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Benvolguts veïns i veïnes, acabem l’any 
2019 i com sempre quan arriben aques-
tes dates, a través d’aquest complet BIM 
13, pretenem apropar-los tot el treball que 
s’ha fet, tant des de l’Ajuntament com des 
de les diferents entitats, que conformen el 
nostre ric teixit associatiu.

Aquest 2019 ens ha servit per tal de seguir 
reivindicant totes les infraestructures, que 
considerem tan necessàries per al nos-
tre poble i és per aquest motiu, que hem 
mantingut tot tipus de reunions, I a tots 
els nivells. L’any que encetarem serà l’any 
en què comencen les tan esperades obres 
d’ampliació i millora del CEIP Albert Sel-
ma, amb una inversió de prop d’1.380.128 
€ i que corre a càrrec de la Generalitat a 
través del Pla Edificant. Aquests treballs 
s’executaran durant 18 mesos i ens obliga-
ran a traslladar a tota la comunitat educa-
tiva a les aules prefabricades, que s’instal-
laran al pavelló poliesportiu, amb l’esforç 
que això comporta, però que sens dubte 
redundarà en la millora de l’educació al 
nostre poble.

Durant el 2019, l’Ajuntament ha seguit 
generant llocs de treball, gràcies als di-
ferents Plans d’Ocupació, que impulsa la 
Generalitat I amb un esforç també impor-
tant per part del consistori, en una aposta 
decidida per la consolidació I millora de 
tots els serveis bàsics essencials, l’atenció 
al públic, la cura i neteja del nostre entorn 
o la projecció de Santa Magdalena en tots 
els àmbits.

Tasques referides a allò que 
és la gestió econòmica municipal

Un any més, i amb molt d’esforç hem redu-
ït el deute històric en 64.353,84 €. D’altra 
banda seguim intentant reduir el període 
de pagament a proveïdors, tot i que no en 

la manera que voldríem i per això des d’ací 
aprofito per a demanar disculpes pels re-
tards puntuals, que puguen produir-se.

Les Festes Patronals han tingut un cost de 
80.840 €, tot i que amb els ingressos pro-
cedents del bar, la subvenció de la Dipu-
tació, empreses patrocinadores i diferents 
col·laboradors, finalment la despesa que 
ha sortit de les arques municipals ha sigut 
de 37.104 €. Des d’ací aprofito per a agrair 
la gran participació de tots i totes en unes 
Festes, que un any més han sigut un èxit 
fruit del treball col·lectiu.

Pel que fa als pressupostos del 2020, hem 
preparat uns comptes on es mantenen els 
serveis bàsics essencials, els que milloren 
la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes, 
reduint, per un altre costat el deute.

Al mateix temps, hem mantingut algu-
nes taxes, hem pujat el tipus impositiu 
de l’IBI d’urbana, mentre que hem donat 
llum verda a una reducció de l’IBI de rús-
tica deixant-lo al mínim i s’ha modificat 
l’ordenança fiscal reguladora del servei 
de subministrament d’aigua, ja que volem 
continuar conjugant el progrés socioeco-
nòmic amb la millora de la qualitat de vida 
de totes les persones, que vivim a Santa 
Magdalena.

La transparència és fonamental per al nos-
tre equip de govern i gràcies a una sub-
venció de la conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació I Qualitat de-
mocràtica hem fet molt més accessible el 
nostre web municipal, perquè les persones 
amb diversitat sensorial puguen accedir al 
contingut de tot allò que fa referència a 
la població. A més, hem creat una imatge 
corporativa per a l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, amb les mires posades a crear 
una marca, que ens identifique.

Per un altre costat, hem mantingut dife-
rents reunions amb el Director General de 
l’Aigua de la conselleria d’Agricultura per 
tal d’aconseguir que el subministrament 
del dipòsit de la Pedrera es puga fer a tra-
vés d’energia solar fotovoltaica, un projec-
te que ara mateix està a l’àrea de supervi-
sió de la Generalitat Valenciana.

Seguim treballant per tal d’aconseguir, que 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
puga tindre la seua Escola de Música regla-
da, mentre que en l’àrea de Serveis Socials, 
cal destacar la visita del Grup de Recerca 
Social Innova de l’Institut Interuniversitari 
de Desenvolupament Local de l’UJI, ja que 
la població participa en el Laboratori Soci-
al, una visita molt profitosa en la que des 
de l’UJI van prendre com a model el tre-
ball, que s’està fent des del departament 
de Serveis Socials. A més, i dins dels pres-
supostos de la conselleria d’Igualtat per al 
2020 es destinaran 30.920 € per a l’equip 
social base, el Servei d’Ajuda a Domicili i 
l’oficina d’atenció a persones migrades, 
PANGEA.

La Generalitat Valenciana, atenent a les 
nostres peticions de resposta davant l’epi-
sodi de gota Freda, que vam patir a oc-
tubre de 2019, ens ha concedit 36.000 € 
per tal d’arranjar aquells camins, que van 
quedar seriosament danyats. Per un altre 
costat, vull aprofitar aquestes línies per a 
explicar que, finalitzat el Pla Castelló 135-
IFS de la Diputació de Castelló, hem ad-
judicat el CS-135 2019 per tal d’acabar de 
concloure la segona planta, destinada a la 
construcció de locals per a les associaci-
ons locals, amb una inversió de 63.630 €.

Al mateix temps, seguirem lluitant i reivin-
dicant allò que és bo per al nostre poble, 
per això, en breu, mantindré una reunió 
amb la Subdelegada del Govern a Castelló 
per tal d’insistir en la necessitat d’obrir al 
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públic l’estació de trens, ja que Santa Mag-
dalena no es pot quedar enrere pel que fa 
a infraestructures comunicatives. També 
en aquesta línia, i ara que la gratuïtat de 
l’AP7 serà una realitat, li vull manifestar a 
la subdelegada la necessitat que té San-
ta Magdalena de disposar d’una sortida 
d’aquest vial al seu pas per la població, 
ja que no podem quedar aïllats, tant per 
la barrera que ens puga crear l’AP7 sense 
sortida a la nostra localitat.

En l’àmbit social, Santa Magdalena està 
més viva que mai, es mou, i això és gràcies 
al treball conjunt del consistori amb l’Agru-
pació Musical, el Grup de Danses Magdale-
neres, la Colla de Dolçainers i Tabaleters, 
Polpís, l’Associació de Jubilats i Pensionis-
tes, Pulpis, l’Associació de Mestresses de 
Casa, usuaris de l’Espai Respir, Associació 
de Puntaires, Curs de Pintura, club de Caça 
San Lázaro, Associació Motera de Bar en 
Bar, Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet I associació cultural-taurina, Pol-
pís, la delegació local de l’Associació Espa-
nyola de Lluita contra el Càncer i AFIVINA.

Pel que fa a l’àrea festiva, vull agrair a les 
nostres Festeres i Festers 2019, la seua 
implicació I participació en les Festes Pa-
tronals 2019, agraïment que faig extensiu 
a totes les associacions I entitats, que un 
any més han contribuït a fer que les Festes 
siguen un èxit col·lectiu, gràcies al treball 
I participació de moltíssima gent. Al ma-
teix temps, voldria fer un esment especial 
a la programació de Nadal, que cada any 
és més completa I compta amb activitats 
pensades per a tots els públics i que tam-
bé és treball de la col·laboració de totes les 
associacions locals.

Les nostres festes locals són també una 
part fonamental de la nostra forma de ser 
com a magdaleners, un bon exemple d’ai-
xò és Sant Antoni. En 2019, els veïns dels 
carrers Ermita, la Mar, Escoles, Sant Pere, 
Eres, Canteres, Camí Sotarro i prolongació 
Luis Torres Morera han sigut els encarre-
gats d’organitzar aquesta festa, que grà-

cies a ells I a la seua bona organització 
va ser tot un èxit I per tant vull aprofitar 
aquestes línies per a felicitar-los. Al ma-
teix temps, animar als veïns dels carrers: 
Major, plaça Espanya, Alcalà, avinguda del 
Riu, Llibertat, Jaume I, Pau I País Valencià 
perquè la festa de 2020 siga de nou tot 
un èxit col·lectiu. Dins del nostre calendari 
festiu, tampoc puc oblidar a Sant Vicent, 
que magníficament organitza l’Associació 
d’Amics de Sant Vicent.

Des de l’Ajuntament també fomentem 
l’esport i bona mostra d’això és la col·la-
boració, que cada any mantenim amb el 
CEIP Albert Selma a l’hora d’organitzar 
les jornades culturals I esportives. També 
programem tornejos de futbol sala, hem 
col·laborat amb la Diputació de Castelló 
en l’organització de la Run & Bike Terri-
torio Templario Experience, hem oferit el 
nostre suport per al desenvolupament de 
classes de pilates, zumba i zumba kids I 
per supost treballem perquè a través de 
les nostres instal·lacions esportives com el 
gimnàs, pista interior I exterior del pave-
lló poliesportiu I pista de pàdel, els nostres 
veïns I veïnes puguen gaudir de la pràctica 
esportiva.

Com podran veure, a través d’aquest But-
lletí d’Informació Municipal, des de l’Ajun-
tament treballem diàriament per fer que 
Santa Magdalena de Polpís siga un poble 
de referència pel que fa a la qualitat de 
vida de tots els que vivim ací. No sempre 
encertem, és evident, però una vegada 
més, els demano que qualsevol necessitat 
o preocupació que puguen tindre ens la 
traslladen, perquè sabem que amb el con-
tacte directe I permanent, qualsevol pro-
blema es pot arribar a solucionar, perquè 
som conscients que Junts Fem Poble. Grà-
cies a tots I totes per la seua col·laboració 
I que el 2020 ens permitïsca seguir avan-
çant en èxits col·lectius.

Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

activitats
municipals
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L’Ajuntament de Santa Magdalena ha fi-
nalitzat les obres d’adequació de l’espai, en 
el qual s’ha situat el gronxador inclusiu en 
la plaça de Mossén Paco, enfront de l’Edifici 
Social.

El consistori magdalener, una vegada ins-
tal·lat, el gronxador, per part de la Diputació 
de Castelló, s’ha fet càrrec dels costos de 
col·locació del paviment de cautxú, adap-
tant-se d’aquesta manera a la normativa 
europea sobre la instal·lació de gronxadors 
infantils.

Finalitza l’adequació de la zona del gronxador inclusiu 
de la plaça de Mossén Paco

Santa Magdalena disposa ja d’un aparca-
bicis, així com un panell informatiu de les di-
ferents rutes, que parteixen des del Centre 
Btt Maestrat, situat a Tírig i que discorren 
per diferents punts i localitats del Maestrat, 
entre elles Santa Magdalena.

D’aquesta manera, el Centre Btt del Ma-
estrat, que dóna servei als esportistes que 
van amb bicicleta tot terreny, ha instal·lat, al 
costat del pont històric de Santa Magdale-
na, un aparcabicis, així com un panell infor-
matiu, en el qual es detallen les rutes exis-

tents en l’àrea del Maestrat, entre les quals 
s’inclouen la que finalitza al Parc Natural de 
la Serra d’Irta i que discorre pel terme mu-
nicipal de Santa Magdalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
afirma que: “estem molt satisfets amb la ins-
tal·lació d’aquest aparcabicis, que millorara 
els serveis, que oferim als nostres visitants i 
al mateix temps, a través del panell coneixe-
ran les diferents rutes de Btt, que poden fer 
no solament en el nostre municipi sinó en el 
nostre entorn més pròxim”.

El Centre Btt Maestrat instal·la un panell informatiu 
i un aparcabicis a Santa Magdalena

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
ha tornat ja a realitzar les seues activitats en 
la seua seu social, després que hagen fina-
litzat les obres de remodelació del seu local, 
que han sigut subvencionades, en un 80% 
per la conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valencia-
na. Concretament, la Generalitat Valenciana 
ha concedit a la banda de Santa Magdalena 
un total de 19.981,12 €.

Els treballs han consistit en la substitució 
de tota la il·luminació per una altra de major 
eficiència energètica, s’han suprimit totes 
les barreres arquitectòniques i s’ha fet to-
talment accessible el local per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda, amb la instal·la-
ció d’un salvaescales Al mateix temps, s’ha 
realitzat un lavabo adaptat i s’ha millorat 
l’acústica de tot el local, tal com estableixen 
les disposicions de la Generalitat Valencia-
na, que regulen les Escoles de Música. De 
fet, des de l’Agrupació Musical continuen 

treballant amb l’objectiu d’aconseguir, que 
en breu, l’Escola de Música entre a formar 
part de la xarxa de centres d’ensenyament 
oficials de la Generalitat Valenciana.

Vicent Pegueroles, president de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena, ha mos-
trat la seua satisfacció per la reforma del lo-
cal que “ens permet millorar i augmentar la 
qualitat formativa tant dels nostres músics 
com dels alumnes de l’Escola”.

Finalitzen les obres de remodelació del local 
de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena
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El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que ha entrat en vigor la nova normativa 
sobre el Bo Social Elèctric, de la qual es po-
den beneficiar les llars en situació de vulne-
rabilitat. Aquest bo, podrà continuar sol·lici-
tant-se, mentre que els usuaris de l’antic bo 
social que, encara complint els criteris, no 
hagen renovat el bo a data 31 de desembre 
de 2018, no perden el seu dret a sol·licitar-lo.

Qualsevol ciutadà pot tramitar el bo so-
cial en qualsevol moment i, si compleix els 
criteris, podrà beneficiar-se de les rebaixes 
del 25% o 40% en la factura estipulats per 
la normativa.

El Ministeri per a la Transició Ecològica 
(MITECO) està coordinant-se amb adminis-
tracions i entitats del Tercer Sector perquè 
l’ajuda que representa el bo social elèctric 
arribe a les llars en risc de pobresa ener-

gètica i, en aquest sentit, està revisant les 
sol·licituds que no han sigut ateses per no 
complir els criteris establits. Fins al mo-
ment, entorn de tres de cada quatre sol·lici-
tuds completes de bo social han derivat en 
la concessió del bo.

Qualsevol persona interessada a obtin-
dre més informació, així com tramitar la sol-
licitud del bo social elèctric, pot posar-se en 
contacte amb el departament dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na.

Nova normativa sobre el Bo Social Elèctric

La Generalitat Valen-
ciana ha obert el termi-
ni per a sol·licitar el Bo 
Respir 2019, que inclou 
tres tipus de bo, se-
gons les necessitats de 
les persones interessa-
des. Es tracta d’una sè-
rie d’estades temporals 
gratuïtes per a depen-
dents en Residències 
de la Tercera Edat, que 
tenen com a objectiu 
afavorir el descans dels 
cuidadors. Aquesta sub-
venció es pot tramitar 
en els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa 
Magdalena.

El Bo Respir pot ser 
sol·licitat fins al 4 de 
febrer per persones 
dependents, que tro-
bant-se ateses habitual-
ment en el seu domicili 
personal o familiar, ne-
cessiten l’atenció tem-
poral en un centre espe-
cialitzat.

El programa s’articu-
la entorn de tres moda-
litats:

• Bo Respir Mensual 
o Bo Verd, l’estada 
serà d’un mes en una residència de la 
tercera edat, en el període que trie l’in-
teressat.

• Bo Respir dies o Bo Blau, 20 bons diaris 
en les dates triades pels interessats.

• Bo Respir Cap de setmana o Bo Blanc, 
12 bons per al seu gaudi en residència 
de tercera edat en els caps de setmana, 
que els interessats trien.

Amb aquest programa de Bo Respir es 

busca finançar estades de caràcter tempo-
ral en residències de tercera edat, quan per 
necessitats que afecten les persones majors 
o als seus cuidadors familiars, les persones 
majors necessiten l’atenció en un centre es-
pecialitzat que substituïsca les cures que, 
de forma habitual, es presenta i/o es reben 
en l’àmbit familiar.

Qualsevol persona interessada a rebre in-
formació i tramitar la sol·licitud del citat bo, 
pot dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena.

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que els operaris de la brigada EMERGE 
segueixen avant amb les tasques de neteja 
i desbrossament dels 
camins i avingudes del 
municipi. Ara ha sigut 
el torn del talús del 
carrer carretera, que 
ha sigut objecte d’una 
important labor de 
desbrossament, dei-
xant-ho totalment net 
de restolls i matolls.

Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena, 
explica que: “aquest 
tipus d’actuacions són 
molt importants, per-
què amb elles evitem, 

en la mesura que siga possible, minimitzar 
el risc d’incendis o inundacions si tenim els 
barrancs i rambles netes”.

Obert el termini per a sol·licitar el Bo Respir 
de la Generalitat Valenciana

La brigada EMERGE de Santa Magdalena 
esbrossa el talús del carrer carretera

ABANS DESPRÉS
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Santa Magdalena ha fet 
balanç del servei d’Agència 
de Lectura, que ofereix el 
consistori en la primera plan-
ta de l’Ajuntament de la lo-
calitat. En concret, durant el 
2018, segons les dades facili-
tades per l’administrativa del 
servei, han fet ús d’aquestes 
instal·lacions 565 usuaris, 
dels quals 448 són xiquets i 
xiquetes.

Pel que fa als préstecs, 
s’han realitzat un total de 94, 
destacant els de temàtica 
infantil, que són 68, mentre 
que els 26 restants són de literatura. D’al-
tra banda, segons el registre de l’Agència 
de Lectura, els dimecres i els dijous són els 
dies de la setmana, en els quals es registra 
una major afluència d’usuaris.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 

considera que “es tracta d’unes bones xi-
fres, que donen constància de l’ús que fan 
de la instal·lació, sobretot els més xicotets, 
que acudeixen no solament a llegir sinó a 
realitzar tota classe de treballs, gràcies als 
ordinadors dels quals disposa l’agència de 
lectura”.

L’Agència de Lectura registra prop 
de 600 usuaris durant el 2018

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que, ja s’ha obert el termini d’inscripció per 
a poder ser beneficiaris del programa de 
termalisme, que ofereix cada any l’IMSER-
SO.

Segons ha detallat la treballadora so-
cial de l’Ajuntament de Santa Magdalena, 
Raquel Escrig, per a poder beneficiar-se 
d’aquest programa s’ha de tindre almenys 
un dels següents requisits: ser pensionista 
de jubilació o incapacitat permanent, ser 
pensionista de viduïtat amb 55 anys com-
plits, ser pensionista per altres conceptes o 
perceptor de prestacions o subsidis de de-
socupació, amb 60 o més anys, ser assegu-

rat o beneficiari del sistema de la Seguretat 
Social espanyol amb més de 65 anys, no 
patir alteracions del comportament, poder 
valdre’s per si mateix per a les activitats de 
la vida diària i requerir tractaments termals.

El programa ofereix torns d’estada en 
balnearis, de diferent durada, durant els 
mesos de febrer a desembre amb una per-
noctació de nou i onze dies. Els veïns i ve-
ïnes que vulguen obtindre més informació, 
respecte al citat programa poden telefonar 
al 901.109.899, visitar la web https://sede.
imserso.gob.es o en el departament de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena.

Obert el termini d’inscripció per al programa 
de termalisme de l’IMSERSO

FITUR, la Fira Internacional de Turisme 
de Madrid, ha obert les seues portes fins 
diumenge que ve per a mostrar als que 
la visiten, els encants i racons de la major 
part dels països del món i la Comunitat 
Valenciana, a través de l’Agència Valenci-
ana de Turisme, compta amb un ampli es-
tand. El turisme actiu i tota la seua oferta 
té un paper rellevant en l’estand, així com 
la nova marca gastronòmica L’Exquisit 
Mediterrani. Al mateix temps, el patronat 
de turisme de la Diputació de Castelló, 
disposa de més de 205 m² d’expositor 
per a mostrar la riquesa de tota la pro-
víncia i és ací on Santa Magdalena està 
mostrant tota la seua essència natural.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, al costat d’alcaldes i alcaldesses de 
tota la província, ha estat avui present a 
la fira, dins dels actes que s’emmarquen 
en el Dia de la Comunitat Valenciana, que 
han estat presidits pel President de la Ge-
neralitat, Ximo Puig.

El primer edil magdalener, d’altra ban-
da, ha assistit a la presentació de la Run-
bike Territori Templer, que patrocina la 
Diputació de Castelló, que se celebrarà el 
mes de novembre i una de les etapes de 
la qual, discorrerà pel municipi de Santa 
Magdalena.

Per a Bou, aquest tipus d’esdeveni-
ments “ens permeten donar a conéixer 
l’àmplia riquesa paisatgística i cultural del 
nostre municipi, dins de l’oferta de turis-
me natural de la província”. I és que, “es-
tem treballant per a situar a Santa Mag-
dalena en el lloc, que li correspon com a 
exemple de turisme sostenible”. A més, 
gràcies a FITUR, “tractem de conéixer les 
experiències i productes d’altres pobla-
cions, que treballen també en l’àrea del 
turisme natural”. El divendres es tancarà 
el torn dels visitants professionals i FITUR 
obrirà les seues portes fins diumenge que 
ve al públic en general.

Santa Magdalena mostra la seua essència 
natural a FITUR
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L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena informa que, la Genera-
litat Valenciana ha engegat el 
Pla RENHATA que contempla 
subvencions per a actuacions 
en els habitatges de la Co-
munitat Valenciana dirigides 
a l’adequada conservació de 
l’immoble, la millora de la seua 
qualitat, sostenibilitat, acces-
sibilitat i habitabilitat. Emmar-
cats en aquest Pla, l’Institut 
Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), posa a la 
disposició del ciutadà durant 
l’any 2019 un Pla Renove de 
Calderes i Equips d’Aerotèrmia 
Domèstics i un Pla Renove de 
Finestres, que permetrà pro-
moure l’estalvi energètic en 
els nostres habitatges, mitjan-
çant la concessió d’un incen-
tiu econòmic de fins a 250 € 
per a la substitució de calde-
res de baixa eficiència per al-
tres de condensació, més un 
descompte de 50 € per part 
de l’instal·lador adherit, de fins 
a 400 € per a la substitució 
d’una instal·lació fixa d’ACS de 
baixa eficiència energètica per 
un equip d’aerotèrmia domès-
tic, més un descompte de 80 € per part de 
l’instal·lador adherit, de fins a 850 € per a 
la substitució d’una instal·lació fixa de cale-
facció i ACS de baixa eficiència energètica 
per un equip d’aerotèrmia domèstic, més 
un descompte de per part de l’instal·lador 
adherit de 150 €, i de fins a 75 €/m², més 
un descompte de 15 €/m² de l’instal·lador 
adherit, per a la renovació de finestres per 
altres noves finestres amb aïllament tèrmic 
reforçat, amb envidraments baix emissius i 
fusteries metàl·liques amb trencament de 
pont tèrmic, PVC o fusta.

Els ciutadans interessats a sol·licitar 

aquesta ajuda hauran de posar-se en con-
tacte amb un instal·lador/comerç adherit al 
Pla que s’encarregarà de tramitar en el seu 
nom la sol·licitud d’ajudes.

Els veïns i veïnes de Santa Magdalena, 
que vulguen obtindre més informació, res-
pecte a aquesta sol·licitud poden fer-ho te-
lefònicament a través del 900 901 708, en 
el mail: info_renove@gva.es o en els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na.

El termini per presentar les sol·licituds fi-
nalitza el 13 de juny, mentre que l’adhesió 
dels instal·ladors s’ha de fer abans del 16 de 
maig.

Obert el termini per a presentar sol·licituds per 
al Pla Renove de Finestres i Calderes i Aerotèrmia

L’Ajuntament de Santa Magdalena ja ha 
adjudicat els acabats per a l’habilitació de la 
planta baixa i primera de l’Edifici Social. Es 
tracta de les obres, que s’inclouen dins del 
Pla Castelló 135 Inversions Financerament 
Sostenibles de la Diputació de Castelló. 
D’aquesta manera, el consistori magdalener 
ha dividit el pla en dos lots, un que ha sigut 
adjudicat a Construccions Elèctriques Be-
nicarló, SL per un import de 64.735 € IVA 
inclòs i un segon, que ha sigut adjudicat a 
E.J.R System’s, SLU per 18.427,82 €, mentre 
que 7.046,51 € corresponen als honoraris de 
redacció del projecte i direcció d’obres, sent 
el cost total del Pla Castelló 135 IFS, 90.900 
€.

“Amb aquesta adjudicació i una vegada 
acabats els treballs, tindrem completament 
llest per al seu ús, tant la planta baixa com la 
primera de l’Edifici Social. Així, disposarem 

de l’auditori, l’espai d’exposicions, la biblio-
teca, la sala de reunions i l’arxiu”, ha explicat 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Construccions Elèctriques, SL, per part 
seua, s’encarregarà de l’acabat dels falsos 
sostres de la Biblioteca i sala de reunions, 
situades en la primera planta, així com de 
la finalització de la instal·lació del sistema 
contra incendis de tot l’edifici. Al mateix 
temps, finalitzaran la instal·lació de la il·lu-
minació i climatització de la primera planta 
i pintaran la planta baixa i primera en el seu 
interior, així com les portes exteriors.

