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L’Ajuntament
els desitja un
feliç any
2018

salutació
D’altra banda, i amb col·laboració d’altres administracions, hem posat en marxa diferents
plans d’ocupació: el primer que destacaria és
l’Espai Respir amb 1 persona empleada tot un
any, el pla d’ocupació de la Diputació amb 2
persones contractades 3 mesos.

Estimats veïns i veïnes, acabem l’any 2017 i vull
explicar-los els projectes ja finalitzats, els projectes posats en marxa i també explicar tot el
treball realitzat per l’equip de govern municipal.
Hem mantingut multitud de reunions per tal de
continuar avançant en aquelles aspiracions legítimes i humils, que tenim com a poble, sempre des de la proximitat a tots vostés.
Aquest any hem fet front a l’atur, en la primera
part de l’any, amb molt d’esforç i amb recursos
econòmics propis del municipi, però també amb
l’ajuda de la Diputació; però sobretot i d’una
manera molt ferma per part de la Generalitat
Valenciana. Ho hem fet, amb diferents iniciatives locals de treball. En primer lloc contractant
4 persones, formades per tal de donar un servei
bàsic i fonamental de ludoteca al matí i amb les
activitats extraescolars a les vesprades. En segon lloc, un pla que ha fet possible la contractació de 6 persones per cobrir les necessitats dels
veïns en època estival, en el complex poliesportiu, bar del poliesportiu, piscina municipal i tots
ells contractats, amb aportació econòmica dels
recursos, per part de l’Ajuntament.
El tercer pla ha consistit en la contractació de
8 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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Amb la Generalitat, hem posat en marxa un SALARI JOVE, contractant 2 persones 6 mesos. El
pla d’ocupació EMCORP 16-17, que ha permés
contractar 2 persones 4 mesos, i per descomptat és important dir, que tenim una persona contractada tot l’any donant-li la força que cal als
Serveis Socials, i els dos plans per a joves aturats de la Generalitat EMPUJU i EMCUJU amb
els que hem contractat 2 persones durant tot un
any. També hem posat en marxa un programa
EMCORD, per parats de llarga duració, amb una
contractació de 4 persones durant 7 mesos per
millorar els serveis administratius de l’Ajuntament i per a millorar les infraestructures municipals. També està en funcionament el programa
EMCORP 17-18, on hem contractat 2 persones
durant 7 mesos per tal de promocionar el nostre
poble, donant a conéixer qui som i que fem, i al
mateix temps incentivar a la gent perquè vinga
a conviure amb nosaltres i gaudisca del nostre
patrimoni i història. Així mateix també hem iniciat el programa de prevenció d’incendis EPAMER 17-18 amb la contractació de 10 persones,
per tal de millorar el nostre entorn natural. Tota
aquesta oferta laboral que els acabe d’explicar,
permet mantenir i millorar tots els serveis bàsics essencials, les nostres infraestructures i el
nostre paratge natural. Es tracta de treballs posats en marxa en els darrers anys al nostre poble, que han de permetre que Santa Magdalena
siga un lloc millor on viure i conviure.

Tasques referides pel que fa a la gestió
econòmica municipal
Podem afirmar amb satisfacció que més enllà
de complir amb la presentació de comptes amb
Hisenda o amb la Sindicatura, en temps i forma,
en aquest any hem pogut reduir el deute històric del nostre poble en 64.353,84 €.

D’altra banda, s’ha de dir que el deute que manté la Generalitat Valenciana amb el nostre municipi, s’ha reduït considerablement en aquestos
dos darrers mesos, i per tant el període de pagament a proveïdors continua reduint-se, encara que a l’equip de govern ens agradaria, poder
arribar a pagar a 30 dies i per això continuem
fent molts esforços. Des d’ací, aprofito per a demanar disculpes una vegada més per tots els
retards puntuals que s’han pogut produir.
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. Tenim any rere
any una altíssima participació i considere que
molta gent ens visita i gaudeix amb nosaltres,
de la nostra festa tradicional i sobretot oberta.
Per tot açò, aprofite per a donar les gràcies, a
tots els que han fet possible que les nostres festes de “la Santa” 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 desinteressadament heu ajudat a consolidar actes
nous, 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 2017 han estat un èxit col·lectiu. 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 2018, mantenint els serveis bàsics essencials, malgrat l’atac que estem patint des del govern d’Espanya, amb els intents d’eliminar-ne
per no ser autofinançables. 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.
D’altra banda, he d’afegir que els plantejaments
d’aquest equip de govern, en aquesta època
que continue sent de gran dificultat econòmica,
no són altres, que tractar de conjugar el progrés
socioeconòmic amb la millora de la 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 més activitats extraescolars.
Continuem treballant en la millora continua per
tal de conéixer tot que som i que fem, amb els
vídeos promocionals, renovació de la pàgina
web, portal de la transparència dins de la seu
electrònica, Facebook, Twitter, amb els bandos
al mòbil en l’aplicació de bandos.es, que permet fer més accessible tota la informació que
genera el nostre poble, amb un canvi respecte a
les noves tecnologies molt important, per tal de
donar a conéixer tot el que som.
Des de l’Alcaldia ens hem reunit amb altres administracions per tractar de fer realitat aquells
projectes, tan necessaris per a seguir avançant,
que hem anat reivindicant i que tots vostés poden recordar en les pàgines dels darrers 10 BIM:
En primer lloc, i ja finalitzat el nou dipòsit d’aigua
potable, calia comunicar els diferents pous amb
eixe nou dipòsit per tal de tenir sempre el millor
servei per al present però també per al futur. Per
tot açò i després de la reunió mantinguda amb
el Director General de l’Aigua de la Conselleria
d’Agricultura, està executant-se la canalització
del pou de la Canonja fins al nou dipòsit de la pedrera, amb un pressupost de 71.769,90 €. Així
mateix, hem aconseguit poder dur l’aigua potable a l’Ermita de Sant Vicent, sempre treballant
i escoltant a les nostres associacions locals per
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fer allò que és millor per a tots.
El desbrossament i millora de pistes i camins
rurals amb màquines de Diputació en el mes de
maig i juny.
I molt important el Conveni de 100.000 €, que ja
hem executat, per tal de fer realitat la finalització de l’auditori al nostre edifici multifuncional
(EDIFICI SOCIAL), aconseguint, que participen
totes les administracions en la seua execució.
(Estat, Govern Autonòmic, Govern Provincial i
Govern Local).
En segon lloc, com alcalde, he mantingut reunions amb diferents Conselleries:
En la Conselleria d’Educació, amb el seu Director Territorial, diverses reunions que han portat
ja a la compra de terrenys, així com la modificació puntual del PDSU (Projecte de delimitació de sol urbà), per tal de fer dotacional educatiu els terrenys del costat del col·legi Albert
Selma i poder finalitzar la redacció del projecte
d’ampliació del col·legi i poder substituir l’aula
prefabricada, una vegada acceptat el plantejament, que anem defensant Ajuntament, AMPA
i direcció del centre, des de fa més de 8 anys.
Volem el col·legi que mereixen els nostres xiquets i xiquetes i que Conselleria està disposada amb el programa EDIFICANT a fer que siga
una realitat.
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 d’això 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. Fruit d’aquesta reunió hem tingut un
increment en els ingressos de la Generalitat de
més del 200%, respecte a l’any anterior.
En el Secretari Autonòmic d’Agricultura i amb el
Director General per tal de tractar l’assumpte
de la millora del camí de La Salzadella, principalment en el tram intermedi, i la senyalització
horitzontal i vertical per millorar la seguretat,
actualment i 9 anys després, d’estar dema-
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nant-ho, ja està l’obra licitada i adjudicada per
part de la Conselleria amb un pressupost de
415.000 €.
Dins els plans d’eficiència i millora hídrica de
l’any 2017 hem apostat fort per tal de portar
l’aigua potable a l’Ermita de Sant Vicent, al cementeri municipal, així com hem substituït i millorat diferents claus de tancament d’aigua per
sectors i carrers, de tal manera que, quant hi
ha avaries, conseqüència en molts dels casos,
per haver-hi arribat a la seua vida útil els materials, no haver de tancar l’aigua de tot el poble,
evitant malbaratar aigua, un bé tan escàs i per
descomptat aconseguint un important estalvi
econòmic dels recursos econòmics.
D’altra banda, continuem destinant recursos
propis a millores en l’eficiència energètica dels
locals municipals, i amb el Pla Castelló 135: hem
procedit a la finalització de la planta baixa i planta 1a de l’edifici social “Casa de la Cultura”, amb
el pressupost 2018 es finalitzarà la 2a planta i
l’arxiu municipal de l’edifici.
Pretenem continuar millorant l’accés nord a la
població, una vegada que ja és una realitat la
millora de la part de l’antic hostal i per això, ja
tenim redactat el projecte per a fer zona de vianants, des de la sortida de la població direcció
Benicarló fins a la bàscula municipal que es farà
realitat durant l’any 2018.
En següent lloc, en l’àmbit social, hem realitzat
diferents actuacions amb les nostres associacions locals: fruit d’aquest treball, hem celebrat
i participem 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 Jubilats i Pensionistes Polpís i hem treballat amb les
Mestresses de Casa en el curs d’aentrenament
de la memòria. Pel que fa a l’Espai Respir, és valorat molt positivament i any rere any fem més
activitats i de més qualitat, ajudem l’Associació
de Puntaires en els cursos i trobades, col·laborem amb el Club de Caça Sant Lázaro i ajudem
a la nova Associació Motera “de Bar en Bar”, en

aquells actes que organitzen.
S’ha fet el manteniment i millores en el Col·legi Públic Albert Selma, i també en la Ludoteca
Municipal amb la col·laboració de l’Associació
de Pares i Mares. Des de l’Ajuntament, s’ha procedit a la col·locació de projector, pantalla digital, així com la compra de tot el material escolar
necessari per a les activitats extraescolars, que
tan bona acceptació continuen tenint. També
ens hem implicat amb els actes organitzats per
l’Associació Juvenil “Pont de l’Agüelo Queixalet”.
També volem ressaltar i agrair l’extraordinària
ajuda de les associacions en la programació de
les nostres Festes Patronals i les activitats de
Nadal, amb més activitats any rere any i, major
participació. Amb tot açò, valore aquest reconeixement a les nostres associacions locals per
l’extraordinària tasca i la dedicació de tot l’any,
sempre donant a conéixer la nostra cultura local.
Vull parlar també de les nostres festes locals
i expressar el meu agraïment als veïns dels
carrers Sant Bernat, Nou, Castell, Serra d’Irta, Sant Isidre, i part de l’avinguda Luis Torres
Morera per l’excel·lent organització de la festa
de Sant Antoni 2017. Al mateix temps, anime
als veïns del carrer Molí i Pont, perquè la festa
de 2018 continue sent un èxit col·lectiu de tot
el poble. També aprofite per a felicitar a l’associació Amics de Sant Vicent per l’organització
d’aquesta festa 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 diària 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, fomentant
la pràctica de l’esport. També cal dir, que s’ha
creat un espai jove, dintre del pavelló poliesportiu, per tal que la nostra joventut tinga un lloc
on poder reunir-se, intercanviant experiències i
divertint-se, i està funcionant bé.
Per finalitzar, manifestaré que des de l’Ajuntament continuem treballant per tindre un poble
millor. Per això, cal insistir-los, que seguirem explicant, com hem fet, tot allò que aconseguim
junts; tot això sempre, amb la participació més
gran possible per poder fer del nostre poble un
municipi punter. En les decisions que prenem,
no sempre encertem, perquè quan ens equivoquem puguem corregir amb normalitat, la
dedicació personal, informació, transparència i
sobretot el diàleg permanent són fonamentals;
per això pretenem que continuen estant en la
nostra manera de governar.
Per tot això, els convide a veure la nostra web
municipal, també la seu electrònica i Facebook
de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís,
perquè volem millorar permanentment, també
en les noves formes de comunicar-nos i relacionar-nos.
El poble som sobretot les persones que hem
decidit viure ací, per això no ens cansarem de
treballar i esforçar-nos per aconseguir millorar
la qualitat de vida de la gent del nostre poble,
que som tots i totes.
Moltes gràcies per la seua col·laboració i que
l’any nou 2018 siga millor.
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activitats
municipals
Sergio Bou Ayza

Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

Santa Magdalena millora la senyalització viària
L’Ajuntament de Santa Magdalena ha dut a
terme la primera fase de la millora de la senyalització viària del municipi, inclosa dins dels pressupostos de 2016.
Segons ha detallat l’alcalde del municipi, Sergio Bou, “es tracta de regular el tràfic per a evitar riscos en els punts més perillosos de Santa
Magdalena”. De fet, s’han senyalitzat tots els encreuaments, que compten amb major densitat

de tràfic, tant dins del nucli urbà com en l’extraradi. Bou també espera “que els veïns col·laboren i ens aporten les seues propostes de millora
de senyalització”.
Una vegada concloga la primera fase es realitzarà una segona actuació a meitat de mes
de juny o juliol, segons ha avançat el primer edil
magdalener.

El Departament de Salut de Vinaròs presta servei
d’Unitat d’Hospitalització Domiciliària
La Unitat d’Hospitalització a domicili del
Departament de Salut de Vinaròs ha anunciat,
que multiplica els seus esforços assistencials
amb l’ampliació del servei a 5 municipis més,
entre els quals figura Santa Magdalena de Polpís, donant una cobertura a una població total
de 46.820 habitants, en el que a la comarca es
refereix.
D’aquesta forma, l’equip de professionals de
la UHD, en coordinació amb l’equip assistencial del consultori mèdic d’atenció primària de
Santa Magdalena, serà l’encarregat de prestar
aquest servei, que avaluarà prèviament tant els
pacients com l’entorn familiar i les condicions
del domicili per a poder oferir aquesta eina.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha
explicat que es tracta d’una “molt bona notícia,
ja que portem molts anys perseguint l’engegada d’aquest servei, que permetrà facilitar la vida
dels veïns, que podran seguir en el seu domicili
alguns tractaments sense necessitat d’acudir a

l’hospital, sempre que reunisquen una sèrie de
requisits”.
Bou assegura que “és un servei fonamental,
que millora la qualitat sanitària i de vida dels
nostres veïns i que gràcies a la sensibilitat de la
conselleria finalment s’ha engegat”.
Els interessats a sol·licitar aquest tipus d’assistència poden informar-se en el consultori
mèdic de Santa Magdalena.
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Aprovat per unanimitat un pressupost de 844.474 euros per al 2017
contemplades en el pressupost municipal, com
el camí de Santa Magdalena a La Salzadella”.

L’Ajuntament de Santa Magdalena ja ha donat llum verda al pressupost de 2017 i ho ha fet
per unanimitat de tots els grups polítics amb
representació a l’Ajuntament. Els comptes magdaleners per al present exercici estan xifrats en
844.474 euros, destinats 166.231 euros per a inversions reals, als que caldrà afegir els 100.000
€ del conveni amb la Diputació de Castelló, que
permetran finalitzar les obres de l’Edifici Social.
Respecte al deute, es planteja la reducció per
amortització en aquesta anualitat d’un 12%.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que “aquest pressupost continua amb
la despesa molt ajustada a la nostra capacitat
d’ingressos i per fi després d’anys de reivindicació, el fons autonòmic de cooperació municipal
ens permetrà augmentar els recursos econòmics per a aquesta anualitat de la Generalitat i
de la Diputació, permetent cobrir les necessitats
que tenim com a poble, amb uns serveis bàsics
essencials garantits i consolidats, però també
permetrà l’execució definitiva d’aquelles infraestructures tan necessàries, com és el nostre
Edifici Social, sempre comptant amb l’esforç i la
col·laboració de tots”.
El pressupost dóna, segons l’alcalde, continuïtat als cinc eixos bàsics d’un projecte municipal
començat fa deu anys. Es mantenen, en aquest
sentit, els impostos sense increments, tenint en
compte les dificultats per les quals estan passant els veïns.
L’ajuntament, afegeix Bou “continuarà persistint en la reivindicació d’aquelles subvencions
necessàries, amb la finalitat de continuar creant
ocupació i avançant en el progrés del nostre poble mitjançat la realització de forma directa per
part d’altres administracions, d’aquelles infraestructures necessàries, encara que no estiguen
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D’altra banda, l’alcalde de Santa Magdalena, assegura que durant el 2017 consolidaran el
Pla d’Ocupació Local amb una consignació de
28.000 €, així mateix continuaran amb una política municipal activa per fomentar l’ocupació
amb contractacions temporals, per a realitzar
activitats culturals, educatives i esportives mitjançant recursos ordinaris.
Per a les inversions en infraestructures s’inclou aquest any en el pressupost, una partida
per a l’execució de les façanes de l’edifici social
de 56.957,19 €, amb recursos propis de l’Ajuntament (45%) i amb els plans provincials (55%),
per a la finalització de l’edifici social es té pressupostat 96.630,11 € i fóra d’aquest pressupost
està assignat el conveni de col·laboració amb la
Diputació Provincial de 100.000 €.

Santa Magdalena present a FITUR en
el Dia de la Comunitat Valenciana
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
estat a FITUR, la Fira Internacional de Turisme
de Madrid, juntament amb el President de la Generalitat, Ximo Puig, el Secretari de l’Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer i la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, participant
en els actes del Dia de la Comunitat Valenciana.
Bou, juntament amb altres alcaldes de la comarca, ha pogut visitar l’estand de la Comunitat Valenciana i donar a conéixer els encants de Santa
Magdalena com a municipi d’interior. De fet, es
van repartir les guies turístiques, editades per
l’Ajuntament de Santa Magdalena.

En l’àrea de Medi Ambient s’arranjaran parcs
i jardins, millorant l’accés de la zona de l’antic
hostal, la bàscula i la zona de les basses, al costat del pont històric. Així mateix s’ha inclòs una
partida de 2.210 €, per a finalitzar la senyalització en tot el nucli urbà. En la millora i manteniment de camins rurals es destinen altres 2.500
€.
En el camp social hi figura com a prioritat la
inclusió de més recursos per ajudes d’emergència per a les persones amb més dificultats i les
ajudes d’assistència social a domicili, mitjançant
els serveis socials amb un total de 25.183,89 €
incrementant-se amb un 100%, respecte a l’any
anterior.
Les subvencions a les diferents associacions
locals es mantenen en 500 € la subvenció general total anual de 32.200 €. En aquest pressupost es mantenen i milloren les ajudes de material escolar des dels 3 fins als 16 anys, així com
les ajudes per a l’escola d’estiu i les activitats de
nadal. “Amb aquest pressupost plantegem mantenir els serveis bàsics aconseguits fins a la data
així com ampliar i millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del nostre municipi, sempre amb
la mirada posada en la bona convivència. L’objectiu és aconseguir ser millors com a poble unit
que busca un futur millor”, conclou Bou.

