van obsequiar a la seua esposa
amb un ram de flors.Després del concert, tots
els músics van celebrar la festa de la seua patrona amb un sopar de germanor.

L'AMPA ofereix estratègies de mediació parental per a l'ús de les
Tecnologias de la Informació

Els alumnes del CEIP Albert Selma i de l'Escola Infantil de Sta. Magdalena ja han donat la
benvinguda al Nadal amb el seu particular festival, que ha comptat amb la presència del Pare
Noel.

que el van obsequiar amb un magnífic festival.
Totes les classes van preparar amb molta cura la
seua actuació musical. A més, els alumnes van
tenir l'oportunitat de saludar al Pare Noel, que va
portar regals per a tots.

Sta. Claus s'hi passejava el dijous, 22 de desembre, en carruatge pels carrers de la població i
visitava als xiquets de l'Escola Infantil. Posteriorment es traslladava al poliesportiu municipal, on
l´esperaven els alumnes del CEIP Albert Selma,

Durant el Festival de Nadal, Laura Beltrán
Sánchez, rebia el seu premi com a guanyadora
del Concurs de Postals, Eneko Bonet, s'alçava
amb el segon premi, i Adrià Bosch rebia el seu
premi com a tercer classificat.

L'AMPA del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena, en col·laboració amb la FAMPA
Penyagolosa i l´Ajuntament, realitzava aquest
dissabte, 17 de desembre, una xarrada en
la qual es van oferir una sèrie d'estratègies
i eines per a la mediació parental en l'ús de
les tecnologies de la informació. El saló de
plens de l'Ajuntament acollia la xarrada, que
va ser impartida per la formadora Macarena
González.
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Els xiquets magdaleners gaudeixen de tallers infantils

Els xiquets i xiquetes de Sta. Magdalena segueixen gaudint dels tallers d'activitats infantils,
organitzats per l'AMPA del CEIP Albert Selma,
en col·laboració amb l'Ajuntament de la localitat.
Uns 30 xiquets, d'edats compreses entre els 3 i
els 12 anys, han participat durant aquest nadal
en aquesta activitat en la qual han realitzat tot
tipus de tallers amb la temàtica nadalenca com
a protagonista. Dimecres 4 de gener finalitzaran
aquestes activitats, que han comptat amb molta
participació.

Sta. Magdalena lliura els premis deI I Concurs de Dibuix d'espècies
cinegètiques vives
s'han proclamat guanyadors: Gerard Lacruz Marín, en la categoria
de 8 a 12 anys, Leonor Sospedra
Filpisan, en la categoria de 5 a 8
anys i Sara Álvarez Cheto ha sigut
la premiada en la categoria de 3 a
5 anys.
El regidor de Cultura i Esports,
Eloi Roca i David Bonet, de la junta directiva del Club de Caçadors
de Sta. Magdalena han sigut els
encarregats de lliurar els guardons
als premiats.
El Club de Caçadors Sant Lázaro, amb col·laboració de la Federació de Caça i l'Ajuntament
de Sta. Magdalena ha organitzat el I Concurs de
Dibuix d'espècies cinegètiques vives, que s'ha
desenvolupat en la Capella.
En el certamen han participat xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys. Aquest migdia s'ha
realitzat l'acte de lliurament de premis en el qual
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Pluviometria
25,3ºC (1,5ºC menys respecte al 2015) i el gener el més fresc amb 11,3ºC de mitjana (1,7ºC
més que l’any passat).
Els dies 4 i 5 de setembre van ser els més
calorosos amb màximes de 36,3ºC i 36,7ºC
respectivament i una mitjana diària de 29,2ºC,
i el 20 de febrer quan es va registrar la mínima de l’any, -0,7ºC, sent el 17 de febrer el dia
més gèlid amb una temperatura mitjana diària
de 6,4ºC.