E.J.R System’s, SLU, d’altra banda, es-
cometrà els treballs d’instal·lació de so de 
l’Auditori, la pantalla i projector, així com els 
focus de l’escenari. A més, procedirà a la 
instal·lació d’una taula de so, que és la que 
donarà servei als diferents espectacles, que 
se celebraran a l’Auditori Municipal.

Santa Magdalena adjudica els acabats 
per a l’habilitació de la planta baixa i primera 
de l’Edifici Social
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214.498 € en la creació 
d’ocupació

La Generalitat Valenciana, a través de la 
conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball ha possibilitat 
la creació d’un total de 18 llocs de treball 
a Santa Magdalena, gràcies als diferents 
Programes d’Ocupació. D’aquesta mane-
ra ha invertit un total de 214.498,07 €, que 
“redunden en una millor qualitat dels ser-
veis, que oferim a tots els veïns i veïnes de 
Santa Magdalena, ja que totes les persones 
contractades estan destinades a cobrir di-
ferents serveis, que són bàsics per a una 
població com la nostra”, explica Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena, qui afirma que 
“avui dia, gràcies a la Generalitat, podem 
oferir una millor atenció al públic en el con-
sistori, els més xicotets gaudeixen del servei 
de Ludoteca, els nostres majors disposen 
d’un servei d’atenció domiciliària més po-
tent, la brigada de neteja fa un important 
treball per a mantindre en condicions òpti-
mes els nostres carrers i la brigada forestal 
evita possibles situacions d’emergència”.

Així, en el programa EMCUJU, per a joves 
qualificats, menors de 30 anys, s’ha con-
tractat una mestra i una tècnic sociosanità-
ria, amb una subvenció de 36.348 €, mentre 

que en l’EMPUJU, els llocs que s’han cobert 
són tres; un tècnic superior en educació in-
fantil, un peó de neteja i un auxiliar adminis-
tratiu. La subvenció d’aquest programa és 
de 32.418,30 €. Tant l’EMCUJU com l’EMPU-
JU tenen una duració d’un any.

D’altra banda, el programa EMERGE ha 
possibilitat la creació d’una brigada forestal 
de 10 persones, que durant 6 mesos i mig, 
estan treballant en la neteja i desbrossa-
ment de camins, rambles i llits, per a previn-
dre qualsevol tipus d’emergència. La Gene-
ralitat Valenciana en aquest cas ha invertit 
en aquest programa 109.863,04 €.

Al mateix temps, un altre dels progra-
mes, l’EMCORD, destinat a la contractació 
de persones en situació de desocupació de 
llarga duració, ha servit per a ocupar a un 
peó de servei de neteja, durant 6 mesos i 
amb una subvenció de 17.863,29 €, mentre 
que gràcies als 18.005,44 € del programa 
EMCORP s’han contractat a dos auxiliars 
administratius, també durant un període de 
6 mesos.

La Generalitat Valenciana, a través de la 
vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives ha obert el període per a sol-
licitar ajudes dins del Pla d’Eliminació de Bar-
reres Arquitectòniques, amb l’objectiu que les 
persones majors de 60 anys, amb deficièn-
cies de caràcter motor o sensorial, puguen 
sol·licitar-les per a eliminar les barreres arqui-
tectòniques existents en els seus habitatges.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena és l’en-

carregat d’oferir als veïns, tota la informació 
respecte al citat pla. La quantia de la sub-
venció per a l’eliminació d’aquestes barreres 
arquitectòniques es concedirà en funció del 
nivell de renda i el termini de presentació de 
sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2019.

Qualsevol persona interessada a poder 
sol·licitar i acollir-se a les ajudes d’aquest 
Pla d’Eliminació de Barreres poden posar-se 
en contacte amb la treballadora social de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena.

La Generalitat obri el període per a sol·licitar ajudes per a 
l’eliminació de barreres arquitectòniques en habitatges

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que, les famílies monoparentals, residents a 
la Comunitat Valenciana, po-
dran acollir-se a una línia de 
subvencions, que els perme-
tran compensar les despeses 
en salut, concretament les 
despeses farmacològiques, 
generades durant l’any 2019.

Segons detallen des de 
Serveis Socials, les famílies 
monoparentals, que poden 
acollir-se a aquesta ajuda 
han de tindre uns ingressos 
inferiors als 18.000 € anuals. 
Els interessats poden obtin-
dre més informació, així com 
realitzar les sol·licituds cor-

responents en el consultori auxiliar de San-
ta Magdalena o dirigint-se a la treballadora 
social de sanitat, en el centre de salut d’Al-
calà de Xivert.

L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma, que ha ampliat l’horari d’atenció al 
públic del departament de Serveis Socials. 
D’aquesta manera, la treballadora social, 
a més de facilitar tot tipus de tràmits, en 
horari de 9 a 13 h, de dilluns a divendres, 
com ho realitzava fins avui, ara els dilluns, 
dimarts i dijous atén el públic en horari de 
vesprada, concretament de 16 a 20.30 h.

“L’Ajuntament de Santa Magdalena, amb 
l’objectiu de millorar l’atenció al públic i la 
qualitat dels serveis públics hem decidit 
ampliar l’horari d’atenció del departament 
de Serveis Socials, que és un dels quals més 
demanden els nostres veïns i veïnes”, expli-
ca Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

A més, des dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena informen, que 
es realitzen cursos d’alfabetització, tant 

en castellà com en valencià i en els nivells 
d’iniciació, intermedi i avançat i de naciona-
litat. És per això, que a totes les persones 
que estiguen interessades en la realització 
dels mateixos se’ls convoca a una reunió in-
formativa, dilluns que ve, 4 de febrer, a les 
17.30 h a l’Ajuntament de la localitat.

Santa Magdalena amplia els horaris d’atenció 
al públic del departament de Serveis Socials

La Generalitat obri una línia d’ajudes 
per a les famílies monoparentals
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Santa Magdalena 
retira els arbres caiguts 
per efecte del temporal 
de vent

El temporal de vent, que assotava la co-
marca el primer cap de semana del mes de 
febrer també tenia les seues conseqüències 
a Santa Magdalena, on es produïa la caigu-
da de l’algun arbre en la via pública, com 
és el cas de la plaça de ‘La Mola’, així com 
branques. En aquest sentit, els operaris de 
la Brigada Municipal d’Obres i Serveis es 
van encarregar de retirar tot l’arbratge i re-
posar els elements, que foren danyats pel 
fort vent.

El ple de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na ha donat llum verda, amb els vots a favor 
de tots els regidors presents, els del Partit 
Socialista, al pressupost municipal del con-
sistori per a 2019, un pressupost xifrat en 
1.686.699, 75 €, el més alt de la història de 
la democràcia en el municipi.

“Estem davant el pressupost més impor-
tant i més inversor de la història de Santa 
Magdalena, en el que portem de democrà-
cia. Són uns comptes equilibrats entre els 
ingressos i les despeses, que permetran, 
entre altres inversions, millorar i ampliar el 
CEIP Albert Selma”, explica Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena. De fet, el capítol 
d’inversions ascendeix a 926.379,52 €, dels 
quals més de 706.427 €, procedents de la 
Generalitat Valenciana, a més dels 19.000 € 
de la compra dels terrenys per a l’ampliació 
del centre, es destinaran a la millora del col-
legi públic.

D’altra banda, el consistori magdalener 
ha pressupostat 90.900 €, per a la finalit-
zació de la planta baixa i primera de l’Edi-

fici Social, així com 18.000 € per a la millo-
ra integral de la zona infantil de la plaça de 
l’església. També es contempla en el pres-
supost una partida per a la millora i mante-
niment de camins rurals i per a la millora de 
les infraestructures esportives.

L’alcalde de Santa Magdalena assegura 
que: “amb aquest pressupost donem conti-
nuïtat a un projecte, iniciat fa ara 12 anys. És 
una aposta clara pel manteniment dels ser-
veis bàsics, aconseguits fins avui i al mateix 
temps, els ampliem per a millorar la qualitat 

de vida dels veïns i veïnes del nostre muni-
cipi, aconseguint garantir un futur millor per 
a la nostra localitat”.

En el pressupost municipal, es continua 
apostant per la creació d’ocupació a través 
del Pla d’Ocupació Local, amb 37.837 €. Al 
mateix temps, en el terreny social es des-
tinen 33.000 € per a ajudes d’emergència, 
assistència social a domicili, transport amb 
taxi per a finalitats mèdiques i tot tipus de 
programes, englobats dins de l’àrea de Ser-
veis Socials.

Les ajudes a les associacions tenen una 
partida de 51.000 € i es continuen mante-
nint els diferents cursos subvencionats, així 
com les activitats esportives com la marxa 
senderista, els campionats de futbol sala o 
la caminada popular, Sant Silvestre.

Bou conclou que: “es tracta de cobrir les 
necessitats bàsiques com a poble sense in-
crementar la càrrega impositiva i reduint el 
deute, que en aquest 2019, el situarem per 
davall del 40%”.

Santa Magdalena dóna llum verda 
al pressupost de 2019

Santa Magdalena dins 
dels comptes municipals 
per al 2019 ha inclós la re-
modelació integral de la 
zona infantil de la plaça de 
l’església.

Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena, ha deta-
llat que ja es disposen de 
diversos pressupostos i que 
s’ha destinat una partida de 
18.000 €, per a la millora i 
condicionament de tota 
l’àrea infantil de la plaça de 
l’església, que es troba molt 
deteriorada. “Plantegem 
una reforma integral, ja que 
tot el parc està en molt mal 
estat. El pis està destrossat, 
també hem de fer de nou 
la preinstal·lació per als fa-
nals, que no està bé i a més 
tenim una fuga en la font”.

D’aquesta manera, el 
consistori de Santa Mag-
dalena escometrà dins del 
2019 una reforma de tota 
l’àrea infantil d’aquesta 
cèntrica plaça, en la qual, a 
més, se substituiran els jocs 
infantils.

Santa Magdalena realitzarà una reforma integral 
del parc infantil de la plaça de l’església
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L’alcalde de Santa 
Magdalena assisteix a 
la jornada ‘Juntament’ de 
la Generalitat

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha assistit, a València, a la jornada de muni-
cipalisme, convocada per la Generalitat Va-
lenciana, sota el títol, ‘Juntament’ i que ha 
sigut inaugurada pel President de la Gene-
ralitat, Ximo Puig. Durant, la jornada, en la 
qual també ha participat el director general 
d’Administració Local, Antoni Such, s’han 
donat a conéixer els diferents programes 
en els quals el Consell ha col·laborat amb 
els Ajuntaments.

Bou ha explicat que “s’ha posat de mani-

fest el treball conjunt d’aquesta legislatura 
entre l’administració autonòmica i la local, 
que sens dubte, ha redundat en benefici de 
les nostres localitats”. I és que, per a l’alcal-
de de Santa Magdalena s’ha fet entre totes 
dues administracions una “aliança molt di-
nàmica per a cofinançar els serveis bàsics, 
que esperem que tinga continuïtat amb 
l’objectiu de superar totes les desigualtats 
existents”.

Santa Magdalena 
sol·licita una reunió a 
tres bandes de cara a obrir 
l’estació de tren

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, informa que ha remés un escrit, tant a 
la conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori com a l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i 
a la subdelegació del Govern a Castelló, sol-
licitant una reunió de cara a la posada en 
funcionament de l’estació de ferrocarril de 
la localitat, que porta més de 25 anys, sense 
estar oberta.

El primer edil magdalener explica que, 
“considerem positives les mesures, que 
s’han pres d’incrementar la freqüència de 
trànsit ferroviari, però tenint en compte que, 
serà necessari realitzar una sèrie d’obres en 
la nostra estació, per a adaptar-la a la le-
galitat vigent, l’Ajuntament vol manifestar, 
que el cost d’aquestes obres, no podrà ser 
assumit per les arques municipals”.

En aquest sentit, Bou recorda que: “no 
està clar que el gestor d’infraestructures 
ferroviàries, haja deixat de realitzar durant 
tots aquests anys les tasques de mante-
niment de l’estació de Santa Magdalena, 
manteniment que sí que ha fet en altres es-
tacions i ara ens demane al consistori, que 
assumim el cost d’aquestes obres”.

D’aquesta manera, des de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, consideren priorità-
ria una reunió entre el consistori i la conse-
lleria, la subdelegació i ADIF, amb l’objectiu 
de “buscar un acord, que no pot passar per 
l’assumpció d’obligacions per a l’Ajunta-
ment, que no li corresponen”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena, a través 
de l’oficina d’atenció a les persones migra-
des, posa en marxa nous cursos dirigits a 
persones immigrants. Es tracta, d’una ban-
da, d’un curs de preparació per a la nacio-
nalitat, que tindrà lloc els dilluns de 16 a 17 
hores i els dijous de 15.30 a 16.15 h i un altre 

d’alfabetització, nivell bàsic. En el cas del 
curs d’alfabetització, els dies en què es de-
senvoluparà són els dimarts de 16 a 17 hores 
i els dijous de 16.15 a 17 h.

Qualsevol persona que estiga interessa-
da en la realització d’aquests cursos, pot 
inscriure’s en el departament de Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Santa Magdalena.

L’oficina d’atenció a les persones migrades 
programa cursos d’alfabetització i de nacionalitat

L’Ajuntament de 
Santa Magdalena, 
a través del depar-
tament de Serveis 
Socials, informa que 
la Generalitat Valen-
ciana ha posat en 
marxa el Pla Renhata 
per a la reforma de 
cuines i banys i per a 
adaptar l’habitatge a 
persones amb diver-
sitat funcional.

Aquestes subven-
cions van destina-
des als propietaris 
o inquilins per a la 
reforma del seu ha-
bitatge habitual, per 
a actuacions sobre 
els elements priva-
tius de la mateixa 
i dirigides a l’ade-
quada conservació i 
millora dels recintes 
de cuina i banys, i a 
la millora de l’accessibilitat en tot l’habitat-
ge. L’habitatge objecte de la reforma, ha de 
ser residència habitual del seu propietari/a, 
inquilí/a o usufructuari/a i construïda amb 
anterioritat a 1999, excepte en cas de per-

sones amb diversitat funcional amb un grau 
de discapacitat major al 50%.

La tramitació de tota la documentació és 
a càrrec de l’empresa instal·ladora o encar-
regada de la realització de les obres.

La Generalitat posa en marxa el Pla Renhata 
de reforma de cuines, banys i accessibilitat
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L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha inclòs dins del pressu-
post de 2019, una partida de més 
de 706.000 € per a la futura millo-
ra i ampliació del CEIP Albert Sel-
ma, infraestructura educativa, que 
es troba dins del Pla Edificant de 
la Generalitat Valenciana.

El col·legi públic Albert Sel-
ma serà objecte d’una millora i 
ampliació integral, que suposarà 
una inversió, en dues anualitats, 
per part de la Generalitat, de més 
d’1.380.128 € dels quals, l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena gesti-
onarà 706.000 durant el present 
exercici. Així, l’alcalde ha explicat, 
que durant el període en el qual 
s’executen les obres, un curs esco-
lar aproximadament, els alumnes i 
les alumnes del centre rebran les 
seues classes en el pavelló polies-
portiu. De fet, en la pista polies-
portiva exterior se situaran una 
sèrie d’aules prefabricades amb 
tota classe de serveis, que són les 
que albergaran als xiquets durant 
el període d’execució d’aquestes.

Les obres del Pla Edificant ser-
viran per a ampliar i millorar totes 
les instal·lacions del CEIP Albert Selma, que 
disposarà d’una planta baixa amb dues au-
les d’infantil, dotades cadascuna del seu 
corresponent pati individual, una biblioteca 
de 41 m2, sala de professors, despatxos, sala 
de visites, consergeria i cuina-menjador, ha-
bilitat per a 80 alumnes en dos torns. En 
aquesta planta baixa també hi haurà la-
vabos, vestidors i un espai per a la pràctica 
esportiva.

D’altra banda, en la primera planta, es 
distribuiran un total de 4 aules de primà-
ria, un laboratori, una aula per als serveis de 
psicopedagogia i un magatzem. A més, la 

zona exterior es distribuirà en dos patis, un 
per als alumnes d’infantil i un altre per als 
de primària, a més de la pista poliesportiva. 
Totes les instal·lacions seran completament 
accessibles i disposaran d’ascensor.

“Estem molt satisfets perquè, en breu, 
començarà una de les obres més importants 
del nostre municipi, que sens dubte, contri-
buirà al fet que els veïns i veïnes de Santa 
Magdalena, tinguem per fi, el col·legi que 
ens mereixem. De fet, aquesta infraestructu-
ra està pensada no solament en les necessi-
tats actuals, sinó en les futures”, explica Ser-
gio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

El pressupost de Santa Magdalena per a 2019 
inclou més de 706.000 € per a l’inici de les obres 
del CEIP Albert Selma

El delegat del Govern en la 
Comunitat Valenciana, Juan 
Carlos Fulgencio, acompanyat 
de la subdelegada del Govern 
a Castelló, Soledad Bachero, 
feia a Vinaròs una valoració 
molt positiva de l’increment 
de freqüències de trens entre 
Vinaròs i Castelló, un acte que 
comptava amb la presència 
d’alcaldes, alcaldesses i regi-
dors dels diferents municipis 
d’aquesta línia.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha plantejat, de nou, tant al delegat del Go-
vern a la Comunitat com a la subdelegada 
del Govern a Castelló, la necessitat d’obrir 
l’estació ferroviària, després del seu tanca-
ment fa ja més de 25 anys. En aquest sentit, 
el primer edil ha recordat que: “hem sol·lici-
tat una reunió entre ADIF, la delegació del 

govern, la conselleria d’Infraestructures i 
l’Ajuntament, amb l’objectiu de marcar-nos 
un full de ruta per a la seua reobertura, així 
com per a establir les condicions dels tre-
balls d’adequació d’aquesta”. La subdele-
gada del Govern a Castelló ha explicat a 
l’alcalde, que en els pròxims dies se citarà 
a totes les administracions implicades per a 
una reunió de treball.

L’alcalde de Santa Magdalena insisteix a la 
subdelegada del Govern a Castelló en la necessitat 
d’obrir l’estació de trens de la localitat

El ple de l’Ajuntament donava, durant el 
mes de febrer, llum verda al Pla d’Igualtat 
i al Pla de Responsabilitat Social, dos do-
cuments que han sigut redactats pels tèc-
nics del departament de Serveis Socials del 
consistori i que doten a l’entitat d’una sè-
rie de mesures, encaminades a garantir la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 
en l’accés als diferents llocs de treball del 
consistori, mentre que el Pla de Respon-
sabilitat Social, a més de la conciliació de 
la vida laboral i familiar, persegueix, entre 
altres objectius, adquirir una sèrie de com-
promisos, per part de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena, tant a nivell ambiental com 
de transparència. Objectius i principis, que 

s’emmarquen dins del codi del Bon Govern, 
de la Generalitat Valenciana.

A més, en el Pla de Responsabilitat Soci-
al del consistori es detalla la carta dels ser-
veis municipals, dels quals els veïns i veïnes 
de Santa Magdalena, disposen, així com el 
temps d’espera i gestió d’aquests.

Sergio Bou, alcalde, assenyala que: “des 
de l’Ajuntament treballem en l’aplicació de 
polítiques socials i de responsabilitat, que 
diàriament ens encaminen a oferir una mi-
llor qualitat en tots els serveis, que oferim 
als nostres veïns i al mateix temps, que ga-
rantisquen l’accés en igualtat de condicions 
als diferents llocs de treball”.

Llum verda al Pla d’Igualtat i al de 
Responsabilitat Social
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L’Ajuntament de Santa Magdalena ja dis-
posa de més mobiliari a l’Auditori Municipal, 
concretament s’ha dotat a aquesta infraes-
tructura d’un total de 30 cadires, que s’in-
corporen a l’espai per a la seua utilització en 
diferents actuacions.

D’altra banda, les empreses adjudicatàri-
es de les obres, que s’inclouen dins del Pla 
Castelló 135 Inversions Financerament Sos-
tenibles de la Diputació de Castelló, ja estan 

treballant en l’Edifici Social. Així, Construc-
ciones Eléctricas S.L ha iniciat ja l’acabat 
dels falsos sostres de la Biblioteca i sala 
de reunions, situades en la primera plan-
ta, i s’ha posat a instal·lar el sistema con-
tra incendis de tot l’edifici. Al mateix temps, 
aquesta empresa instal·larà la il·luminació i 
climatització de la primera planta i pintarà 
la planta baixa i primera en el seu interior, 
així com les portes exteriors.

Incorporació de més mobiliari a l’Auditori Municipal

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha anunciat que el consistori contem-
pla en el pressupost una partida d’11.000 € 
per a l’arranjament i millora de camins ru-
rals. En aquest sentit, el regidor d’Agricul-
tura, Sebastián Beltrán Palomo, ha detallat 
que: “hi ha una sèrie de camins, que es tro-
ben en molt mal estat i necessiten una in-
tervenció urgent i tal com fem, des de fa 

uns anys, hem decidit dotar una partida en 
els pressupostos municipals, de cara als tre-
balls de reparació”.

En aquest sentit, els camins rurals en els 
quals s’intervindrà són: l’últim tram de camí, 
que limita amb el municipi de Peníscola 
i 100 metres del camí, que hi ha abans de 
l’encreuament de Santa Maria. A més, no es 
descarten millores en altres vials rurals.

Santa Magdalena destina 11.000 € per a 
la millora de camins rurals

La companyia, Xarop Teatre, 
ha representat a Santa Mag-
dalena, a l’Auditori Municipal, el 
seu espectacle, ‘La Caja Mági-
ca,’ un esdeveniment, en el qual 
el públic familiar, va poder gau-
dir de la narració de dos con-
tes, basats en una antiga tècni-
ca japonesa de contar contes, 
que va seduir a petits i grans. 
Es tracta de dues divertides 
històries, en clau d’humor, ins-
pirades en el llenguatge irònic 
i reflexiu del pedagog italià, Gi-
anni Rodari i els contes del nar-
rador valencià, Enric Valor.

L’Auditori acull l’espectacle ‘La Caja Mágica’

Posada en valor l’entorn 
del ‘Corral de l’Ama’

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a tra-
vés de la brigada forestal, EMERGE, ha po-
sat en valor el paratge del ‘Corral de l’Ama’, 
en la partida de la Canonja del municipi. En 
aquest sentit, els operaris han fet tasques 
de desbrossament de tot l’entorn, deixant 
completament net de mala herba, tant el 
corral com les lliscadores de pedra natural, 
amb les quals compta aquesta zona.

“Hem aconseguit recuperar un bell parat-
ge de Santa Magdalena, que molts sent xi-
quets utilitzàvem per a menjar-nos la fogas-
seta. Ara, de nou afortunadament podem 
tornar a utilitzar aquest espai, que et per-

met gaudir d’un magnífic entorn, als peus 
del Parc Natural de la Serra d’Irta”, assegura 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha visitat als operaris de l’empresa 
subcontractada per Iberdrola, que han 
plantat 15 exemplars de carrasques, arbres 
autòctons de la zona, en el paratge natural 
de l’ermita de Sant Vicent.

Segons ha detallat Bou, Iberdrola, “per 
qüestions de seguretat, va haver de retirar 
una sèrie de pins de l’ermita de Sant Vicent, 
que afectaven la línia de mitjana i alta tensió 
i ara a través d’una subcontracta ha proce-

dit a plantar, en el seu lloc, un total de 15 
carrasques, que sens dubte embelliran en-
cara més aquest entorn natural”.

La zona de l’ermita de Sant Vicent, és un 
dels paratges naturals, amb més encant de 
Santa Magdalena, i són nombroses les per-
sones, que diàriament gaudeixen d’aquest 
entorn singular, que sobretot els caps de 
setmana registra un gran nombre de visi-
tants, atrets per la bellesa d’aquest encla-
vament.

Iberdrola planta 15 carrasques en el paratge 
natural de Sant Vicent a Santa Magdalena
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Sergio Bou, alcal-
de de Santa Mag-
dalena, va voler 
mostrar en nom de 
l’Ajuntament de San-
ta Magdalena, tot el 
seu suport al sector 
citrícola, que està 
travessant la pitjor 
campanya en dèca-
des. Així, Bou es va 
sumar a la mobilit-
zació convocada per 
la Plataforma en De-
fensa del Llaurador 
a Benicarló, on unes 
600 persones es 
van manifestar pels carrers de la ciutat per 
a exigir la defensa d’aquest sector clau en 
l’economia de la comarca del Baix Maestrat.