L’alcalde participa en la jornada
“El desenvolupament rural en la província de Castelló”
La Federació per al desenvolupament territorial de la província (FEDETCAS), en col·laboració
amb la Diputació organitzava, el dimecres 8 de
febrer una jornada sota el títol ‘El desenvolupament rural en la província de Castelló’, en la qual
va participar com a ponent l’alcalde de Santa Magdalena i vicepresident del Grup d’Acció
Local Maestrat-Plana Alta Leader, Sergio Bou.
Durant la ponència, Bou ha parlat del programa
2014-2020 que desenvoluparan des del Grup
d’Acció Local.

9

Adhesió al Codi del Bon Govern de la Generalitat
L’Alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha participat en una reunió que ha mantingut el
Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz,
a Vinaròs amb alcaldes i regidors de les comarques del Baix Maestrat i Els Ports. Ha sigut una
trobada per a conéixer i intercanviar experiències al voltant de les polítiques de transparència i
la seua implantació a l’àmbit local.
Durant aquesta trobada, Alcaraz ha convidat
els ajuntaments a adherir-se al Codi de Bon Govern de la Generalitat, a què reflexionen sobre
els principis de bon govern i coneguen els compromisos ètics en el dia a dia de l’activitat municipal. Segons el conseller, el Codi de Bon Govern
és un instrument clau per recuperar la confiança entre la ciutadania. “Es tracta de traslladar a
la ciutadania el missatge inequívoc de què tots
els polítics no són igual i que hi ha una clara voluntat de no caure de nou en la corrupció”, ha dit
el conseller.
En aquest sentit, l’alcalde de Santa Magdale-

L’alcalde de Santa
Magdalena intervé en la
III Cimera d’Alcaldes de la
Diputació de Castelló

na, ha anunciat que el consistori s’adherirà al
Codi del Bon Govern i per això posarà a l’abast
de la ciutadania una sèrie de mitjans tecnològics
i humans. Bou ha fet palés al conseller la necessitat d’implantar el codi però “els ajuntaments
menuts, com el nostre, han de ser dotats dels
mitjos necessaris per a poder dur-ho a terme,
donant un bon servei als ciutadans”. De fet, el
primer edil recorda que per exemple Santa Magdalena no compta amb els beneficis d’internet
de banda ampla o personal per poder introduir
totes les dades, qüestions que han de ser millorades per poder engegar aquest codi.

Santa Magdalena assisteix a la presentació del
Pacte Territorial per l’Ocupació del Maestrat Litoral
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha participat en una reunió del Pacte Territorial
per l’Ocupació del Maestrat Litoral, impulsat per
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball i coordinat pels tècnics dels Ajuntaments de Benicarló i Peníscola.
Durant el transcurs de la trobada es van presentar les línies del pla amb l’objectiu d’elaborar un
diagnòstic del territori, per part de l’empresa
NOTUS i amb la col·laboració de CREAS.
En aquest Pacte per l’Ocupació participen els
ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola,
Alcalà-Alcossebre, Càlig, Sant Jordi i Sant Rafael, a més de Santa Magdalena i la Mancomunitat
de la Taula del Sénia.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, assenyala que: “amb aquest Pacte, l’Ajuntament
de Santa Magdalena podrem acollir-nos a subvencions del SERVEF, que ens permetran formar als aturats del nostre municipi, en funció de
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Santa Magdalena demana més inversions de la Diputació,
per a millorar la qualitat de vida dels pobles xicotets

Santa Magdalena ha participat en la III Cimera d’alcaldes, organitzada per la
Diputació de Castelló, representada pel seu alcalde, Sergio Bou, qui al costat d’altres
17 alcaldes i alcaldesses ha
pogut formular una sèrie de preguntes i precs al
president de la Diputació, Javier Moliner.
Bou ha sol·licitat a Moliner major celeritat
per part de l’administració provincial a l’hora de
contestar les cartes, que se’ls envia, ja que “tarden molt a contestar les nostres cartes i algunes
ni tan sols reben resposta per part de la Diputació Provincial”. D’igual manera, “els tècnics
municipals es veuen en molts casos desatesos
per part del SEPAM, Servei d’Assessorament als
municipis, ja que li plantegen qüestions, i no li les
resolen o es tarda molt a donar resposta”, ha explicat l’alcalde de Santa Magdalena. En aquest
sentit, Bou ha demanat al president que es dote
de més mitjos tècnics, tecnològics i personals al
servei per a poder donar una resposta adequada als tècnics municipals.

Respecte al Pla 135, l’alcalde de Santa Magdalena, ha sol·licitat a Moliner, que “si la Diputació està sanejada, tal com vostés ens diuen, i si
no em corregeix, que invertisquen en els pobles
xicotets per a evitar el despoblament, perquè si
no tenim serveis de qualitat, els nostres veïns
marxen a localitats més grans”.
El president de la Diputació es comprometia
a agilitar les respostes de l’administració i a esmenar i corregir els errors que es puguen produir respecte a les comunicacions. Al mateix
temps, Moliner ha reconegut que fa falta redoblar els esforços per a fer més efectiu el SEPAM.
Respecte al Pla 135, Moliner assegura que la
“Diputació està sanejada però com qualsevol
família si no gasta més del que té”. Així, es compromet a dotar, “almenys de les mateixes xifres
al Pla que en enguany”.

L’alcalde participa en la XIV Assemblea
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

les necessitats, que ja hem detectat en les empreses no solament de Santa 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.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena ha
participat en la XIV Assemblea Extraordinària de
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bou explica que com alcalde està: “treballant
per tindre un millor finançament Autonòmic i
un Règim Local que permeta oferir uns millors
serveis als nostres veïns i veïnes, amb un finançament per als nostres municipis millor i més
just per part del Govern d’Espanya, tal com ha
fet ja aquest any, amb el Fons de Cooperació, la
Generalitat Valenciana”. La jornada ha comptat
amb la presència del President de la Generalitat,
Ximo Puig.
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Santa Magdalena informa sobre les ajudes de la Generalitat
del Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata
La regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de
Santa Magdalena informa
que entre el 6 de març i el 30
de juny es podien sol·licitar
les ajudes de la Generalitat,
que s’emmarquen dins del
Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata.
La Generalitat Valenciana
ha engegat el Pla Renhata
que contempla subvencions per a actuacions en els
habitatges de la Comunitat Valenciana dirigides a
l’adequada conservació de
l’immoble, la millora de la
seua qualitat, sostenibilitat,
accessibilitat i habitabilitat.
Emmarcats en aquest Pla, l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), posa a la
disposició del ciutadà durant l’any 2017 un Pla
Renove Calderes Domèstiques i un Pla Renove Finestres, que permetrà promoure l’estalvi
energètic en els nostres habitatges, mitjançant
la concessió d’un incentiu econòmic a la substitució de calderes de baixa eficiència per altres
de condensació (fins a 300 € per caldera) i a la
renovació de finestres mitjançant la instal·lació

Embelliment del mobiliari urbà
La Brigada Municipal de
l’Ajuntament de Santa Magdalena ha treballat en la millora i rehabilitació de part
del mobiliari urbà. Concretament, els operaris municipals s’han encarregat de
pintar tots els bancs de la
població. Al mateix temps,
s’han reparat les jardineres,
que hi ha instal·lades en el
nucli urbà, amb l’objectiu
d’embellir-les amb l’arribada de la primavera.

12

Arranquen les obres de les façanes de l’Edifici Social
Durant el mes de març s’iniciaven els treballs
d’adequació de les façanes del futur Edifici Social, de Santa Magdalena, que es troba actualment en plena construcció. D’aquesta manera, i
a través dels Plans Provincials d’Obres i Serveis
de la Diputació de Castelló i amb una inversió de
56.000 euros s’han executat aquestes obres.
Una empresa de construcció local ha sigut
l’encarregada de realitzar aquests treballs, que
permetran avançar de manera significativa en
la posada a punt de la instal·lació. L’Edifici Social de Santa Magdalena, està 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”, ha explicat Sergio Bou, alcalde
de Santa Magdalena.

de noves finestres amb aïllament tèrmic reforçat, amb acristalaments no emissius i fusteries
metàl·liques amb trencament de pont tèrmic,
PVC o fusta (fins a 90 €/m²).
Per a Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena: “es tracta d’una línia d’ajudes molt reivindicada pel sector i que ara es fa realitat amb l’objectiu de mobilitzar la compra de materials de la
construcció però també la generació d’ocupacions i d’oficis vinculats a aquesta activitat”.

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

Santa Magdalena dóna llum verda als projectes del Pla Castelló 135
El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena
del mes de març ha aprovat, per unanimitat, els
projectes, que presentarà al Pla Castelló 135 de
la Diputació de Castelló, en el qual s’ha decidit
incloure les obres de finalització de la planta baixa i primera de l’Edifici Social, amb un pressupost de 63.042 euros.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que: “en la planta baixa de l’edifici se situarà la zona de recepció, on hi haurà un xicotet
servei de bar, al costat de l’auditori, mentre que
en la primera, 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”.

Bou, d’altra banda, recorda que l’auditori,
que es construirà en la planta baixa, figura a part
d’aquest Pla, atés que la Diputació de Castelló i
el consistori signaran un conveni de col·laboració, on la inversió és de 100.000 €.
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S’inicia la tramitació del conveni amb la Diputació
per a finalitzar les obres de l’auditori

Cocemfe Maestrat col·labora en les Jornades Culturals
i Esportives de Santa Magdalena

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha anunciat que el consistori ha presentat tota
la tramitació amb la qual es dóna llum verda al
conveni de col·laboració amb la Diputació de
Castelló, que permetrà finalitzar les obres de
construcció de l’auditori, que se situa en els baixos de l’Edifici Social.

El CEIP Albert Selma, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Santa Magdalena, ha programat una nova edició de les Jornades Culturals i
Esportives, que s’han celebrat durant abril.

El pressupost global de l’obra és de 105.927
€. La Diputació es farà càrrec de 100.000 €,
una vegada se signe el conveni, mentre que els
5.927 restants seran d’aportació municipal. Bou
ha explicat que: “avui iniciem la tramitació de
la documentació i una vegada signat el conveni
presentarem el projecte i ho passarem pel ple
municipal per a posteriorment licitar l’obra”. En
aquest sentit l’alcalde confia que les obres puguen executar-se “aproximadament en el mes
de setembre”.

El futur auditori disposarà d’unes 170 butaques, que permetran dotar al municipi d’una infraestructura en la qual poder realitzar tot tipus
d’actes, ja que en l’actualitat Santa Magdalena
no disposa d’un local amb aquestes característiques.

Tota la informació de Santa Magdalena en el mòbil
L’Ajuntament de Santa Magdalena engega
una aplicació perquè tots els veïns, que ho desitgen i de forma totalment gratuïta puguen rebre
en els seus telèfons mòbils tota la informació relacionada amb el municipi.
Bandos.es és una aplicació moderna i fàcil
d’utilitzar dissenyada perquè estigues informat
en tot moment dels bàndols i de la informació
d’interès de Santa Magdalena. D’aquesta manera, es podran rebre notificacions instantànies
directament en el mòbil quan es publiquen bàndols i notícies d’interès.
L’aplicació ja està operativa, tant per a IOS
com per al sistema Android i pot descarregar-se
des de la mateixa pàgina web www.bandos.
es o en la Google store de Android o App Store
d’Apple. El funcionament és molt senzill i únicament es demana que s’introduïsca el codi postal
de Santa Magdalena per a poder començar a
funcionar.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
assenyala que: “el principal objectiu és fer arribar a tots els veïns i veïnes els serveis municipals i facilitar-los qualsevol tipus de gestió, per
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a tenir també aquest contacte permanent, que
ens permeta millorar com a poble. Es tracta que
qualsevol consulta siga el més àgil i eficaç possible”.

La primera jornada va estar marcada per
les activitats de caràcter esportiu. El Club BAMESAD, d’esport adaptat, impartia una sèrie de
classes en el pavelló poliesportiu. Després d’un
vídeo explicatiu i sota la supervisió dels membres de BAMESAD, els alumnes jugaven a bàsquet en cadira de rodes, al goalbal i a la petanca.
En totes les disciplines els xiquets van aprendre,
com a força de constància, es poden superar
tots els reptes que es plantegen.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
volgut agrair als membres de BAMESAD la seua
col·laboració amb les jornades i els ha fet lliurament d’una placa commemorativa. A la vesprada es desenvolupava un taller literari en les aules
del CEIP Albert Selma.
Finalment els alumnes van finalitzar les Jornades Culturals amb una demostració de cuina
àrab i un gran espectacle, amb el format de Tu
sí que vals. Cada alumne en solitari o en grup va
demostrar les seues habilitats artístiques, amb
espectacles de màgia, ball, cant i destresa física.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
agraït a la direcció del centre “l’excel·lent predisposició al desenvolupament de les jornades, ja
que durant dos dies hem gaudit tots junts, tant
de l’esport adaptat com de la cultura i les habilitats dels nostres xiquets”. L’Ajuntament va obsequiar a tots els alumnes amb una motxilla, en
record d’aquesta edició de les jornades.

L’app és molt dinàmica i interactiva per a poder oferir l’última hora de tot el que envolta a
l’Ajuntament i al poble, d’aquesta forma “pretenem que els nostres veïns i veïnes puguen participar de tot el que passa i puguen realitzar les
seues aportacions, per a seguir millorant aquesta Institució però sobretot per a seguir millorant
com a localitat. És una forma de millorar la relació entre l’administració i el poble”.
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Santa Magdalena s’uneix a la marca “Territori Templer”
de la Diputació de Castelló

Els alumnes de l’Escola de Pasqua visiten Sant Vicent

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha assistit, a la Diputació de Castelló, a la presentació d’un nou producte provincial, “Territori
Templer”, un itinerari estratègic que seguint les
petjades que l’Ordre Tremplera va deixar a Castelló construirà un nou camí d’oportunitats per a
la província, des de la costa fins a l’interior.
El vicepresident primer i diputat de Cultura,
Vicent Sales, ha presentat acompanyat pel vicepresident de Turisme, Andrés Martínez, aquest
producte “nascut des del convenciment que la
història, i l’excels patrimoni que atresoren els
nostres pobles, és el millor recurs de què disposem per a construir un present i futur replet
d’oportunitats socials i econòmiques per als
nostres pobles”.
La ruta unirà des de la costa fins a l’interior, i
viceversa, fins a 12 municipis castellonencs, entre els quals es troba Santa Magdalena i el seu
Castell, fent del turisme i la cultura dos dels principals motors de creixement i desenvolupament
per a la província.
Per a açò, s’han senyalitzat ja els dos municipis que actuen com a punt de partida de la ruta,
amb Peníscola en el litoral i Culla a l’interior, així
com Alcalà de Xivert, on es troba un dels ele-

ments arquitectònics més importants de la ruta,
el Castell de Xivert.
L’alcalde de Santa Magdalena, per la seua
banda, ha sol·licitat a la Diputació que “senyalitze la resta de municipis en la major brevetat
possible, ja que aquest és un projecte en el qual
creiem i que pot ajudar a promocionar turísticament el nostre municipi”

Els alumnes de primària de l’Escola de Pasqua de Santa Magdalena han eixit d’excursió i
s’han desplaçat fins a l’ermita de Sant Vicent,
paratge on se celebra la tradicional festa en ho-

nor del patró. Els xiquets han gaudit d’un matí
molt agradable en companyia de les seues monitores, que els han mostrat tota la flora de la
zona.

Reunió de les joves promeses del ciclisme provincial

El ‘Territori Templer’ estarà integrat inicialment per elements històrics de Santa Magdalena de Polpís, La Salzadella, Albocàsser, Ares
del Maestrat, Benassal, Les Coves de Vinromà,
Vistabella del Maestrat, Azteneta del Maestrat i
Borriana.

Prop de 50 alumnes gaudeixen de l’Escola de Pasqua
Els xiquets de Santa Magdalena
han gaudit del servei d’Escola de
Pasqua, engegat per la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de la
localitat.

El Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló, en col·laboració amb la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Magdalena, organitzava l’1 de maig, la X reunió provincial de les
diferents escoles de ciclisme de Castelló, amb la
participació de més de 160 ciclistes de 12 clubs.

Al voltant d’uns 50 xiquets, d’entre 1 i 12 anys s’han inscrit en aquest
campus de Pasqua, en el qual es realitzen una gran varietat de tallers
en la sala de projeccions del pavelló
poliesportiu i també en les instal·lacions de la Ludoteca Municipal.
“Un any més oferim aquest servei, en el qual els més xicotets estan realitzant
tot tipus de tallers amb material reciclat, s’està
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treballant l’expressió corporal, els jocs tradicionals, i també hi ha excursions”, ha explicat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

A l’avinguda Doctor Luis Torres Morera i en la
pista del pavelló poliesportiu es van desenvolupar les diferents proves, organitzades pel Club
Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló, que
compta enguany amb la participació de dos joves ciclistes de Santa Magdalena, els germans
Jordi i David Muñoz Sorica.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
agraït a l’organització el fet de confiar novament

en la localitat per a realitzar la reunió i al mateix
temps felicitava a tots els que han fet possible el
desenvolupament d’aquesta.
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Millora del camí de la Salzadella

El president de la Diputació visita Santa Magdalena

La regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, que
s’ha dut a terme la neteja i esbrosse de
les cunetes del camí, que uneix la localitat
amb la Salzadella.

El president de la Diputació i l’alcalde de Santa Magdalena signen el conveni, que permetrà
acabar les obres de l’auditori municipal

Els treballs els ha realitzat la màquina
desbrossadora de la Diputació de Castelló, que durant 5 dies ha estat a la població treballant, tant en aquest com en altres vials, que necessitaven una actuació.
“Hi ha una sèrie de camins en els quals
es va actuar, a petició dels veïns, que han
comunicat a la regidoria d’Agricultura, l’estat en
què es trobaven. Així que, on no arribe la màquina de la Diputació, continuarem el consistori amb fons propis, esbrossant-los i deixant-los

en bon estat”, ha explicat Sergio Bou, alcalde
de Santa Magdalena. I és que, en el pressupost
municipal de l’Ajuntament de Santa Magdalena
també hi ha una partida destinada al Pla anual
de millora de camins.