Aquest any 2016 junt amb el 2001 són sense dubte, els anys més secs del segle XXI.
Els 348,2 mm enregistrats fins al mes de novembre, un 52% menys respecte a l’any passat, fan un any molt difícil per als nostres camps
i boscos. Amb dos períodes llargs d’extrema
sequera, un de 132 dies (del 3/11/2015 al
14/03/2016) i l’altre de 141 dies (del 10/05/2016
al 28/09/2016) on la precipitació va ser nul·la o
escassa (<10 mm).
El mes d’octubre va ser el més humit, encara que només es van arreplegar 27,9 mm., amb
13 dies de pluja i una humitat relativa mitjana
del 82%.
El dia més plujós va ser el 19 de març amb
41,7 mm., i el temporal més important el de finals de novembre (del 26 al 30) amb 71,5 mm.,
destacant la forta pedregada del dia 26.
A part de la sequera, 2016 serà recordat
com un any amb temperatures molt suaus,
sent el juliol el més càlid amb una mitjana de

Respecte al vent, no ha sigut un any de
grans ventades. El 29 de febrer va ser el dia
més ventós, registrant una ràfega màxima de
80,5 km/h i una mitjana diària de 32,3 km/h. El
mestral-ponent (ONO) és el vent que més dies
ha predominat durant tot l’any (fins a novembre) amb 75 dies.
La pressió atmosfèrica més alta es va donar
el 4 de febrer (1037,4 hPa) i la més baixa el 27
del mateix mes (988,6 hPa).
Altres fenòmens atmosfèrics: 13 tronades
van passar durant el 2016 pel nostre terme i 4
dies són les que la boira ens va visitar, destacant la complicada visibilitat de la matinada del
3 de novembre.

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total mm.

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
348,2

Ajuntament
(oficines)..............................................964 415 070
(fax).....................................................964 415 162
(alguatzil).............................................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
I.E.S. Serra d’Irta...............................964 336 085
C.E.I.P Albert Selma.........................964 336 065

2015
4,6
6,5
248,1
5,0
12,9
35,9
53,7
27,5
178,6
35,1
58,9
0,6

Telèfons associacions locals

A.M.P.A..............................................681 172 607

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 Polpis...........................964 41 52 65

Ludoteca...........................................650 923 196
Club de Jubilats i Pensionistes......964 41 51 61
Poliesportiu.......................................964 415 026
Parròquia...........................................964 415 212

Associació juvenil
“Pont de l’Agüelo Queixalet”...........600 239 154

Taxi.....................................................650 572 223
Estació de Servei (CEPSA)..............964 415 269

Taula comparativa: precipitació per mesos
Precipitació en mm. (litres/m2)

2016
2,6
12,0
86,3
58,8
36,7
12,8
0,4
2,1
24,2
27,9
84,4

Telèfons d’interés

Guardia Civil Alcalà de Xivert
(de 6:00 fins les 14:00 hores)...............964 410 002
(de 14:00 fins les 6:00 hores).............................062
Bombers de Benicarló.....................964 460 222
Emergències...................................................112

Societat de caçadors
“San Lazaro”.....................................658 972 050

Associació local “Amics
de Sant Vicent”.................................606 996 635

Motoclub de bar en bar..................639 61 65 33

667,4

(Període 2016: de gener a novembre)
(Pluviòmetre Hellmann 200 / Estació Davis Vantage Vue)
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plens
Ple 27 de gener
(ordinari)
Amb l´assistència de tots els regidorS de
l´Ajuntament de Sta. Magdalena, al ple ordinari del
mes de gener es va donar llum verda a l´ordenança
reguladora de la venda ambulant. L´alcalde, Sergio
Bou, va explicar que “la venda ambulant ocasiona
una competència deslleial als comerços locals que
paguen impostos, sense perjudici de la venda que
es fa en el mercat ambulant setmanal, per açò
s’aprova una ordenança i després es posaran els
cartells indicatius”.
D´altra banda el municipi s´adheria al programa
contra la pobresa energètica.

Ple 30 de març
(ordinari)

PLENS
de l’ANY 2016
A continuació detallem els plens celebrats en la població al llarg
del 2016 i en els que s’ha donat conte de tot tipus d’informacions
relacionades amb els acords adoptats pel consistori.
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La corporació municipal amb l´assistència de
tots els regidors aprova les obres que es duran
a terme dins del Pla Provincial de Cooperació a
les Obres i Serveis de competència municipal per
a l’any 2016. Així es duran a terme les obres de
“Façanes Edifici Social”, i a l’aportació econòmica
de vint-i-quatre mil sis-cents seixanta-quatre euros
amb trenta cèntims, en concepte d’aportació
municipal.

Ple 29 d´abril
(extraordinari)
l´Ajuntament de Sta. Magdalena en aquest ple
extraordinari ha aprovat constituir una associació,
juntament amb l’ajuntament de Sant Jordi, Sant
Rafael del Rio i Vilanova de Alcolea a la fi de crear
un grup d’acció d’acord amb l’ordre 5/2016 d’11
d’abril de la Consellería d’agricultura, medi ambient,
canvi climàtic i desenvolupament rural, per la qual
es convoca i regula la selecció dels grups d’acció
local leader 2014-2020 i de les estratègies de
desenvolupament local participatiu.