L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, 
va ser l’encarregada de llegir, a les portes de 
l’Ajuntament de Benicarló, un manifest, que 
va ser subscrit per tots els participants de 
la manifestació. En aquest sentit, l’alcalde 
de Santa Magdalena, ha explicat que: “es-
tem exigint ajudes directes per als xicotets 
citricultors, que s’han vist afectats negati-
vament per aquesta campanya i demanem 

la revisió i renegociació de tots els acords 
signats per la Unió Europea amb tercers, 
pel que fa a les concessions favorables a les 
importacions de cítrics”. Al mateix temps, 
l’alcalde de Santa Magdalena recorda que: 
“hem d’exigir l’obligació del tractament en 
fred per a totes les importacions, proce-
dents de països tercers, que tenen decla-
rades plagues i malalties en quarantena, 
l’establiment de mesures que milloren la ca-
dena alimentària i la inspecció del correcte 
etiquetatge”.

L’alcalde de Santa Magdalena participa en la 
manifestació en defensa de la citricultura

El Diari Oficial de la Generalitat Valenci-
ana ha publicat la resolució, mitjançant la 
qual s’anuncia la concessió de les ajudes, 
procedents del Fons de Cooperació Munici-
pal per a l’any 2019. En aquesta resolució de 
la Presidència de la Generalitat, s’ha decidit 
concedir a l’Ajuntament de Santa Magdale-
na un total de 20.621 €.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena 
afirma que “la Generalitat demostra, una 

vegada més, que està al costat dels munici-
pis, atorgant novament aquestes ajudes del 
Fons de Cooperació, que el nostre estatut 
ja preveia i que el govern, presidit per Ximo 
Puig, ha posat en marxa”. Així, el consisto-
ri magdalener destinarà aquests fons a la 
millora i rehabilitació del parc infantil de la 
plaça de l’església, així com a la renovació 
dels equips informàtics de l’Ajuntament de 
la localitat, segons ha avançat l’alcalde.

La Generalitat concedeix a Santa Magdalena 
20.621 € del Fons de Cooperació Municipal

Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa 
Magdalena continuen in-
crementant els recursos 
d’atenció del seu depar-
tament, sent un dels més 
demandats pels veïns i 
veïnes del municipi, el 
Servei d’Atenció Domi-
ciliària, que compta en 
l’actualitat amb un total 
de 12 usuaris.

L’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, 
ha explicat que: “la con-
selleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives ha do-
tat de 5.000 € el Servei 
d’Atenció Domiciliària de 
Dependència, reforçant 
econòmicament més 
aquest recurs, que l’Ajun-
tament de Santa Mag-
dalena, oferim de manera 
totalment gratuïta”. En 
aquest sentit, segons in-
dica la treballadora soci-
al, Raquel Escrig, ara “les 
persones dependents 
poden modificar les se-
ues dependències actu-
als i incloure-les dins del 
SAD de dependència”.

El SAD és un recurs 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena, que 
està atés per una tècnic soci sanitària i una 
auxiliar d’infermeria, que de dilluns a diven-
dres i en horari de matí i vesprada, fan tas-
ques d’atenció i higiene personal, així com 
de necessitats domèstiques per a persones, 
que tinguen dificultats de mobilitat. Són els 
tècnics del departament de Serveis Socials, 
els encarregats de valorar les necessitats 
de cada usuari i en funció d’això realitzen 

la distribució de l’horari i el tipus d’atenció 
que realitzen les auxiliars.

Qualsevol persona interessada a obtindre 
una major informació sobre aquest recurs, 
pot dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de dilluns a divendres de 9 a 13 hores 
i els dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20.30 h. 
Al mateix temps, cal recordar que, si alguna 
persona necessita el Servei d’Atenció Domi-
ciliària, de forma puntual a causa de qualse-
vol motiu, també pot sol·licitar-lo.

La conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
incrementa els recursos econòmics del Servei 
d’Atenció Domiciliària de Santa Magdalena
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La regidoria de Benestar Social de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena, en complir-se 
el cinqué aniversari de la posada en marxa 
de l’Espai Respir, fa un balanç molt positiu 
d’aquest servei, que compta en l’actualitat 
amb més de 20 usuaris.

Santa Magdalena va ser una de les locali-
tats pioneres a implantar aquest recurs, que 
és finançat, a través de la Diputació de Cas-
telló, i en aquest últim any també a través 
del Pla EMCUJU de la Generalitat Valencia-
na. D’aquesta manera, l’Espai Respir és atés 
en l’actualitat per Núria Muñoz i Maribel 
Domingo, que dia a dia, i a través de dife-
rents tècniques, ajuden a millorar l’autono-
mia personal dels usuaris d’aquesta unitat 
de respir, que serveix també per a conciliar 
la vida laboral i familiar de les persones que 
estan a càrrec d’aquests usuaris.

Més de 20 usuaris gaudeixen, en l’actua-
litat d’aquest servei, que obri les seues por-
tes els dilluns, dimecres i divendres de 15 a 
17 hores i els dimarts i dijous d’11 a 13 hores, 
un temps en el qual es realitzen activitats 
enfocades, tant a la prevenció com a la re-
habilitació d’habilitats d’autonomia perso-
nal i social. Nuria Muñoz i Maribel Domin-
go, encarregades de la prestació d’aquest 
recurs expliquen que: “treballem diferents 
fitxes d’estimulació cognitiva, realitzem 
exercicis de millora de la psicomotricitat i 
per descomptat per a millorar la psicomo-
tricitat fina realitzem manualitats, fetes amb 
materials completament reciclats”. De fet, 

en l’últim any en l’àrea de manualitats s’està 
treballant amb un gran nombre de perso-
nes, “que estan molt motivades i estem fent 
moltes creacions, algunes d’elles fins i tot 
han sigut donacions per a espais públics”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “des d’un primer moment, 
l’equip de govern vam tindre molt clar, que 
aquesta unitat de respir s’havia de posar en 
marxa. És un recurs assistencial, que va nài-
xer per a afavorir l’autonomia de les perso-
nes majors dependents i que compleix amb 
escreix les seues funcions”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament és l’encarregat de gestionar 
aquest recurs assistencial de caràcter soci-
osanitari, per la qual cosa qualsevol perso-
na interessada a poder beneficiar-se de les 
activitats, que allí es promouen ha de diri-
gir-se a aquest departament de dilluns a di-
vendres de 9 a 13 hores i els dilluns, dimarts 
i dijous de 17 a 20.30 h.

L’Espai Respir de Santa Magdalena compleix 5 anys 
amb més de 20 usuaris

El departament 
de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de San-
ta Magdalena infor-
ma que divendres, 8 
de març, finalitzava 
el termini per a poder 
presentar les sol·lici-
tuds per a les ajudes 
al lloguer, que ha con-
vocat la conselleria 
d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebra-
ció del Territori, dins 
del Pla Estatal d’Ha-
bitatge 2018-2021.

Aquestes ajudes 
permeten obtindre 
fins a un 50% del 
preu del lloguer, quan 
es complisquen els 
requisits establits en 
la convocatòria, per 
al pagament dels re-
buts de l’any 2018. 
En concret, hi ha dos 
programes: la línia de 
lloguer genèrica i la 
línia de lloguer jove.

Segons indiquen 
des dels Serveis So-
cials de l’Ajuntament 
de Santa Magdale-
na, poden sol·licitar 
aquesta ajuda les 
persones titulars d’un 
contracte d’arrendament per al seu habi-
tatge habitual. El preu del lloguer ha de ser 
inferior als límits fixats per a cada municipi, 
en el cas de Santa Magdalena, 420 € i la 
suma dels ingressos de la unitat de convi-
vència no ha de superar els límits prefixats. 
En el cas de la línia jove, la poden sol·licitar 
titulars de contracte d’arrendament menors 
de 35 anys en el moment de la sol·licitud. 
Tots els membres de la unitat de convivèn-

cia han de ser menors de 35, únicament 
s’admet que se supere aquesta edat, quan 
es tracte d’una persona dependent. L’ajuda 
de lloguer jove és incompatible amb qual-
sevol altra ajuda destinada al lloguer.

Les persones interessades a obtindre 
més informació poden dirigir-se al departa-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, de dilluns a divendres de 
9 a 13 hores i els dilluns, dimarts i dijous de 
17 a 20.30 h.

Finalitza el termini per a presentar la subvenció 
per a les ajudes al lloguer
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Obert el termini 
d’inscripció per als cursos 
del CDT de Castelló

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que segueix obert el termini de matrí-
cula per als diferents cursos de formació 
professional per a l’ocupació, que organitza 
el Centre de Desenvolupament Turístic de 
Castelló i que van dirigits, tant a persones 
en atur com a treballadors en actiu del sec-
tor turístic, que desitgen ampliar els seus 
coneixements i millorar la seua professiona-
litat.

El CDT de Castelló disposa d’una app en 
la qual es pot consultar l’àmplia oferta for-
mativa. De la mateixa manera, en la pàgi-
na web www.cdt.gva.es apareixen tots els 
cursos, alguns dels quals es realitzen en: Vi-
naròs Benicarló, Peníscola i Alcossebre, de 
forma totalment gratuïta, a més dels quals 
es desenvolupen en el CDT de Castelló.

Així, destaquen el curs de formació de 
cambrer/a de pisos, a Peníscola, de forma-
ció bàsica en higiene alimentària, manipula-
ció d’aliments i gestió d’al·lergògens, que se 
celebrarà tant a Vinaròs com a Peníscola i el 
d’arrossos innovadors, primers auxilis amb 
desfibril·lador, legalització i fiscalitat d’apar-
taments, com ser un top 10 en turisme fami-
liar i promoció i comercialització d’aparta-
ments turístics, tots ells també a Peníscola. 

Mentre que, a Benicarló es farà un de pri-
mers auxilis en la naturalesa i a Alcalà de Xi-
vert-Alcossebre un de creació i gestió d’un 
menú del dia rendible i un altre d’elaboració 
de tapes gurmet i costos.

Des del departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena s’ofe-
reix informació i assessorament d’aquests 
cursos i certificats d’aptitud professional, 
per als quals es necessita realitzar la ins-
cripció via telemàtica o a través de l’app 
“CdT Centres de Turisme”.

Les noves tecnologies de la informació 
s’afermen a Santa Magdalena i bona prova 
d’això són les dades que és resultants de 
les estadístiques, sobre el nombre de visi-
tes, tant a la pàgina web de l’ajuntament: 
www.santamagdalena.es, com les entrades 
a les diferents xarxes socials, en les quals 
l’Ajuntament té perfil institucional, tal com 
és el cas de Facebook, twitter i Instagram.

En el cas de la pàgina web de l’Ajunta-

ment de Santa Magdalena, durant el 2018 

es van registrar prop de 5.900 visites, de les 

quals el 86,7% corresponen a nous usuaris, 

sent la segona quinzena del mes de juliol, 

l’època de l’any en la qual més visites regis-

tra la pàgina, coincidint amb la celebració 

de les Festes Patronals.

Pel que fa a xarxes socials, és Facebook 
la xarxa més utilitzada amb més de 1000 
fans, destacant l’augment en més de 200 
usuaris en l’últim trimestre de l’any 2018. 
D’aquests més de 1000 fans, el 54% són 
dones i el 45% homes, mentre que la franja 
d’edat compresa entre els 35 i els 44 anys, 
és la que més segueix el perfil de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, afirma que: “des del consistori sempre 
hem apostat per les noves tecnologies de 
la informació, amb un doble objectiu, d’una 
banda ser més transparents i pròxims a la 
ciutadania, acostant la gestió municipal i 
per un altre, explicant totes les activitats i 
esdeveniments que realitzen les nostres as-
sociacions i entitats i que sens dubte són 
la nostra millor presentació com a poble”. 
Recentment, l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena també ha obert compte d’Instagram 
i té ja 317 seguidors, que diàriament són in-
formats de tot el que esdevé a la localitat.

La web de l’Ajuntament de Santa Magdalena 
supera els 5.800 usuaris en 2018

El director general de l’Ai-
gua de la Generalitat, Manu-
el Aldeguer, ha estat a Santa 
Magdalena, on s’ha reunit 
amb l’alcalde de la localitat, 
Sergio Bou, per a signar l’ac-
ta de replanteig de les obres 
de connexió del pou de la 
Canonja amb el nou depòsit 
d’aigua potable, situat a ‘Les 
Pedreres’ i la inversió de la 
qual supera els 57.494 €.

Accynia Enginyeria és 
l’empresa adjudicatària 
d’aquests treballs que: “ens 
permetran, d’una banda 
millorar i garantir el submi-
nistrament d’aigua potable 
i per un altre, reduir el con-
sum energètic, ja que amb 
les dues bombes en funcio-
nament el depòsit d’aigua s’omplirà en un 

període de temps menor”, explica Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

El director general de l’Aigua visita Santa Magdalena

2928



Santa Magdalena s’ha sumat als actes 
de celebració del Dia de la Dona i ho ha fet 
amb el primer dels actes de la I Setmana de 
la Dona, que organitza la regidoria de Ben-
estar Social del consistori, que ha sigut la 
lectura del manifest a les portes del consis-
tori per part de l’alcalde de Santa Magdale-
na, Sergio Bou.

Des de l’Ajuntament de Santa Magdalena 
han insistit en la necessitat d’instar al Go-
vern a presentar i aprovar una Llei d’Igualtat 
Laboral, entre homes i dones, amb l’objectiu 
de garantir de manera efectiva el dret a la 
conciliació, així com les mesures que facen 
possible la igualtat en el treball. L’alcalde de 
Santa Magdalena s’ha compromés a “elabo-
rar polítiques d’igualtat, de caràcter trans-

versal, a impulsar polítiques que fomenten 
la conciliació, la corresponsabilitat, així com 
la no discriminació de la dona”. Al mateix 
temps, Bou afirma que “propiciarem, des de 
les diferents àrees municipals, que totes les 
persones, que així ho necessiten, compten 
amb l’atenció necessària, mitjançant els ser-
veis públics, perquè les tasques familiars no 
suposen una desigualtat en el moment de 
la integració efectiva de la dona a la vida 
laboral i/o en la seua carrera professional”.

A més, l’Ajuntament de Santa Magdalena 
es compromet a continuar treballant per la 
igualtat. De fet, recentment el ple de la cor-
poració municipal donava llum verda al Pla 
d’Igualtat municipal.

Santa Magdalena celebra el Dia de la Dona amb 
la lectura d’un manifest a les portes de l’Ajuntament

Sota el títol, ‘Salut i Natura’ I Marxa Sen-
derista del Dia de la Dona, el Parc Natural 
de la Serra d’Irta, en col·laboració amb els 
Ajuntaments d’Alcalà de Xivert-Alcossebre 
i Santa Magdalena, organitzava dissabte, 
9 de març, una marxa senderista entre els 
castells templers de Polpís i Xivert, en la 

qual van participar més de 40 persones.

Els senderistes van iniciar el seu recorre-
gut en el poliesportiu de Santa Magdalena, 
lloc en el qual l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena els va obsequiar amb unes pastes tí-
piques de la població i un café, amb el qual 

Els castells templers de Polpís i Xivert acullen 
la I Marxa Senderista del Dia de la Dona del 
Parc Natural de la Serra d’Irta

donar-los força per als 18 quilòmetres de 
recorregut, que va tindre la marxa. Després 
de l’eixida, els participants van fer la seua 
primera parada al Castell Polpís i després 
van gaudir de les immillorables vistes, que 
ofereix el mar Mediterrani, el Racó de l’At-
meler i la vall de l’Estopet, fins a arribar al 
castell de Xivert. Finalment, i ja a Alcalà de 
Xivert, un autobús, va esperar als senderis-

tes per a portar-los de nou al punt inicial de 
la marxa.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
que també va participar en la marxa, valo-
rava com “molt positiva aquesta iniciativa, 
que esperem que tinga continuïtat, ja que 
contribueix a posar en valor l’important pa-
trimoni, que tenim dins del Parc Natural de 
la Serra d’Irta”.

El Patronat Provincial de Turisme de Cas-
telló ha obert ja el termini d’inscripció per 
al programa de vacances, Castelló per a 
tots, dirigit a persones residents a la pro-
víncia de Castelló, que siguen majors de 18 
anys i posseïsquen Certificat de Discapa-
citat, en el qual conste mobilitat reduïda. 
Segons han detallat, des del departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, la finalitat d’aquestes ajudes és 
contribuir al benestar social de les persones 
amb mobilitat reduïda de la província de 
Castelló, incentivant el benestar i la qualitat 

de vida a través de la realització de viatges.

Les estades seran finançades íntegra-
ment pel Patronat Provincial de Turisme de 
Castelló i inclouen: estades de 6 dies/5 nits 
en hotels situats en la zona de costa, amb 
entrada en diumenge i eixida en divendres, 
pensió completa, allotjament i excursió d’un 
dia complet a un altre municipi.

Les persones que desitgen obtindre més 
informació poden dirigir-se al departament 
de Serveis Socials o a través de www.dip-
cas.es, www.turismodecastellon.com (964 
359 883).

Obert el termini d’inscripció al programa 
de la Diputació, Castelló per a tots
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L’Ajuntament de Santa Magdalena, dins 
del Pla d’Accessibilitat dels Edificis Munici-
pals, ha començat les obres d’adequació i 
accessibilitat de l’edifici contigu a l’església 
parroquial, La Capella. Una empresa local és 
l’encarregada de fer els treballs d’adequa-
ció de la plaça, que milloraran l’accés a la 
Capella per a les persones amb mobilitat 
reduïda.

“La Capella és un dels edificis, que més 
exposicions i activitats de tota mena alber-
ga i conscients de l’existència d’una sèrie de 
barreres arquitectòniques, que dificultaven 

l’accés a les persones amb mobilitat redu-
ïda, incloem una partida en el pressupost 
per a poder dur a terme aquestes obres”, 
explica Sergio Bou, alcalde de Santa Mag-
dalena.

D’altra banda, Bou comenta que: “ja hem 
redactat i presentat el projecte de millora 
d’accessibilitat al consultori mèdic, de ma-
nera que en un futur puguem corregir tam-
bé l’entrada a aquest espai, que en el cas 
dels carros o les lliteres es realitza amb mol-
ta dificultat”.

Santa Magdalena fa accessible La Capella

Més de 60 persones van gaudir, a San-
ta Magdalena, dels actes programats per 
l’Ajuntament dins de la I Setmana de la 
Dona. El Casal Municipal acollia un berenar, 

que va comptar amb més de 60 persones, 
que van passar una divertida vesprada. 
Posteriorment, a l’Auditori va tindre lloc la 
projecció de la pel·lícula, Figures Ocultes.

Vesprada de berenar i cinema per a celebrar 
la I Setmana de la Dona

El departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena 
informa, que la Generalitat Valencia-
na ha publicat ja les ajudes per a la 
instal·lació de joves agricultors. L’ob-
jectiu d’aquestes ajudes és, d’una 
banda, facilitar als joves agricultors 
la seua instal·lació en explotacions 
agràries viables, sostenibles i com-
petitives; i d’altra banda, el rejoveni-
ment i la millora del nivell de forma-
ció dels titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza 
mitjançant la concessió d’una ajuda per a 
donar suport a la primera instal·lació en 
explotacions, que aconseguisquen la qua-
lificació de prioritària i que els beneficiaris 
de l’ajuda arriben a complir amb els requi-
sits per a ser considerats agricultors actius 
i professionals.

La mesura es dirigeix als joves agricultors 
a fi, que puguen instal·lar-se com a agricul-
tors professionals mitjançant titularitat ex-
clusiva, compartida o en règim de cotitula-
ritat d’una explotació agrària, que arribe a 
poder ser qualificada com a prioritària.

Poden sol·licitar aquesta ajuda els joves 
de 18 i 40 anys.

La Generalitat convoca ajudes per a joves agricultors

La programació de la I Setmana de la 
Dona de Santa Magdalena va comptar amb 
una xarrada, en la qual van participar Eva 
Jiménez i Laura Vives, pertanyents a diver-
ses entitats, amb seu a Vinaròs però d’àm-
bit comarcal.

Jiménez va presentar davant el públic 
magdalener el treball, que es realitza tant 
en Rescata2 com en Por + Vida i Narcòtics 
Anònims. En el cas de Rescata2 treballen 
amb persones amb problemes de drogo-
dependència, mentre que Por + Vida, s’en-
carreguen de millorar les relacions familiars. 
Narcòtics Anònims, per part seua, és una 
entitat que treballa amb persones amb pro-
blemes d’addiccions. Va ser precisament 
aquesta última associació, la que va servir a 
Laura Vives per a donar a conéixer la seua 
experiència vital i donar alguns consells als 
magdaleners, que es puguen trobar amb 

familiars o persones pròximes amb proble-
mes d’addiccions.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
va agrair el treball d’aquestes entitats, que 
de forma totalment desinteressada lluiten 
en favor de les persones, que pel motiu o 
causa que siga necessiten dels seus serveis.

Rescata2, Por+Vida i Narcòtics Anònims participen 
en la I Setmana de la Dona de Santa Magdalena
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Santa Magdalena ha tancat els actes de 
la I Setmana de la Dona amb la visita dels 
alumnes i les alumnes del CEIP Albert Sel-
ma, a l’exposició de la Fundació Isonomia, 
No més princeses, que es pot veure en el 
saló de plens de l’Ajuntament de la localitat.

La Fundació Isonomia de la Universitat 
Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena de Polpís, ha 
programat l’exposició fotogràfica “No més 

princeses”, cedida per Arturo de las Liras 
i Marta Cubedo, que pretén promoure una 
reflexió crítica sobre els contes tradicio-
nals i trencar amb els estereotips sexistes, 
que ofereixen els contes infantils, perquè 
els contes tenen una funció pedagògica. 
En aquest sentit, la treballadora social, Ra-
quel Escrig, va ser l’encarregada d’explicar, 
tant als xiquets d’infantil com de primària, el 
contingut de la mostra.

L’alumnat del CEIP Albert Selma visita 
l’exposició, No més princeses

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a tra-
vés de la brigada forestal, EMERGE, ha dut 
a terme els treballs de millora i condicio-
nament de les ‘Coves d’Estruch’, una zona 
del terme municipal, que compta amb uns 
abrics de gran importància mediambiental, 
que a causa del pas del temps, s’havien om-
plit de mala herba i restolls, impossibilitant 
el seu accés.

“Dins del programa de millora i recupe-
ració del nostre patrimoni mediambiental, 
s’ha fet un gran treball de neteja de tot l’en-
torn de les ‘Coves d’Estruch’, que estava ple 
d’herbes i restolls. Així, que hem aprofitat 
per a tornar a valorar aquesta zona, que 
està dins del nostre terme municipal”, as-
senyala Sergio Bou, alcalde de Santa Mag-
dalena.

A la recuperació dels ‘Coves d’Estruch’ 
s’afig la del ‘Corral de l’Ama’, que recent-
ment també era objecte d’una important 
tasca de neteja per part dels treballadors 
de la brigada forestal, EMERGE.

Santa Magdalena condiciona les ‘Coves d’Estruch’

La Diputació de Castelló 
concedeix més de 
7.000 € a 
Santa Magdalena 
per al manteniment de 
la Unitat de Respir

L’Ajuntament de Santa Magdalena serà 
de nou beneficiari, d’una subvenció de més 
de 7.000 €, de la Diputació de Castelló per 
al manteniment d’un servei bàsic i tan es-
sencial com és la Unitat de Respir Familiar.

L’administració provincial ja ha comu-
nicat al consistori magdalener la conces-
sió d’aquesta ajuda, que permetrà a Santa 
Magdalena continuar donant continuïtat a 
l’Espai Respir, un recurs que permet conci-
liar la vida laboral i familiar de molts veïns 
de Santa Magdalena. De fet, en l’actualitat 
unes 20 persones utilitzen, diàriament, els 
serveis de l’Espai Respir.

Santa Magdalena va ser una de les locali-
tats pioneres a implantar aquest recurs, que 
és finançat, a través de la Diputació de Cas-
telló, i en aquest últim any també a través 
del Pla EMCUJU de la Generalitat Valencia-
na. D’aquesta manera, l’Espai Respir és atés 
en l’actualitat per Núria Muñoz i Maribel 

Domingo, que dia a dia, i a través de dife-
rents tècniques, ajuden a millorar l’autono-
mia personal dels usuaris d’aquesta unitat 
de respir, que serveix també per a conciliar 
la vida laboral i familiar de les persones que 
estan a càrrec d’aquests usuaris.

Aquest servei obri les seues portes els di-
lluns, dimecres i divendres de 15 a 17 hores i 
els dimarts i dijous d’11 a 13 hores, un temps 
en el qual es realitzen activitats enfocades, 
tant a la prevenció com a la rehabilitació 
d’habilitats d’autonomia personal i social.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena 
explica que: “es tracta d’un recurs que afa-
voreix no solament la conciliació de la vida 
laboral i la familiar, sinó que facilita la mi-
llora de l’autonomia de les persones majors 
dependents, desenvolupant les seues habi-
litats motores”.