La Generalitat adequarà el camí que uneix Santa Magdalena
amb La Salzadella
La Generalitat invertirà 415.000 € en la millora del camí rural, que uneix Santa Magdalena
amb La Salzadella. Així ho ha anunciat l’alcalde
de Santa Magdalena, Sergio Bou, després d’una
reunió mantinguda ahir amb el director general
d’Agricultura, Medi Ambient i Aigua de la Generalitat, Roger Llanes, en la qual va participar
el delegat territorial de presidència, Adolf Sanmartín, així com alcaldes d’altres poblacions del
Baix Maestrat.
El primer edil magdalener ha mostrat la seua
satisfacció, ja que “portem més de 9 anys reclamant aquesta obra i per fi ara la Generalitat atén
la nostra petició de millorar el ferm d’una carretera, que encara que és secundària, és molt
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utilitzada per veïns no solament de Santa Magdalena sinó de l’interior de la província, ja que
uneix la costa amb els municipis de l’interior”.
Segons ha detallat Bou, el projecte ja està
redactat i en aquests moments es troba “en
procés de contractació, perquè una vegada
redactat el plec en uns 3 o 4 mesos es traga ja a
licitació”. De fet, segons ha confirmat el director
general d’Agricultura les obres podrien començar l’últim trimestre de l’any.
“Estem molt satisfets i ara només esperem
que ben aviat donen inici els treballs, que redundaran en una millora de la seguretat viària”, matisa l’alcalde de Santa Magdalena.

El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha estat a Santa Magdalena per a
signar el conveni, que permetrà a l’Ajuntament
de la localitat finalitzar les obres de construcció
del nou auditori, situat en la planta baixa del futur edifici social. El pressupost global de l’obra
és de 105.927 €. La Diputació es farà càrrec de
100.000 €, mentre que els 5.927 restants seran
d’aportació municipal.
Moliner ha destacat que “des de la Diputació
entenem que aquest és el paper que hem de
jugar, al costat dels ajuntaments i sobretot dels
pobles xicotets. Hem de contribuir a millorar
els serveis d’aquestes poblacions per a evitar el
despoblament”.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,

per la seua banda, ha agraït que “la Diputació estiga al nostre costat per a poder acabar aquesta
obra tan necessària per al nostre poble”.
El futur auditori disposarà de 151 butaques,
a més de dues per a persones amb mobilitat
reduïda. Estarà insonoritzat i amb les últimes
tecnologies per a la representació de tot tipus
d’espectacles.

Uns 250 senderistes participen en la Marxa de Santa Magdalena
Prop de 250 persones prenien l’eixida de la
VIII Marxa Senderista pel terme municipal de
Santa Magdalena i gaudien de les espectaculars
vistes, que ofereix el Parc Natural de la Serra
d’Irta.
Els participants iniciaven el seu recorregut en
el pavelló poliesportiu municipal i s’endinsaven
en Irta, passant en primer lloc pel Castell de Polpís, fortalesa templera de gran bellesa.
Posteriorment la marxa ha discorregut per
la Mallada de la Rabosa o el Coll de la Palma, el
Pou del Moro, el Mas del Senyor, o la Font d’en
Canes, amb el mar Mediterrani com a acompanyant de tan especial viatge. Després de repo-

sar forces en el Mas del Senyor, els més valents
s’han endinsat de nou en la Mallada de la Rabosa fins a arribar a l’es baixarà pel Barranc de la
Carrera. La marxa finalitzava en el poliesportiu
municipal, lloc en el qual es realitzava un menjar
de germanor entre tots els participants, servida
per Custom Maestrat.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
agraïa a tots els participants el seu esforç per a
realitzar la caminada, ja que ha sigut un dia molt
calorós, amb altes temperatures. Bou destacava també l’absència d’incidents greus i aprofitava per a felicitar també a tots els voluntaris, que
ajudaven a facilitar el camí als senderistes.
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L’Ajuntament de Santa Magdalena i Creu Roja
signen un conveni de col·laboració

Santa Magdalena present a la Fira de la
Cirera de la Salzadella

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou i
la Presidenta del Comité Local de la Creu Roja
d’Alcalà de Xivert, Esther Fuster, han signat el
conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
la localitat i la Creu Roja d’Alcalà de Xivert-Alcossebre.

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha participat en la IX Fira de la Cirera de la Salzadella. Segons ha detallat l’alcalde de Santa Magdalena,
Sergio Bou, “hem aprofitat aquesta ocasió per a
donar a conèixer el nostre extens patrimoni i la
riquesa mediambiental, amb el Parc Natural de
la Serra d’Irta, com a principal senyal d’identitat”. A més, també s’han promocionat les Festes
Patronals, que es desenvolupen entre el 21 i el
30 de juliol, així com les Festes de la Joventut.

En aquest sentit, el Comité Local de Creu
Roja està disposat a col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Magdalena, posant a la disposició d’aquest la infraestructura, els recursos materials i els humans, els voluntaris.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
afirma que es tracta d’”un conveni molt beneficiós per a tots, d’una part l’Ajuntament ajuda
i col·labora amb la Creu Roja i per una altra, ells

ens donen cobertura en totes les activitats, que
fem en la localitat, que són moltes. Açò ens dóna
tranquil·litat, ja que sempre tenim una resposta
ràpida i immediata davant qualsevol situació,
que necessite una actuació sanitària”.

Reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d’Irta
presentar la memòria de gestió del parc.
Bou ha detallat, que d’altra banda, es van
poder presentar totes les “propostes de millora
perquè estiga el parc viu i actiu, ja que seguim
treballant per a millorar l’entorn fent compatibles els usos dins del mateix”.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha participat en la reunió de la Junta Rectora del
Parc Natural de la Serra d’Irta, en la qual es va

El primer edil magdalener va aprofitar la reunió
per a agrair a la direcció del Parc, que després de
9 anys reclamant una millora del camí al Castell
Polpís, “per fi han atés les nostres peticions i a més
de millorar el camí també han netejat 5 metres per
costat, la qual cosa permet un millor accés”.

Santa Magdalena inicia la campanya de desratització
L’Ajuntament de Santa Magdalena ha dut a
terme, durant la primera setmana del mes de
juny, una nova campanya de desratització en
tot el clavegueram de la població, amb l’objectiu
d’evitar la proliferació de rates i paneroles amb
l’arribada de les altes temperatures. L’empresa
benicarlanda DDD Fuentes és l’encarregada de
dur a terme aquest tractament preventiu, consistent en la pulverització de tots els embornals
de Santa Magdalena.
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Oficina d’Informació i Rehabilitació urbana
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha anunciat que el ple de l’Ajuntament ha donat
llum verda a subscriure el conveni amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través del qual Santa Magdalena col·laborarà en el foment de la rehabilitació i
la regeneració urbana i treballarà conjuntament
amb la Generalitat per a dinamitzar la rehabilitació edificatòria, la regeneració i la renovació
urbana del municipi.

sobre la importància de la rehabilitació.
“Aquest és el primer pas per a poder estar
present en accions de la Taula de Rehabilitació,
de la xarxa OIR, la web i les xarxes socials vinculades a la millora i renovació urbana”, ha indicat
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

A través d’aquest conveni, Santa Magdalena
passarà a formar part de la xarxa d’Oficines d’Informació i Rehabilitació (OIR) on s’establirà un
punt d’informació en cada ajuntament signatari
o en la seu de la mancomunitat per a oferir als
ciutadans interessats, així com als professionals
i empreses del sector, tota la informació relativa

Connexions mòbils més ràpides i millor cobertura
arriben a Santa Magdalena amb el nou 4G
La nova tecnologia permetrà als
magdaleners gaudir de serveis de dades
mòbils d’alta velocitat, millorarà la
cobertura a l’interior d’edificis i ampliarà
l’extensió geogràfica
Les operadores de telefonia mòbil, Telefónica,
Vodafone i Orange, començaran a oferir aviat en
Santa Magdalena serveis sobre la xarxa 4G en la
banda 800MHz, la qual cosa permetrà als veïns
de la localitat gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G) amb una
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millor cobertura a l’interior dels edificis i major
extensió geogràfica. Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la Televisió Digital
Terrestre (TDT), els operadors han engegat Llega800, entitat encarregada de solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió.
Amb l’arribada del nou 4G a Santa Magdalena
contínua el procés d’implantació que és està desenvolupant de forma gradual per tota la geografia
nacional, que culminarà el març de 2018, data prevista per al desplegament total de la tecnologia.

El desplegament 4G s’emmarca en el Reial
decret 805/2014, de 19 de setembre, amb data 1
d’abril de 2015 en el qual es va procedir a l’alliberament de les freqüències entre 790 i 862 MHz
(canals 61 al 69 d’UHF) que fins llavors s’empraven per a la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés també conegut com a Dividend
Digital. Per a qualsevol informació es disposa
d’un telèfon d’atenció gratuïta (900 833 999) i

Des de la Junta Rectora volen, d’altra banda,
recuperar dins d’enguany, les construccions
que tinguen un interés històric i arquitectònic,
com les casetes de volta, així com millorar la senyalització dels diferents punts d’interés d’Irta.

Santa Magdalena rebrà 17.207 € del programa Avalem Joves +
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha anunciat que la Generalitat ha aprovat una
subvenció de 17.207 € al municipi, corresponent
al programa Avalem Joves +, que es destinarà
a la contractació d’una persona graduada en
Educació Infantil, durant 12 mesos. Bou explica
que: “es tracta d’una extraordinària notícia per

L’Ajuntament de Santa Magdalena comença,
els treballs d’urbanització de l’antic hostal, en
l’entrada nord a la població, en l’actual carrer
Carretera. Unes obres, que han sigut executades per una empresa local i que amb recursos
propis tenen un cost de 10.500 €.

Bou ha anunciat que ara, es tracta d’una pri-

Entre les novetats de cara al 2017, la directora també ha explicat que volen millorar la gestió

dels residus, ja que la brigada del parc, no està
autoritzada a realitzar la retirada de les escombraries, la qual cosa en algunes ocasions provoca problemes de mala imatge en els bells paratges d’Irta.

una pàgina web www.llega800.es.

Comencen les obres d’urbanització de l’antic Hostal

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha
explicat que: “es tracta d’una zona, que estava molt necessitada d’una millora, sobretot en
el que a seguretat viària es refereix, llavors hem
aprofitat per a instal·lar la canalització d’aigua,
els tubs de l’enllumenat, fanals, les voreres i posarem rampes d’accés”. Al mateix temps, aquests
treballs permetran “traslladar l’actual parada
d’autobús, ja que no està en les condicions més
òptimes i suposa un perill per als usuaris”.

la possibilitat de “limitar el pas de vehicles en un
període concret, com l’estiu i en un horari establit, deixant pas als propietaris i vehicles de minusvàlids”. Aquesta proposta està, de moment,
en l’aire i no seria aplicada aquest estiu, ja que
“hem de plantejar als ajuntaments afectats la
possibilitat d’un transport alternatiu i públic,
que isquera des d’Alcossebre i Peníscola”.

a Santa Magdalena, que diu molt de la forma de
treballar per part de les dues administracions,
en favor dels pobles i les persones”. El primer
edil afig que: “continuarem treballant per a solucionar el problema de l’atur i segur que rebrem
més subvencions per al nostre poble i la nostra
gent”.

Ximo Vives guanya el Concurs de la portada del Llibre de Festes
mera fase de millora de la coneguda com a zona
de l’Hostal, en càrrec als pressupostos de 2017, ja
que en una segona, en 2018, es col·locarà zona de
protecció per als vianants i es posarà una presa
d’aigua en la part posterior de la bàscula, la qual
cosa permetrà traslladar l’actual presa d’abastiment, ara en el carrer Parres, fins a la bàscula.

La Directora del Parc Natural de la Serra d’Irta
presenta a Santa Magdalena la memòria del 2016
lebraran en Santa Magdalena entre el 21 i el 30

ta, Aurora Quero, ha presentat en el saló de plens
de l’Ajuntament de Santa Magdalena, la memòria del parc de l’any 2016, en la qual destaquen
els més de 111.106 visitants, sent els mesos de
juliol i agost, els mesos en els quals el nombre de
visites s’incrementa de forma notable.

Plantegen la possibilitat de limitar
l’entrada de vehicles per a evitar els danys
sobre la flora autòctona
La directora del Parc Natural de la Serra d’Ir-
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Quer ha explicat, que des de la direcció del
parc s’estan plantejant la possibilitat de limitar
l’accés al parc amb vehicles, ja que durant els
mesos d’estiu es produeix un excés de vehicles
de motor. “Aparquen on poden i açò està afectant sobretot a la flora, que queda en un estat
lamentable”, ha explicat la directora, qui planteja

de juliol. Vives ha aconseguit el primer premi del
II Concurs de la portada, després de la decisió
que han pres totes les associacions del municipi. Rafa Adell ha obtingut el segon premi, mentre que Laura Puig i Miguel Expósito, s’han alçat
amb el tercer premi.
D’altra banda, el consistori convocava a totes
les entitats socials, culturals i esportives a una reuL’Ajuntament de Santa Magdalena ha donat
a conéixer que Ximo Vives és l’autor de la portada del Llibre de les Festes Patronals, que se ce-

nió informativa, en la qual se’ls donava a conéixer
el programa de Festes, amb l’objectiu que pogueren fer les aportacions, que cregueren oportunes.
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La piscina municipal llista per a la seua obertura
Els operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Santa Magdalena han estat treballant, durant
el mes de juny, en el condicionament, neteja i posada a punt de la
piscina municipal, que va obrir les
seues portes dimecres 21 de juny,
una vegada finalitzat el curs escolar,
tal com és habitual.
Sergio Bou, alcalde de Santa 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”.

El nou model de serveis socials elaborat per la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives incrementa enguany en un 170 per cent
la inversió en els municipis de les comarques dels
Ports i de l’Alt i Baix Maestrat, per a la contractació
de 42 nous professionals que formaran part dels
equips base de serveis socials, segons ha assenyalat la secretària autonòmica de Serveis Socials
i Autonomia Personal, Helena Ferrando.

També el mateix dia de la seua obertura es
començava a les classes d’iniciació i perfeccionament de natació, impartides pel professor,
Javi Mateu, amb les quals col·labora el consistori magdalenero.

Graduació dels xiquets de l’Escola Infantil
Els alumnes de P2 de l’Escola Infantil de
Santa Magdalena van celebrar una gran festa
de graduació, organitzada per les seues mestres,
Celia Moya, Zulema Ruiz i
Jéssica Palomo, en la sala
de projeccions del poliesportiu municipal. Un total
de 6 xiquets van viure la
seua festa de graduació
de forma molt emotiva,
acompanyats dels seus
familiars. Durant l’acte es
va projectar un vídeo amb
tots els treballs realitzats
durant el curs i després

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
concedeix 13.615 euros a l’Ajuntament

se’ls va fer lliurament de la seua corresponent
orla i birret. Enhorabona a tots!

Ferrando ha presentat a Vinaròs aquest nou
sistema i el seu finançament als alcaldes i regidors dels ajuntaments de les tres comarques, i
ha destacat l’aposta de la Conselleria per la “re-

En aquest sentit, Ferrando ja ha anunciat que
en el cas de Santa Magdalena, es destinaran
13.615 €, que serviran per a millorar l’atenció, en
matèria de Serveis Socials de l’Ajuntament.
“Aquest nou model de finançament beneficia
als municipis més xicotets, fomentant polítiques
de proximitat, que ens permetrà que els equips
de base puguen treballar des de la prevenció per
a oferir una atenció social de qualitat”, ha assenyalat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Prop de 80 persones participen en el Dia de la Bici
Santa Magdalena amb l’esport. Prop de 80
persones van participar, al mes de juny, en el Dia
de la Bicicleta, organitzat per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament magdalenero.

Magdalena ha destacat “l’alta participació d’una
jornada de germanor amb la qual, a més, pretenem fomentar la pràctica esportiva”.

Els ciclistes van prendre l’eixida des de la plaça Espanya i van recórrer els principals carrers
del nucli urbà. Cal destacar que hi havia esportistes de totes les edats, des dels més xicotets
amb tres anys fins als més majors.
Finalitzat el recorregut es van sortejar dues
bicicletes entre tots els participants. Albert Roca
i Abdelkader Yassine van ser els afortunats en
l’edició d’enguany. Sergio Bou, alcalde de Santa

Prop de 60 xiquets gaudeixen del Campus d’Estiu

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha obert,
gestiona OCA Grup d’Animació, empresa penis-

mar les activitats, destinades a xiquets i xiquetes d’entre 1 i 13 anys, sota la supervisió d’una
sèrie de monitores especialitzades.

colana, que enguany s’ha encarregat de progra-

Prop de 60 xiquets s’han inscrit en l’edició

un any més, les portes del Campus d’Estiu, que
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municipalització” dels serveis socials amb un increment pressupostari, que permetrà augmentar la ràtio dels professionals.
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La Generalitat dóna llum verda al projecte de connexió
del pou de la Canonja amb el nou dipòsit d’aigua

d’enguany d’aquesta escola d’estiu, en la qual
han tingut lloc excursions en segway per Santa
Magdalena, torneig de bumper ball, jocs esportius de moda com el kangoo i sobretot tallers de
robòtica i ciència amb personatges com Ximo
i Pepa com a protagonistes. Al mateix temps,
els alumnes han realitzat una excursió al circuit
d’humor groc, que l’empresa que gestiona el
campus, té a Peníscola.

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha informat l’Ajuntament de Santa Magdalena, que aviat,
té previst licitar les obres de connexió del pou aigua de la Canonja amb el nou dipòsit de la localitat.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha
destacat “la variada programació que s’ha dissenyat per a enguany, on els xiquets i xiquetes
sens dubte passaran un estiu molt divertit, amb
activitats molt noves”. A més el campus està
concebut “per a una millor conciliació de la vida
laboral i familiar des que s’engegara”.

El pressupost de licitació és de 71.769 € i el
seu finançament és a càrrec, íntegrament de la
Generalitat. En aquest sentit, l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, explica que: “estem
molt satisfets amb l’aprovació d’aquest projecte, que ens permetrà millorar el proveïment d’aigua potable al nostre municipi”.