Ple 30 de maig
(extraordinari)
Per unanimitat de tota la corporació municipal
s´aprova el II Pla municipal d’Integració de la
Immigració,. L’Ajuntament de Santa Magdalena
presenta l’II Pla Municipal per a la Integració de les
Immigració des de la convicció que aquest és un
tema que afecta a tota la societat en el seu conjunt
i que, per tant, implica a tots: tant a les persones
immigrants que han arribat a la población com a
la pròpia societat valenciana receptora; tant a les
administracions públiques com a la societat civil. És
un procés que combina alhora reptes i oportunitats
fruit de la interacció dels autòctons i els nouvinguts;
per açò les polítiques d’integració suposaran
simultàniament respostes i ajustos de les persones
immigrants i del conjunt de la societat valenciana.
En un altre ordre de coses, també s´ha adherit el
consistori a l´Acord Pacto Territorial pel foment de
l´ocupació Maestrat Litoral. Al mateix temps, es va
sortejar les persones que van conformar la taula de
les eleccions nacionals.

Ple 26 de juny
(extraordinari)
El ple aprova per unanimitat el programa de les
Festes Patronals, que s´han desenvolupat entre el
21 i el 31 de juliol de 2016.
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ANY 2016

Subvencions amb el vist i plau aprovades 2016
Sol.licitades Cost a justificar

Aprovades

1

UNITAT DE RESPIR FAMILIAR (ESPAI RESPIR) DIPUTACIÓ

10.008,00 €

10.008,00 €

10.008,00 €

2

SERVEIS SOCIALS GENERALS GENERALITAT VALENCIANA

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

3

PLANS PROVINCIALS D'OBRES I SERVEIS DIPUTACIÓ

56.664,30 €

56.664,30 €

32.000,00 €

ROMUALDO PEGUEROLES SOSPEDRA		

30/08/1933 al 21/01/2016

4

AJUDA A CENTRES I PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

1.600,00 €

1.500,40 €

1.139,00 €

BAUTISTA SOSPEDRA BRETO		

22/07/1928 al 11/02/2016

5

MATERIAL ESPORTIU DIPUTACIÓ

3.547,00 €

1.472,96 €

1.178,37 €

6

AGENCIA VALENCIANA DE TURISME AJUDES PER A LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

10.000,00 €

DENEGADA

MARIA SERRAT AICART		

03/12/1935 al 25/02/2016

7

BEQUES DE FORMACIÓ DIPUTACIÓ

3.000,00 €

3.000,00 €

2.400,00 €

ELISEO PAUNER BOU		

22/08/1948 al 08/03/2016

8

MEDIDES CONTRA L'EMPOBRIMENT ENERGÉTICO DIPUTACIÓ

430,92 €

430,92 €

430,92 €

TORIBIO PEREZ MARCOS		

17/12/1965 al 08/03/2016

9

MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (DENEGADA)

19.993,02 €

DENEGADA

10 TEATRE PERSONES MAJORS

2.000,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

RAFAEL SOSPEDRA FERRERES		

24/10/1934 al 05/04/2016

11 OBRES A CLUBS DE LA TERCERA EDAT

2.999,65 €

1.500,40 €

1.395,00 €

JOSE SILVA MARIN		

19/02/1934 al 05/05/2016

855,71 €

655,00 €

655,00 €

VICENTE GIMENO GIMENO		

4/04/1967 al 3/07/2016

3.303,00 €

1.933,58 €

966,79 €

THOMAS PRIETO GIL		

02/12/192 al 06/07/2016

14 DESPESES CORRENTS GENERALITAT VALENCIANA

21.272,83 €

18.705,63 €

15.459,20 €

ILYAS ACHAHBAR EL KHOU		

13/11/2014 al 31/07/2016

15 AGENCIA AMICS GENRALITAT VALENCIANA

12.500,00 €

12.500,00 €

9.070,72 €

VICENTA SERRAT SOSPEDRA		

13/06/1930 al 13/07/2016

EQUIPAMENT LOCAL PERSONES MAJORS
12 DESRATIZATCIÓ Y DESINFECCIÓ DIPUTACIÓ
13 VIATGE ASOCIACIÓ MESTRESES DE CASA (UTIEL-REQUENA) I JUBILATS (TERRES DE L'EBRE)