Santa Magdalena llueix 
noves banderes a la façana 
de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
procedit a substituir les banderes de la fa-
çana de la casa consistorial, que a causa del 
pas del temps es trobaven molt deteriora-
des. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha ad-
quirit quatre noves banderes, una d’Espa-
nya, una altra de la Comunitat Valenciana, 
la d’Europa i la que llueix l’escut de Santa 
Magdalena de Polpís.
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L’alcalde assisteix 
a la presentació de les 
operacions de l’EDUSI 
entre Benicarló i Vinaròs

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha assistit, en el Magatzem de la Mar 
de Benicarló, a l’acte de presentació de les 
operacions incloses dins de l’Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Inte-
grat, que de manera conjunta duran a ter-
me els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs. 
L’Estratègia està cofinançada en un 50% 
pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), dins del Programa Ope-
ratiu de Creixement Sostenible 2014-2020. 
L’import total d’actuacions a executar en 
el marc d’aquesta Estratègia ascendeix fi-
nalment a 20 milions d’euros, dels quals 10 

procedeixen d’aquest Fons Europeu, la res-
ta l’aporten els ajuntaments de Benicarló i 
Vinaròs.

Durant la presentació, tant l’alcalde de 
Vinaròs, Enric Pla, com l’alcaldessa de Beni-
carló, Xaro Miralles, han detallat els projec-
tes, que s’executaran i que inclouen 6 àm-
bits d’actuació tals com: la promoció de les 
tecnologies de la informació, el foment de 
la mobilitat sostenible, eficiència energèti-
ca, posada en valor del patrimoni, la rehabi-
litació de les àrees urbanes degradades i la 
promoció de la inclusió social.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, 
que un any més s’ha posat en marxa el pro-
grama de la Diputació, Castelló Sènior, que 
disposa de més de 6.000 pernoctacions 
amb la seua nova proposta de balnearis.

El nou Programa d’’Estades en Balnea-
ris’ del Castelló Sènior comprén l’estada de 
8 dies/7 nits en hotels situats a la provín-
cia de Castelló en el mateix municipi que 
el Balneari de destinació, pensió completa, 
tres tractaments diaris mínims en Balnearis 
d’aigües miner-medicinals de la província 
de Castelló, un mínim d’1 excursió de migdia 
a recursos turístics o municipis de la provín-
cia de Castelló. Els torns vacacionals per a 
les “Estades en Balnearis” es desenvolupa-
ran del 21 de setembre al 14 de desembre de 
2019, i de l’11 de gener a l’11 de juliol de 2020, 
tots dos inclusivament.

El ‘Programa de Vacances en la Costa de 
Castelló’ comprén l’estada durant 6 dies/5 
nits en hotels situats en la zona costane-

ra de la província de Castelló, un mínim de 
dues excursions de migdia a recursos turís-
tics o municipis de la província de Castelló, 
i inclou el transport des de la capital de la 
província de Castelló. Els torns vacacionals 
per aquest programa es desenvoluparan 
del 15 de setembre al 13 de desembre de 
2019 i del 12 de general 12 de juny de 2020.

Les ‘Rutes de Patrimoni Històric, Cultural 
i Natural’ es realitzaran durant 3 dies/2 nits, 
inclouen l’estada en hotels situats en muni-
cipis de l’interior de la província de Castelló 
en règim de mitja pensió. Els esmorzars es 
realitzaran en restaurants de qualitat mitja-
na en les localitats on es realitzen les visi-
tes. Els torns vacacionals per a les “Rutes 
de Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es 
desenvoluparan del 16 de setembre al 13 de 
desembre de 2019, i del 13 de gener al 14 de 
juliol de 2020, tots dos inclusivament. S’ex-
ceptua el període de Setmana Santa dins 
del marc de la política de desestacionalitza-
ció, en els tres programes.

L’alcalde de 
Santa Magdalena 
participa, a Vinaròs, 
en la II Jornada de Portes 
Obertes del Vinalab

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na ha assistit, a Vinaròs, a la II Jornada de 
Portes Obertes del Centre de Coneixement, 
Vinalab, una infraestructura concebuda per 
a dinamitzar la cultura d’Innovació en el ter-
ritori de la Comarca del Baix Maestrat, pro-
movent l’ampliació de l’ús de les TIcs entre 
tots els ciutadans per a contribuir a eliminar 
la bretxa digital i els seus efectes en l’apro-
fundiment de les desigualtats; i fomentant 
la participació de les persones emprenedo-
res, de les organitzacions econòmiques i de 
les diferents Administracions i Institucions 
Públiques i privades en el desenvolupament 
de polítiques de ciutats innovadores cap a 
la nova economia del coneixement.

Durant la jornada, l’alcalde de Santa 

Magdalena, ha pogut conéixer de primera 
mà les activitats, que es desenvolupen en el 
centre, les empreses incubades, així com el 
viver d’empreses, que actualment ocupen 
la instal·lació. A més, s’ha informat a tots els 
assistents sobre les experiències de projec-
tes Erasmus en centres educatius.

L’alcalde de Santa Magdalena matisa 
que: “realment és un centre amb un gran 
potencial, ja no només com a viver d’em-
preses per a emprenedors sinó també per al 
desenvolupament de tota mena d’activitats, 
ja que cada vegada són més les institucions 
i particulars, que confien en el Vinalab per 
a la realització de cursos i esdeveniments”.

Castelló Sènior arriba un any més a Santa Magdalena

En marxa el conveni 
especial de cuidadors 
no professionals de 
persones en situació 
de dependència

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament informa, que des de l’1 d’abril 
ha entrat en vigor la nova normativa de la 
Seguretat Social, a través de la qual, els cui-
dadors no professionals de persones en si-
tuació de dependència, que siguen percep-
tors de la prestació econòmica regulada pel 
RD 615/2007 d’11 de maig (BOE del 12), po-
dran acollir-se a aquest conveni, quedant la 
quota a abonar a càrrec de l’Administració 
General de l’Estat.

Amb caràcter general, per a subscriu-
re-ho cal que el cuidador no es trobe en si-
tuació d’alta en qualsevol règim de la Segu-
retat Social a temps complet, desocupació 
o siga perceptor de determinades presta-
cions.

L’acció protectora dispensada per aquest 
Conveni Especial serà la corresponent a ju-
bilació i d’incapacitat permanent i mort i 
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supervivència, derivades d’accident, qual-
sevol que siga el seu caràcter, o de malaltia, 
amb independència de la seua naturalesa.

Les sol·licituds es presentaran a la Direc-
ció Provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o Administració de la ma-
teixa en el model corresponent (TA_0040) 
o Sol·licitud d’Alta en Conveni Especial de 
Cuidadors no professionals.

Així mateix es podrà presentar a través 

de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, 
utilitzant el servei d’“Alta en Conveni Espe-
cial” situat en la següent ruta: Ciutadans/
Afiliació i Inscripció, que permet realitzar la 
sol·licitud per Registre Electrònic.

Al mateix temps, qualsevol persona in-
teressada a obtindre més informació sobre 
aquest tema, pot dirigir-se al departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, en horari d’oficina, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20.30 h.

El director 
general 
de l’Aigua 
visita Santa 
Magdalena

El director general de 
l’Aigua de la Generalitat, 
Manuel Aldeguer, ha estat 
a Santa Magdalena, on al 
costat de l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, ha 
visitat l’estat de les obres 
de connexió del pou de la 
Canonja amb el nou depò-
sit d’aigua potable, situat 
a ‘Les Pedreres’ i la inver-
sió de les quals supera els 
57.494 €.

Accynia Enginyeria és 
l’empresa encarregada de 
l’execució d’aquests treballs 
que: “ens permetran, d’una 
banda millorar i garantir el 
subministrament d’aigua 
potable i per un altre, re-
duir el consum energètic, ja 
que amb les dues bombes 
en funcionament el depò-
sit d’aigua s’omplirà en un 
període de temps menor”, 
explica Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

Santa Magdalena 
obri al públic el renovat 
parc infantil de la 
plaça de l’església

El parc infantil de la plaça de l’església 
de Santa Magdalena, ja està de nou obert al 
públic, després que el consistori haja esco-
més la reforma integral d’aquest. En aquest 
sentit, s’han substituït tots els gronxadors 
existents al parc i s’ha col·locat paviment de 
cautxú nou, adaptat a la normativa europea 
en matèria de seguretat infantil.

Durant la reforma s’ha aprofitat per a re-
parar una fuga de la font i s’ha fet un sa-
nejament d’aquesta, deixant aquest parc 
completament renovat i llest perquè el gau-
disquen els més xicotets.

Més de 50 xiquets i xique-
tes, de 10 a 13 hores, han gaudit 
de l’Escola de Pasqua, comple-
tament gratuïta, organitzada 
per la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena.

Així, els xiquets i xiquetes 
d’edats compreses entre els 1 i 
els 12 anys, han estat distribu-
ïts entre les instal·lacions de la 
Ludoteca Municipal i el pavelló 
poliesportiu, i sota la supervisió 
de monitores especialitzades 
han realitzat tot tipus d’activi-
tats lúdiques.

“Aquesta Escola de Pasqua 
està concebuda com un recurs, 
que afavoreix la conciliació de 
la vida laboral i familiar, durant 
aquest període vacacional. Així, 
durant tres dies els xiquets i xi-
quetes de Santa Magdalena, podran gaudir 
d’un gran nombre d’activitats encaminades 
a aprendre mitjançant el joc”, explica Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

L’Escola de Pasqua 2019 es tancava amb 
un Torneig de Futbol Sala, en col·laboració 

amb l’Alcalà F.S. Un nombrós grup d’alum-
nes de l’escola, participaven en els diferents 
partits que es jugaven, sota la coordinació 
d’Ángel Espada. El torneig finalitzava amb 
el lliurament d’una sèrie de detalls, per part 
de l’organització del mateix i se servia un 
refrigeri a tots els participants.

Més de 50 xiquets gaudeixen de l’Escola de Pasqua
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Aprovat l’expedient de 
contractació 
de les obres del Pla 
Edificant

L’Ajuntament de Santa Magdalena apro-
vava en ple extraordinari, amb els vots a 
favor de tots els assistents a la sessió, l’ex-
pedient de contractació, mitjançant proce-
diment obert amb múltiples criteris d’adju-
dicació i tramitació ordinària, per al servei 
de redacció del projecte i serveis tècnics de 
les obres d’ampliació i millora del CEIP Al-
bert Selma, incloses dins del Pla Edificant. 
Aquestes obres adequaran i ampliaran el 
centre existent al perfil de dues aules d’in-
fantil, 4 de primària, menjador i espai per a 
la realització d’educació física.

Segons detallava Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena, “ara aprovem l’expedi-
ent de contractació, que ascendeix a més 
de 89.207 €, que permetrà redactar el pro-
jecte, que posteriorment serà revisat per la 
conselleria i després obrirem el procés de 
licitació de les obres”. En aquest sentit, el 
primer edil va avançar que, “tal com estan 
els terminis, que ens marca la llei de con-
tractació, considere que les obres podrien 
començar a mitjan novembre o desembre”.

Santa Magdalena entrega 
els diners de les jornades 
templeres a dues entitats 
sense ànim de lucre

L’Ajuntament i l’escriptor benicarlando, 
Manuel Tomás, han fet lliurament en el saló 
de plens dels dos xecs, corresponents als 
diners obtinguts de la venda del llibre, El 
Zorro Rojo, i dels diners recaptats en el di-
nar de germanor de les I Jornades Temple-
res, celebrades el mes de desembre.

D’aquesta manera, l’alcalde de la locali-
tat, Sergio Bou i Manuel Tomás, han fet lliu-
rament a la presidenta de la delegació local 
de l’Associació Espanyola de Lluita contra 
el Càncer, Ana Baldrich i a Maribel Moya, en 
representació d’AFIVINA, Associació de Fi-
bromiàlgia, Fatiga crònica i Reumatologia, 
d’un xec a cada associació per valor de 278 
€, que destinaran a la investigació mèdica.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, durant l’acte de lliurament, ha agraït a 

Tomás la seua implicació amb aquestes 
dues entitats benèfiques i ha anunciat que 
“pretenem donar continuïtat a les jornades 
templeres, que tant èxit i repercussió van 
tindre per a la nostra localitat i que a més 
de posar en valor el nostre castell, Polpís, es 
van convertir en un referent de solidaritat 
gràcies a accions com la de Manuel Tomás 
o el mateix ajuntament, que destinem els 
diners obtinguts de la venda de tiquets del 
menjar a aquestes dues associacions”.

La delegació local de l’Associació Espa-
nyola de Lluita contra el Càncer i AFIVINA, 
per part seua, van agrair la donació que han 
rebut i que els ajuda a continuar amb la fei-
na de casa d’investigació.

La treballadora social de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, Raquel Escrig, ha assistit 
a la I Jornada Tècnica i Política, organitza-
da a Vinaròs, amb motiu del Dia Nacional 
dels Drets de les Persones amb Discapaci-
tat. Durant la jornada s’ha parlat de l’atenció 
farmacèutica, medicació i necessitats de les 
persones amb capacitats diferents, la nova 
visió d’allò que podem fer de l’oci i l’ocu-
pació, d’inclusió laboral i de programes de 
respir familiar. Posteriorment intervenien di-
ferents representants de partits polítics.

Santa Magdalena participa en la I Jornada 
Tècnica AFANIAD Vinaròs del Dia Nacional 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat

Santa Magdalena 
acull una xarrada sobre 
xarxes socials, 
mòbils i videojocs

El saló de plens de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena acollia el dia 4 de maig, una 
xarrada dirigida a famílies amb fills en edat 
infantil i adolescents sobre l’ús de les xarxes 
socials, mòbils i videojocs.

El tècnic benicarlando, Albert Rodríguez, 
va ser l’encarregat d’impartir aquesta xar-
rada que va tindre com a objectiu, millorar 
la quantitat i qualitat de la informació, que 
tenen les famílies en relació amb l’ús, que 
els xiquets i adolescents fan del mòbil, les 
xarxes socials i els videojocs. A més, el tèc-
nic va mostrar quina és la diferència entre 
ús i abús, al mateix temps que va oferir unes 
pautes a les famílies, referents a l’ús de les 
noves tecnologies. Eloi Roca, regidor de Jo-
ventut a l’Ajuntament de Santa Magdalena, 
va explicar que “ha sigut una xarrada molt 
positiva, que considero ha proporcionat di-
ferents eines a les famílies, en relació amb 
l’ús de xarxes socials, mòbils i videojocs”.
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L’Ajuntament informa que el Pacte per 
l’Ocupació, Maestrat Litoral, del qual for-
ma part la localitat, ha obert, durant aquest 
2019, el termini de sol·licitud per a poder 
formar part del programa d’Escoles d’Ocu-
pació, ‘Et Formem’, que té com a objectiu 
la formació de les persones desocupades, 
majors de 18 anys, pertanyents a col·lectius 
amb dificultats d’inserció laboral o vulne-

rables, mitjançant la realització d’accions 
formatives, tant teòriques com pràctiques. 
Els alumnes són residents de les 8 poblaci-
ons del Pacte. D’aquesta manera, els veïns 
de Santa Magdalena han pogut optar a al-
gunes de les places disponibles. Els parti-
cipants d’aquest taller obtenen el certificat 
de professionalitat d’activitats auxiliars en 
vivers, jardins i centres de jardineria.

El Pacte per l’Ocupació Maestrat Litoral obri 
el termini de selecció per a l’escola taller, Et Formem

Gran èxit de la 
X Marxa Senderista

Santa Magdalena va viure una gran jor-
nada senderista, en la desena edició de la 
seua Marxa pel Terme municipal, que se 
celebrava diumenge, 12 de maig i que va 
comptar amb dues distàncies, una de 10,7 
km i dificultat mitjana-baixa i una altra de 
17,5 km i dificultat mitjana-alta. Unes 200 
persones van participar en aquesta jornada, 
de contacte amb la naturalesa, que va per-
metre als senderistes recórrer alguns dels 
paratges més bells de la població.

Els participants de la marxa, després de 
la concentració i desdejuni en el pavelló po-
liesportiu municipal, van eixir en direcció a 
l’ermita de Sant Vicent. Posteriorment van 
caminar per la zona de ‘l’Esquerola’, on la 
seua sendera ha sigut condicionada pels 
treballadors de la brigada EMERGE. A més, 
van gaudir de les vistes de la zona del ‘Pou 
de la Bassa del Mas’, les oliveres mil·lenàri-
es, Les carrasques del ‘Pubill’ i la sendera 
de la ‘Selleta’, també condicionada per la 
brigada EPAMER, l’any passat. Finalment, 
els senderistes van baixar pel Palmeral i van 
emprendre el descens pel barranc de ‘La 
Carrera’ fins a arribar al pavelló poliesportiu 
municipal, lloc en el qual com cada any se 
celebrava el dinar de germanor entre orga-
nització i participants d’aquesta marxa, que 
ja ha arribat a la seua desena edició.

En aquesta ocasió, el plat principal triat 
per al dinar va ser la tradicional ‘olleta’, ela-
borada per Benjamín i Rafa, que de nou va 
fer les delícies dels assistents.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
agraïa a “tots els senderistes la seua partici-
pació en aquesta marxa, que ja ha arribat a 
la seua desena edició i que està plenament 
consolidada. Al mateix temps, també agrair 
a tots els voluntaris i treballadors de l’ajun-
tament la seua estreta col·laboració, que ha 
permés que la jornada es desenvolupara en 
completa normalitat”.

Santa Magdalena ha 
estat present com a ex-
positor el dissabte, 1 de 
juny i diumenge dia 2, 
en la XI Fira de la Cire-
ra de La Salzadella, un 
esdeveniment que ha 
aconseguit la presèn-
cia de més de 10.000 
visitants, que atrets per 
aquest producte local 
s’han acostat fins a la 
població per a visitar-la.

Sergio Bou ha fet un 
balanç de la participa-
ció de la localitat en la 
fira: “un any més, hem 
apostat per la presèn-
cia del nostre municipi 
en aquesta fira, per la qual han passat milers 
de visitants durant tot el cap de setmana 
i ho hem fet presentant a Santa Magdale-
na i el seu patrimoni natural, però també la 
nostra riquesa cultural i associativa”. Bou ha 
destacat el fort interés de totes les perso-
nes, que s’han acostat fins a l’estand “en les 
rutes a peu i amb bicicleta per la Serra d’Irta 

i per descomptat s’han interessat molt per 
conéixer el nostre emblema, el Castell Pol-
pís”.

Santa Magdalena en el seu estand va dis-
posar de guies turístiques i promocionals, 
tant del municipi com del Parc Natural de 
la Serra d’Irta i va jugar una especial impor-
tància la imatge, ja que a través d’un plasma 
es van mostrar els vídeos promocionals.

Balanç molt positiu de la participació de Santa 
Magdalena a la XI Fira de la Cirera de La Salzadella

Millora del sistema 
d’evacuació d’aigües 
pluvials del carrer Molí

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
dut a terme obres de millora del sistema 
d’evacuació d’aigües pluvials al carrer Molí. 
D’aquesta manera, segons ha indicat l’alcal-
de, Sergio Bou, “s’està procedint a la subs-
titució de les reixetes transversals del carrer 
Molí, en l’encreuament amb el carrer Pont, 
tenint en compte el perill existent que hi ha-
via per als vehicles”. A més, amb aquesta 
millora se soluciona el problema de mal fun-

cionament que hi havia en la recollida d’ai-
gua de pluja d’aquest carrer.

La inversió d’aquestes obres és de 5.800 
€ i és finançada al 100% per l’Ajuntament de 
Santa Magdalena.
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L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, a través de l’empresa 
de control de plagues benicar-
landa, Fuentes, ha dut a terme 
el tractament de desratització i 
desinsectació, que com és habi-
tual, des de fa 10 anys, es realit-
za de forma periòdica. Concre-
tament dita empresa està duent 
a terme el tractament en tot el 
clavegueram de la població, per 
a acabar amb les plagues de 
tota mena d’insectes i rates.

I és que aquest tipus de trac-
taments eliminen tota classe 
d’insectes, siguen voladors o 
rèptils: panerola americana, pa-
nerola oriental, panerola germà-
nica, puces, caparres, etc., a més 
de rosegadors.

Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena en funcions, afir-
ma que: “cada any realitzem 
aquests tractaments amb l’ob-
jectiu d’evitar aquest tipus de 
plagues, que són tan molestes”.

La Generalitat Valenciana ja ha obert el 
termini per a realitzar sol·licituds noves de 
les Vacances Socials per a majors de cara 
a l’any 2020. L’objectiu no és un altre que, 
proporcionar un període vacacional a les 
persones majors de la Comunitat Valen-
ciana, promocionar l’envelliment actiu, el 
desenvolupament personal, els hàbits de 
vida saludables i el coneixement d’espais 
turístics de la Comunitat Valenciana.

Poden sol·licitar aquest programa, se-
gons s’ha detallat des del departament de 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, totes les persones majors de 65 
anys, o de 60, que siguen pensionistes i re-
sidents en la Comunitat Valenciana.

Les Vacances Socials de la Generalitat 
inclouen allotjament, en règim de pensió 
completa durant 3 dies i 2 nits, així com dife-
rents activitats per als beneficiaris d’aquest 
programa.

Les persones que desitgen obtindre més 
informació, poden dirigir-se als Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Santa Magdalena.

Obert el termini de sol·licitud per a les 
Vacances Socials de la Generalitat

Santa Magdalena inicia la campanya 
de desratització i desinsectació

La veïna magdalenera, 
Sofia Jara Ambrosi, 
guanya el Concurs de 
la portada del Llibre de 
Festes

Les Festes 2019 de Santa Magdalena han 
tingut com a imatge a l’obra guanyadora 
del IV Concurs per a la portada del llibre de 
Festes, que ha recaigut en el treball de la 
veïna magdalenera, Sofia Jara Ambrosi. La 
façana de l’església i el castell, Polpís, són 
els protagonistes de la imatge, que ha il·lus-
trat la portada del llibre de Festes.

Andreu Santatecla i Andrea Guillamón 
han aconseguit el segon premi, mentre que 
la portada d’Aroa Jiménez Martorell, ha 
quedat en tercera posició. El jurat, format 
pels dissenyadors, Ana Rosa Escuín i Miguel 
Expósito i la pintora, Maite Baldrich, també 
han decidit atorgar un esment especial a la 
portada de Victoria Samaniego.

El primer premi ha rebut 200 € i l’opor-
tunitat de ser la imatge de les Festes Pa-
tronals de Santa Magdalena, encara que la 
resta de premiats també rebien un obsequi 
per part de l’Ajuntament de la localitat.

FESTES 
PATRONALS

2019
SANTA MAGDALENA DE POLPÍS

DEL 20 AL 28 
DE JULIOL

Sergio Bou pren possessió com 
a alcalde de Santa Magdalena
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L’Ajuntament de Santa Magdalena cele-
brava dissabte, 15 de juny, el ple de consti-
tució del nou ajuntament, eixit de les elec-
cions municipals del passat, 26 de maig. El 
socialista, Sergio Bou, prometia el seu càr-
rec com a alcalde de la corporació muni-
cipal i arrancava d’aquesta manera la seua 
quarta legislatura, al capdavant del consis-
tori de la localitat.

Bou afirmava en el seu discurs que: “con-
tinuarem avançant cap a una Santa Mag-
dalena de Polpís millor, la que tots i totes 
mereixem, que nosaltres hem promés en 
campanya electoral i que sabem que amb 
l’esforç i col·laboració de tots vosaltres serà 
possible, malgrat les dificultats, que segura-
ment hi hauran”.

Al mateix temps, l’alcalde de Santa Mag-
dalena ressaltava que “vull continuar tenint 
una actuació de govern en la qual ningú se 
senta exclòs o apartat. Explicant cada de-
cisió i actuació que s’adopte, primer als re-
gidors i després a cada veí o veïna, que ens 
ho sol·licite, tal com estem fent fins ara”.

D’altra banda, Bou hi ha agraïa als regi-
dors, que deixen el seu càrrec, la dedicació 
durant els últims anys, mentre que felicitava 
els nous integrants per “el seu compromís 
pel nostre poble”.

Santa Magdalena acull 
una xarrada sobre la 
violència de gènere

El saló de plens de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena acollia, durant el mes de juny, 
una xarrada informativa relacionada amb la 
violència de gènere. Durant la reunió es van 
donar a conéixer els recursos existents a la 
comarca del Baix Maestrat per a atendre 
víctimes de la violència de gènere, així com 
tota la informació relativa al Centre Dona 
Rural, que recentment ha obert les seues 
portes a Sant Mateu.

El Centre compta amb un equip d’inter-
venció amb dues treballadores socials, dues 
psicòlogues i una advocada, a més d’un 
equip de prevenció i sensibilització amb 
dos tècnics en inserció social i una educa-
dora social, que atén a Sant Mateu de 9 a 21 
hores i de dilluns a dissabte, encara que són 

un servei itinerant, que es desplaça a tots 
els municipis, entre els quals es troba Santa 
Magdalena, en funció de les necessitats que 
es detecten.