La Diputació destinarà 75.000 € a la millora del Castell de Polpís

L’alcalde rep a un ciclista que recorre les poblacions
que van pertànyer a l’Orde de Montesa

L’alcalde de Santa
Magdalena, Sergio Bou
ha anunciat que la Diputació Provincial de
Castelló té previst invertir 75.000 euros en
nous treballs de consolidació del Castell de
Polpís, la qual cosa suposa donar continuïtat
a la reconstrucció del
conjunt arquitectònic,
que és propietat de l’organisme provincial.
El vicepresident Primer de la Diputació Provincial, Vicent Sales, ha
visitat el castell juntament amb l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, per a comprovar les
restes del castell, i conéixer el tipus de treball
que s’ha de realitzar per a poder recuperar les
estructures originals, així com altres tasques de
posada en valor i difusió patrimonial, com la instal·lació de cartells indicatius i accions promocionals dins de la iniciativa “Territori Templer” de
la Diputació Provincial, en aquest cas amb els
romanents, que en tantes ocasions han sigut
motiu de debat entre els diferents grups polítics
en els plens de la Diputació.
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Al mateix temps Bou indica que, “traslladarem aquesta aprovació al ple municipal i en un
breu període de temps posarem a disposició
els terrenys necessaris perquè es duga a terme
aquesta important obra per a Santa Magdalena”.

realitzant una ruta, que discorre pels municipis,
que en el seu moment, van pertànyer a l’Orde de
Montesa.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, en
nom de tota la corporació municipal, ha rebut en
el consistori al ciclista, José Chamorro, que està
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena ha
manifestat que: “estem molt satisfets que la Diputació Provincial, invertisca en el nostre municipi, tenint en compte les diverses reunions que
hem mantingut, tant en la passada legislatura,
on ja es van invertir 62.000 €, com en aquesta,
on vam poder visitar el Castell de Polpís amb el
Vicepresident Vicent Sales, veient clarament la
necessitat d’inversió per a la consolidació del
nostre patrimoni, Bé d’Interès Cultural, el Castell de Polpís. Per tant molt contents i agraïts que
aquesta siga una actuació prioritària per a la Diputació dins de les accions de conservació del
patrimoni”.

Chamorro va partir des de Montesa i finalitzarà el seu recorregut en Sant Mateu. Es tracta
d’un recorregut de més de 300 quilòmetres per
poblacions unides per la història d’aquesta ordre. Per a la realització de la ruta de Montesa, el
ciclista s’ha recolzat en l’historiador Josep Cerdà
Ballester. La intenció del ciclista, que és de Llaurí, no és una altra que establir llaços d’unió entre
totes les poblacions que van pertànyer en el seu
moment a aquesta important ordre.

Llum verda al plec de condicions del futur auditori
El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena ha
aprovat, per unanimitat, el plec de condicions per
a les obres de construcció del futur auditori, que
se situarà en la planta baixa de l’Edifici Social. Una
vegada el ple del consistori ha donat llum verda,
les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província, perquè les empreses que ho desitgen
puguen concórrer lliurement. Està previst que a la
fi d’enguany, aquests treballs estiguen ja executats.
D’altra banda, en la sessió plenària també s’ha
posat a la disposició de la Generalitat els terrenys
perquè es puguen executar les obres de cana-

lització del pou de la Canonja fins al nou dipòsit
d’aigua potable de les Pedreres, amb una inversió
de 71.000 €, que anirà a càrrec de la Generalitat.
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Acaben els treballs de millora de tot l’entorn de Sant Vicent
Les Brigades Forestals de la Diputació de
Castelló i de la Generalitat, en resposta a la sol·
licitud de l’Ajuntament de Santa Magdalena, han
dut a terme la neteja i condicionament de tot
l’entorn de l’ermita de Sant Vicent. A més de la
poda de tot l’arbrat, han eliminat tots els restolls,

deixant la zona completament condicionada.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “vam sol·licitar l’ajuda de les dues
administracions, perquè aquesta zona és molt
utilitzada i necessitava una actuació urgent, que
evite problemes en el futur”.

Treballadors de l’ajuntament assisteixen al curs
de formació sobre l’ús de desfibril·ladors
Santa Magdalena aspira a convertir-se en
municipi cardioprotegit i per a açò ja ha donat
un primer pas, la formació de 8 treballadors en
el curs de sobre l’ús de desfibril·ladors, que s’ha
impartit a Benicarló, concretament en el Mucbe.
Els assistents al curs s’han format sobre com
utilitzar els aparells, que permeten actuar de
manera adequada davant les parades cardíaques. L’avantatge d’aquests aparells és que l’accés és fàcil i ràpid i que les maniobres poden ser
realitzades per personal no sanitari amb seguretat i eficàcia seguint les instruccions d’ús.
Els cursos de formació s’aniran realitzant
progressivament per a donar l’oportunitat a més
gent, que es vulga formar en l’ús d’aquests, és
per açò que, si hi ha alguna persona interessada

a poder assistir a un dels cursos, ha de passar
per l’Ajuntament on se li donarà informació sobre pròximes edicions.

Santa Magdalena instal·la un desfibril·lador a l’Ajuntament
L’Ajuntament de Santa Magdalena ha instal·lat
un desfibril·lador, dels quals han sigut facilitats als
consistoris per part de la Diputació de Castelló.
Concretament s’ha col·locat a l’entrada de l’Ajuntament, atés que “és un punt cèntric i en el qual
creiem que és molt necessari tenir un”, ha afirmat

Inici de curs de la Ludoteca
de Santa Magdalena
La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Santa Magdalena informava que, dilluns 2 d’octubre, començaven les classes de la Ludoteca
Municipal, en horari de 17.30 a 18.45 hores, tant
en les instal·lacions de la Ludoteca com en la
sala de projeccions del poliesportiu municipal.
Un any més, aquestes classes van dirigides
a xiquets d’entre 3 i 12 anys, que amb l’atenció
de monitores especialitzades, realitzaran tot tipus d’activitats i jocs. “Posem a la disposició de
les famílies aquest recurs municipal, en el qual
els xiquets i xiquetes de Santa Magdalena, gaudeixen d’activitats molt variades i aprenen diferents conceptes a través del joc”, ha explicat
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
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l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou. El primer edil anuncia que, no obstant això “demanarem a Diputació altres tres més, que juntament
amb el de la plaça i el del consultori mèdic ens
permetran tenir un municipi cardioprotegit”. De
fet, la intenció del consistori és instal·lar un en
el col·legi públic, un altre en l’Edifici Social i finalment un altre en el poliesportiu municipal.
Des del consistori s’ha decidit establir una comunicació directa de totes les persones, que han
assistit al curs sobre l’ús i funcionament del desfibril·lador, de manera, que estiguen permanentment connectats per si fóra necessària la seua intervenció. En total, 8 treballadors de l’Ajuntament,
que presten els seus serveis en diferents instal·lacions de la localitat, han sigut formats en el seu ús.
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Santa Magdalena participa en el Fòrum Ciutadà del Pacte
Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou i la
treballadora social, Raquel Escrig han participat
en el I Fòrum Ciutadà del Pacte Territorial per
l’Ocupació Maestrat Litoral, del que formen part
els municipis de Vinaròs, Benicarló, Peníscola,
Alcalà de Xivert, Sant Jordi, Santa Magdalena de
Polpís, Sant Rafel i Càlig, a més de les organitzacions sindicals UGT i CCOO.

S’han conformat dos grups de treball per a
abordar temes relatius al territori, com a infraestructures, recursos i xarxes i finalment es realitzarà una última sessió plenària amb les conclusions dels grups i l’exposició de propostes.

Santa Magdalena ofereix l’anglès en
les seues activitats extraescolars

En aquest sentit, l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha explicat que: “després de l’in-

terès de molts pares en el perfeccionament de
l’anglès, hem cregut oportú introduir-lo dins de
les activitats extraescolars, que ofereix gratuïtament l’Ajuntament”.
Així, els dilluns els xiquets d’infantil realitzen
totes les activitats de la Ludoteca en anglès,
mentre que els divendres estaran reservades
per als alumnes de primària, encara que en un
futur no es descarta ampliar l’horari de les classes als dissabtes.

La Generalitat concedeix a Santa Magdalena una subvenció
per a millorar el proveïment d’aigua potable
L’ermita de Sant Vicent tindrà
subministrament d’aigua potable
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha anunciat que la Direcció general de l’Aigua de
la Generalitat ha publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, la resolució a través de
la qual concedeix al consistori una subvenció
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Bou ha explicat que: “gràcies a aquesta ajuda
posarem claus de pas d’aigua i sectoritzarem
els carrers per a evitar haver de tallar el subministrament d’aigua en tots els carrers quan hi ha
alguna fuga en determinats vials”. D’altra banda,
l’Ajuntament també contempla la pujada del
subministrament de l’aigua potable a l’ermita de

Sant Vicent, situada fora del nucli urbà.
“Estem molt contents que la Generalitat ens
ajude a fer realitat aquells projectes, que són tan
necessaris per als nostres veïns, per a la nostra
gent. A més, el fet que puguem dotar a l’ermita de
Sant Vicent d’aigua potable, ens permet fer valdre
aquest espai natural, tan important per a Santa
Magdalena”, comenta el primer edil magdalenero.

S’adjudica a Woodcom Global S.L les obres de l’auditori municipal

Aquest fòrum és una de les accions previstes
com a part de l’elaboració d’un diagnòstic territorial per a conéixer millor la realitat socioeconòmica del territori i definir així polítiques més eficients per a l’estímul de l’economia i de l’ocupació.

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Santa Magdalena informa, que començarà a oferir
cursos d’anglès per a xiquets i xiquetes d’infantil i
primària. D’aquesta manera, i dins de les classes
de la Ludoteca Municipal es destinaran diversos
dies a l’aprenentatge de l’anglès, amb una llicenciada en filologia anglesa, que juntament amb les
monitores del centre, introduirà i perfeccionarà
l’idioma als xiquets d’entre 3 i 12 anys.

d’11.101 €, que permetrà la millora del subministrament i proveïment d’aigua potable.

El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena,
aprovava l’adjudicació de les obres de construcció de l’auditori municipal, que se situarà en la
planta baixa de l’Edifici Social.

alcalde de Santa Magdalena, explica que “es
tracta d’una empresa d’Ulldecona, amb més de
30 anys d’experiència, sobretot en el tema de
l’absorció acústica”.

Per unanimitat de tots els grups, el consistori
ha donat llum verda a aquestes obres, adjudicades a Woodcom Global S.L, per un import de
101.696 €, dels quals 100.000 € són del conveni
signat amb la Diputació de Castelló. Sergio Bou,

L’auditori disposarà d’unes 170 butaques, que
permetran dotar al municipi d’una infraestructura en la qual poder realitzar tot tipus d’actes, ja
que en l’actualitat Santa Magdalena no disposa
d’un local amb aquestes característiques.

La Fundació Isonomia exposa “Els Plaers de Compartir”
El saló de plens de l’Ajuntament de Santa Magdalena ha acollit l’exposició fotogràfica, de la Fundació Isonomia, Els Plaers de Compartir. Es tracta
d’una mostra de 8 fotografies, protagonitzades per
vuit homes, que formen part de la comunitat universitària de l’UJI de Castelló. La Fundació Isonomia
vol destacar la importància de la incorporació dels
homes a l’àmbit domèstic, tradicionalment femení,
donant una visió diferent, on es destaca la responsabilitat, però sobretot els beneficis, que es deriven
de la conciliació i la corresponsabilitat. Les fotografies han estat realitzades per Carmen Ripollés.

Inici del tractament de
prevenció de la processionària
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
informa que durant el mes d’octubre, una empresa especialitzada de Benicarló, va dur a
terme el tractament de pulveritzat de tots els
pins del municipi i també de l’ermita de Sant
Vicent, en prevenció de la possible aparició de
la processionària. Es tracta d’un tractament
preventiu, que es realitza per part del municipi
tots els anys.
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L’alcalde de Santa Magdalena assisteix a la presentació
del Pla Edificant de la Generalitat

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

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha assistit a la presentació en el Palau de la
Generalitat del Pla de Construcció, reforma i
millora dels centres educatius de la Generalitat, Edificant.

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 Santa Magdalena, Sergio Bou.

El President de la Generalitat, Ximo Puig,
acompanyat del conseller d’Educació, Vicent
Marçà, ha presentat aquest pla perquè els
Ajuntaments puguen projectar i executar les
instal·lacions, que per llei els correspon mantenir. Es tracta d’un pla de xoc, contra les aules prefabricades, amb el qual la Generalitat,
pretén construir més de 200 col·legis i reformar els col·legis i instituts.
Al mes de novembre, començava el termini d’adhesió al Pla per part dels Ajuntaments.
Una vegada, l’Ajuntament de Santa Magdalena
s’adherisca al Pla, es durà a terme una reunió
bilateral Conselleria-Ajuntament per a elaborar
un programa de necessitats de construcció del
col·legi públic, CEIP Albert Selma prèvia reunió
del Consell Escolar.
“Aquest programa permetrà fer realitat el
projecte, que des del Consell Escolar, AMPA, direcció del centre i Ajuntament, hem estat reivindicant des de fa anys per a la millora del nostre
col·legi. Es tracta de sumar mans i esforços i de
fer realitat la demanda del municipalisme”, afirma Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
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La brigada municipal de l’Ajuntament de Santa Magdalena ha treballat en la millora i adequació del cementeri municipal, de cara a la celebració de la festivitat de Tots Sants.
Des del consistori s’han dut a terme treballs

D’altra banda, el Cementeri Municipal de Santa Magdalena va acollir ahir la celebració de la
festivitat de Tots Sants. Després d’una emotiva
missa en el composant magdalener, els veïns i
veïnes, amb gran recolliment van visitar la instal·
lació recordant als seus éssers estimats, ja morts.

Aprovades dues subvencions de la Generalitat per
a la contractació de 4 persones a Santa Magdalena
Una vegada autoritzades, les actuacions que
s’acorden, la Conselleria d’Educació delegarà les competències en l’Ajuntament de Santa
Magdalena i aquest podrà activar els procediments per a començar la reforma del col·legi.
“Aquest instrument és una nova aliança entre
Generalitat i Ajuntament i ens permetrà activar
aquestes obres tan necessàries per a l’Albert
Selma”, conclou Bou.

Sergio Bou, ha anunciat, que la Generalitat ja
ha resolt les ajudes dels programes EMCORD i
EMCORP, que permetran la contractació, durant
un any, de 4 persones, que s’encarregaran de realitzar diferents tasques en l’ajuntament.
Dins del programa EMCORD, per a aturats de
llarga durada, Santa Magdalena ha sigut beneficiària de 36.000 € i es contractaran a dues persones per a realitzar tasques administratives, mentre que en el programa EMCORP, es realitzarà la
contractació d’una persona, que realitzarà tasques de promoció local i una altra que s’encarre-

garà de la millora de les infraestructures viàries.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
afirma que: “estic molt content perquè el treball
i esforç dels regidors i regidores de l’equip de
govern, així com el contacte permanent i fluid
amb els veïns i veïnes, posat en comú i plantejat a l’administració autonòmica, que ens escolta, porta al nostre municipi prop de 54.000 €”.
Bou, d’altra banda, insisteix que: “la Generalitat
creu en el municipalisme i treballa per la igualtat d’oportunitats en les diferents localitats, una
forma molt positiva d’evitar el despoblament”.

Arranca el curs de cerca de treball a través de les noves tecnologies

La Generalitat pressuposta més de 415.000 €
per a Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena, en el
marc de l’Estratègia per al Foment de l’Ocupació, l’Emprenedurisme i la Promoció Econòmica
de la Diputació de Castelló, ha acollit el taller:
“Aprèn a utilitzar el teu mòbil en la cerca d’ocupació”, que és totalment gratuït i que té lloc a la
Biblioteca Municipal. El curs va dirigit a persones d’entre 18 i 65 anys, aturades i/o interessades a millorar els seus coneixements per a cercar treball a través del mòbil. La durada del curs
ha sigut de 12 hores.

La Generalitat Valenciana ja ha donat a conèixer els pressupostos de 2018 i Santa Magdalena té
assignats 415.000 €, que es repartiran a través de
dues inversions. D’una banda, la conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha pressupostat 70.000 € per a la
connexió del pou de la Canonja al nou dipòsit d’aigua, situat en la pedrera, mentre que d’altra banda,
destinarà 345.000 € a la millora i condicionament
del camí de La Salzadella. De fet, avui mateix, ja
apareix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat

l’anunci de licitació de les obres de millora del vial.
Sergio Bou, assegura que la inversió prevista per
al nostre municipi “demostra l’important que és tenir un President de la Generalitat i uns consellers
que escolten les demandes dels nostres pobles i de
la nostra gent, sempre amb una sensibilitat especial per a fer realitat les necessitats històriques, que
vertebren el nostre territori”. I és que, Bou recorda
que temes com “la millora del camí a la Salzadella
estaven damunt de la taula des de fa molts anys”.
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Santa Magdalena programa un taller sobre com superar una
entrevista de treball amb èxit

Santa Magdalena rebrà 20.430 € de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives en 2018

L’Ajuntament en col·laboració amb la Diputació de Castelló, programava a novembre un taller sobre com aconseguir
i superar amb èxit una entrevista de treball, dirigit a persones aturades i/o interessades a millorar competències. “Es
tracta d’oferir un enfocament pràctic de les entrevistes de
selecció de personal”, ha explicat Sergio Bou. Aquest taller
s’emmarca dins de l’Estratègia provincial per al foment de
l’Ocupació, l’Emprenedurisme i la Promoció Econòmica de
la Diputació de Castelló, a la qual s’ha acollit l’Ajuntament
de Santa Magdalena.

L’alcalde, Sergio Bou, informa que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través
de la secretaria autonòmica de serveis socials
i autonomia personal, ha donat a conéixer el
pressupost per al 2018 i en ell figura una sub-

La Conselleria d’Agricultura trau a licitació les obres
de connexió del pou de la Canonja al nou dipòsit d’aigua
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
publica la licitació de les obres de connexió del
pou de la Canonja de Santa Magdalena al nou
dipòsit d’aigua de la localitat. El pressupost
base de licitació és de 71.769 € i el seu finan-

çament corre en càrrec als pressupostos de
la Generalitat Valenciana. Segons publica el
DOCV la data límit de presentació de les empreses, que desitgen concórrer en la licitació
fou quatre de desembre.