650,00 €

650,00 €

650,00 €

ROSENDO GELLIDA ROYO		

20/10/1940 al 29/07/2016

17 PLA WI-FI 135 DIPUTACIÓ

1.985,00 €

1.985,00 €

1.985,00 €

18 ACTIVITATS CULTURALS 2016 DIPUTACIÓ

4.235,00 €

3.500,00 €

3.000,00 €

ISABEL SOSPEDRA BRUÑO		

27/05/1947 al 08/09/2016

19 MENJAR A CASA GENERALITAT VALENCIANA

1.148,00 €

1.148,00 €

872,48 €

PASCUAL MOYA MARÍN		

01/02/1923 al 21/09/2016

835,21 €

835,21 €

835,21 €

ANGELES SILVESTRE GEA		

02/02/1926 al 09/11/2016

21 CONTRACTACIÓ PERSONES DESOCUPADES (SERVEF) GENERALITAT VALENCIANA

29.929,76 €

7.500,00 €

7.500,00 €

JOAQUÍN PLA COMÓS		

28/05/1934 al 10/11/2016

22 SALARI JOVE (SERVEF) GENERALITAT VALENCIANA

24.838,76 €

15.000,00 €

15.000,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

FRANCISCA LLAMAS GARCIA		

13/09/1930 al 08/12/2016

JOSEFA MARTORELL SOSPEDRA		

19/11/1958 al 24/12/2016

VICENTA SERRAT HERRERA		

16/4/1954 al 26/12/2016

16 SOL.LICITUT PARC INFANTIL 2016 DIPUTACIÓ

20 EQUIPAMENT CENTRES SERVEIS SOCIALS TERCERA EDAT

23 CURS D'AUTOESTIMA MESTRESES DE CASA GENERALITAT VALENCIANA
24 TERRITORI CARDIOPROTEGIT DIPUTACIÓ
25

SUBVENCIÓ CONTRATACIO A.E.D.L. (AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL) GENERALITAT

7.840,00 €

26 PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ (8 MUNICIPIS). MAESTRAT LITORAL GENERALITAT VALENCIANA

55.000,00 €

27 XARXA LLIBRES 2ª FASE GENERALITAT VALENCIANA, DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT

3.660,95 €

3.660,95 €

2.440,62 €

28 DESBROSSAMENT I NETETJA DE CAMINS. RETROEXCAVADORA I DESBROZADORA 2016 DIPUTACIO

6.720,00 €

6.720,00 €

6.720,00 €

TOTAL SUBVENCIONS 2016

300.417,11 € 166.770,35 € 130.906,31 €

Subvencions no concedides en 2016
1

AGENCIA VALENCIANA DE TURISME, AJUDES PER A LA SENYALITZACIÓ TURISTICA

10.000,00 €

2

MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA. DIPUTACIÓ DE CASTELLO

19.993,02 €

TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES

29.993,02 €

Altres subvencions sol.Licitades per l’ajuntament a altres
administracions amb el compromis per a ser realitzades 2016-2017
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DEFUNCIONS

1

ASFALTAT I MILLORA DE 6,20 KM DE LA CARRETERA SANTA MAGDALENA A LA SALZADELLA. CONSELLERIA DE AGRICULTURA

425.000,00 €

2

CANALIZACIÓ POU LA CANONJA FINSAL DIPÒSIT NOU DE LA CANTERA. DIRECCIO GENERAL DE L'AIGUA DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA

79.194,50 €

3

MILLORA DEL CAMÍ D´ACCES AL CASTELL DE POLPIS. CONSELLERIA D'AGRICULTURA

50.000,00 €

4

CONVENI DE COL.LABORACIO PER A LA FINALITZACIO DE LES OBRES DE L'EDIFICI SOCI-CULTURAL. DIPUTACION DE CASTELLON

100.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS AMB PROJECTES REDACTATS

654.194,50 €

NAIXEMENTS
ADAM EL GOUFAIRI		

17/01/2016

ABRIL BARREDA BELTRAN		

12/07/2016

DANIELLA PEGUEROLES NAVARRO		

22/07/2016

QUIM ESCUDERO BELTRAN		

9/10/2016

MATRIMONIS
DANIEL PEGUEROLES MARIN		

MIRIAM NAVARRO MARZÁ (06/04/2016)

ISMAEL MACHANCOSES RUIZ		

JUDIT CASTELL ANCOSTA (03/09/2016)
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Segueix-nos a:

www.santamagdalena.es
accés a la seu electrònica:
santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