La Xarxa de Centres Dona de la Generali-
tat va dirigida a dones víctimes de: maltrac-
taments físics o psíquics, violència sexual i 
violència econòmica, mutilació genital fe-
menina, matrimoni forçós i altres pràctiques 
nocives per a les dones i tràfic de dones i 
xiquetes amb finalitats d’explotació sexual.

Per a més informació es pot telefonar al 
900 580 888, les 24 h del dia, els 365 dies 
de l’any, o al 016.

Els operaris de la Brigada Municipal, han 
sigut, un any més, els encarregats d’ultimar 
tots els detalls de la posada a punt de la 
piscina municipal i durant un parell de set-
manes han treballat, tant en la neteja de 
la instal·lació com en la reparació dels ele-
ments, que han sigut danyats.

Enguany la piscina ha estat oberta des 
del 22 de juny i fins a l’1 de setembre en ho-
rari de dilluns a diumenge de 10 a 14 hores i 
de 16.30 a 20.30 h.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, en col·laboració amb el 
Peníscola FS, ha posat en marxa el I Campus 
de Tecnificació de Futbol Sala, que s’ha cele-
brat a la localitat durant el mes de juny. José 
Filgueira “Gallego”, segon entrenador i coor-
dinador de base del Peníscola Rehabmedic 
és el director del campus. A més, Filgueira 
ha sigut seleccionador sub16 i sub19 de la 
Federació Valenciana de Futbol Sala. Fil-
gueira compta, d’altra banda, amb l’estreta 

col·laboració del magdalener, Ángel Espada.

El campus va dirigit a xiquets i xiquetes 
d’entre 8 i 14 anys, que durant el campus 
han millorat i perfeccionat els fonaments 
tecnicotàctics, tant a nivell individual com 
col·lectiu. A més de la formació, els alum-
nes del campus de tecnificació han rebut 
uns pantalons i samarreta i motxilla, a més 
d’entrada lliure a la piscina. L’últim dia del 
campus, els alumnes van rebre un diploma 
acreditatiu.

La piscina de Santa Magdalena a ple rendiment

13 alumnes gaudeixen del I Campus de Tecnificació 
de Futbol Sala de Santa Magdalena
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La conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública ha anunciat, que dins del programa 
d’Intervenció arquitectònica en locals desti-
nats a la prestació d’assistència sanitària, ha 
concedit a l’Ajuntament de Santa Magdale-
na una subvenció de 23.044 € per a la mi-
llora de l’accessibilitat al consultori mèdic.

“Després de molt de treball i esforç, i una 
vegada presentat el projecte, elaborat pels 
tècnics de l’Ajuntament, estem molt satis-
fets que la Generalitat, a través de la con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
ens haja concedit per a l’any 2020, una sub-
venció de 23.044 € amb la qual ampliarem 
la rampa del consultori, per a adequar-la a 
la normativa”, assenyala Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

En aquest sentit, la intervenció, que serà 
finançada al 100% per part de la Generalitat, 

constarà de l’ampliació de la rampa actual, 
per a adaptar-la a la normativa d’accesibili-
tat i la pavimentació d’una xicoteta zona del 
vial, que permet accedir a aquesta rampa, 
tant a peu com en ambulància.

La conselleria de Sanitat invertirà més de 23.000 € 
en la millora de l’accés al consultori mèdic

El ple de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na ha donat llum verda, per unanimitat, en 
la sessió plenària extraordinària, celebrada 
el 28 de juny, al nomenament de represen-

tants, les delegacions de les diferents re-
gidories, la composició de la comissió de 
comptes i l’assignació de les retribucions 
dels membres de la corporació municipal.

Santa Magdalena dóna llum verda 
al nou organigrama municipal

En aquest sentit, s’ha nomenat a l’alcalde, 
Sergio Bou, com a representant de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena en la Manco-
munitat del servei d’extinció d’incendis, així 
com en l’Associació Maestrat Plana Alta, en 
el Consorci de Residus de la Zona 1 i en el 
Consell Escolar del col·legi públic.

Respecte a les delegacions de les dife-
rents regidories, José Manuel Bou Sospe-
dra, serà el primer Tinent d’Alcalde i regidor 
d’Urbanisme i Personal. Eusebio Mínguez 
Madrigal serà el responsable de les carteres 
d’Infraestructures i Esports, Eloi Roca Cer-
vera, seguirà al capdavant de Cultura i Jo-

ventut, mentre que Sebastián Beltrán Palo-
mo, exercirà de regidor d’Agricultura i Medi 
Ambient. Finalment, Marcos Cervera Gea 
assumirà les delegacions de Festes, Sanitat 
i Serveis Socials. Respecte a les quanties a 
percebre pels regidors per assistència a òr-
gans col·legiats i de l’alcalde i primer tinent 
d’alcalde per dedicació parcial, continuen 
sent les mateixes que en la legislatura an-
terior.

Finalment, s’ha establit la periodicitat 
dels plens ordinaris, que se celebraran de 
forma bimensual, l’últim divendres de cada 
mes parell, a les 20 h.

Prop de 40 alumnes han gaudit de l’Es-
cola d’Estiu 2019, organitzada per la regi-
doria d’Educació de l’Ajuntament, que ha 
obert les seues portes en les instal·lacions 
de la Ludoteca Municipal i del poliesportiu.

Sota la coordinació de monitores espe-
cialitzades, els inscrits al campus han gau-
dit d’una sèrie d’activitats, enfocades so-
bretot a l’oci i la diversió d’una forma molt 
refrescant. A més, s’han realitzat tallers de 
reciclatge, acampada i una festa Holi, entre 
d’altres activitats.

“Un any més posem en marxa aquest ser-
vei, que permet a les famílies conciliar millor 
la vida laboral i familiar. D’aquesta manera, 
durant el període, en què està oberta aques-

ta escola, els xiquets i xiquetes, d’una forma 
divertida realitzen diferents tallers, enfocats 
a activitats de caràcter estival”, afirma Ser-
gio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

L’Escola d’Estiu de Santa Magdalena 
obri les seues portes
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El director general de l’Aigua de la Ge-
neralitat, Manuel Aldeguer, ha estat a Santa 
Magdalena, acompanyat de l’alcalde, Sergio 
Bou, amb l’objectiu de comprovar la posada 
en funcionament de la connexió del pou de 
la Canonja amb el nou dipòsit d’aigua po-
table, situat a Les Pedreres i la inversió del 
qual ha superat els 57.494 €. La Generalitat 
s’ha fet càrrec del finançament dels treballs 
que permeten “d’una banda millorar i ga-
rantir el subministrament d’aigua potable i 
per un altre, reduir el consum energètic, ja 
que amb les dues bombes en funcionament 
el dipòsit d’aigua s’ompli en un període de 
temps menor”, ha explicat Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena.

Aldeguer per part seua, ha anunciat que 
la Generalitat, en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de la localitat, ha iniciat ja la tramitació 
per a la “construcció d’un hort solar, d’ener-
gia fotovoltaica al costat del dipòsit de les 
Pedreres. L’ajuntament disposa de terreny 
suficient per a instal·lar panells d’energia 
solar, que la convertiran en energia mecà-
nica per a posar en funcionament la bomba 
del dipòsit d’aigua i així desconnectar-la del 
subministrament elèctric, la qual cosa supo-
sa, d’una banda, un estalvi econòmic per als 

veïns i veïnes de Santa Magdalena i per un 
altre redueix les emissions de CO2”.

D’aquesta manera, l’alcalde de Santa 
Magdalena, ha confirmat que els serveis 
tècnics de l’Ajuntament s’encarregaran de 
la redacció del projecte, que posteriorment 
es remetrà a la Generalitat, perquè es faça 
càrrec de l’execució d’aquest. “En la línia de 
col·laboració entre administració local i au-
tonòmica, posem en marxa aquest projecte 
global de subministrament d’aigua, que es 
complementarà amb la instal·lació de pa-
nells d’energia fotovoltaica”, matisa Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Santa Magdalena disposarà d’un hort solar que 
proveirà al dipòsit d’aigua de Les Pedreres
El director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, ha estat a Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
adjudicat al despatx d’arquitectes Gaspar 
Espinosa Rufat el contracte corresponent a 
l’adequació i ampliació del CEIP Albert Sel-
ma, dins del Pla Edificant de la Generalitat, 
per un import de més de 70.038 € + IVA.

El despatx d’arquitectura ha presentat 
un ambiciós projecte, en el qual es contem-
pla l’adequació i ampliació del centre exis-
tent al perfil de dues aules d’infantil i 4 de 

primària, a més amb els necessaris serveis 
de menjador, aula multiús adaptada com a 
laboratori de ciències experimentals i plàs-
tica i un espai de gimnàs, proporcional als 
alumnes del centre.

D’altra banda, les noves instal·lacions 
obrin noves possibilitats d’ús del centre fora 
de l’horari lectiu, com són la utilització de 
la cuina i del menjador, biblioteca, espai del 
gimnàs i les pistes esportives per a xicote-

Santa Magdalena adjudica el contracte 
per a l’ampliació i millora del CEIP Albert Selma
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tes competicions intermuni-
cipals, a més de per a la re-
alització de cursos i tallers 
amb l’objectiu de reforçar la 
vida associativa i col·labora-
tiva de la població.

Es tracta d’un disseny in-
tegrador amb l’entorn, com-
pletament funcional, eficient, 
respectuós i, al mateix temps, 
redueix els costos d’ús i man-
teniment, tot sense renunciar 
a la qualitat arquitectònica i 
espacial. La proposta busca 
una arquitectura adaptada a 
les necessitats de l’alumnat, 
fugint de formalismes i ma-
nierismes i tenint en compte les caracterís-
tiques del municipi en el qual se situa.

D’altra banda, en l’exterior, es dissenyen 
dos patis, un de primària, amb un gran es-
pai cobert per a poder eixir a l’exterior quan 
ploga i un altre d’infantil, amb zones de jocs 
i vinculat a les aules exteriors d’aquest cicle. 
L’espai d’horta s’ha situat en un extrem del 

centre, sense ombra i amb instal·lacions de 
reg que ajudaran el creixement dels vege-
tals plantats.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha mostrat la seua satisfacció, ja que: “es 
van fent passos i complint tots els terminis 
per al començament, en breu, de les obres 
d’ampliació i millora del col·legi públic de la 
nostra localitat”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
entregava durant el mes de juliol als màxims 
representants festius el llibre de les Festes 

Patronals, que també, com és tradicional, es 
va repartir porta a porta, a tots els veïns de 
la població.

Santa Magdalena reparteix el llibre de Festes 
als seus Festers i Festeres 2019

L’alcalde de Santa 
Magdalena presenta el 
programa de festes a les 
associacions locals

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
acompanyat del regidor de Festes, Marcos 
Cervera, va presentar en el saló de plens de 
l’Ajuntament de la localitat, el programa de 
Festes a les associacions locals.

Com ja és tradicional les entitats de San-
ta Magdalena han sigut informades de tots 
els actes de la programació de les Festes 
Patronals, que s’han celebrat entre el 20 i el 
28 de juliol, festes en les quals part d’aquest 
protagonisme el tenen precisament les as-

sociacions, ja que organitzen molts dels es-
deveniments programats. Bou va agrair el 
“gran treball que feu, tant al llarg de l’any 
com ara en Festes, on demostreu que San-
ta Magdalena som cultura, som esport, som 
benestar, en definitiva som un poble xicotet 
però amb grans persones i amb un gran po-
tencial”.

El Pla Local de Prevenció 
d’Incendis Forestals surt 
endavant

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha donat el seu vistiplau al Pla Local 
de Prevenció d’Incendis Forestals, elaborat 
per l’enginyer tècnic forestal, Juan Manuel 
Batiste Marzal, un pla que ara haurà de ser 
aprovat definitivament per part de la con-
selleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
climàtic i Desenvolupament Rural.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha explicat que el consistori es va acollir 
l’any passat a una subvenció per a la redac-
ció del Pla Local de Prevenció d’Incendis 
Forestals, una ajuda que li va ser concedida 
per part de la Generalitat i que ha suposat 
que el 80% de les despeses de redacció del 
citat Pla han sigut costejades per l’adminis-
tració autonòmica. El cost total de la redac-
ció ha sigut de 3.811 €.

El Pla Local de Prevenció d’Incendis, in-
clou el Pla Local de Cremes i estableix la 
inversió que, a 15 anys, s’hauria de fer en el 

municipi en matèria de prevenció d’incen-
dis. En aquest sentit, s’estableix un pressu-
post d’1.400.000 €, repartits en 15 anys i 
l’aportació municipal seria d’un 3%, el 95%, 
correspondria a altres administracions com 
la Diputació i la Generalitat i el 2% restant 
als propietaris de grans superfícies de ter-
reny.

“En el pla s’estableixen les senderes, els 
tallafocs, les àrees en les quals es pot cre-
mar i en les quals no, la neteja de camins, en 
definitiva, res que no estiguem ja fent, però 
que ara estarà reflectit en un Pla, que a més 
té la validesa de 15 anys”, ha explicat Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena.
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Turisme Comunitat 
Valenciana concedeix 
10.000 € per a la millora 
de la competitivitat 
turística de Santa 
Magdalena

La Generalitat Valenciana, a través del 
president de Turisme Comunitat Valenci-
ana, ha resolt concedir a l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, una ajuda dirigida a la mi-
llora i competitivitat dels recursos turístics 
de la població, amb la finalitat de sufragar 
els costos de l’informador turístic de la lo-
calitat.

“Estem molt contents, ja que la Generali-
tat aposta per la millora de la competitivitat 

i desestacionalització del turisme a través 
d’aquest tipus d’ajudes, que ens permeten 
sufragar els costos del nostre informador 
turístic”, afirma Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena. “Tant la promoció de la nos-
tra localitat, com l’atenció a aquelles per-
sones que ens visiten, és essencial si volem 
continuar apostant per Santa Magdalena 
com a destinació de turisme rural”, matisa 
el primer edil magdalener.

La Diputació instal·la 
la senyalització 
de Territori Templer 
a Santa Magdalena

Santa Magdalena compta amb nova se-
nyalització turística, després que la Diputa-
ció de Castelló haja instal·lat pals informa-
tius de la marca, Territori Templer, de la qual 
forma part el municipi. D’aquesta manera, 
en les entrades, tant nord com sud de la po-
blació, s’han col·locat uns panells informa-
tius, que fan referència al llegat de l’orde del 
Temple existent a Santa Magdalena, tal com 
és el cas del castell Polpís.

Santa Magdalena de Polpís, al costat 
d’una dotzena de municipis de la província 
de Castelló, forma part de la marca, Territori 
Templer, de la Diputació, que pretén con-
vertir el llegat de l’ordre del Temple en un 
reclam turístic i cultural de primer nivell per 
a la província.

D’altra banda, la localitat acollirà part de 
la segona etapa de la carrera Territori Tem-
pler Run & Bike Experience, que se celebra-
rà els dies 1 i 2 de novembre i que passarà 
pel castell Polpís fins a la seua arribada final 
a Peníscola.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, afirma que: “la marca Territori Templer 
està contribuint, sense cap dubte, a donar 
a conéixer més el nostre castell, que a més 
està sent objecte d’estudi per part del ser-
vei d’arqueologia de la Diputació de Cas-
telló, de cara a una futura posada en valor 
d’aquest”.

La Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana ha resolt concedir a 
l’Ajuntament de Santa Magdalena una sub-
venció de més de 41.006 €, corresponent 
als programes EMPUJU i EMCUJU, per a la 
contractació de persones joves, durant el 
període d’un any i a jornada completa.

En aquest sentit, segons ha detallat l’al-
calde de Santa Magdalena, Sergio Bou, 
“gràcies als 20.267 € de l’EMPUJU, contrac-
tarem a una persona graduada en Educació 
Infantil i un tècnic sociosanitari, mentre que 
a través de l’EMCUJU i dels 21.339 €, que 

rebrem, procedirem a la contractació d’un 
tècnic superior en Educació Infantil”.

L’alcalde recorda, que tots dos progra-
mes van dirigits a persones menors de 30 
anys, amb les titulacions que es demanden 
des de l’Ajuntament i que estiguen inscrites 
en LABORA i en el Sistema de Garantia Ju-
venil de la Comunitat Valenciana.

Les persones interessades han d’inscriu-
re’s en LABORA (antic SERVEF), mentre 
que poden obtindre més informació a tra-
vés dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena.

La Generalitat concedeix més de 41.000 € 
per a la contractació de menors de 30 anys

El fort episodi de pluges que es registra-
va durant el mes d’agost, en el qual es van 
arribar a acumular 107 l/m², va tindre greus 
conseqüències en pràcticament tots els ca-
mins rurals del municipi.

Sergio Bou ha explicat que: “hem recor-
regut, en quant la pluja ha cessat, la major 
part del terme municipal i els camins estan 

greument afectats per la gran quantitat 
d’aigua, que en molt poques hores ha cai-
gut, camins que havien sigut reparats des-
prés de les pluges d’octubre”. Així, tal com 
comenta Bou “en els camins hi ha molts 
despreniments de pedres i terra”. D’altra 
banda informava que afortunadament no hi 
ha hagut que lamentar danys personals.

La forta tempesta d’aigua danya gran part 
dels camins rurals de Santa Magdalena
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Les màquines de la 
Diputació inicien els 
treballs de reparació de 
camins

Després del fort aiguat, que es va regis-
trar durant el mes d’agost, a Santa Magdale-
na, es van iniciar els treballs de reparació de 
gran part dels camins del terme municipal, 
que es van veure afectats pels més de 107 l/
m², que van arribar a caure en unes poques 
hores, registrant-se màxims històrics.

La Diputació de Castelló, ja durant l’epi-
sodi de tempesta, comunicava a l’alcalde de 
Santa Magdalena, Sergio Bou, que oferia la 
maquinària necessària per a la ràpida repa-
ració dels camins afectats i precisament al 

matí següent, operaris de l’organisme pro-
vincial estaven ja treballant en la reparació 
dels camins. Concretament, segons deta-
llava l’alcalde de Santa Magdalena, “s’està 
actuant en tots els camins, que hi ha tant 
en la part esquerra com en la dreta de l’au-
topista, fins als límits amb Alcalà de Xivert 
i Peníscola, que han sigut els més afectats 
i sobretot avui estem tractant de millorar 
l’accés a les diferents explotacions rama-
deres, perquè els grangers puguen accedir 
sense problemes”.

Santa Magdalena de Polpís continua 
treballant en l’impuls de la localitat com a 
destinació turística d’interior i un any més, 
Turisme Comunitat Valenciana, ha concedit 
una subvenció a la localitat per a la inversió 
en adequació i millora dels recursos i ser-
veis turístics.

D’aquesta manera, la Generalitat Valenci-
ana ha concedit un total de 16.241 € al con-
sistori magdalener, amb l’objectiu de millo-
rar els recursos turístics dels quals disposa 
la població. En aquest sentit, l’alcalde de 
Santa Magdalena, Sergio Bou, ha anunciat 
que: “pretenem senyalitzar alguns dels nos-
tres recursos patrimonials i històrics amb la 
instal·lació de panells informatius, en punts 
com l’església parroquial, el pont històric i 
la pujada al Castell Polpís”. Al mateix temps, 
el consistori magdalener instal·larà dues 
pantalles tàctils amb informació, tant del 
municipi com de l’Agència Valenciana de 

Turisme, que faciliten l’accés a tota mena 
d’informació de cara als visitants. Aques-
tes pantalles se situaran, una a la part de 
fora de l’Edifici Social, a l’entrada sud de la 
població i l’altra en els exteriors de la zona 
poliesportiva.

Cal recordar que Turisme Comunitat Va-
lenciana també ha concedit una altra sub-
venció de 10.000 € amb la qual se sufra-
guen els costos de l’informador turístic.

“Santa Magdalena és una de les portes 
d’entrada al Parc Natural de la Serra d’Irta i 
són molts els visitants, que atrets pel nostre 
patrimoni natural i també per la riquesa cul-
tural i patrimonial de la nostra població de-
cideixen visitar-nos i a poc a poc intentem 
millorar tots els nostres recursos, gràcies a 
ajudes com aquesta de la Generalitat Valen-
ciana, que aposta pel turisme rural, pel tu-
risme d’interior”, matisa Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

Turisme Comunitat Valenciana concedeix 
a Santa Magdalena més de 16.000 € 
per a la millora dels recursos turístics

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha renovat part del mo-
biliari esportiu del pavelló. Concretament, 
s’ha actuat en les porteries de la pista fut-
bol sala i handbol, que a causa de l’ús i del 
pas del temps estaven molt deteriorades. 
D’aquesta manera, el consistori ha substitu-

ït les xarxes d’aquestes porteries per unes 
noves i ha procedit a pintar tota l’estructura 
d’aquestes.

D’altra banda, també s’actuarà en el gim-
nàs amb la instal·lació de noves màquines i 
la substitució de les plaques de tubs fluo-
rescents per plaques de llums led.

Santa Magdalena renova part del mobiliari Esportiu

La Secretaria Autonòmica de 
Seguretat i Emergències ha fet ja 
pública la resolució del govern de 
la Generalitat Valenciana a través 
de la qual es concedeixen una sè-
rie d’ajudes per a pal·liar els danys 
de les pluges torrencials, registra-
des durant els dies 18, 19 i 20 d’oc-
tubre de 2018, que van afectar de 
forma molt important a la localitat 
de Santa Magdalena de Polpís.

Santa Magdalena rebrà un to-
tal de 36.329 €, que serviran per 
a sufragar part de les actuacions, 
que es van dur a terme a la locali-
tat per a pal·liar els danys. De fet, els tècnics 
van valorar en més de 50.000 € els danys 
causats per aquest episodi de gota freda, 
sent els camins rurals la part més afecta-

da, a més de la bomba del depòsit d’aigua 
potable, que va haver de ser substituïda, a 
causa del fort aparell elèctric registrat du-
rant aquests dies, que va provocar el tren-
cament de la mateixa.

La Generalitat concedeix una ajuda de més 
de 36.300 € per a pal·liar els danys de 
les pluges torrencials d’octubre de 2018
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L’Obsedi Maestrat Litoral ha posat en 
marxa diferents cursos gratuïts a Santa 
Magdalena, dins del programa de formació 
del Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat 
Litoral. Concretament s’han oferit cursos de 
16 hores de perfeccionament de valencià, 

orientat a la gramàtica i conversa i d’anglés 
bàsic.

Tots dos cursos, tant el d’anglés com el 
de valencià, s’han realitzat els dies: 2, 4, 6, 9, 
11, 13, 16 i 18 de setembre. Al final dels cursos 
s’ha expedit un certificat acreditatiu.

Cursos formatius de l’Obsedi Maestrat Litoral 
a Santa Magdalena

La Brigada Municipal de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha treballat en la posada a 
punt de les instal·lacions educatives de cara 
a l’imminent inici del curs escolar 2019/20 
en el CEIP Albert Selma.

En aquest sentit, s’han fet treballs de 
poda al pati del col·legi i s’han revisat totes 
les canonades i enrajolats de l’edifici, amb 

l’objectiu que les instal·lacions es trobaren 
en perfectes condicions per a l’entrada de 
l’alumnat, el dilluns, 9 de setembre.

D’altra banda, el professorat del centre 
s’incorporava amb completa normalitat al 
CEIP Albert Selma. De la mateixa manera, 
la Ludoteca Municipal també s’arranjava de 
cara a l’inici de l’activitat docent.

Posada a punt del col·legi per a l’inici del curs

Tècnics de la conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Cli-
màtica i Transició Ecològica han visitat San-
ta Magdalena, acompanyats de l’alcalde del 
municipi, Sergio Bou, per a recepcionar les 
obres de connexió del pou de la Canonja 
amb el dipòsit de ‘Les Pedreres’, obres que 
ja estan completament finalitzades.

“La Generalitat ha invertit en aquesta 
obra, que ja ha tocat a la seua fi, 57.494 € 
i amb aquests treballs es millora i garan-
teix el subministrament d’aigua potable, 
al mateix temps que es redueix el consum 
energètic, ja que amb les dues bombes en 
funcionament, el dipòsit d’aigua s’ompli en 
un període de temps menor”, comenta l’al-
calde de Santa Magdalena, Sergio Bou, qui 
també ha manifestat la seua satisfacció per 
“el bon funcionament, que a dia d’avui, està 
tenint aquesta connexió”.

D’altra banda, el primer edil magdale-
ner recorda, que el consistori segueix avant 
amb la millora energètica de la connexió del 
pou de la ‘Canonja’ amb el nou dipòsit, a 
través de la instal·lació d’un generador fo-
tovoltaic, amb un sistema de bombament 
d’energies netes.

Recepcionades les obres de connexió del pou de 
la ‘Canonja’ amb el dipòsit de ‘Les Pedreres’

La Unitat de Respir de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha obert de nou les seues 
portes, després del descans estival. Els usu-
aris i usuàries de l’Espai Respir magdalene-
ro han représ les seues classes amb total 
normalitat i ja han començat a realitzar tot 
tipus d’activitats.