Santa Magdalena assisteix a la reunió amb el subdelegat
del govern per a parlar de la seguretat agrària
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
assistit a Sant Rafel del Riu, a la reunió comarcal
de seguretat agrària, presidida pel subdelegat
del govern a Castelló, David Barelles.
Durant la reunió, en la qual han participat 16
representants municipals, i de les dues principals organitzacions agràries, es va donar a conéixer que la Guàrdia Civil ha aconseguit reduir
els delictes en el camp en la comarca del Baix
Maestrat en un 4% en aquesta campanya.
David Barelles, segons ha detallat l’alcalde
de Santa Magdalena, ha animat als productors
agrícoles a denunciar els delictes i a informar
els agents de la Guàrdia Civil de qualsevol moviment sospitós, en un exercici en el qual el valor
de les collites és més alt, a causa del minvament
de produccions, cas dels cítrics, o l’alta cotització de l’oli. Des de la subdelegació es recorda als
agricultors, que tenen ferramentes al seu abast
per a protegir les seues collites com els docu-
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venció de 20.430 € per a Santa Magdalena.
En concret Bou, ha avançat, que es destinaran 6.000 € per a l’oficina AMICS, per a dur a
terme programes d’integració social de la població estrangera, a través dels Serveis Socials.

Sta. Magdalena acaba les obres de l’auditori
Les obres de construcció de
l’auditori de Sta. Magdalena, situat en la planta baixa de l’Edifici Social, que estaven incloses
dins del conveni de la Diputació
de Castelló ja han acabat. Woodcom Global S.L, és l’empresa
que s´ha encarregat dels treballs
de construcció d’aquest auditori.
La instal·lació disposarà
d’unes 170 butaques, que per-

metran dotar al municipi d’una
infraestructura en la qual poder realitzar tot tipus d’actes,
ja que en l’actualitat el municipi no té un local amb aquestes
característiques.
L’auditori de Sta. Magdalena
té una inversió de 101.696 €,
dels què 100.000 € són fruit del
conveni signat amb la Diputació
de Castelló.

Alcalde i tècnics es reuneixen amb
el Director Territorial d’Educació
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, acompanyat de l’arquitecte municipal i
el secretari s’ha reunit amb el
Director Territorial d’Educació,
Robert Roig, la cap del servei i
l’arquitecta de la Direcció territorial per a parlar sobre les
futures obres de millora i am-

pliació del CEIP Albert Selma.
L’alcalde ha explicat que, “des
de l’Ajuntament ens hem interessat per veure com es desenvoluparan les obres i la tramitació que s’ha de realitzar
gràcies al programa Edificant
de la Generalitat Valenciana”.

La Ludoteca de Santa Magdalena celebra el Dia de la Infància
ments DATA, i anima als propietaris de les explotacions a què que supervisen personalment les
labors de recol·lecció.
Per la seua banda, l’alcalde de Santa Magdalena, ha traslladat al subdelegat la necessitat “que més efectius estiguen presents en el
nostre poble, ja que a pesar que comptem amb
l’estreta col·laboració dels agents de la Guàrdia
Civil d’Alcalà, a vegades es fa necessària una
major presència policial”.

Els alumnes de la Ludoteca de Santa Magdalena van celebrar el, 20 de novembre, el Dia Internacional de la Infància, una efemèride que van
aprofitar per a recordar els drets dels xiquets. En la
sala de projeccions del poliesportiu municipal van
mostrar a les seues famílies un vídeo, en el qual els
alumnes van ser els protagonistes d’una projecció
on es van detallar quins són els seus drets, gràcies
al treball coordinat per les seues mestres durant
les últimes setmanes d’aquest mes de novembre.
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La Generalitat concedeix a Santa Magdalena 100.000 €
per a la contractació de 10 persones

Santa Magdalena participa en la Jornada Comarcal d’Experiències
de Desenvolupament Turístic Sostenible

Els contractats realitzaran tasques de
neteja de cunetes i barrancs

més xicotets lluitar contra el despoblament, per-

Sergio Bou, anuncia que la Generalitat ja ha
resolt la subvenció, a través de la qual, ha decidit concedir 100.000 euros per a la contractació
d’un total de 10 persones, que durant 6 mesos
treballaran dins de brigades forestals.

més ens permeten evitar, en la mesura que ens

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha participat en la Jornada Comarcal d’Experiències
de Desenvolupament Turístic Sostenible, que
s’ha celebrat en la Capella del Convent de Sant
Francesc a Benicarló. Les ponències han estat
inaugurades per l’alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, el vicepresident de Turisme de la Diputació i alcalde de Peníscola, Andrés Martínez i
el Director d’Estratègia Territorial Turística de
l’Agència Valenciana de Turisme, Josep Gisbert.

Les persones contractades es dedicaran a
la neteja i millora de rambles, tallafocs i llits, així
com camins del Parc Natural de la Serra d’Irta.
En aquest sentit, Bou ha explicat que: “estem
molt satisfets amb aquesta nova subvenció de la
Generalitat, que ens permet, sobretot als pobles

què sorgeixen noves oportunitats laborals, que a
és possible, el risc d’incendis forestals, gràcies a
aquest tipus de treballs de neteja”. Bou, d’altra
banda afig que: “és d’agrair que la Generalitat
Valenciana crega en els pobles xicotets i en la
gent que hem decidit fer el nostre projecte de
vida en ells”.
Aquesta subvenció s’emmarca en el Programa d’Ocupació Pública per a realitzar actuacions en el mitjà natural en municipis d’interior.

L’ermita de Sant Vicent ja té aigua potable

Personal del consistori magdalener ha participat en aquestes jornades, en les quals s’ha
parlat dels múltiples recursos, que ofereix el
turisme sostenible, posant-se l’accent principalment en el ciclo turisme, emmarcat dins del turisme natural i rural, una línia de treball en la qual
pretén treballar Santa Magdalena en un futur.
En aquest sentit, Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, afirma que “és molt important
estar en contacte amb altres poblacions, que ja
estan treballant amb el turisme natural, molt en
auge en la nostra comarca i que ens pot reportar
molts beneficis en un futur a la nostra població”.

Santa Magdalena s’adhereix a Edificant per a millorar
i ampliar el CEIP Albert Selma
Bou ha detallat que: “després de parlar amb la
junta de l’AMPA i mostrar tots el seu acord a la inclusió de les obres en el pla Edificant, i votar també
tots a favor en el Consell Escolar, hem donat ja el
pas i ens hem adherit, amb l’objectiu d’aconseguir
el col·legi que els nostres veïns, però sobretot els
nostres xiquets i xiquetes es mereixen”.

L’ermita de Sant Vicent, de Santa Magdalena,
ja disposa d’aigua potable, després que hagen
conclòs els treballs de connexió a la xarxa del
nucli urbà. L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha supervisat l’estat dels treballs, que
ja han conclòs i que serveixen per a proveir als
visitants de l’ermitori d’aigua potable.
“Estem molt contents amb aquesta obra, que permet donar solució a una petició dels veïns de Santa
Magdalena i també dels visitants d’aquest bonic paratge. A més, del subministrament d’aigua potable a
través de la font, s’ha instal·lat una aixeta al costat dels
paellers”, ha explicat l’alcalde de Santa Magdalena.
Les obres han sigut finançades, gràcies a una
subvenció de la Generalitat d’11.101 €, que per-
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metrà també la millora del subministrament de
l’aigua potable en el nucli urbà, “Ara també posarem claus de pas d’aigua i sectoritzarem els
carrers per a evitar haver de tallar el subministrament d’aigua en tots els carrers quan hi ha
alguna fuga en determinats vials”.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
anunciat, que el consistori s’ha adherit al programa
Edificant, el Pla de la Generalitat de construcció, reforma i millora dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, que permetrà la millora i ampliació
del CEIP Albert Selma.

Gràcies a aquest pla l’Ajuntament pot projectar
i executar les obres en les instal·lacions. Es tracta
d’un pla de xoc, contra les aules prefabricades,
amb el qual la Generalitat, pretén construir més
de 200 col·legis i reformar els col·legis i instituts.
“Aquest programa ens permetrà fer realitat el
projecte que des del Consell Escolar, AMPA, adreça del centre i Ajuntament, vam portar reivindicant
des de fa anys per a la millora del nostre col·legi”,
afirma Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
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Santa Magdalena assisteix a la presentació de la
Ruta Camins de l’Orde de Montesa

La Ludoteca lliura els premis als joguets més creatius i originals
Així, en les tres categories establides i després del recompte de les 59 paperetes dipositades en l'urna, la guanyadora en la categoria d'1 a
3 anys ha sigut Emma Sospedra Galarza. De 3 a
6 anys, Martí Vives Sospedra i Aitana Pegueroles
Moya ha aconseguit el premi en la categoria de
6 a 12 anys.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
assistit a Sant Mateu, a la presentació de la Ruta
Camins de l’Orde de Montesa, que discorre pels
municipis, que en el seu moment, van pertànyer
a l’Orde de Montesa i que ha portat a un ciclista,
Tono Chamorro a recórrer un total de 13 localitats.
Chamorro va partir des de Montesa i finalitzava aquest estiu el seu recorregut en Sant Mateu. Es tracta d’un recorregut de més de 300
quilòmetres per poblacions unides per la història d’aquesta ordre. Per a la realització la ruta de
Montesa, el ciclista s’ha recolzat en l’historiador
Josep Cerdà Ballester. La intenció del ciclista,
que és de Llaurí, no és una altra que establir llaços d’unió entre totes les poblacions que van
pertànyer en el seu moment a aquesta important ordre, conjugant esport, història i cultura.

Els alumnes de la Ludoteca Municipal de Sta.
Magdalena han celebrat l'arribada del Nadal
amb el recompte i posterior lliurament dels premis als guanyadors del concurs de fabricació de
joguets, que s'havia engegat per part del centre.

Els tres xiquets han sigut obsequiats amb
material escolar, mentre que tots els participants també han rebut un detall, en agraïment
per la seua participació.
Des de la Ludoteca Municipal de Sta. Magdalena agraeixen a totes les famílies la seua implicació en aquest concurs, en el qual tots els
joguets que s'han creat han sigut molt originals.

La Ludoteca municipal i Espai Respir inicien
les activitats nadalenques
Els alumnes de la Ludoteca Municipal de Sta.
Magdalena i els usuaris de l’Espai Respir han iniciat la programació de les activitats nadalenques de
l’Ajuntament de Sta. Magdalena i ho han fet amb
un taller, que portava per títol, Jove i vell, bon parell.
Durant una vesprada, els alumnes, que realitzen
les activitats extraescolars i els usuaris de l’Espai
van compartir taller, amb la realització de manualitats nadalenques, concretament estels amb els
quals adornar l’arbre de la Ludoteca Municipal.

Al mateix temps, es va obrir una exposició en
la sala de projeccions del poliesportiu municipal,
amb els objectes nadalencs, elaborats pels usuaris de l’Espai Respir i que han confeccionat ells
mateixos amb material reciclat.

La Ludoteca Municipal llueix imatge nadalenca

Finalitzada l’activitat, tots els xiquets es van
encarregar de col·locar els estels en l’arbre i
acabar d’aquesta manera la decoració nadalenca de la Ludoteca.

La Ludoteca Municipal de Sta. Magdalena
s’ha traslladat per uns dies a un ambient màgic,
amb la decoració que s’ha instal·lat en aquest
edifici municipal. Després d’un gran treball dels
alumnes i les seues monitores, el centre s’ha
convertit en una fàbrica de joguines, on es poden observar les joguines, que amb material re-
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ciclat han creat els nens i les seves famílies.
Tots els magdaleners han pogut visitar les
instal·lacions per submergir-se en la màgia nadalenca i al mateix temps votar per les joguines
més originals i creatives, ja que s’han establert
diferents premis, en funció de les categories, fixades per les mestres de la Ludoteca Municipal.
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Sta. Magdalena balla al ritme de les Danses i la dolçaina
El Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís oferien
dissabte 16 de desembre el seu espectacle
de Nadal, emmarcat dins de la programació d'activitats de la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Sta. Magdalena.

Els dos grups van oferir una gran actuació,
en la qual van mostrar al públic el variat folklore de la Comunitat Valenciana, amb tot tipus de
ritmes i músiques, destacant sobretot els més
joves, que van demostrar, la gran pedrera que
són amb una gran evolució en els seus balls.

Programació de
Nadal
2017
AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPÍS
Desembre
Divendres 15
18:00 hores. “Jove i vell, bon parell” activitat conjunta de l’Espai Respir i els xiquets i xiquetes de
l’escola que participen en les activitats extraescolars, es farà una exposició dels treballs realitzats.

Dissabte 16
18:00 hores. Actuació de Nadal del grup de Danses Madaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpis, amb la participació especial del grup
infantil de Danses Madaleneres, al pavelló cobert
del poliesportiu municipal.

Dijous 21
11:00 hores. Arribada del Pare Noel al pavelló poliesportiu, que obsequiarà amb regals als xiquets i
xiquetes del col·legi públic Albert Selma i de la ludoteca municipal. Els xiquets i xiquetes realitzaran
una actuació especial.

Targetes Nadalenques

Dissabte 23

Dibuix: MARC BOSCH CHETO
Infantil 5 anys

11:00 hores. Xocolatada per a tots els xiquets i xiquetes del poble, a la plaça de l’església.
12:00 hores. Arribada a Santa Magdalena del
representant de ses Majestats, el Patge Reial,
que arreplegarà les cartes dels xiquets i xiquetes
del nostre poble per als Reis Mags, a la capella, i
s’exposaran els dibuixos del concurs de Nadal dels
xiquets i xiquetes del col·legi públic Albert Selma.
Organitzat per l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo
Queixalet i amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant el matí es farà recollida de taps a la capella.
18:00 hores. Concert de Nadal de l’Agrupació
Musical Santa Magdalena, al pavelló cobert del poliesportiu municipal.

Dimarts 26

Bones Festes

17:30 hores. Cine infantil. Projecció de la pel·lícula “Cars 3”, a la sala de reunions i projeccions del
pavelló poliesportiu. Organitza l’Associació Juvenil
Pont de l’Agüelo Queixalet. L’associació proporcionarà crispetes per a tots els assistents.

Dimecres 27
11:00 hores. Activitats infantils al poliesportiu
municipal a càrrec del Grup Alcozancos d’Alcalà de
Xivert.

Autor de la felicitació i primer premi del Concurs de Targetes Nadalenques, Marc Bosch Cheto
2n premi. Aya Lemhayaoui
3r premi. Paula Butnari
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Dijous 28 i divendres 29
11:00 hores. Activitats infantils a la plaça Espanya, organitzades per l’AMPA del col·legi públic Albert Selma i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Divendres 29
11:00 hores. Es realitzarà el III concurs de dibuix
d’espècies cinegètiques vives, on els xiquets i xiquetes podran fer el seu propi dibuix. Organitzat
per l’associació de caçadors San Lázaro i amb la
col·laboració de la federació de caça i l’Ajuntament
de Santa Magdalena. Lloc la Capella.

Dissabte 30
11:00 hores. Taller de globoflexia, al finalitzar es
farà l’entrega dels premis i obsequis de la III edició
del concurs de dibuix d’espècies cinegètiques vives, amb globotà final. Organitzada per l’associació
de caçadors San Lázaro, amb la col·laboració de la
federació de caça i l’Ajuntament de Santa Magdalena. Lloc la capella.

Diumenge 31
16:00 hores. A la plaça Espanya, es donarà inici a
la caminada popular Sant Silvestre, pels carrers
de la localitat, per a tots els públics. Inscripció a la
sortida, amb regals per als participants i xocolatada per a tots i totes.
21:00 hores. Sopar de germanor per a tot el poble
al pavelló poliesportiu, amb el “TRIO HURACÁN”.
24:00 hores. A la plaça Espanya es convoca a tots
a l’inici de la festa de fi d’any, amb les 12 campanades, que tindrà la seua continuïtat al pavelló poliesportiu, amb la festa cotilló per a tot el poble. Entrada gratuïta.

Gener
Dimecres 3
11:30 hores. Partits de futbol sala al poliesportiu
municipal amb els xiquets i xiquetes que participen
en les activitats de infantils.
17:30 hores. Cine en família. Projecció de la pel·lícula “Tadeo Jones 2: El Secreto del Rey Midas”
per a tota la família a la sala de reunions i projeccions del pavelló poliesportiu. Organitza l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet. L’associació
proporcionarà crispetes per a tots els assistents.

Dimecres 3 i dijous 4
11:00 hores. Activitats infantils a la plaça Espanya, organitzades per l’AMPA del col·legi públic Albert Selma i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Divendres 5
19:00 hores. Visitaran el nostre poble els Reis
Mags d’Orient, esperem que amb molts regals, en
una jornada màgica plena d’il·lusió per a xiquets i
majors.
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Santa Magdalena

Horari d’atenció al
públic a l’ajuntament
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 13:00 h
Dilluns, dimecres i divendres
A la tarda
Dilluns, dimecres i divendres
de 19:30 a 20:30 h

Alcalde
Tinent-alcalde
Regidor de cultura i
esports

Dilluns, dimecres i divendres

de 19:30 a 20:30 h

Regidora economia

Dimecres i divendres

de 18:30 a 20:00 h

Regidora de serveis
socials i educació

Dimecres i divendres

de 18:30 a 20:00 h

Regidor agricultura i
ocupació

Dimecres i dijous

de 18:30 a 20:00 h

Secretari

Dilluns, dimecres i divendres

de 17:00 a 20:30 h

Oficines
Administratius

De dilluns a divendres

de 09:30 a 13:00 h

Dilluns, dimecres i divendres

de 16:00 a 20:30 h

Assistenta Social
Enginyer municipal
Arquitecte municipal

De dilluns a divendres
Dilluns, dimecres i divendres
Dilluns
2 dilluns cada mes
2 dilluns cada mes

de 09:00 a 13:00 h
de 16:00 a 20:30 h
de 16:30 a 20:00
de 17:00 a 20:30 h
de 17:00 a 20:30 h

Administrativa de
biblioteca

De dilluns a divendres
Dissabtes

de 17:00 a 20:00 h
de 11:00 a 13:00 h

Premsa i Comunicació

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

Tel. 625 05 86 99

Escola Infantil
Ludoteca Municipal
Treballadora Social

De dilluns a divendres
De dilluns a divendres
De dilluns a divendres

de 09:00 a 13:00 h
de 17:30 a 18:45 h
de 09:00 a 13:00 h

Agutzil

SOCIETAT, CULTURA I ESPORT

al dia

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

DIUMENGE
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

DIUMENGE
TANCAT

43

Els Reis Mags omplen d'il·lusió als xiquets de Sta. Magdalena

Sta. Magdalena venera al seu patró Sant Antoni

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

Un any més, Sta. Magdalena ha celebrat,
amb gran èxit la festivitat de Sant Antoni, un
dels patrons de la població. Els majorals, que en
aquesta ocasió han sigut els veïns dels carrers
Sant Bernat, Castell, Nova, Serra d´Irta, Sant
Isidre i Avinguda Luis Torres Morera, han organitzat tant el dilluns 16 com el dimarts 17 un gran
nombre d'activitats de marcat caràcter popular.
Dilluns, van organitzar una sèrie d'activitats
i jocs tradicionals en la plaça de l'església, per
als més xicotets. Posteriorment, va haver-hi una
xocolatada. D'altra banda, en la Capella, s'ha
pogut contemplar una mostra fotogràfica amb
imatges, corresponents a la celebració de Sant
Antoni, que mostren com s'ha desenvolupat la
festa a través dels anys.
En l'església parroquial, mosén Pedro Añó, també durant la vespra es va encarregar de beneir les
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pastes, portades pels majorals i després de la cercavila de la la Agrupació Musical de Sta. Magdalena es procedia a la cremà de la foguera per part
dels Quintos 2017. Com ja és costum, els majorals
també van organitzar un sopar de pa i porta, en el
poliesportiu municipal, que va estar molt concorregut i que va estar amenitzat pel Trio Fantasia.
Pel que fa a la jornada del dia 17, després de

la missa i benedicció dels animals, es realitzava
una actuació del Grup de Danses Magdaleneres i
posteriorment la processó, que comptava amb la
participació de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena. Els actes festius acabaven amb la Gorra,
acte en el qual els majorals de la festa oferien tot
tipus de pastes, tant dolces com salades als participants de la processó i a tots els veïns i visitants.