L’Espai Respir obri les seues portes els 
dilluns, dimecres i divendres de 15 a 17 hores 
i els dimarts i dijous d’11 a 13 hores. Qualse-
vol persona interessada a participar de les 
activitats que allí es realitzen pot acudir en 
l’horari en el qual la unitat de respir roman 
oberta.

Arranca el curs de l’Espai Respir
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Curs de preparació 
per a l’obtenció de la 
nacionalitat espanyola

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que, ja ha arrancat a la localitat el curs pre-
paratori per a l’obtenció de la nacionalitat 
espanyola.

Raquel Escrig, responsable de l’oficina de 
migració, PANGEA, de la localitat, explica 
que: “al llarg d’aquest curs realitzarem dife-
rents exàmens de la prova de coneixements 
culturals i socials d’Espanya, amb l’objec-
tiu que les persones que hagen de realit-
zar aquesta prova sàpiguen, de primera mà, 
quin tipus de coneixements han de tindre 

per a obtindre la nacionalitat”. Aquest curs 
està obert a persones de qualsevol nacio-
nalitat, que desitgen obtindre la nacionali-
tat espanyola.

D’altra banda, en breu, està previst que 
es pose en marxa un curs de castellà, també 
de preparació per a l’obtenció de la nacio-
nalitat.

L’Obsedi Maestrat posa 
en marxa tres taules 
formatives en l’Espai 
Empresarial Actiben

El regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, Marcos Cervera i la treba-
lladora social, Raquel Escrig, han assistit, a 
Benicarló, a la presentació de les diferents 
taules de treball, que els dies 20, 23 i 25 de 
setembre, es van realitzar en l’espai em-
presarial, ACTIBEN, en l’antiga seu d’AIDI-
MA, a Benicarló, organitzades pel Pacte 
Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral 
(Obsedi Maestrat), del qual forma part San-
ta Magdalena, al costat de Benicarló, Vina-
ròs, Peníscola, Càlig, Alcalà de Xivert, Sant 
Jordi i Sant Rafel.

El programa es posava en marxa el dia 20 
de setembre amb la taula, “Atraure i retin-
dre el talent en el territori. La nova gestió de 
Recursos Humans”. Es tracta d’una jornada 
dirigida a empreses, en la qual s’abordaren 
els problemes de les empreses referents a 
la contractació, la retenció de talent i la re-

lació amb les diferents administracions en 
l’àmbit de l’ocupació.

La segona jornada va tindre lloc el 23 de 
setembre, i portava per títol, “FP dual i els 
certificats de professionalitat. La formació 
com a via d’accés a l’ocupació”. I cercava 
donar a conéixer la formació específica exis-
tent en el territori. A més, durant la taula de 
treball es va mostrar als empresaris els dife-
rents tipus de formació, reglada i no reglada.

La tercera i última de les jornades forma-
tives, fou el dia 25 de setembre i fou més 
tècnica i orientada exclusivament a adminis-
tracions. Durant la jornada es van tractar les 
diverses problemàtiques que es troben les 
administracions locals a l’hora d’implemen-
tar els programes d’ocupació i de formació.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, 
que el Ministeri d’Educació i Formació Pro-
fessional té oberta una línia d’ajudes, tant 
per a estudis no universitaris com universi-
taris.

En el cas de les beques per a estudis no 
universitaris, aquestes es dirigeixen a estu-
diants, que en el curs 2019-20 estiguen ma-
triculats en ensenyaments com a batxillerat, 
formació professional bàsica, de grau mitjà 
i superior i escola oficial d’idiomes. El termi-
ni de presentació de sol·licituds finalitza el 
pròxim 1 d’octubre.

D’altra banda, existeix la possibilitat tam-
bé de sol·licitar beques els alumnes que 

estiguen matriculats en el curs 2019-20 en 
ensenyaments universitaris. No s’inclouen 
en aquesta convocatòria les beques per a la 
realització d’estudis corresponents al tercer 
cicle o doctorat, estudis d’especialització ni 
títols propis de les universitats.

Obert el termini per a sol·licitar beques d’estudi

L’Ajuntament de 
Santa Magdalena 
ha conclòs les obres 
d’accessibilitat de 
l’edifici La Capella, 
en la plaça de l’es-
glésia. En una prime-
ra intervenció es van 
realitzar les obres de 
construcció d’una 
rampa, que perme-
tera l’accés al recin-
te per a les persones 
amb mobilitat redu-
ïda i ara en aques-
ta segona fase, s’ha 
instal·lat una barana 
amb l’objectiu de mi-
llorar la seguretat en 
l’accés a aquest edifi-
ci, utilitzat sobretot per a finalitats culturals 
i socials.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “ara la Capella ja és un edifi-

ci totalment accessible per a les persones 
amb mobilitat reduïda. A més de la rampa, 
el projecte contemplava, des del seu inici, la 
instal·lació d’una barana per a millorar l’ac-
cés a la instal·lació, barana que finalment 
s’ha col·locat aquesta setmana”.

Conclouen les obres de millora 
d’accessibilitat de la Capella
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Dimecres, 18 de setembre, van finalitzar 
els dos tallers de formació, impartits per 
Xavi Ayza Ferreres, organitzats per l’Ob-
sedi Maestrat, dins del Pacte Territorial per 
l’Ocupació Maestrat Litoral, del qual forma 
part l’Ajuntament de Santa Magdalena de 
Polpís.

Concretament s’han desenvolupat, en 
el saló de plens de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena, dos cursos, de 16 hores cadas-
cun. Un de perfeccionament de valencià, 
orientat a la gramàtica i un altre d’anglés, 
també de nivell mitjà.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
afirma que: “es tracta d’uns cursos, en els 
quals em consta, s’ha fet un gran aprofita-

ment de tota la matèria, impartida pel for-
mador. És més, el propi alumnat ha sol·licitat 
més formació d’aquestes característiques”.

La conselleria d’Educació ha tret a lici-
tació el contracte per al subministrament 
de les instal·lacions educatives provisionals, 
que albergaran el CEIP Albert Selma, durant 
l’execució dels treballs d’ampliació i millora 
del col·legi públic de Santa Magdalena, in-
closos dins del Pla Edificant. L’import de la 
licitació és de 135.616 € i el contracte és per 
a 20 mesos. 

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 

explica que: “les aules prefabricades s’ins-

tal·laran en una part de la pista del pavelló 

poliesportiu. Hi haurà 3 aules de primària de 

30 m², a més de dues aules d’infantil, una 

aula de desdoblament, lavabos per a l’alum-

nat i per a professors, aula polivalent i des-

patx de direcció”.

Conselleria trau a licitació les aules prefabricades 
del CEIP Albert Selma

Finalitzats els cursos d’anglés i valencià 
impartits per l’Obsedi

El consorci de residus de la zona 1 es 
reunia, a Benicarló, en sessió extraordinà-
ria i entre els principals punts en l’ordre del 
dia va destacar l’aprovació, per unanimitat, 
de la renovació dels òrgans de govern, que 
encapçalarà com a president, Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena de Polpís, en 
substitució d’Evaristo Martí, alcalde de Ros-
sell.

Martí ha fet un balanç “positiu” dels seus 
anys al capdavant del Consorci i ha agraït 
“el consens, la col·laboració i la implicació 
de tots els municipis, fent possible, que ens 
hàgem convertit en un referent a nivell de 
Comunitat Valenciana”. Al mateix temps, 
durant el seu discurs ha remarcat que: “s’han 
d’anar millorant algunes coses per a afron-
tar nous reptes i avançar dia a dia, sempre 
en benefici d’un millor servei per als veïns i 
veïnes dels nostres municipis”. I és que, cal 
recordar que el Consorci de Residus de la 
zona 1 abasta a un total de 49 municipis de 
la zona nord de Castelló. A més, Martí tam-
bé ha tingut unes paraules d’agraïment per 
als alcaldes, alcaldesses, regidors i regido-
res i funcionariat, així com a l’administració 
provincial i autonòmica, per tot el treball re-

alitzat.

D’altra banda, Sergio Bou, en les seues 
primeres paraules com a President del Con-
sorci, ha agraït la “confiança que heu de-
positat en la meua persona, per a estar al 
capdavant d’aquest organisme”, al mateix 
temps que ha enaltit el “gran treball de Mar-
tí i tota la seua Junta, que han gestionat i 
millorat el tractament de residus en la zona 
1”.

Bou afirma que: “el camí de consens, 
que tan bons resultats ens ha donat durant 
aquests anys, és la línia que ens hem de 
marcar per a continuar avançant en les mi-
res posades a millorar el servei, que oferim 
als veïns i veïnes de la nostra comarca. Hem 
de continuar amb aquesta estreta col·labo-
ració per part de totes i tots els que formem 
part d’aquest consorci, perquè només junts, 
podem aconseguir els millors resultats”.

Finalment, el nou President del Consorci 
es va posar a disposició dels presents, per a 
seguir amb els propòsits i nous reptes, que 
s’han marcat i que sens dubte han de millo-
rar la qualitat de vida de tota la població de 
la zona 1.

L’alcalde de Santa Magdalena nou president 
del Consorci de Residus de la zona 1
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Santa Magdalena ha rebut la visita de 
Raquel Agost, del Grup de Recerca Soci-
al Innova de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local de l’UJI, qui acom-
panyada per membres del seu equip, s’ha 
entrevistat amb la treballadora social, Ra-
quel Escrig i l’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou.

La localitat està participant en una inves-
tigació sobre la definició de la Línia de Base 
en l’àrea dels Serveis Socials, realitzada per 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupa-
ment Local de la Universitat Jaume I i finan-
çada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives en el marc del Laboratori especi-
alitzat en Serveis Socials. En aquest sentit, 
Agost i el seu equip s’han interessat per la 
situació actual del departament de Serveis 
Socials per a conéixer la seua dinàmica de 
treball i establir les necessitats dels veïns i 
veïnes de Santa Magdalena.

Segons ha detallat Raquel Escrig, treba-
lladora social, “amb tota la informació que 
estem aportant, tant des dels Serveis So-

cials com els representants polítics, s’està 
fent un treball de mapificació i planificació 
dels Serveis Socials de la Comunitat Valen-
ciana”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
per part seua, ha agraït l’interés de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local 
de l’UJI, a “conéixer el nostre departament 
de Serveis Socials, d’aquesta manera detec-
tar quines són les necessitats que té la nos-
tra població”.

El Grup de Recerca Social Innova de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local de 
l’UJI visita els Serveis Socials de Santa Magdalena

El punt d’informació 
turística de 
Santa Magdalena registra 
més de 1.656 visites 
en menys d’un any

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha fet una valoració molt 
positiva de la posada en funcionament del 
punt d’informació turística, situat en la pla-
ça de l’Ajuntament, ja que quan està a punt 
de complir-se un any de la seua instal·lació, 
el nombre de visites ha superat les 1.656.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “s’estan complint els objectius 
pels quals vam decidir instal·lar aquests 
punts d’informació turística tàctils, ja que 
funcionen les 24 h del dia, els 365 dies de 
l’any i donen tot tipus d’informació relaci-
onada no solament amb el nostre municipi 
sinó de tota la Comunitat Valenciana”. De 
fet, l’acumulat de visites des del mes de ge-
ner i fins a l’actualitat, supera ja les 1.656, 
sent els mesos de gener i juliol les dates de 
l’any, que registren un major nombre d’usu-
aris, concretament 329 al gener i 378 du-
rant el mes de juliol.

D’altra banda, segons les estadístiques, 
en l’acumulat de consultes per franja horà-
ria destaca les 19 h, com l’hora en la qual 

més visites es registren. Respecte a la in-
formació consultada, cal assenyalar que els 
enllaços externs, que són les webs de l’ajun-
tament; santamagdalena.es i comunitatva-
lenciana.com, aquests han registrat un total 
de 887 visites, mentre que el servei de la 
llista de “callejero” ha sigut utilitzat per 542 
persones i les guies turístiques han sigut 
consultades per 300 usuaris.

“Amb les dades a la mà, podem corro-
borar, que el servei està sent molt utilitzat i 
de fet, continuarem potenciant aquest tipus 
d’accés a la informació turística i patrimoni-
al de Santa Magdalena, amb la instal·lació 
de més punts informatius en altres parts de 
la població”, conclou Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena.

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través del departament de Serveis Socials, 
ha posat en marxa un curs de cuidadors 
no professionals de persones en situació 
de dependència, amb l’objectiu de dotar a 
aquests cuidadors de més recursos i com-
petències per a realitzar aquestes cures.

El curs té una duració de 26 hores i es 
realitza tots els dilluns, dimecres i divendres 
del mes d’octubre, en el saló de plens de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena, amb una 
assistència de 14 cuidadors no professionals 
de persones dependents.

“Estem dotant a aquests cuidadors, no 
professionals, de competències i habilitats 
perquè es puguen desenvoldre molt millor 
en la cura dels seus familiars dependents, 
analitzem el seu paper i sobretot posem 
damunt de la taula experiències comunes a 
tots ells, que els ajuden a tots i totes en el 
seu dia a dia”, explica Raquel Escrig, treba-
lladora social i responsable d’aquest curs. 

Bàrbara Ebrí, auxiliar del Servei d’Atenció 
Domiciliària de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, ha explicat també diferents manio-
bres posturals, amb l’objectiu de facilitar el 
treball dels cuidadors.

Es posa en marxa un curs de cuidadors no 
professionals de persones amb dependència
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L’Ajuntament de Santa 
Magdalena de Polpís des-
prés de formalitzar la seua 
adhesió al programa Xarxa 
Salut, ha participat, a Sant 
Mateu, en una reunió de tre-
ball amb els municipis de la 
comarca del Baix Maestrat, 
que formen part d’aquesta. 
En aquesta sessió de treball, 
l’alcalde de Santa Magdale-
na, Sergio Bou, ha pogut co-
néixer quins són els avantat-
ges de pertànyer a la Xarxa 
Salut.

Xarxa Salut és la xarxa de municipis de la 
Comunitat Valenciana, adherits al IV Pla de 
Salut de la Comunitat, que té el compromís 
de desenvolupar accions de promoció de la 
salut local.

D’aquesta manera, Bou ha destacat que 
el fet de pertànyer a la Xarxa, “ens permetrà 
accedir a subvencions que des de la Con-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

es convoquen a aquest efecte, participar 
en Jornades, Seminaris i Tallers orientats 
a l’intercanvi d’experiències de promoció 
de la salut entre municipis de la Comunitat 
Valenciana, divulgar les experiències i acti-
vitats a través de l’Observatori Valencià de 
Salut, obtindre resultats de millora de la sa-
lut i qualitat de vida de la població i d’en-
torns del municipi, millorar la participació, la 
convivència i la cohesió social en el municipi 
i contribuir a la reducció de desigualtats en 
salut en l’àmbit local”.

Santa Magdalena participa activament en 
el programa Xarxa Salut de la Generalitat

L’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, 
participava passat 4 
d’octubre, a València, 
en la 15a Assemblea de 
la Federació Valenciana 
de Municipis i Provínci-
es. En aquesta assem-
blea, la primera després 
de les eleccions munici-
pals, es va decidir recol-
zar la gestió de Rubén 
Alfaro, que de nou, ha 
sigut reelegit, per una-
nimitat, com a presi-
dent de la Federació 
Valenciana de Municipis 
i Províncies.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
afirma que: “aquest és el millor camí, per-
què junts som més forts per a afrontar els 
reptes de futur del municipalisme, treba-
llant sempre pels nostres pobles i ciutats, 
posant en el centre de les polítiques a les 

persones. El camí del consens és fonamen-
tal per a aconseguir la plena autonomia lo-
cal, tal com marca la Constitució”. Al mateix 
temps, el primer edil magdalener ha volgut 
felicitar a Rubén Alfaro, alcalde d’Elda i a tot 
el seu equip per la unanimitat obtinguda en 
aquesta assemblea.

Sergio Bou participa en la 15a. Assemblea de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Tècnics del projecte OBSEDI Maestrat Li-
toral s’han reunit a Santa Magdalena de Pol-
pís amb Raquel Escrig, treballadora social, 
amb l’objectiu de traçar les línies de treball i 
col·laboració entre les dues entitats.

Durant la reunió s’han establit les accions 
futures, que es duran a terme en els prò-
xims mesos pel que fa a formació i orienta-
ció laboral.

Escrig comenta que la idea és oferir en 
els pròxims mesos noves accions formati-
ves, que permeten a la població disposar de 
totes les eines necessàries per a l’obtenció 
o millora de la seua situació laboral.

De fet, el dia 24 d’octubre, va tindre lloc 
una xarrada dels tècnics de l’OBSEDI sobre 
els certificats de professionalitat, on es va 
donar a conéixer què són i quins són els re-
quisits per a la seua obtenció.

Sessió de treball de l’Obsedi Maestrat Litoral 
a Santa Magdalena

Santa Magdalena continua treballant en 
la millora de la senyalització dels recursos 
turístics i patrimonials dels quals disposa la 
població i fruit d’això iniciarà un projecte de 
senyalització de diversos punts de la locali-
tat com són l’Església Parroquial i La Cape-
lla, el Pont Històric i el Castell ‘Polpís’, llocs 
tots ells, molt freqüentats per qui visiten 
Santa Magdalena. En aquest sentit, i gràci-
es a una subvenció de més de 16.241 € per 
part de la Generalitat, se situaran a més dels 
3 panells indicatius, dos tòtems interactius, 
amb informació, tant del municipi com de 
l’Agència Valenciana de Turisme.

PROSEÑAL S.L.U ha sigut l’adjudicatària 

d’aquests treballs de construcció i instal·la-
ció dels panells informatius per un import 
de 18.500 € +IVA i en breu es procedirà a 
la col·locació d’aquests nous recursos, “que 
sens dubte redundaran en una millora de la 
nostra competitivitat turística”, assenyala 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Bou ha comentat, d’altra banda, que “ins-
tal·larem dos tòtems interactius més, de ca-
racterístiques similars als que ja disposem 
en l’actualitat, ja que hem pogut comprovar 
que el nombre de consultes, des de la seua 
posada en funcionament és molt alt, con-
cretament s’han superat les 1.700 visualit-
zacions”.

Adjudicada a Proseñal la instal·lació de nous 
panells indicatius dels recursos turístics
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L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través d’una subvenció, de 5.000 €, de la 
Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica de la 
Generalitat ha millorat el disseny i accessi-
bilitat del seu web (www.santamagdalena.
es) amb l’objectiu de fer-lo accessible a les 
persones amb diversitat sensorial, de ma-
nera que tots els usuaris puguen gaudir de 
la informació municipal.

El Tàndem Rojo, en col·laboració amb 
Pruñonosa Studio ha sigut l’empresa encar-
regada de la renovació i accessibilitat de la 
web, el contingut de la qual és més dinàmic 
i de millor accés, de manera, que en la pà-
gina principal apareixen totes les informaci-
ons a les quals es pot accedir de forma molt 
més senzilla. Al mateix temps, el consistori 

magdalener ha aprofitat la renovació de la 
web municipal per a millorar la imatge cor-
porativa local, amb el disseny d’un nou lo-
gotip, que sorgeix de l’adaptació de l’escut 
de Santa Magdalena.

“La millora de l’accessibilitat de la web 
ha sigut un dels objectius prioritaris per a 
l’Ajuntament de Santa Magdalena, ja que 
des del consistori volem facilitar l’accés a la 
informació a tota la ciutadania i amb l’ús de 
les noves tecnologies es feia molt necessà-
ria la renovació de la web, adaptant-la a les 
persones amb diversitat sensorial”, assenya-
la Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena. 
A més, Bou explica que: “hem aprofitat per 
a oferir una imatge de modernitat al nostre 
escut, adaptant-lo als nous temps”.

La regidoria d’Educació informa que la 
Ludoteca Municipal ha obert de nou les se-
ues portes, després de la incorporació del 
professorat del centre, que ha sigut con-
tractat a través de les subvencions per al fo-
ment de l’ocupació de la Generalitat, EMPU-
JU i EMCORP. Concretament, Marta Sancho 
ha sigut contractada amb el programa EM-

PUJU i Zulema Ruiz, a través de l’EMCORP. 
Totes dues professores són també les en-
carregades de realitzar les activitats extra-
escolars en el CEIP Albert Selma.

La Ludoteca és un servei totalment gra-
tuït de l’Ajuntament de Santa Magdalena, en 
el qual s’imparteixen classes en etapa pre-

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a tra-
vés del programa d’incentius a les persones 
joves per entitats locals, en el marc del Sis-
tema Nacional de Garantia Juvenil, ha con-
tractat a un auxiliar administratiu amb grau 
mitjà en gestió administrativa. En aquest 
sentit, Jennifer Galarza Guijarro, gràcies a la 
subvenció EMCUJU de la Generalitat i amb 
la col·laboració del Fons Social Europeu tre-
ballarà, en contracte de pràctiques, durant 1 
any i a jornada completa en les oficines de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
afirma que: “continuem apostant per la mi-
llora de l’atenció al públic als nostres veïns 

i veïnes, reforçant el departament d’admi-
nistració, gràcies a aquesta subvenció de la 
Generalitat”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena ha posat 
en marxa un curs de castellà per a estran-
gers, que s’iniciava passat 25 de novembre.

Raquel Escrig, treballadora social de 
l’Ajuntament de la localitat, explica que es 
tracta d’un nivell bàsic i intermedi i que 

aquest curs està patrocinat per la Generali-
tat, dins de les accions que realitza l’Oficina 
d’Atenció a les Persones Migrades (PAN-
GEA). Per un altre costat, també es realitza 
un curs d’alfabetització, de nivell bàsic i un 
altre de castellà, però preparatori per a les 
proves d’obtenció de la nacionalitat.

Santa Magdalena posa en marxa un curs 
de castellà per a estrangers

Santa Magdalena contracta un auxiliar 
administratiu a través del programa EMCUJU

escolar a l’alumnat d’1 a 3 anys 
en horari de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h. “Aquest servei està 
concebut amb l’objectiu d’aju-
dar a conciliar la vida laboral i 
familiar de les persones amb 
fills i filles d’1 a 3 anys i per al 
consistori és prioritari continuar 
oferint aquesta eina a totes les 
famílies, que així ho desitgen”, 
comenta Sergio Bou. Prop de 10 
xiquets i xiquetes estan gaudint 
en aquests moments d’aquest 
servei de Ludoteca Municipal.

La Ludoteca Municipal obri de nou les seues portes

Santa Magdalena millora l’accessibilitat i renova 
el disseny de la seua pàgina web
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La brigada de mitigació 
de riscos per emergències 
condiciona la zona 
d’esbarjo de Sant Vicent

La zona d’esbarjo de Sant Vicent, a Santa 
Magdalena, està sent objecte d’una impor-
tant tasca de condicionament per part de 
la brigada de mitigació de riscos per emer-
gències, en la qual treballen conjuntament 
la Diputació de Castelló i la Generalitat Va-
lenciana.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “la brigada ha retirat 6 peus de 
pi, que estaven secs i estan esbrossant tot 

el paratge, eliminant al mateix temps totes 
les plantes invasores, que estan a la zona”. 
Bou, d’altra banda, ha agraït la rapidesa de 
la Diputació en aquesta actuació, “ja que 
vam realitzar la petició per escrit i ràpida-
ment i en estreta col·laboració amb la Ge-
neralitat s’han posat a la feina”.

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, en sessió plenària extraordinària, 
ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip 
de govern i en contra del PP, la modifica-
ció d’una sèrie d’ordenances, amb l’objectiu 
d’adequar-les a les necessitats actuals del 
municipi.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha informat, que després de la libera-
lització de l’autopista AP-7, l’1 de gener de 
2020, la localitat deixarà d’ingressar més de 
198.000 €, en concepte d’IBI com a bé de 
caràcter especial, és per això que “hem de 
reestructurar les despeses i ho fem comen-
çant pel meu sou, que el baixem al 50% i al 
mateix temps hem parlat amb la Diputació 
i la Generalitat per a comptar amb ajudes, 
que abans no teníem i a més, hem hagut 
d’adequar alguns tributs”.

En aquest sentit, el primer edil magdale-
ner explica que: “pujarem el tipus imposi-
tiu de l’IBI d’urbana, passant del coeficient 
0.73% al 0.95%, ja que fa 10 anys el vam 
reduir un 15%. Es tracta d’una decisió incò-

moda i poc agradable, però és necessària, 
tenint en compte que l’IBI de l’autopista, 
que deixarem d’ingressar representa el 25% 
del pressupost municipal”. Bou justifica que 
és una “actualització necessària per a con-
tinuar garantint els serveis bàsics públics 
i gratuïts, que hem aconseguit en aquests 
últims 10 anys i també per a mantindre el 
nivell d’inversions del nostre municipi per a 
poder continuar avançant”.

D’altra banda, l’IBI de rústica es redueix 

en un 20% deixant-lo al mínim, amb l’objec-
tiu de “donar més suport als nostres agri-
cultors i ramaders, un dels sectors més im-
portants de la nostra població”.

A més, el consistori ha aprovat el regla-
ment del servei de proveïment d’aigües, 
amb l’objectiu d’establir, tant els drets dels 
usuaris com les obligacions d’aquests, pel 
que fa a la prestació del servei. A més, s’ha 
modificat l’ordenança fiscal reguladora del 
servei de subministrament d’aigua, que pas-
sarà a ser mensual amb un mínim de 14,20 
€. Una altra de les ordenances, que ha sigut 
objecte de revisió és la dels preus d’entra-

da a la piscina, en la qual s’estableix que els 
majors de 16 anys pagaran 1,5 €/dia per la 
utilització de les instal·lacions.

Finalment, el ple de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena ha modificat l’ordenança de 
llicència d’obres passant de l’actual 4% al 
5%. “Entenc que aquesta decisió és tant 
impopular com necessària, i que pot ser un 
contratemps per a tots els veïns i veïnes, in-
clòs jo, però confie plenament que la gent 
entenga que aquest acte de responsabilitat 
és la millor manera de continuar progres-
sant i fent que el nostre poble siga un lloc 
millor per a viure”.

Santa Magdalena revisa ordenances fiscals 
per a pal·liar el minvament del nivell d’ingressos

Més de 20 persones han participat en el 
Curs de Monitor de menjador escolar, que 
de forma gratuïta, s’ha impartit en Santa 
Magdalena, gràcies a la Diputació de Cas-
telló, que dins de l’estratègia provincial per 
al foment de l’ocupació, emprenedoria i la 
promoció econòmica, inclou aquest tipus 
de cursos.

D’aquesta manera, entre el 4 i l’11 de no-
vembre, i amb una duració de 30 hores, 
totes les persones participants en el taller 
han cursat tot tipus de coneixements teò-

rics pràctics, que els han permés obtindre el 
certificat de monitor de menjador escolar. 
L’últim dia del curs va tindre lloc l’acte de 
lliurament de diplomes.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha mostrat la seua satisfacció pel “bon aco-
lliment que ha tingut aquest curs, que ha 
posat en marxa la Diputació, la qual cosa 
ens anima a continuar treballant en aques-
ta línia de formació i col·laboració conjunta 
entre les dues administracions”.

Finalitza el Curs de Monitor de menjador escolar
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El Patronat de Turisme de la Diputació 
de Castelló ha presentat el manual de qua-
litat de destinació cicloturista, elaborat per 
l’empresa, Bikefriendly, un manual pel qual 
s’ha interessat l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, ja que aquesta és una de les línies 
de treball, que des de l’àrea de Turisme es 
pretén impulsar, ja que el municipi compta 
amb nombroses rutes senyalitzades per a 
la pràctica de tota mena de modalitats ci-
clistes.

Virginia Martí, diputada de Turisme, 
acompanyada de Carlos Martín, en repre-
sentació de Bikefriendly, va donar a conéi-
xer a ajuntaments i empreses del sector 
turístic i vinculades al món del ciclisme, els 
diferents paquets turístics, que la Diputació 
vol posar en valor per a aconseguir llançar 
la marca Castelló, territori ciclista.

“La nostra localitat, és una destinació ci-
cloturista, per excel·lència. De fet, són nom-
brosos els ciclistes que aprofiten la riquesa 
paisatgística del Parc Natural de la Serra 
d’Irta per a practicar esport amb unes vis-

tes immillorables”, assenyala Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena.

La presentació del manual de qualitat de 
la destinació cicloturista és només el primer 
pas de cara a la consecució de l’objectiu 
principal, que no és un altre que llançar un 
producte turístic nou a la província de Cas-
telló, que cada vegada compta amb més 
adeptes. En aquest sentit, s’establiran unes 
taules de treball amb tots els sectors im-
plicats, taules en les quals l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ja ha mostrat el seu inte-
rés a participar.

Santa Magdalena s’interessa per la posada en marxa 
del manual de qualitat cicloturista de la Diputació

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, informa que la Diputació de Castelló 
ja ha comunicat als ajuntaments la quanti-
tat econòmica, que dins del pressupost de 
2020 està prevista dins del Pla Castelló 135 
i del Fons de Cooperació Municipal, i que 
correspon a cada Ajuntament.

Santa Magdalena rebrà un total de 111.521 
€, dels quals 90.900 €, corresponen al Pla 
Castelló 135 i 20.621 € al nou Fons de Coo-
peració Local, que des de la Diputació s’ha 
impulsat dins del pressupost 2020 i que ve 
a complementar al Fons de Cooperació, 

Santa Magdalena rebrà 111.521 € 
del Fons de Cooperació i del Pla Castelló 135 
de la Diputació en 2020

que venia aportant fins ara la Generalitat i 
que també estableix una aportació d’altres 
20.621 € per a l’Ajuntament magdalener.

Bou assenyala que: “aquestes ajudes ens 
ajudaran a minimitzar l’efecte de la falta 
d’ingressos, procedents de l’IBI de caràcter 
especial de l’autopista ap7. De fet, represen-
ten pràcticament el 50% del que deixarem 

de percebre per la liberalització de l’ap7, 
una ajuda que serà fonamental per a muni-
cipis com Santa Magdalena”. 

A més, l’alcalde explica que una de les 
novetats del Pla Castelló 135 “és que se’ns 
permet la utilització del 50% de la quantia 
per a despesa corrent, ja que es modifiquen 
les bases del pla”.

Recuperar, revalorar i promocionar com 
a nous destins turístics els castells templers 
d’Alcalà de Xivert i de Santa Magdalena de 
Polpís és un dels reptes que s’ha marcat 
l’àrea de Cultura de la Diputació de Castelló 
per a l’any nou. La diputada Ruth Sanz ha 
fet aquest anunci des de les mateixes forti-
ficacions i ha explicat que, dintre del pres-
supost de 2020, recentment aprovat, “hem 
inclòs una inversió de 60.000 euros per a la 
redacció dels plans directors que han d’es-
tablir les bases del desenvolupament futur 
d’aquestes dues joies patrimonials del Baix 
Maestrat”.

Aquest anunci s’engloba dins de la línia 
de treball que, sota la marca ‘Territori Tem-
pler’, té com a objectiu promocionar dins i 
fora de les nostres fronteres la història i el 
patrimoni de l’antiga i poderosa Orde del 
Temple, “la que va ser la més influent ordre 
cristiana de les terres de Castelló a l’Edat 
Mitjana”, ha dit la diputada.

És, precisament, l’interés nacional i in-
ternacional que suscita aquesta història el 
principal promotor d’aquesta iniciativa tu-
rístic-cultural, que ara es vol ampliar amb 
l’elaboració dels nous plans d’usos. Tot i que 
encara no se’n coneixen els detalls, Sanz sí 
que ha avançat que “treballarem amb el 
focus posat en la dignificació dels nostres 
recursos patrimonials com a element dina-
mitzador del turisme i de l’activitat dels mu-
nicipis de Castelló”.

De fet, aquesta iniciativa posarà enca-
ra més en valor l’anomenada ruta ‘Mirador 
Templer’, que començant al Castell Templer 
de Peníscola recorre més de 26 quilòmetres 
unint a través de la Serra d’Irta les fortaleses 
medievals i templeres d’Alcalà de Xivert i de 
Santa Magdalena de Polpís.

‘Territori templer’ també inclou iniciati-
ves de divulgació com el projecte de senya-
lització i la sèrie de Canal Història ‘Territori 
Templer’.

La Diputació recuperarà com a recurs turístic el castell 
de Polpís sota la marca ‘Territori Templer’
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L’Ajuntament de Santa Magdalena de 
Polpís, a través d’una subvenció de l’Agèn-
cia Valenciana de Turisme de 16.241 €, ha 
procedit a la instal·lació d’una sèrie de pa-
nells indicatius, amb l’objectiu de millorar la 
senyalització dels diferents recursos turís-
tics i patrimonials.

En aquest sentit, s’ha col·locat un pa-
nell indicatiu en la plaça de l’església, en el 
qual s’ofereix informació tant de l’església 
parroquial com de la Capella, un altre en el 
pont històric i un tercer a l’inici de la sende-
ra d’accés al castell Polpís. Aquests panells 
indicatius estan en anglés, valencià i caste-
llà i ofereixen informació històrica sobre els 
recursos.

D’altra banda i dins d’aquesta mateixa 
subvenció de la Generalitat, s’han instal·lat 
dues pantalles interactives, una en l’avingu-
da del Dr. Luis Torres Morera, al costat de 
la Ludoteca Municipal i una altra a les por-
tes d’Edifici Social, en l’accés sud de Santa 
Magdalena, que mostren tot tipus d’infor-
mació del municipi, les 24 hores del dia i els 
365 dies de l’any. A més, Turisme Comuni-
tat Valenciana també ha concedit una altra 
subvenció de 10.000 € amb la qual se su-
fraguen els costos de l’informador turístic.

“Santa Magdalena és una de les portes 
d’entrada al Parc Natural de la Serra d’Irta i 
són molts els visitants, que atrets pel nostre 
patrimoni natural i també per la riquesa cul-
tural i patrimonial de la nostra població de-
cideixen visitar-nos i a poc a poc intentem 
millorar tots els nostres recursos, gràcies a 
ajudes com aquesta de la Generalitat Valen-
ciana, que aposta pel turisme rural, pel tu-
risme d’interior”, matisa Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

Santa Magdalena millora la senyalització dels seus 
recursos turístics

La localitat celebra les seues II Jornades Templeres 
amb un gran èxit participatiu

Santa Magdalena de Polpís ha tornat al 
seu passat templer, gràcies a les II Jorna-
des Templeres, organitzades per ‘Els cava-
llers templers de Castelló’ i patrocinades per 
l’Ajuntament, un esdeveniment que en la seua 
segona edició ha sigut tot un èxit participatiu, 
ja que la localitat s’ha bolcat per complet en 
totes i cadascuna de les activitats.

El programa s’iniciava amb la pujada a la 
fortalesa templera, el castell ‘Polpís’, lloc en 
el qual el Rei Jaume I pronunciava un dis-
curs davant el nombrós grup de persones 
presents en aquest acte. Posteriorment i 
gràcies al Club Muntanyenc Serra d’Irta s’ha 
procedit a l’hissat de la bandera de l’orde 
del Temple.

D’altra banda i ja de retorn al nucli urbà, 
les jornades comptaren amb una recreació 
templera a cavall, que servia de preàmbul al 
gran menjar de germanor, que tenia lloc en 
el poliesportiu municipal. Més de 300 per-
sones es donaven cita en el dinar, que tenia 
com a plat principal la típica olleta, amb la 
qual reposaven forces per a encarar la des-
filada.

El Grup de Bombos i Tambors, els Ca-
vallers Templers de Castelló, l’Associació 
de Cavallers Uixó, els Hospitalaris de Sant 
Mateu, l’Encomienda de la Plana i els Ca-
vallers del Sant Grial, a més de la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters, Polpís, cavallistes i 
un bon grup de xiquets i xiquetes de la po-
blació van participar en la desfilada temple-
ra pels principals carrers del nucli urbà de 
Santa Magdalena, que finalitzava a La Ca-

pella, lloc en el qual es nomenaren Dames 
i Cavallers als més xicotets de la població, 
que lluïen vestimenta templera.

Les II Jornades Templeres hi han conclo-
ïen amb l’actuació de ‘Encomienda Templa-
ria de la Plana’.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha ressaltat “el gran esforç de totes les or-
dres que han participat en aquestes jorna-
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Autora de la felicitació i primer premi del 
Concurs de Targetes Nadalenques, Aitana 
Pegueroles Moya.

2n premi: Marc Bosch Cheto

3r premi: Paula Butnari

Targetes Nadalenques

des, en les quals sobretot es posa en valor 
el nostre castell, que fins fa uns anys era 
el gran oblidat dels castells templers de la 

província. A poc a poc intentem posar en el 
lloc que es mereix a aquesta fortalesa, que 
és la nostra gran joia”.

Horari d’atenció al 
públic a l’ajuntament

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

Dilluns, dimecres i divendres A la tarda

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

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

Regidora economia Dimecres i divendres de 18.30 a 20.00 h

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

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

Secretari Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 20.30 h

Oficines 
Administratius

De dilluns a divendres de 09.30 a 13.00 h

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 h

Agutzil
De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 h

Assistenta Social Dilluns de 16.30 a 20.00 h

Enginyer municipal 2 dilluns cada mes de 17.00 a 20.30 h

Arquitecte municipal 2 dilluns cada mes de 17.00 a 20.30 h

Administrativa 
de biblioteca

De dilluns a divendres
Dissabtes

de 17.00 a 20.00 h
de 11.00 a 13.00 h

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

Tel. 625 05 86 99

Escola Infantil De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h

Ludoteca Municipal De dilluns a divendres de 17.30 a 18.45 h

Treballadora Social De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h

Pàgina web del ajuntament: 
www.santamagdalena.es

Accés a la seu electrònica: 
santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

16.00 - 20.00 h 16.00 - 20.00 h TANCAT TANCAT

HORARI HIVERN

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

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

Ferrán Martínez ofereix 
tècniques de relaxació per 
a famílies

L’AMPA del CEIP Albert Selma de San-
ta Magdalena, dins de l’Escola de Pares i 
Mares del curs 2018-19 portava avant, en el 
saló de plens de l’ajuntament de la localitat, 
una sessió en la qual el formador de la FAM-
PA-Castelló Penyagolosa, Ferrán Martínez, 
va oferir una sèrie d’eines a les famílies per 
a realitzar tècniques de relaxació a casa.

Martínez va realitzar una sessió tant te-
òrica com pràctica, dirigida sobretot a fa-
mílies amb fills i filles d’edats compreses 

entre els 6 i els 12 anys. Aquesta activitat 
ha comptat amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena i el patrocini de 
la Generalitat Valenciana, la FAMPA-Caste-
lló Penyagolosa i la Confederació d’AMPAS 
Gonzalo Anaya.

L’Associació Cavallers Templers de Cas-
telló ha volgut fer lliurament a l’Ajuntament 
de Santa Magdalena d’una placa comme-
morativa, en agraïment per l’estreta col·la-
boració prestada, en l’organització de les I 
Jornades Templeres, que es van organitzar 
a la localitat.

José M. Cornelles, en representació de 
l’entitat, feia lliurament a Sergio Bou de la 
citada placa. Al mateix temps, Tomás de 
Foix, autor del llibre, ‘El Zorro Rojo’, donava 
al primer edil magdalenero, els 250 €, re-
captats de la venda del llibre, que es va pre-
sentar a La Capella, durant el transcurs de 

les I Jornades Templeres. Aquests diners, 
al costat dels 306 €, obtinguts de la venda 
de tiquets per al menjar de germanor, seran 
donats per l’Ajuntament de Santa Magdale-
na, a la delegació local de l’Associació de 
Lluita contra el Càncer i l’Associació de Ma-
lalts de Fibromiàlgia, AFIVINA.

Sergio Bou, alcalde, assenyala que: “es-
tem molt satisfets pel transcurs d’aquestes 
jornades, que a més tenien un vessant soli-
dari i en breu, els 556 € recaptats, tant de 
la venda del llibre, com del menjar, que vam 
organitzar, els entregarem a aquestes dues 
associacions sense ànim de lucre”.

Tomás de Foix entrega a l’Ajuntament els diners 
recaptats de la venda del llibre, ‘El Zorro Rojo’
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Santa Magdalena de Polpís iniciava els 
actes, que conformen la programació de la 
festa de Sant Antoni, amb l’entrada del pi 
dels ‘Quintos i Quintes 2019’, que va tindre 
lloc el 12 de gener.

La Colla de Dolçainers i Tabaleters, Pol-
pís, obria amb la seua música l’entrada del 

pi, que era tirat per 6 cavalls, que van recór-
rer els principals carrers del nucli urbà fins 
a arribar a la plaça Espanya, lloc en el qual 
es planta la foguera dels ‘Quintos i Quintes 
2019’. L’acte va comptar amb nombrós pú-
blic, que va voler estar al costat tant dels 
cavallistes com dels ‘Quintos i Quintes’.

L’entrada del pi dels ‘Quintos’ inicia els actes 
de Sant Antoni

Santa Magdalena 
la seua festa més 
tradicional, 
Sant Antoni

Santa Magdalena ha celebrat amb gran 
èxit la festa de Sant Antoni, una de les més 
tradicionals i ancestrals, de quantes festeja 
la població. El 16 de gener, a la vesprada, els 
Majorals 2019, que han sigut els veïns dels 
carrers: Ermita, la Mar, Escoles, Sant Pere, 
Eres, Pedreres, Camí Sotarro i prolongació 
de l’avinguda Dr. Sr. Luis Torres Morera, or-
ganitzaven un complet programa amb jocs 
de fusta per als més xicotets, xocolatada i 
inauguració d’una exposició de fotografies 
retrospectives de la festa, a més de la bene-
dicció de les primetes i el repartiment de 

cremaet. Però el plat fort del dia, va ser la 
crema de la foguera per part dels ‘Quintos 
i Quintes 2019’, que després de diversos 
mesos d’intens treball i recollida de llenya 
van plantar una espectacular foguera, que 
va ser encesa, després de la cercavila de 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena. 
Com a novetat d’enguany, un dels ‘Quintos’, 
Aleix Lacruz, va llegir una lloa a les portes 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena.

A la nit, en el poliesportiu municipal, es 
va celebrar un gran sopar de pa i porta, que 

va concentrar a més de 400 persones en-
torn de la taula i el bon menjar.

D’altra banda, el dia gran de la festa i 
després de la missa a l’església parroquial, 
tenia lloc la benedicció dels animals. Poste-
riorment, el Grup de ‘Danses Magdaleneres’ 
i la ‘Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís’, 
oferien una actuació a les portes de l’esglé-
sia, mentre que posteriorment es realitza-
va la processó pels carrers de la festa, en 
la qual participava l’Agrupació Musical de 
Santa Magdalena. El Majoral, Jaime Moya, 
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portava el sant amb el carro ‘Triomfant’.

Finalitzada la processó, les cases dels 
Majorals 2019 s’obrien de bat a bat, oferint 
a tots els veïns tota classe de pastes, dolces 
i salades, en el que es denomina en la po-
blació com la ‘Gorra’. La festa es perllonga-
va fins ben entrada la vesprada, finalitzant 
d’aquesta manera la celebració de Sant An-
toni, que ha estat marcada per la massiva 
participació dels magdaleners i magdalene-
res, que al crit de ‘Visca Sant Antoni’, han 
acomiadat la festa fins a l’any vinent.
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Els alumnes del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena celebraven el 30 de ge-
ner, el Dia Escolar de la Pau i la No Violèn-
cia, efemèride que té com a objectiu l’edu-
cació en i per a la tolerància, la solidaritat, 
la concòrdia, el respecte als Drets Humans, 
la no-violència i la pau. En aquest sentit, el 
col·legi públic de Santa Magdalena es con-
vertia en instrument de pau i entesa entre 
persones de diferent formació, raça, cultura 
i religió.

Els escolars, al llarg d’una sèrie de dies, 
treballaven la importància del dret a la 
pau, comprenent com l’educació afavoreix 
aquest dret. Per això s’ha fomentat una 
conducta proactiva en favor de la pau i la 

resolució pacífica dels conflictes.

El pati del col·legi fou l’escenari d’una sè-
rie d’activitats, realitzades pels alumnes de 
les diferents aules, que a través d’emotives 
frases van arribar a la conclusió que l’ente-
niment i el diàleg són els ingredients bàsics 
per a aconseguir la Pau. Els actes finalitza-
ven amb la interpretació de l’Himne de l’Ale-
gria per part dels alumnes del centre, que 
cursen estudis musicals a l’Escola de Músi-
ca de Santa Magdalena.

El Dia Escolar de la Pau i la No violència, 
és un Dia Internacional, que commemora 
l’aniversari de la mort del Mahatma Gandhi, 
un 30 de Gener, i que a més ha sigut reco-
negut per la UNESCO en 1993.

El CEIP Albert Selma celebra el 
Dia Escolar de la Pau i la No Violència

La recentment creada, Associació Cul-
tural-Taurina, Polpís informa que les quotes 
de soci per al 2019 són; les persones ma-
jors de 16 anys, que vulguen formalitzar la 
seua quota de soci, hauran d’abonar 30 €, 
mentre que els menors de 16 anys tenen 
una quota de 15 €. Tots aquells interessats 
a formar part d’aquesta entitat, que es de-
dica al foment de la cultura taurina poden 
posar-se en contacte amb algun dels mem-
bres de la junta directiva.

L’Associació Cultural-Taurina de Santa Magdalena 
obri el termini per al pagament de les quotes de soci

Santa Magdalena ha celebrat, un any 
més, la festivitat de Santa Àgueda, patrona 
de l’Associació de Mestresses de Casa i ho 
feia primer amb una missa a l’església par-
roquial i posteriorment amb un berenar, en 
el qual van participar nombroses sòcies de 
l’entitat. Carmen Aixa, presidenta de l’Asso-

ciació de Mestresses de Casa, mostrava la 
seua satisfacció per l’alt nombre de sòcies, 
que participaren dels actes programats.

D’aquesta manera i després de la missa 
oficiada per Mossén Rodrigo Monfort, les 
dones magdaleneres, van gaudir d’un bere-
nar en el Casal Municipal.

L’Associació de Mestresses de Casa 
festeja Santa Àgueda

Els alumnes del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena han rebut la visita d’al-
guns jugadors i membres del cos tècnic del 
Club de Bàsquet Benicarló, una entitat que 
forma a més de 200 jugadors i jugadores, a 
través de les diferents categories del club.

Des dels més xicotets, els de l’etapa d’in-
fantil fins als alumnes i alumnes de 6é de 

primària han pogut gaudir d’una master-
class, dirigida pels jugadors i tècnics del 
club benicarlando. Mar Foix, directora del 
centre, ha valorat la jornada com “molt po-
sitiva, ja que els alumnes han tingut contac-
te, de primera mà, amb esportistes d’un alt 
nivell, que els han transmés una sèrie de va-
lors, a part de fomentar la pràctica d’aquest 
esport”.

El Club de Bàsquet Benicarló visita 
el CEIP Albert Selma
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Santa Magdalena acollia, un any més, el 
III Campionat Provincial de Perdiu amb Re-
clam, organitzat pel Club Sant Lázaro de la 
localitat i la delegació territorial de la Fede-
ració de Caça de la Comunitat Valenciana. El 
magdalener, Esteban Moya, es va alçar amb 
el primer premi del campionat, mentre que 
José Ruiz i Eliseo Solsona, aconseguien el 
segon i tercer premi, respectivament. Tam-
bé van participar en el campionat, Domingo 
Sorguí, Juan Albalat, Amadeo Sorlí, el mag-
dalener, Víctor Cervera i Miguel Rovira.

El pavelló poliesportiu va ser el lloc de 
concentració dels participants, que van po-
der seguir les evolucions de tots els con-
cursants, a través d’una pantalla, que es va 
instal·lar en el bar del recinte.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
agraïa a tots els concursants la seua par-
ticipació i felicitava tant a Esteban Moya, 
guanyador del campionat, com a la resta 
de premiats, pels seus resultats. Al mateix 

temps, l’alcalde va enaltir la labor de “l’or-
ganització, que un any més ha confiat en 
la nostra localitat per a realitzar el campio-
nat provincial d’aquesta modalitat de caça i 
que ha sigut extraordinàriament organitzat 
pel club local, comptant amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament”.

Després del lliurament de premis, es va 
celebrar un dinar de germanor, amb l’olleta, 
elaborada pels xefs, Benjamín i Rafa, que va 
ser la que va posar fi a la jornada.

Esteban Moya guanya el III Campionat provincial de 
Perdiu amb reclam celebrat a Santa Magdalena

Amb l’eslògan ‘Qui mou les 
cames, mou el cor’, s’ha creat un 
grup a Santa Magdalena d’afecci-
onats a caminar, que pretén reunir 
a tots aquells veïns i veïnes de la 
població, que tinguen ganes d’ei-
xir a caminar i ho vulguen fer en 
companyia. El primer pas ha sigut 
a través de les xarxes socials.

Magda Aicart és la impulsora 
d’aquest grup, que s’ha creat a 
través de Facebook i que es pot 
trobar sota el títol: ‘Aficionats a caminar 
per Santa Magdalena de Polpís’. L’objectiu 
principal del grup no és altre, que organit-
zar eixides pel terme municipal de Santa 

Magdalena per a afavorir els hàbits de vida 
saludable en un entorn inigualable com el 
que ofereix Santa Magdalena amb el Parc 
Natural de la Serra d’Irta com a principal ex-
ponent.

Naix a Santa Magdalena un grup 
d’afeccionats a caminar

Els carrers s’han omplit d’alegria i diver-
sió en la ja tradicional desfilada de Carnes-
toltes, que organitza el CEIP Albert Selma i 
en la qual també participen els alumnes i les 
alumnes de la Ludoteca Municipal.