Les campanes de Sta. Magdalena ja llueixen nova imatge
L'església parroquial de Sta. Magdalena iniciava el 31 de gener una nova etapa, ja que després de mesos de campanya de recollida de
fons, s´aconseguia iniciar el camí de trasllat de
les dues campanes fins al taller de 2001 Tècnica
i Artesania S. L, l'empresa de Massanasa, València, que s´ha encarregat de la restauració de les
mateixes.
El pressupost de rehabilitació ha sigut de
15.681€, dels quals l'Ajuntament de Sta. Magdalena ha aportat 1.200 € i la resta s'han aconseguit gràcies a les donacions i col·laboracions
dels veïns de Sta. Magdalena, que “s'han bolcat
en la rehabilitació. Ens han demostrat que les
campanes són el símbol d'un poble i indistintament de colors polítics o creences ens han ajudat tots els veïns”, ha explicat Mosén Pedro Añó.

El CEIP Albert Selma celebra el Dia de la Pau
Els alumnes del CEIP Albert Selma de
Sta. Magdalena han celebrat el Dia de la
Pau, amb la lectura d'una poesia de Dàmaris Gelabert, en la qual es parla de la màgia
d'un mag per a acabar amb la guerra i les
injustícies en el món. Dos alumnes de cada
classe han sigut els encarregats de recitar
la poesia. Posteriorment, els alumnes de 5é
i 6é interpretaven l'Himne de l'Alegria, amb
la flauta i la resta d'alumnes del centre, van
cantar la lletra composta pel col·legi i adaptada a aquesta música.

La sala del campanar de Sta. Magdalena
compta amb dues campanes, foses per la família Roses. La major, que porta per nom, María
Magdalena, està datada l'any 1940, mentre que
la xicoteta és de 1967.
“L'informe tècnic, elaborat per l'empresa encarregada de la restauració és molt taxatiu respecte a l'estat de les mateixes, ja que el badall
de la campana xicoteta té una banya trencada.
Els equips elèctrics tampoc funcionen i els jous
de ferro estan extremadament oxidats”, detallava Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena, que
considerava “prioritària l'actuació per a poder
recuperar els tocs tradicionals del poble”.
I és que el conjunt es trobava molt deteriorat
i per tant s´ha procedit a la restauració tant dels
bronzes a nivell acústic com de les instal·lacions
auxiliars, perquè aquestes permeten el moviment de les campanes.
2001 Tècnica i Artesania S. L es comprometia
a accelerar tot el procés de restauració perquè
en la major brevetat possible, les dues campanes tornaren a sonar en Sta. Magdalena, ja que
tal com explica l'alcalde: “la gent de Sta. Magdalena sentim el campanar com a nostre i tots
hem pogut gaudir del toc de les seues campanes”. En aquest sentit, l´11 d´abril les campanes
ja estaven de nou al seu lloc i ja lluiexen des del
més alt del campanar de Sta. Magdalena.
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El magdalener, Víctor Cervera, guanya el I Campionat Autonòmic
Nord de Perdiu amb reclam
El Club de Caçadors Sant Lázaro de Sta.
Magdalena, en col·laboració amb la delegació
Territorial de la FCCV, i l'Ajuntament de Santa
Magdalena de Polpís, organitzaven el 4 de febrer
el Campionat Autonòmic Nord de Perdiu amb
Reclam, clasificable per a la prova Nacional que
es va celebrar el 25 de febrer.

L'Associació de Mestresses de casa festeja Sta. Águeda
L'Associació de Mestresses de casa de Sta.
Magdalena, ha celebrat la festa de Sta. Águeda
amb una gran participació per part de les seues
sòcies. Unes 50 dones han assistit a la missa,
oficiada per Mosén Pedro Añó, en l'església par-

roquial i posteriorment han gaudit d'un magnífic
berenar en la seu social de les Mestresses de
casa. Un any més, la patrona de les mestresses
de casa ha sigut la protagonista d'una divertida
vesprada de riures i confidències.

El magdalener, Víctor Cervera, va resultar vencedor de la prova, mentre que el benicarlando,
Elíseo Solsona, obtenia el segon premi. El tercer
classificat va ser Manuel José Górriz i Juan Belmonte va ser quart. José Miguel Marzal, l'altre
participant local va quedar en 6ena posició.
“Gràcies a tots els participants i especialment
als dos caçadors Locals de reclam. També li
done l'enhorabona a Víctor Cervera Colom, com
a guanyador d'aquest Primer Campionat. Ha sigut un gran dia per a tots, col·laboradors, aficionats especialistes, participants i veïns i visitants,
que han decidit pujar a l'Ermita de Sant Vicent a
gaudir d'aquesta modalitat de caça, que forma
part de les nostres tradicions. Felicitats a tots
i totes per a fer possible aquest èxit col·lectiu”,
afirma Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena.
L'ermita de Sant Vicent va acollir la prova,
que va despertar molta expectació, ja que des
de primera hora del matí i en la carpa, instal·lada
per l'Ajuntament de Sta. Magdalena, es va poder
seguir les evolucions dels deu participants en el
campionat, al mateix temps que gaudir d'un bon
esmorzar. Nombrosos afeccionats a la caça i a la
perdiu amb reclam van seguir atents la competició. Finalitzada la prova i després del lliurament
de premis, participants i organització van menjar una deliciosa olleta.

Sta. Magdalena viu el Carnestoltes

Els alumnes de la Ludoteca Municipal de Sta.
Magdalena han celebrat l'arribada de Carnestoltes amb una magnífica desfilada, pels principals carrers del casc urbà. Els xiquets d'educació infantil s'han convertit en xicotets monstres
divertits, mentre que els de primària han sigut
uns autèntics Picapedra. Tots els alumnes s'han
encarregat de confeccionar i elaborar durant la
setmana la disfressa, que tan elegantment han
lluït durant la desfilada.
D´altra banda, els alumnes de l'Escola Infantil Municipal i el CEIP Albert Selma de Sta. Magdalena han gaudit del Carnestoltes i ho han fet
amb una desfilada plena de màgia, imaginació i
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fantasia, en la qual han participat tots els alumnes dels dos centres.

Els xiquets cremen la seua Falla

Mentre els xiquets de l'Escola Infantil es convertien en papallones, els alumnes d'infantil del
CEIP Albert Selma, es transformaven en autèntics cavernícoles. D'altra banda, els xiquets i xiquetes de la classe de primer i segon de primària es disfressaven de gladiadors, els de tercer i
quart de víkings i els alumnes de 5é i 6ºé arribaven des del futur, amb divertida vestimenta.

Els alumnes de la Ludoteca Municipal de Sta.
Magdalena viuen també la festa de les Falles i
després de molts dies de treball, van cremar el
seu monument. La Falla 2017 de Sta. Magdalena
està inspirada en les estacions de l'any i s'ha realitzat amb materials tots reciclats. Un ninot de
neu va ser el que van decidir indultar les monitores. Els xiquets i els seus familiars van passar
una divertida vesprada amb la qual van donar la
benvinguda a la primavera.

Els carrers de Sta. Magdalena s'omplien de
llum i color i molts van ser els pares i familiars, que
van acompanyar als alumnes en la seua desfilada

L'Associació de Mestresses de casa celebra el Dia de la Dona
Sta. Magdalena celebrava, dimecres 8 de
març, el Dia de la Dona, en un esdeveniment,
organitzat per l'Associació de Mestresses de
casa. Unes 50 sòcies de l'entitat es van reunir en

el local social per a berenar i festejar aquest dia
tan especial. Totes les assistents van ser obsequiades amb un clavell, després de passar una
divertida vesprada totes juntes.

Els escolars de Sta. Magdalena celebren el Dia de l'Arbre
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta. Magdalena han celebrat,
el Dia de l'Arbre, enmig d'una gran
jornada de respecte pel medi ambient. La iniciativa s'ha realitzat gràcies a l'Ajuntament de Sta. Magdalena
i la col·laboració del Club de Caçadors San Lázaro, l'AMPA i el Consell
Escolar.
Els escolars eixien a primera hora
del centre caminant cap al nou dipòsit d'aigua potable, lloc en el qual
després d'un esmorzar, oferit per
l'Ajuntament de Sta. Magdalena, foren assessorats i ajudats a plantar un
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Sta. Magdalena inicia la Setmana Santa amb la Benedicció dels Rams

total de 100 alzines, amb les quals han repoblat
tot l'entorn del dipòsit. Cada xiquet ha plantat un
arbre amb el seu nom corresponent, per a poder
fer un seguiment al creixement i evolució del mateix. A més, l'Ajuntament els ha obsequiat amb
un diploma acreditatiu amb la participació dels
alumnes en aquesta jornada de sensibilització.
Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena ha ex-

plicat que: “hem passat un matí molt agradable
i en el qual els xiquets han après com plantar un
arbre i el més important com han de respectar
el mitjà i l'entorn que els envolta”. I és que Bou
afig que “des de l'àrea de Medi ambient i Agricultura de l'Ajuntament sempre estarem disposats
a col·laborar amb aquest tipus d'iniciatives que
se'ns plantegen des del col·legi”.

La plaça de Mosén Paco de Sta. Magdalena acollia, diumenge, 9 d´abril, la tradicional
Benedicció dels Rams, acte que iniciava els
actes de celebració de la Setmana Santa en la
població. Nombroses famílies van participar
en la benedicció.
La programació religiosa seguia dilluns, a les
19 hores amb la confessió comunitària en l'església parroquial. El Dijous Sant, a les 19 hores
van tindre lloc la missa solemne i el trasllat del
Santíssim al monument, mentre que el Divendres Sant, dia 14 a les 10 hores es realitzava el
Via Crucis pels carrers del municipi i a les 19
hores la celebració de la mort del Senyor i la
processó del Sant Soterrament.

Naix l'Associació Local de Lluita contra el Càncer

Dissabte es va fer la solemne Vigília Pascual
a les 19 hores i el diumenge a les 10 del matí
es celebrava la processó de l´Encontre i posteriorment la missa de Pasqua.

Sta. Magdalena conta amb una nova associació, es tracta de l'Associació de Lluita contra el
Càncer, que es crea amb la vocació d'informar i
ajudar a totes les famílies, que necessiten el seu
suport. Una de les seues primeres accions tindrà lloc aquest diumenge, tal i com han informat
des de la junta local.
Aprofitant la festivitat de Diumenge de Rams,
els membres de la Junta van situar un estand a la
plaça de l'església, al costat de la Capella, en el qual
van realitzar la cuestació de l'Associació Espanyola
de Lluita contra el Càncer, amb l'objectiu de recaptar fons per a la recerca d'aquesta malaltia.
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Sta. Magdalena celebra la Pasqua a ritme del Mona Fest

regut sopar de pa i porta, que va estar amenitzat
pel dueto, Emma Duo.

L'Associació Juvenil Pont de l´Agüelo Queixalet
torna a organitzar, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sta. Magdalena el Mona Fest, un esdeveniment programat per al diumenge de Pasqua, amb
l'objectiu d'acabar de passar una bona jornada amb
la música i el bon ambient com a protagonistes.

Però sens dubte, el dia de Sant Vicent han destacat els actes en honor al sant, amb la romeria
des de la plaça de l'església i fins a l'ermita de Sant
Vicent, a primera hora del matí. A l'arribada de la
imatge, sobre les 11 hores, s'ha realitzat la missa
en honor del sant i després d'ella s'han cantat els
gojos a Sant Vicent i s'ha besat la relíquia. Després,
l'esmorzar popular en l'esplanada de l'ermita ha
sigut molt concorregut, fet que també ha propiciat
que siguen nombroses les colles que han passat
un gran dia en l'ermita, lloc en el qual hi ha hagut
ball fins a últimes hores de la vesprada.

En el pavelló poliesportiu municipal i a partir
de les 19 hores, els membres de l'Associació Juvenil van oferir servei de barra. També van preparar tot tipus d'entrepans per a acabar la vesprada del Diumenge de Pasqua enmig d'un gran
ambient, ja que hi va haver discomóvil.

Reunió de l'Associació Local de Lluita contra el Càncer
La recentment creada Associació Local de Lluita contra el Càncer de Sta. Magdalena, després
d'una de les seues primeres accions, la cuestació,
ha realitzat una xarrada informativa, dirigida a tots
els veïns de la població, amb l'objectiu d'explicar
els motius que han propiciat la seua creació. Ana
Maria Baldrich és la presidenta local d'aquesta entitat, que està vinculada a l'Associació Provincial
de Lluita contra el Càncer de Castelló. Baldrich durant la seua intervenció va brindar tot el seu suport
als futurs associats locals i va anunciar que en els
pròxims dies iniciaran una campanya d'informació, dirigida a tots els veïns de Sta. Magdalena.

Els magdaleners gaudeixen d'una gran jornada de Sant Vicent

Els Balls magdaleners a Traiguera
El Grup de Danses Magdaleneres ha participat en la Trobada de Danses de Traiguera. El
grup ha participat a tocant del Grup de Danses
de Godall, de Moncofa i els dos grups locals de
Traiguera.

Multitudinària participació en els actes del
dia gran de Sant Vicent, patró de Sta. Magdalena. L'Associació Amics de Sant Vicent ha sigut,
un any més, l'encarregada d'organitzar tots els
actes, en commeració de Sant Vicent.
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El programa festiu s'iniciava el dissabte amb
sengles cercaviles, un al migdia per part de la
Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, i un altre
a la vesprada, a càrrec de l'Agrupació Musical de
Sta. Magdalena. A la nit, va haver-hi un concor-
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Masdenverge i Sta. Magdalena estrenyen llaços musicals

Jennyfer García Medina guanya el concurs del logo del CEIP Albert Selma
El CEIP Albert Selma de Sta. Magdalena ja disposa de logo, després
que el Consell Escolar convocara un concurs entre els alumnes del centre per a escollir la imatge corporativa, que ha d'identificar al col·legi.
L'alumna de 5é d'Educació Primària, Jennyfer García Medina, ha sigut
la guanyadora del concurs, en el qual han participat la major part dels
alumnes del centre. A partir d'ara, el centre utilitzarà aquest logo, tant
en la futura pàgina web, que està ara en procés de construcció, com en
tots aquells documents i material esportiu del centre.

L'AMPA de l'Albert Selma organitza una xarrada per al foment de l'autoestima
L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena i la
Unió Musical de Masdenverge han realitzat un
intercanvi musical en Sta. Magdalena, concretament en el pavelló poliesportiu, lloc en el qual
van oferir un espectacular concert amb obres
com Coliseum, la banda sonora d'Indiana Jones,
o Into the Storm de Robert Smith, entre altres
destacades peces musicals. Després de la interpretació d'un variat repertori, per part de cadascuna de les formacions, el concert va acabar
amb la interpretació conjunta de diverses obres.

L'AMPA del CEIP Albert Selma de Sta. Magdalena organitzava una xarrada amb l'objectiu d'ajudar
als pares a motivar als xiquets i xiquetes en l'estudi i
augmentar la seua autoestima. Amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Sta. Magdalena i la FAPA Penyagolosa de Castelló, la formadora, Merche Claros, va
ser l'encarregada d'impartir aquest taller per a pares. Es tracta de l'última xarrada organitzada aquest
curs per l'AMPA del col·legi públic magdalener, que
enguany ha decidit potenciar l'escola de pares.

Danses, dolçainers i tabaleters i l´Agrupació Musical de Sta.
Magdalena participen a les Festes de Castelló
Sta. Magdalena ha estat present, un any més,
a les festes fundacional de Castelló. Les danses
i els dolçainers van participar a la cavalcada del
Pregó, mentre que els membres de la banda ho
van fer a la desfilada de Gaiates. D´altra banda, l´alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, va
participar en els actes del Dia de la Provincia, on
es va retre homenatge a diferents personalitats
castellonenques.
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El musical del Rei Lleó protagonitza el Festival de Fi de Curs del CEIP
Albert Selma
Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena tancaven les classes i ho feien al ritme
del musical de la coneguda pel·lícula de Disney, El
Rei Lleó. Tots els alumnes i professors s'han implicat al màxim amb acurades coreografies, que
han posat el colofó a aquest curs escolar.
D'altra banda, durant l'acte, que ha tingut lloc
en el pavelló poliesportiu municipal, sota l'atenta
mirada de nombrosos familiars, s'ha procedit a la
graduació dels alumnes, que acaben, d'una banda
la seua etapa infantil i d´una altra, la de primària.
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Tírig i Sta. Magdalena viuen un cap de setmana ple de música

Per la vesprada, l'AMPA del CEIP Albert Selma organitzava tallers de jocs tradicionals. La

festa de Fi de Curs culminava amb un sopar de
pa i porta en el pati del col·legi.

Gran èxit del Water Festival de Sta. Magdalena

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena, en el
marc del XIV programa d'Intercanvis Musicals
de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, organitzava un concert juntament amb la Banda de Música Santa Quitéria
de Tírig, en el pavelló poliesportiu de la localitat,
que va servir per a amenitzar una calorosa vesprada de juliol amb la seua refrescant música.

Amb el patrocini de l´Institut Valencià de Cultura i la col·laboració de l'Ajuntament de Sta.
Magdalena, l'Agrupació de Sta. Magdalena i la
Banda de Música de Tírig, van interpretar un variat repertori amb obres de Miquel Ibiza, James
Swearingen, Francisco Tello o Hugo Chinesta,
entre altres mestres. El dia abans, foren els músics de Sta. Magdalena els què es van desplaçar
fins a Tírig per a oferir el seu repertori.

Espectacular Fi de Curs de l'Escola de Música de Sta. Magdalena

Més de 250 persones van donar la benvinguda a
l'estiu en Sta. Magdalena, gràcies al Water Festival,
organitzat per l'Associació Pont Juvenil de l´Agüelo
Queixalet en la piscina municipal. Aquest esdeveniment, en aquesta edició ha sigut molt especial, ja
que l'associació en celebrar el seu desè aniversari
ha introduït una sèrie de novetats. El mateix dissab-

te, a la vesprada es van col·locar inflables aquàtics,
que van fer les delícies, sobretot dels més joves. A la
nit, va haver-hi una torrà, que va contar també amb
una massiva afluència i ja ben entrada la nit, la música i els còctels van prendre la piscina municipal.
Des de l'organització del Water Festival valoren molt
positivament el transcurs d'aquesta festa.

El CEIP Albert Selma llueix nova imatge
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música. Acompanyats dels membres de la banda juvenil de la Societat Musical, La Alianza, de
Vinaròs, van oferir una audició de finalització de
Curs, en el pavelló poliesportiu, on van demostrar els coneixements adquirits durant el curs,
que acaba de finalitzar.

Finalitzat el curs escolar, la direcció del CEIP Albert Selma de
Sta. Magdalena, es va posar a
treballar en la millora de les instal·lacions de cara al pròxim curs.
En aquest sentit, al mes de juny
finalitzaven els treballs d´embelliment, de la façana principal del col·
legi, que estrena renovada imatge.

17 vam engegar un concurs entre l'alumnat, per a crear el logo
del col·legi, ja que no teníem, i
en diversos consells escolars
vam proposar, dins de la nostra
idea de fer més atractiu el col·
legi, que es pintara el logo i ara
ja és una realitat”, ha explicat
Mar Foix, directora del centre.

El pintor benicarlando, Miguel Pruñonosa, s'ha encarregat de donar vida al logotip del
centre, obra de Jennyfer García, que s'ha pintat en la façana
principal. “Durant el curs 2016-

Aquests treballs han sigut pagats pel CEIP Albert Selma, que
en pròxims cursos té la intenció de
continuar millorant la imatge del
pati i les aules, per a fer-les més
vistoses i atractives per als xiquets.

Els alumnes de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena deien adéu
al curs 2016-17 i ho van fer al ritme de la bona

La jornada també va servir perquè els joves
músics de Vinaròs i Sta. Magdalena prengueren
contacte entre ells i intercanviaren experiències,
ja que van gaudir d'una divertida vesprada en la
piscina municipal i d'un berenar, obsequi de la
junta de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena.

Massiva participació en les Festes de la Joventut de Sta. Magdalena
Sta. Magdalena va viure una gran jornada festiva, organitzada per l'Associació Juvenil Pont de
l´Agüelo Queixalet de Sta. Magdalena, que en el
seu desè aniversari va programar un bon nombre d'activitats, dirigides a tots els públics per a
celebrar les Festes de la Joventut.
El programa s'iniciava amb la travessia al
pont de l´Agüelo Queixalet, que és el que dóna
nom a aquesta entitat. Finalitzada la travessia
i acompanyats d'una xaranga, va haver-hi una
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desfilada pel casc urbà, que finalitzava en la plaça de l'Ajuntament, lloc en el qual es va lliurar
una batalla d'aigua i on es van donar el tret de
sortida a les Festes de la Joventut.
Paral·lelament, el motoclub de Bar en Bar,
organitzava una vesprada de motos, amb carreres de lents i diverses activitats en les quals els
moteros van demostrar la seua perícia al volant.
La vesprada va estar amenitzada pel grup local
Cibyl•la Portman.
D'altra banda, en el poliesportiu es va poder
gaudir de la III Vesprada del Pinxo i la cervesa,
ambientada amb la música d'una xaranga, a
més de tenir lloc el IX Concurs de Cocs Dolços
i Salats, en el qual van participar unes 10 persones, resultant guanyadors, d'una banda el postre
dolç fet per Aroa, Maura i Laura i en la categoria
de salat, l'elaborat per Edurne i Eneko.
A la nit, unes 300 persones van participar en
el sopar de Pa i Porta i posteriorment el plat estrella de les Festes de la Joventut, va ser l'actuació de la Banda del Coche Rojo.

Sta. Magdalena viu amb intensitat les seues Festes Patronals
Entre el 21 i el 30 de juliol Sta. Magdalena ha
celebrat les festes en honor a María Magdalena i
María Inmaculada
La regidories de Festes i la Comissió de Festes de Sta. Magdalena han organitzat un intens
programa festiu entre els dies 21 i 30 de juliol,
per a commemorar les Festes Patronals, en honor a María Magdalena i María Inmaculada.
El tret d'eixida a les Festes Patronals, es donava el divendres 21 de juliol, amb l'acte d'exaltació de les Festeres i Fester d'aquest 2017, en
el qual va exercir de mantenedora la periodista
magdalenera, Laura Puig, mentre que la també
periodista, Irene Pitarch, fou la presentadora de
tan emotiu acte. Vicent Lacruz, Laura Álvarez i
Leonor Sospedra, són enguany els màxims representants festius d'unes celebracions, que
estan marcades sempre pel seu caràcter obert
i participatiu.
El primer dia de festes es tancava amb l'ofrena de flors a la patrona i revetla de gala, gratuïta,
en el pavelló poliesportiu municipal amb l'orquestra València.
El dissabte 22 de juliol, els veïns de la població celebraven la festivitat de la seua patrona,
María Magdalena. A les 12 hores va haver-hi missa i a les 13 hores la tradicional ‘soltà’ de coloms
i traca a càrrec de Pirotècnia Tomás. A la vesprada, destacava la processó amb la imatge de la
patrona i ja a les 22 hores el concert de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena, que enguany va
tindre un caràcter benèfic.
També durant aquesta jornada va obrir les
seues portes, en la Capella, l'exposició de pintura dels alumnes de Maite Baldrich. El primer cap
de setmana festiu, es tancava amb el segon dels
dies de marcat accent religiós, amb la festivitat
de María Inmaculada. A més, de la missa i processó, destacava l'actuació del Grup de Danses
Magdaleneres i la Colla de Dolçainers, ‘Polpís’ i el
Grup de Danses de La Torre d'en Doménec.
Pel que fa a la setmana del 24 al 30 de juliol,
destacava el dilluns 24 el muntatge de cadafals
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i la vesprada de disfresses, amb la qual es van
iniciar els festejos taurins, que es van perllongar
durant tota la setmana. També el dilluns 24 va
tindre lloc un dels actes més multitudinaris, el
sopar de ‘tombet de bou’ en el poliesportiu municipal, que va estar amenitzat per un trio.

que aquests dies han vingut a Sta. Magdalena a
gaudir de les nostres festes, que cada any són
més participatives i multitudinàries ». Finalment
l'alcalde ha destacat l'absència d'incidents
greus durant el desenvolupament de les Festes
Patronals.

La programació va continuar el dimarts amb
la ‘Torrà’ de sardines i posterior exhibició de vaques, a càrrec de la ramaderia Iván Miró de la
Ribera, mentre que a la vesprada fou el torn dels
bous de Pedro Fumat “El Charnego”. A la nit, va
haver un espectacle humorístic en el poliesportiu i posterior festa del pijama amb discomóvil.
Ja en l'equador de les Festes Patronals de
Sta. Magdalena, el dimecres destacava el Dia
de les Paelles i a la vesprada l´Orxatada, en el
pavelló poliesportiu. També s'inaugurava durant
aquesta jornada la segona exposició, Mans Artesanes, en la Capella.
El dijous, 27 de juliol va haver bous, concretament de la ramaderia Benavent de Quatretonda
i va actuar la rondalla de música tradicional, Fartabelitres i La Romàntica del Serradal.
Els més xicotets també van tindre el seu espai
amb la solta d'un bou alternatiu, el divendres i el
dissabte a les 21.30 hores, així com el dissabte a
les 11.30 que es va realitzar una entrada de bous
a l'estil Sant Fermí. A més, el diumenge, a la plaça Mosén Paco, es va realitzar un conta contes,
a càrrec de Marta Ramón, sota el títol Sophie´s
lighthouse.
Els bous embolats vam tindre lloc divendres
28, de Germán Vidal de Cabanes i el dissabte 29
d'Iván Miró de la Ribera, mentre que l'Orquestra
La Cruzada, va animar la vetlada del divendres
i Jamaica Show ho va fer el dissabte últim de
festes. Un castell de focs artificials, disparat per
Pirotécnia Tomás de Benicarló posava la guinda
a una setmana d'intenses celebracions.
« Tanquem el capítol de Festes 2017 i ens posem ja a treballar en les del pròxim any, no sense
abans felicitar a tots els que han participat de les
Festes pel seu civisme i pels bons moments, que
tots en convivència, hem passat durant aquests
dies », ha destacat Sergio Bou, alcalde de Sta.
Magdalena, per a qui ha quedat demostrat que
« som un poble acollidor i són molts els visitants,
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Més de 300 puntaires es donen cita a Sta. Magdalena
Sta. Magdalena acollia, al mes de setembre,
la XVII Trobada de Puntaires, organitzada per
l'Associació de Puntaires de la localitat, en col·
laboració amb l'Ajuntament del municipi. Més
de 300 persones, procedents de diferents comarques de les províncies de València, Castelló, Barcelona i Tarragona, s'han donat cita en
aquest esdeveniment, que tenia lloc durant tot
el matí en la plaça Espanya, i que ha sigut visitat
per nombrosos veïns i afeccionats a l'art tradicional dels boixets.
Després de l'esmorzar de tots els participants, l'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou,
acompanyat de la corporació municipal i dels

Festers 2017 visitava l'exposició de treballs, de la
Capella. Allí, les puntaires magdaleneres demostraven el gran esforç, que realitzen durant l'any,
en la confecció i elaboració de diferents peces
d'artesania, fetes amb diferents tècniques.
“Per a Sta. Magdalena és tot un orgull poder
acollir-vos en aquesta reunió, que organitza tan
fantàsticament l'associació local de puntaires.
Esdeveniments com aquest esperem que contribuïsquen a augmentar la passió de més persones per aquestes tècniques, que formen part
de la nostra tradició”, afirmava Sergio Bou, alcalde de Sta. Magdalena durant la seua intervenció.
Durant la jornada es realitzava
un sorteig de regals entre els assistents i s' obsequiava a tots amb un
detall per part de l'organització.
Gran nit d'Halloween benèfica, la
que es vivia el dissabte, 28 d'octubre, en Sta. Magdalena, organitzada
per l'Associació Local de Lluita Contra el Càncer de Sta. Magdalena,
en col·laboració amb l'Ajuntament
de la localitat, els xiquets de la Ludoteca Municipal i els joves artistes
de Creant Art, Cibil.la Portman, Panderia Marín i els dj´s Ferrán Cheto i
Borja Sospedra.

63

Música de cabaret per a festejar Sta. Cecilia

Sta. Magdalena recapta prop de 1300 euros per a la recerca
oncológica
L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena celebrava la festa de la seua patrona, Sta. Cecilia,
amb un concert extraordinari, en el pavelló poliesportiu, que va estar ambientat en la música
dels anys 20. Amb una cuidada escenografia,
pròpia dels cabarets i night clubs dels anys 20,
els músics van interpretar obres de King Oliver,
Duke Ellington i Louis Armstrong, sota la direc-

Unes 200 persones es van sumar a aquest
esdeveniment, que va aconseguir recaptar 1300
euros, que es destinaran a la recerca oncològica
i que es van obtenir gràcies a les consumicions
de la barra i la venda de polseres Candela.
El sopar va tenir com a temàtica la nit d'Halloween, i el pavelló va ser ambientat per a l'ocasió amb un cementeri i photocall, que va estar
molt concorregut per part dels veïns, que també es van disfressar. De fet, Aitana Pegueroles,

ció de Sergio Tortajada Gómez.
La festa de Sta. Cecilia d'enguany va servir també per a donar entrada a tres joves músics. Laura
Beltrán Sánchez, al clarinet, Eric Burgos Segura, al
trombó de vares i Hugo González Cervera, a la percussió, que ja s'han incorporat a les files de l'Agrupació Musical de Sta. Magdalena. La festa va acabar amb un sopar de germanor de tots els músics.

David Bonet i Claudia Cid, es van alçar amb el
premi a la millor disfressa en cadascuna de les
categories, establides per l'Associació de Lluita
contra el Càncer.
Des del col·lectiu local agraeixen tota la col·laboració, que han rebut per al desenvolupament
d'aquest esdeveniment solidari, així com tots els
beneficis obtinguts, que contribuiran a ampliar i
investigar en la lluita contra les malalties de caràcter oncològic.

El fort temporal de vent provoca la caiguda d'un pi a Sta.
Magdalena
Les fortes ràfagues de vent que van bufar al
mes de novembre a Sta. Magdalena, van provocar la caiguda d'un dels pins del carrer Alcalà.
L'arbre queia damunt de la tanca d'un habitatge, encara que afortunadament no va provocar
danys personals. Efectius de la brigada municipal de l'Ajuntament de Sta. Magdalena, es van
encarregar de retirar l'arbre i mantenir vigilats
la resta de pins d'aquest vial, ja que estan molt
pròxims als habitatges.
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El Bisbe confirma a 15 joves de Sta. Magdalena
Sta. Magdalena rebia la visita pastoral del
Bisbe de la Diòcesi de Tortosa, D. Enrique Benavent, que va estar en la població per a confirmar
a 15 joves. Atenent a una petició realitzada pels
joves, durant l'anterior visita del Bisbe a la localitat, Benavent va accedir a imposar el sagrament
de la confirmació a aquests 15 joves de la població, en l'església parroquial de Sta. Magdalena.

Les Mestresses de casa celebren Sta. Caterina amb un berenar

L'Associació de Mestresses de casa de Sta.
Magdalena celebrava la festivitat de Sta. Caterina
i ho feia amb un berenar en la seua seu. Les sòcies

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena a la recerca de
l'excel·lència

Leire Pegueroles sisena en el campionat PE85 de motocròs de Vinaròs
La jove magdalenera, Leire Pegueroles, s'ha
classificat en sisena posició en el campionat de
Peque enduro de la Comunitat Valenciana, que
es disputava a Vinaròs. Leire ha sigut l'única fémina participant en la categoria PE85, de Vinaròs, valedora per al campionat de la Comunitat
Valenciana. L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio
Bou, felicita a Leire i l'anima a seguir sumant
èxits dins del món del motociclisme.

D'aquesta manera, la junta directiva de l'entitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sta.
Magdalena, ha apostat per professionalitzar més
totes les activitats de la formació i els ensenyaments, que s'imparteixen en el local de la banda.

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena amb
l'objectiu de millorar els ensenyaments, que
s'imparteixen en la seua escola de música, ha
procedit a ampliar el nombre de professors, que
es dediquen a l'ensenyament musical, així com
a millorar les cobertures, que ofereix als seus
alumnes. En l'actualitat, una vintena de joves
reben classes de llenguatge musical i instrument en Sta. Magdalena.

“En el nostre afany de millorar la qualitat de
la banda i dels músics, que s'incorporen a ella,
hem fet un pas més i estem millorant totes les
cobertures, que oferim als nostres alumnes”, ha
explicat Vicent Pegueroles, president de l'entitat. “Per a nosaltres és molt important que els
xiquets de Sta. Magdalena tinguen les mateixes
oportunitats, que uns altres que resideixen en
poblacions més grans, volem que tinguen una
formació similar i d'ací el nostre interès a anar
professionalitzant a poc a poc la banda”.

Els alumnes de l'Escola de Música celebren Sta. Cecilia
Els alumnes de l'Escola de Música de l'Agru-

de l'entitat van gaudir d'una exquisita xocolatada,
preparada per la Junta de l'Associació i van compartir una divertida vesprada de confidències.

Les Mestresses de casa magdaleneres de visita a Benassal i Castellfort
L'Associació de Mestresses de casa de Sta.
Magdalena ha estat d'excursió per l'interior de
la província de Castelló. Concretament han visitat, Ares, Benassal i Castellfort. A Castellfort
van tenir l'oportunitat de recórrer el Santuari de
la Mare de Déu de la Font, lloc en el qual roman
oberta l'exposició La Llum de la Memòria.

L'Associació de Mestresses de casa reparteix els seus lots
nadalencs

pació Musical de Sta. Magdalena van celebra la
festivitat de Sta.Cecilia patrona dels músics. Els
joves músics van ser obsequiats per la Junta Directiva de la formació musical amb una exquisida xocolatada, compartint així una divertida
vesprada de festa.
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La Junta Directiva de l'Associació de Mestresses de casa de Sta. Magdalena ha felicitat el
Nadal a les seues sòcies i ho ha fet amb el tradicional repartiment dels lots de Nadal. Tots els
seus associats són obsequiats, com és costum,
amb uns productes propis d'aquesta època de
l'any. Des de l'Associació desitgen, d'altra banda
a tots els magdaleners Bones festes.
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El Pare Noel visita als alumnes de l'Escola Infantil i del CEIP Albert
Selma de Sta. Magdalena
Els xiquets del CEIP Albert Selma han oferit
al Pare Noel una brillant actuació amb tot tipus
de nadales. Des dels més xicotets, fins als més
majors del col·legi han mostrat els seus dots
com a artistes sorprenent a Santa Claus.

Els alumnes del CEIP Albert Selma de Sta.
Magdalena i de l'Escola Infantil han rebut la visita del Pare Noel, que amb la seua impressionant
Harley, ha recorregut els principals carrers del
casc urbà, fins a arribar al pavelló poliesportiu,
lloc en el qual l´ esperaven impacients i amb
molta il·lusió els alumnes de tots dos centres.

a Sta. Magdalena, pujat a un espectacular carruatge i va arreplegar totes les cartes dels xiquets magdaleners.

els assistents a aquest acte van ser obsequiats
també amb un got de xocolata calenta, amb el
qual combatre les baixes temperatures.

D'altra banda, la vesprada del diumenge, 24
de desembre, va ser el Pare Noel, el que va arribar a Sta. Magdalena, acompanyat dels membres del Motoclub de Bar en Bar, que van organitzar la visita de Santa Claus a la població. Tots

Finalitzada l'actuació, des de l'Ajuntament
s'ha fet lliurament dels premis als guanyadors
del Concurs de la Targeta Nadalenca. Paula Butnari, s'ha alçat amb el tercer premi, mentre que
Aya Lemhayaoui ha aconseguit el segon. El primer premi ha sigut per a Marc Bosch Cheto.
Després del lliurament de premis, el Pare
Noel ha obsequiat a tots els xiquets de l'Escola Infantil i del CEIP Albert Selma amb regals, ja
que s'han portat tots molt bé durant l'any.

L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena celebra el Nadal amb un
espectacular concert
L'Agrupació Musical de Sta. Magdalena ha
celebrat l'arribada del Nadal amb un espectacular concert, que va comptar també amb la participació dels alumnes de l'Escola de Música de la
formació. El repertori, amb música basada en el

període de l'any en el qual ens trobem, va sorprendre al públic assistent, que a més va interactuar amb la banda, en una divertida jornada
amb la música com a protagonista.

El Patge Reial i Pare Noel protagonitzen el Nadal a Sta. Magdalena
L'Associació Juvenil Pont de l´Agüelo Queixalet de Sta. Magdalena organitzava, el dissabte 23 de desembre, l'arribada del Patge Real de
SSMM, que des de la Serra d´ Irta, va baixar fins
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a la població per a rebre les cartes, que els xiquets de la localitat, han escrit a Melchor, Gaspar i Baltasar. Després d'una xocolatada per als
xiquets i les seues famílies, el Patge va arribar

69

Pluviometria
el més fresc amb 9,1ºC... El 3 d’agost va
registrar la màxima de tot l’any amb
36,9ºC i una mitjana-diària de 29,6ºC,
i el 8 de gener la més baixa amb -0,4ºC,
sent el 18 de gener el més gèlid amb
una mitjana-diària de tan sols 4,1ºC.

Ajuntament
(oficines).......................................964 415 070
(fax).............................................. 964 415 162
(agutzil)........................................ 686 465 314
(alcaldia)....................................... 626 058 211
Centre de Salut
(Santa Magdalena)...................... 964 158 140

Respecte al vent, cal destacar les dos
grans mestralades del 8 de febrer i 13 de
novembre, amb ràfegues màximes de
91,7 i 88,5 km/h. respectivament, on esta última
va provocar danys al poble amb la caiguda d’un
pi al carrer Alcalà.

Centre Mèdic d’Alcalà
(matins).......................................964 336 030
(vesprades) Urgències i ambulància.964 336
035

A pesar que l’any 2016 el vam tancar amb un
registre de 471,7 mm. per les intenses pluges de
desembre, és extremadament preocupant els
310,7 mm. acumulats fins a novembre/2017.
Una forta sequera que no només afecte les nostres comarques, si no també a tot el conjunt de
l’estat espanyol i península, amb els embassaments i conques en mínims històrics.

La pressió atmosfèrica més alta s’ha donat
el 5 de desembre amb 1037,4 hPa i la més baixa
el 3 de març amb 996,0 hPa.

Farmàcia....................................... 96 441 5057

Pràcticament els nostres camps subsisteixen dels 205,7 mm. caiguts en tot l’ hivern. Fins
i tot el sec estiu ha superat amb 52,3 mm. a les
dos estacions més plujoses de l’any com són la
primavera (43,7 mm) i la tardor (9,0 mm).

Ximo Vives

¿Canvi climàtic? Molts ens preguntem els
darrers anys. “Ni plou quan ha de ploure”;
“cada vegada fa més calor”; “enyorem els temporals de la tardor de sempre”, ... .

L’únic temporal de l’any s’ha donat en gener (del 19 al 23) amb 135,6 mm., sent el 20
el més plujós amb 98,5 mm., pluges que van
despertar per moments a la Rambla d’Alcalà al
seu pas pel poble.
Respecte a les temperatures, la mitjana del
passat any 2016 va ser de
17,1ºC (una dècima menys
respecte a l’any anterior).
En 2017, el juliol ha sigut el mes més càlid amb
25,4ºC de mitjana i el gener
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Telèfons d’interés

Altres fenòmens atmosfèrics: fins a 10
tronades s’han apropat al nostre poble, cap
d’elles amb pedra (destacant la tempesta del
29 d’agost amb 18,3 mm.), i 8 matinades amb
boira de curta durada.

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

2017
161,7
20,8
24,3
22,3
5,2
15,9
0,2
43,8
7,6
8,6
0,3

2016
2,6
12,0
86,3
58,8
36,7
12,8
0,4
2,1
24,2
27,9
84,4
123,5

310,7

471,7

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

Hospital Comarcal de Vinaròs.... 964 477 000
Grup de Danses Madaleneres.....679 305 743

I.E.S. Serra d’Irta......................... 964 336 085

Colla de Dolçainers

C.E.I.P Albert Selma.................... 964 336 065

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

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

Telèfons associacions locals

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

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

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

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

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

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

(Període 2017: de gener a novembre)
(Pluviòmetre Hellmann 200 / Estació Davis
Vantage Vue)
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Ple ordinari 17 de
març

PLENS
de l’ANY 2017
A continuació detallem els plens celebrats en la població al llarg
del 2017 i en els que s’ha donat conte de tot tipus d’informacions
relacionades amb els acords adoptats pel consistori.

Ple extraordinari mes
de gener
Amb data 11 de gener de 2017 va tindre lloc
el plenari extraordinari a l´Ajuntament de Sta.
Magdalena, on es va aprovar, per unanimitat, el
lloguer d´una finca rústica de
390.696 m2 a l´empresa Mármoles Serrat,
per a l´explotació i extracció de pedra. El preu
d´arrendament es fixa en 28.000 €/any
En el mateix ple es va donar llum verd, també per
unanimitat, al nomenament del jutge de pau. Haventse presentat Ester Beltrán, Vicente José Bou Marín
i Manuela Tuyas i atenent l´experiència de Tuyas al
capdavant del jutjat, s´aprova el nomenament de
Manuela com a jutge de pau. Igualment s´informa
que Ester Beltrán no pot concórrer a aquesta plaça,
perquè no cumpleix amb el requisit de residència a
Sta. Magdalena.
D´altra banda, al plenari es va aprovar el pressupost
municipal, per unanimitat de tots els grups polítics.
Els comptes magdaleners per al present exercici
estan xifrats en 844.474 euros, destinats 166.231
euros per a inversions reals, als que caldrà afegir els
100.000 € del conveni amb la Diputació de Castelló,
que permetran finalitzar les obres de l´Edifici Social.
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Respecte al deute, es planteja la reducció per
amortització en aquesta anualitat d’un 12%.

Ple ordinari 10 de
febrer
L´Ajuntament de Sta. Magdalena durant la sessió
plenària acordava encomanar a l’Ajuntament de
Vinaròs, la contractació de l’empresa encarregada
de realitzar el programa de diagnòstic del territori,
a l’empara de l’ORDRE 12/2016, de 29 de
juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual
s’estableixen les bases reguladores del programa
de foment dels acords territorials en matèria
d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat
Valenciana. Al mateix temps, s´ha aprovat el conveni
de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments
de Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicarló, Peníscola,
Càlig, Santa Magdalena de Polpís, Sant Jordi i Sant
Rafel del Riu, entitats totes elles adherides al PACTE
TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ MAESTRAT
LITORAL, i pel qual es formalitzarà l’encomana de
gestió de referència.

El consistori de Sta. Magdalena ha acordat
en aquest plenari la sol·licitud de les obres de
finalització de la planta baixa de l´edifici social, amb
un pressupost de 63.042 €, per què siguen incloses
dins del Pla Castelló 135. De la mateixa manera,
també s´acorda demanar 26. 957 € per al pagament
de despeses de personal funcionari.
Per un altre costat, s´ha adjudicat per un període
de 8 anys, a la mercantil Mármoles Serrat, el contracte
d´arrendament d´una finca rústica de 390.696 m2.
Finalment, l´Ajuntament de Sta. Magdalena ha
declarat com a Serveis Públics del consistori, tots els
recursos, que s´integren dins dels Serveis Socials.

Ple ordinari 7 de juny
Per unanimitat de tots els grups polítics de
l´Ajuntament s´ha donat llum verda al projecte
de construcció de les obres del Conveni amb la
Diputació de Castelló per a la finalització de les obres
de la Planta Baixa de l´Edifici Social. Els arquitectes,
Javier Albiol Vidal i Cristina Albiol Guimerà, són els
redactors d´aquest projecte, que té un pressupost
de 101.696 €.
D´altra banda, s´ha aprovat l’adhesió de
l’ajuntament de Santa Magdalena de Polpís al
conveni tipus de col·laboració amb la Generalitat
Valenciana a través de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Publiques i vertebració del Territori per al
foment de la rehabilitació edificatòria, regeneració i
renovació urbana, el que es coneix com Pla Renhata.
També es dóna compte de la sol·licitud d´inici
de l´Evaluació d´Impacte Ambiental i Territorial
Estratègica de la modificació puntual del Projecte de
Delimitació de sòl urbà, per a la qualificació de sòl
dotacional educatiu, que ha de permetre l´ampliació
i millora del col·legi públic, Albert Selma.

Ple extraordinari 10 juliol
El plenari per unanimitat dels regidors presents,
aprova el programa de les Festes Patronals de Sta.
Magdalena.

plens
Ple ordinari 28 juliol

Entre els principals punts en l´ordre del dia,
destaca l´adjudicació de la contractació de la
finalització de les obres de l´auditori, a l´edifici social,
on la direcció de l´obra se li atorga a l´arquitecte,
Javier Albiol. Al mateix temps, s´ha autoritzat l´import
de 101.696 € per a la construcció de les obres.
Per un altre costat, s´ha aprovat el projecte de
connexió del pou de la canonja.

Ple extraordinari 9 agost
el plenari de la corporació municipal acorda iniciar
el procediment d´adjudicació del contracte d´obres
per a la finalització de l´auditori, ubicat a la planta
baixa de l´Edifici Social.

Ple extraordinari 4
d´octubre
En la sessió plenària s´aproven els festius locals
per unanimitat, fixant-se el 17 de gener de 2018,
Sant Antoni i el 9 d´abril, Sant Vicent.
També s´estableixen els festius escolars per al 13
d´octubre de 2017, 7 de desembre de 2017 i el 30
d´abril de 2018.
Altre punt destacat de la sessió plenària ha sigut
l´adjudicació de les obres de finalització de l´auditori
a l´empresa Woodcom Global S. L, per un termini
d´execució de 3 mesos.

Ple extraordinari 3 de
novembre
l´Ajuntament de Sta. Magdalena ha aprovat la
certificació no.1 de les obres de “Finalització de les
obres en Local Polifuncional. Edifici Social Auditori”,
expedida per l’arquitecte director Sr. D. Javier Albiol
Vidal, aprovant igualment la factura 17068 de 30
d’octubre de 2017 de Woodcom Global S.L, per
57. 046,33 euros, corresponents a la certificació
primera de les obres incloses en el conveni signat
entre l’Excma. Diputació Provincial de Castelló i
l’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís per a la
realització de les obres.
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ANY 2017

Subvencions amb el vist i plau aprovades 2017
Sol.licitades Cost a justificar

22.154,69 €

20.020,00 €

20.020,00 €

UNITAT DE RESPIR FAMILIAR (ESPAI RESPIR) DIPUTACIO DE CASTELLO

7.008,00 €

7.008,00 €

7.008,00 €

3

PLA D'OCUPACIÓ 2017 DIPUTACIO DE CASTELLO

4.850,00 €

4.850,00 €

4

PLA DE COOPERACIÓ D'OBRES I SERVEIS DIPUTACIÓ CASTELLÓ 135

90.000,00 €

5

PROGRAMA D'IGUIALTAT (AMES DE CASA) GENERALITAT VALENCIANA

6

EQUIPAMENT SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS GENERALITAT VALENCIANA

8

MANTENIMENT DE PISTES I CAMINS, AMB RETROEXCAVADORA I DESBROÇADORA DIPUTACIÓ

9

ESTRATEGIA PROVINCIAL 2017 CURSOS DE FORMACIÓ DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

1

SERVEIS SOCIALS GENERALS GENERALITAT VALENCIANA

2

10 CONVENI DE COL.LABORACIO PER A LA FINALITZACIO DE LES OBRES DE L'EDIFICI SOCI-CULTURAL. DIPUTACIO DE CASTELLO

DOLORETES SOSPEDRA ORTÍ				

16/08/1929 al 03/01/2017

4.850,00 €

MANOLO SOSPEDRA BRETO				

18/01/1935 al 07/01/2017

90.000,00 €

90.000,00 €

DOLORES MARÍN CERVERA				

12/09/1936 al 06/03/2017

6.000,00 €

6.000,00 €

2.833,80 €

DOLORES VINUESA JOVER				

31/03/1929 al 17/03/2017

627,59 €

627,59 €

627,59 €

6.720,00 €

6.720,00 €

6.720,00 €

AMADOR BOU AICART				

17/06/1969 al 01/04/2017

EMILIO LÓPEZ JORDÁN				

14/11/1952 al 08/04/2017

RAFAEL LAZARO ROIG				

13/09/1932 al 16/04/2017

JOSEFINA PAUNER FERRERES				

04/05/1923 al 31/07/2017

SERGI CURCOY FILLET				

07/07/1996 al 11/09/2017

JUAN DIAZ CODINA				

06/12/1943 al 14/09/2017

VICENTE GONZALEZ BOU				

08/08/1937 al 08/11/2017

ROSER GIBERT ROCA				

27/08/1958 al 30/11/2017

JAIME SOSPEDRA PEÑA				

22/03/1946 al 03/12/2017

105.927,02 € 105.927,02 € 100.000,00 €

11 EQUIPAMENT PER A CLUBS DE LA TERCERA EDAT. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

1.272,62 €

768,00 €

708,00 €

12 VIATGES PERSONES MAJORS. DIPUTACIO DE CASTELLO
VIATGES AMES DE CASA. DIPUTACIO DE CASTELLO
13 PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS 2017. GENERALITAT VALENCIANA

34.795,84 €

14 FOMENT DE L'OCUPACIO DE PERSONES JOVENS QUALIFICATS. GENERALITAT VALENCIANA

17.207,40 €

17.207,40 €

17.207,40 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

21.140,76 €

21.140,76 €

21.140,76 €

1.360,00 €

1.360,00 €

1.360,00 €

15 PROGRAMA COLUMPIOS ADAPTATS. DIPUTACIO DE CASTELLO
17 AGENCIA AMICS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
18 FOMENT DE L'OCUPACIO DE PERSONES JOVENS. GENERALITAT VALENCIANA

DEFUNCIONS

Aprovades

20 POBREZA ENERGÈTICA GENERALITAT VALENCIANA
21 SERVEI DE PARC INFANTIL DIPUTACIO DE CASTELLÓ
22 TERRITORI CARDIOPROTEGIT DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

ANTONIA ELISA SORICA				

03/01/2017

11.101,42 €

YOUSSRA EL HILALI				

13/01/2017

2.731,21 €

1.854,80 €

34.000,00 €

17.491,92 €

17.491,92 €

PAU BORRAS CID				

31/01/2017

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

IRENE SALES RUIZ				

03/02/2017

2.076,48 €

2.076,48 €

1.370,47 €

LAURA LARA MUÑOZ				

13/03/2017

36.000,00 €

36.000,00 €

36.000,00 €

EROS LÓPEZ SEGURA				

09/07/2017

370,00 €

370,00 €

369,27 €

IVETTEH MERLO PEGUEROLES				

25/10/2017

32 CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES PER REALITZAR ACCIONS EN L'AMBIT FORESTAL DE LA G. V. 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

GINA BOU JIMENEZ				

13/11/2017

33 PROJECTE DE CANALITZACIO DEL POU DE LA CANONJA AMB EL NOU DIPOSIT. DIRECCIO GENERAL DE L'AIGUA. G.V.

EMMA COLMEIRO PITARCH				

18/12/2017

23 ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETICA GENERALITAT VALENCIANA

34.340,82 €

24 ABASTIMENT D'AIGUA GENERALITAT VALENCIANA

14.776,78 €

14.776,78 €

6.388,80 €

26 PROGRAMA EMCORP MAJORS DE 30 ANYS GENERALITAT VALENCIANA
27 BRIGRADES FORESTALS NETETJA DE DIFERENTS PARATGES GENERALITAT VALENCIANA I DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

25 SUBVENCIÓ TRACTAMENTS CONTRA EL MOSQUIT TIGRE GENERALITAT VALENCIANA

28 SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS MENJAR A CASA GENERALITAT VALENCIANA
29 PROGRAMA EMCORD PARADOS DE LARGA DURACION GENERALITAT VALENCIANA
30 POBREZA ENERGÈTICA DE DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
31 PLA WI-FI 135 DE LA DIPUTACIÓ AMB 8 ESPAIS SOLICITATS

TOTAL SUBVENCIONS 2017

71.769,90 €

645.786,70 €

71.769,90 €

71.769,90 €

544.845,06 € 530.433,33 €

Subvencions no concedides en 2017

(19/08/2017)

FRANCISCO ANGLÉS ANGLÉS		VALENTINA PAUNA			

(03/09/2017)

3.000,00 €

DANIEL ESPADA PEGUEROLES		LAURA ROURES SOSPEDRA

(23/09/2017)

9.000,00 €

JOSE BALLESTER PEÑA		MARÍA LIDÓN MOLINOS GONZÁLEZ (07/10/2017)

PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALIZATS GENERALITAT VALENCIANA

3.000,00 €

2

MILLORA DE PARATGES NATURALS MUNICIPÀLS A L’ERMITA DE SANT VICENT.DIPUTACIO DE CASTELLO

6.000,00 €

3

TEATRE PERSONES MAJORS

TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES

1

MATRIMONIS
JORDAN MOYA CALDUCH		CELIA PUIG MILLÁN		

1

Altres subvencions sol.licitades per l’ajuntament a altres
administracions amb el compromis per a ser realitzades 2017-2018
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NAIXEMENTS

ASFALTAT I MILLORA DE 6,20 KM DE LA CARRETERA SANTA MAGDALENA A LA SALZADELLA. CONSELLERIA DE AGRICULTURA PRESSUPOSTOS 2018

345.474,92 €

TOTAL SUBVENCIONS AMB PROJECTES REDACTATS

345.474,92 €
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Segueix-nos a:

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