Els més xicotets, els de la Ludoteca Mu-

nicipal, enguany han triat una acolorida dis-
fressa de drac, mentre que l’alumnat del CEIP 
Albert Selma, s’ha inspirat en la temàtica de 
l’espai, de l’univers. Pels carrers del nucli urbà 
han desfilat coets de la NASA, astronautes i 
tota classe de cossos celestes i planetes.

La imaginació i colorit de l’alumnat del 
CEIP Albert Selma i de la Ludoteca Municipal 
omplin els carrers de Santa Magdalena

INFANTIL

PRIMER I SEGON

ESCOLETA

ESTEBAN MOYA GUANYADOR DEL CONCURS
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El col·legi d’Educació 
Infantil i Primària, Albert 
Selma, de Santa Mag-
dalena ha presentat da-
vant tota la comunitat 
educativa del centre el 
projecte europeu Por-
tfolio de les Llengües. 
El Portfolio Europeu de 
les Llengües (European 
Language Portfolio) és 
un document que indica 
la competència lingüís-
tica, que un individu posseïx en una o di-
verses llengües. Aquest document permet 
registrar i presentar distints aspectes dels 
seus coneixements lingüístics i de les seues 
experiències amb les llengües amb què ha 
contactat per diversos motius. El Portfolio 
és una proposta didàctica del Consell d’Eu-
ropa que, seguint les orientacions del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llen-
gües, proposa que cada europeu dispose 
d’un document personal en què s’incloga 
informació sobre les llengües i les cultures 
que coneix (destreses, coneixements, cer-
tificats, experiències viscudes, etc.) a fi de 
potenciar el plurilingüisme, el respecte a la 
diversitat o la mobilitat interna en el con-
text europeu. Hi ha 4 Portfolios: - Portfolio 
Infantil (de 3 a 7 anys). - Portfolio Primària 
(de 8 a 12 anys). - Portfolio Secundària (de 

12 a 18 anys). - Portfolio Adults (de 16 o més 
anys).

En línies generals, el Portfolio, al qual s’ha 
adherit el CEIP Albert Selma, seguix les di-
rectrius formulades pel Consell d’Europa i 
els objectius establits per al conjunt dels 
portfolios espanyols.

La utilització del Portfolio com una eina 
quotidiana pretén aconseguir, que els xi-
quets i les xiquetes de Santa Magdalena, 
siguen conscients de l’existència de dife-
rents formes de comunicar-se i vore el món 
des d’una òptica positiva, i així incentivar la 
curiositat i l’interés per aprendre de la re-
alitat que els envolta. En el cas de Santa 
Magdalena, s’empra com a fil conductor un 
tren de llengües, on en cadascun dels va-
gons s’aprendrà una llengua diferent, àrab, 
romanés, valencià, castellà i anglés.

CINQUÉ I SISÉ

TERCER I QUART

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena presenta 
el projecte Portfolio a la comunitat educativa
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Benicarló ha celebrat les festes falleres 
i Santa Magdalena, com ja és habitual ha 
participat de ple en molts dels actes pro-
gramats.

El divendres, 15 de març, l’alcalde de San-
ta Magdalena, Sergio Bou, assistia a la cremà 
de les Falles més especials, la de la residèn-
cia, El Collet i la del Centre Ocupacional, el 
Maestrat, IVASS. Precisament aquest últim 
centre, compta amb dos usuaris magdale-
ners, Belina Sospedra i Joaquín Sospedra. 

El primer edil magdalener va voler estar un 
any més al seu costat, en un dia tan especial 
per a ells, en el qual es va posar en relleu el 
treball, que realitzen en els últims mesos.

D’altra banda, l’alcalde des de la tribuna 
d’autoritats i l’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena i membres de la Colla de Dol-
çainers i Tabaleters, Polpís’, acompanyant a 
la Falla Nou Barri i als Cremats, respectiva-
ment, van participar en l’Ofrena de flors a la 
Mare de Déu de la Mar.

Santa Magdalena molt present a les 
Falles de Benicarló

Un any més Santa Magdalena ha partici-
pat en les festes fundacionals de la ciutat de 
Castelló i ho ha fet en dos dels seus actes 
més tradicionals, la ca-
valcada del ‘Pregó’, del 
dissabte, 23 de març, 
que ha complit 75 anys 
i la desfilada de Gaiates 
d’ahir diumenge.

En el cas del ‘Pre-
gó’, la localitat de Santa 
Magdalena ha estat re-
presentada per la ‘Colla 
de Dolçainers i Tabale-
ters, Polpís’ i el ‘Grup de 
Danses Magdaleneres’, 

que al llarg del recorregut de la Cavalcada 
van representar la ‘Jota Magdalenera’, men-
tre que en la desfilada de Gaiates del diu-

Santa Magdalena participa activament 
a les Festes de Castelló

menge, 24 de març, va ser el torn de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena, que va 
acompanyar a la Gaiata 3, de la Porta del 
Sol.

A més, l’alcalde de Santa Magdalena, 

Sergio Bou, assistia als actes del Dia Oficial 
de la Província de Castelló, organitzats per 
la Diputació i que van tindre lloc el dissabte, 
23 de març, en el saló de recepcions de l’or-
ganisme provincial.

El poliesportiu municipal de 
Santa Magdalena acollia diven-
dres , 22 de març, la ‘Cremà’ de 
la Falla de la Ludoteca Municipal, 
un monument que han elaborat, 
tant l’alumnat de la Ludoteca 
com de les activitats extraesco-
lars del CEIP Albert Selma. La 
Falla magdalenera, enguany te-
nia com a lema, ‘El Castell dels 
Dracs’, i un dels dracs del monu-
ment va ser indultat pels xiquets 
i xiquetes de Santa Magdalena.

L’expectació davant la ‘Cremà’ 
va ser màxima i van ser nombro-
sos els veïns i veïnes, que es van 
acostar fins al poliesportiu mu-
nicipal per a contemplar com 
es cremava el monument d’en-
guany.

Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena afirma que: “en el 
monument d’enguany s’ha pogut 
apreciar l’enorme treball i esforç, 
que tant les professores com els 
alumnes i les alumnes, han realit-
zat des de fa uns mesos”.

Santa Magdalena pren foc a la seua Falla
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Santa Magdalena de Polpís, un any més, 
ha celebrat els actes de la Setmana Santa. 
El primer d’ells ha sigut la Benedicció de les 
Palmes, un acte que va tindre lloc a la pla-
ça de Mossén Paco de la localitat i que va 
comptar amb nombrosa participació, sent 
els xiquets els grans protagonistes del Diu-
menge de Rams.

Posteriorment es realitzava una processó 
fins a l’església parroquial, on es va celebrar 

la missa. D’altra banda, la delegació local de 
l’Associació Local de Lluita contra el Càncer 
va instal·lar, com fa els últims anys, una taula 
per a recaptar fons per a la investigació de 
les malalties oncològiques.

Divendres Sant es va procedir a la pro-
cessó del Sant Soterrament i Diumenge de 
Resurrecció, la processó de l’encontre i la 
posterior missa foren els actes, que tanca-
ren la programació religiosa de la localitat.

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que des del mes de maig, s’imparteixen 
a l’Edifici Social classes de zumba.

S’han establit dos grups, el número 1 re-
alitza les classes dilluns i dijous de 10.30 a 

11.30 hores, mentre que el número 2, té com 
a horari dilluns i dimecres de 20 a 21 h. Al 
mateix temps, també s’imparteixen classes 
de pilates i de zumba per a xiquetes i xi-
quets.

A moure el cos!

La Benedicció de les Palmes marca l’inici de la 
Setmana Santa de Santa Magdalena

L’Agència de Lectura ha rebut la visita 
dels alumnes d’educació infantil del CEIP 
Albert Selma, que acompanyats de les se-
ues professores s’han interessat pels horaris 
d’obertura de la instal·lació, així com les se-
ues normes de funcionament.

Les mestres han aprofitat la visita, orga-

nitzada pel centre amb motiu de la festivi-

tat del Dia del Llibre, per a realitzar un con-

tacontes a les instal·lacions de l’Agència de 

Lectura.

Alumnes d’infantil del CEIP Albert Selma 
visiten l’Agència de Lectura

L’Auditori Municipal de Santa Magdalena 
ha acollit el concert de primavera de l’Agru-
pació Musical de la localitat, que una vega-
da més, ha comptat amb un gran èxit de 
públic.

Els músics magdaleners van delectar, al 

públic present amb obres de Valentín Ruíz 
Gómez, Jacob de Haan, Steven Reinecke, 
Pablo Sánchez Torrella i Otto Schwarz. La 
formació se sumava d’aquesta manera als 
actes programats també dins de la Setma-
na Santa 2019 al municipi.

Espectacular concert de primavera 
de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
a l’Auditori Municipal
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La Generalitat Valenciana, a través de la 
conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport, ha fet pública la resolució per la 
qual es concedeixen subvencions a les so-
cietats musicals de la Comunitat Valenciana 
per a realitzar obres de remodelació i cons-
trucció de locals socials.

En aquest sentit, a l’Agrupació Musical de 
Santa Magdalena se li ha concedit una sub-
venció de 16.728 €, que permetrà a l’entitat 
realitzar la segona fase de les obres neces-
sàries per a homologar l’Escola de Música. 

Així, s’habilitarà una sala de recepció i di-
versos despatxos i aules per a la realització 
de classes d’instrument.

Vicent Pegueroles, president de l’Agru-
pació Musical de Santa Magdalena, afirma 
que: “estem molt satisfets perquè gràcies a 
aquesta ajuda, emprendrem la segona fase 
de les obres de remodelació del nostre lo-
cal, que finalment ens permetrà homologar 
la nostra escola de música i incloure-la dins 
de la xarxa oficial de la Generalitat Valenci-
ana”.

La conselleria d’Educació concedeix 16.728 € 
a l’Agrupació Musical per a la segona fase de 
remodelació del seu local social

Santa Magdalena ha celebrat, dilluns, 29 
d’abril, un any més, Sant Vicent, amb una 
intensa programació festiva, marcada per 
l’alta participació. A primera hora del matí 
els romers partien des del nucli urbà, en di-
recció a l’ermita de Sant Vicent, situada a 
pocs quilòmetres de la població.

Posteriorment, a les 11 h es realitzava una 
missa a l’ermita i el tradicional esmorzar, 
que congregava a més de 600 persones 
en una jornada marcada pel bon ambient. 
Després de l’esmorzar va haver-hi ball a les 
portes de l’ermita.

D’altra banda, el dissabte, 27 d’abril, la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís re-
alitzava una cercavila, igual que l’Agrupa-
ció Musical de Santa Magdalena, mentre 

que els més xicotets de la casa, van gaudir 
d’una sèrie de jocs tradicionals de fusta. A 
la nit, se celebrava un sopar de Pa i Porta en 
el poliesportiu municipal, en el qual a més 
va haver-hi revetla i discomòbil.

Nombrosa participació en la festa de Sant Vicent
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El club ciclista Deportes Balaguer de Be-
nicarló ha sigut de nou l’encarregat d’orga-
nitzar la XIII Reunió de les Escoles Provinci-
als de Ciclisme, que va tindre lloc, el dia 1 de 
maig a Santa Magdalena.

L’avinguda Dr. Luis Torres Morera va 
acollir aquesta ja tradicional reunió, que va 
comptar amb la participació d’un total de 14 
escoles de ciclisme de tota la província de 
Castelló, aconseguint reunir a més de 160 
joves promeses del ciclisme, que van realit-
zar proves de gimcana i també de carrera 
en línia. Aquest esdeveniment va comptar 

amb la col·laboració de la regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de Santa Magdalena 
i la Federació de Ciclisme de la Comunitat 
Valenciana.

Més de 160 persones participen en la 
XIII Reunió Provincial de les Escoles de Ciclisme

L’Auditori Municipal de San-
ta Magdalena acollia el concert de 
DeVanda Brass, organitzat per les 
regidories de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de la localitat, dins de 
la programació anual de l’Auditori.

Aquest quintet, format per les 
trompetes; Jordi Martí i Esmeral-
da Homedes, Sergio Tortajada, a la 
trompa, Ignasi Reverte, a la tuba i 
Vere García, al trombó, va oferir un 
concert didàctic, dirigit sobretot als 
més xicotets, explicant tots i cadas-
cun dels instruments de metall, que 
van utilitzar durant l’espectacle, que va om-
plir tot l’aforament de l’Auditori Municipal.

Des dels seus inicis, DeVanda Brass ha 
realitzat concerts, entre altres, en el XX Ci-
cle de Concerts de Primavera de Benicarló, 
Cicle de Música de Joventuts Musicals de 
Vinaròs, Cicle de Música Clàssica de Penís-
cola, VI Cicle de Música Ciutat d’Amposta, 
inauguració del I Festival de Big Bands de 
Benicarló, etc.

Destaca l’actuació de DeVanda Brass 
amb la banda de música “La Unió Filharmò-

nica” d’Amposta en el ‘Palau de la Música’ 
de Barcelona, interpretant l’obra “Mascara-
de” de Serge Lancen, original per a quin-
tet de metall i banda, el “Diploma de Mèrit” 
obtingut en el TIM (Torneig Internazionale 
di Música), realitzat en el Palau de Congres-
sos de Saragossa i l’actuació en la gala de 
lliurament dels Premis Euterpe 2009, en 
l’Oceanogràfic de València, organitzat per 
la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana. A més, han assistit 
a diferents cursos i formacions impartides 
per “Boston Brass”, “Spanish Brass” i Brass 
Academy Alacant.

Espectacular concert de DeVanda Brass Quintet

Gran èxit del taller 
de risoteràpia

Més de 30 persones van participar dis-
sabte, 25 de maig, en el taller de risoteràpia, 
organitzat per AFIVINA, en Santa Magdale-
na i que va conduir Cristina Puig. L’Auditori 
Municipal acollia aquesta activitat, posada 
en marxa per a celebrar el Dia de la Fibro-
miàlgia i que va comptar amb una gran par-
ticipació.

La terapeuta, Cristina Puig, va impartir 
aquest taller en el qual els participants van 
poder comprovar els innombrables benefi-
cis del riure i l’humor, que a més de relaxar 
l’organisme, afavoreixen al cor i al sistema 
circulatori, milloren la funció respiratòria i 
augmenten l’oxigenació. D’altra banda, afa-
voreixen al sistema immunològic i tenen 
efecte analgèsic a causa de l’alliberament 

d’endorfines. A més, el riure i l’humor redu-
eixen l’ansietat i l’estrés, alleugen els símp-
tomes de la depressió i reforcen l’autoesti-
ma, entre altres beneficis.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na agraïa “la implicació d’AFIVINA, en l’or-
ganització de diferents activitats per a fer 
arribar a la població els recursos i eines de 
les quals disposa l’entitat i de les quals sens 
dubte es poden beneficiar els veïns i veïnes 
de la població”.

Laura Pantaleón presenta 
el conte ‘El tresor de 
Santa Magdalena’

La regidoria de Cultura ha presentat, a 
l’Auditori Municipal de la localitat, el conte, 
‘El tresor de Santa Magdalena’, l’autora del 
qual és l’escriptora, Laura M. Pantaleón.

L’alumnat del CEIP Albert Selma i de la 
Ludoteca Municipal han sigut els primers a 
conéixer la història de Clemente, un xiquet, 
al qual el dia del seu aniversari li regalen roba 
de templer i es desperta posteriorment en-
mig del Castell templer de Polpís. En el con-
te, l’autora reflecteix el pas de Clemente per 
diferents punts d’interés de la població. His-
tòries personalitzades és l’empresa encarre-
gada de realitzar les il·lustracions d’aquest 
particular conte, amb el qual ja han sigut ob-
sequiats els alumnes tant del col·legi públic 
com de la Ludoteca Municipal.

En l’acte de presentació d’aquest, l’au-
tora, Laura M. Pantaleón, va realitzar un 

contacontes. Sergio Bou, alcalde de San-
ta Magdalena en funcions, va explicar que: 
“després de posar-nos en contacte amb 
l’escriptora, ens vam posar ràpidament a 
veure quins elements patrimonials i cultu-
rals de la nostra població volíem ressaltar a 
través d’aquest conte, que recull en essèn-
cia els aspectes més destacats de la nostra 
localitat”.

Totes aquelles famílies que desitgen un 
exemplar de ‘El tresor de Santa Magdalena’ 
poden passar per l’Ajuntament de la loca-
litat, on s’entregarà, gratuïtament un llibre 
per habitatge. Si alguna persona està inte-
ressada a adquirir més publicacions, aques-
tes es vendran al preu de 3 €.
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El CEIP Albert Selma de Santa 
Magdalena ha celebrat, un any més, 
les seues Jornades Culturals i ho ha 
fet amb una alta participació per part 
de tota la comunitat educativa, que 
s’ha implicat perquè el desenvolupa-
ment de les mateixes fora tot un èxit.

D’aquesta manera, l’alumnat va 
gaudir, dijous 30 de maig d’una jor-
nada intercultural. En aquesta ocasió, 
les famílies, de nacionalitat espanyo-
la, van ser les encarregades de mos-
trar receptes típiques de la població 
com: ‘coca’ de tomaca, ‘pastissets’, 
‘rotllets mal fets’ i ‘coca de iogurt’, re-
ceptes que posteriorment van ser de-
gustades durant l’esmorzar al pati del 
centre. D’altra banda, l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, va presentar a l’Au-
ditori Municipal, el conte, ‘El tresor de 
Santa Magdalena’, l’autora del qual, 
Laura Pantaleón, va narrar les peripè-
cies de Clemente, un xiquet que re-
corre, vestit de templer, els diferents 
punts d’interés de la població.

El divendres, 31 de maig, es van 
realitzar una sèrie de tallers, oberts 
també als familiars i al migdia, es va 
celebrar el festival, Tu sí que vals, en 
el qual els alumnes i les alumnes del 
centre, van mostrar al públic assistent 
diferents habilitats artístiques, espor-
tives i científiques, tancant d’aquesta 
manera les jornades d’aquest curs.

Gran participació en les Jornades Culturals 
del CEIP Albert Selma

El pavelló poliesportiu de Santa Mag-
dalena acollia dissabte, 15 de juny, un sopar 
de ‘Pa i Porta’ i posterior ‘Reggaeton party’, 
sota l’organització de l’Associació Cultu-
ral-Taurina, Polpís.

La programació s’iniciava a les 21 hores 
amb el sopar, en el qual els membres de 
l’entitat obsequiaren a tots els assistents 

amb beguda i meló. Hi va haver servei de 
barra, a preus populars i també es va realit-
zar un bingo.

Finalitzat el sopar, a mitjanit, donava co-
mençament una ‘Reggaeton Party’ amb els 
dj’s Joan Blanchadell i Nira, mentre que es 
feia un tancament especial de sessió a base 
de música techno.

L’Associació Cultural-Taurina, Polpís organitza 
un sopar de ‘Pa i Porta’ i discomòbil

Santa Magdalena de Polpís ha 
acollit una xarrada sota el títol, 
Càncer i actualitat, organitzada 
per la delegació local de l’Associ-
ació Espanyola de Lluita contra el 
Càncer. La psicòloga Cristina de 
Maya Martínez, va explicar al nom-
brós públic assistent, els serveis 
que ofereix l’associació, en la seua 
delegació de Castelló i va centrar 
la seua intervenció en la prevenció 
de les malalties oncològiques.

De Maya Martínez, va comentar 
com a través de diferents hàbits es 
pot reduir el risc de patir càncer. 
Una alimentació saludable, unida 
a l’esport i la vida sana contribu-
eixen a minimitzar les possibilitats 
de patir una malaltia oncològica.

Sergio Bou, alcalde de Santa 
Magdalena, va agrair a la delega-
ció local de l’Associació de Llui-
ta contra el Càncer, la posada en 
marxa d’activitats de consciencia-
ció i prevenció i va animar a la jun-
ta a seguir en aquesta línia, mentre 
que Ana Baldrich, presidenta de 
l’entitat, va oferir a tots els veïns i 
veïnes, que ho puguen necessitar 
els serveis d’aquesta associació.

La delegació local de l’AECC organitza 
una xarrada encaminada a la prevenció del càncer
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Els alumnes i les alumnes 
del CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena van acomi-
adar el curs escolar 2018-19 i 
ho van fer amb la música de 
la pel·lícula Shrek com a pro-
tagonista.

L’Auditori Municipal de la 
localitat es va omplir de fami-
liars, que van voler contem-
plar les habilitats artístiques 
dels més xicotets de la casa, 
que amb animades coreogra-
fies van acomiadar el curs es-
colar amb un gran somriure.

L’acte va acabar amb la 
graduació dels alumnes d’infantil, que pas-
sen a primària, així com els de primària, que 
deixen el centre per a iniciar l’Educació Se-
cundària Obligatòria. Sens dubte, un mo-
ment molt emocionant, que ja quedarà en 
la retina de tots els presents.

A la vesprada de 18 a 20 h, l’AMPA va or-
ganitzar activitats lúdiques i d’animació al 
pati del col·legi, que van comptar amb la 
col·laboració de Trencaperol Produccions. 
A la nit, a les 21 h, es realitzava un sopar 
de ‘Pa i Porta’, tancant d’aquesta manera el 
curs escolar.

El musical Shrek protagonitza el 
Festival de Fi del Curs del CEIP Albert Selma
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La Ludoteca Municipal de Santa Mag-
dalena ha acomiadat el curs escolar i ho ha 
fet amb una gran festa a l’Auditori Munici-
pal, que ha comptat amb la presència d’un 
gran nombre de familiars.

Un total de 9 xiquets són els que han 
realitzat els seus estudis en aquest cen-
tre municipal, dels quals tres han celebrat 
la seua festa de graduació, ja que acaben 
l’etapa preescolar. Laura Sospedra i Zulema 
Ruiz, mestres de la Ludoteca Municipal, van 
mostrar tot el treball, realitzat per l’alumnat 
del centre infantil, a través d’una sèrie de 
vídeos i van imposar els seus corresponents 
birrets als alumnes, que realitzaran els seus 

estudis el pròxim curs en un centre d’edu-
cació infantil i primària. La festa va acabar 
amb sengles balls a càrrec dels alumnes i un 
berenar en el hall de l’Edifici Social.

Festa de graduació dels alumnes de 
la Ludoteca Municipal de Santa Magdalena

L’Escola de Música de l’Agrupació Musi-
cal realitzava el divendres, 28 de juny, a l’aula 
de l’entitat, l’Audició de Fi de Curs dels seus 
alumnes i alumnes. Sota la direcció de Ser-
gio Tortajada Gómez, així com tot el profes-
sorat del centre, els alumnes i les alumnes 
de les diferents especialitats, van mostrar al 
públic assistent els coneixements adquirits 
durant el curs 2018-19.

Sergio Tortajada, director de l’Escola de 
Música, va destacar el gran treball, tant de 
l’alumnat com del professorat del centre, 
que es va veure reflectit en l’audició i va 
recordar que, “l’escola de música de Santa 
Magdalena compta amb professors de gran 
qualitat, que imparteixen la docència musi-
cal al mateix nivell, que puga impartir-se en 
escoles de música d’altres poblacions”.

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

El Grup de Danses Magdaleneres ha 
participat en la V Trobada de Danses de 
La Jana, que se celebrava dissabte 29 de 
juny, en aquesta localitat de l’interior de la 
comarca del Baix Maestrat. Les altes tem-

peratures no van ser un impediment per al 
desenvolupament d’aquest espectacle, en 
el qual el Grup de Danses Magdaleneres va 
oferir una variada mostra de diverses peces 
representatives del folklore valencià.

El Grup de Danses Magdaleneres participa 
en la V Trobada de Danses de La Jana

L’església parroquial de Santa Magdale-
na acollia dissabte 6 de juliol, un dels con-
certs del programa de Música Barroca a les 
esglésies monumentals, que patrocina la 
Diputació de Castelló. L’Estança Harmònica 
és la formació musical vocal i instrumental 
que va actuar en la localitat i que va acon-
seguir delectar al públic assistent a l’acte.

L’Estança Harmònica està integrada per 
la soprano, Isabel Alcaraz i els músics, Josep 
Rius, Albert Cabedo, Miquel Àngel López, 

Miquel Falomir, Anna Pitarch i Manel Sifre, 
que van oferir un repertori de música bar-
roca, basat en obres de compositors com 
Händel, Telemann, Vivaldi, Bach, Marais i 
Mozart.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha agraït a “la Diputació el fet que haja po-
sat a la nostra església com una de les seus 
del cicle. Sens dubte, ha sigut un concert 
magnífic i de gran nivell per part de l’Estan-
ça Harmònica”.

Estança Harmònica delecta amb la seua música 
al públic de Santa Magdalena
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La campanya de concerts d’intercan-
vis musicals arribava a Santa Magdalena 
i Vinaròs i ho feia de la mà de la banda 
infantil de l’Agrupació Musical de Santa 
Magdalena i de la Banda Infantil de la 
Societat Musical ‘La Alianza de Vinaròs’.

L’intercanvi es va realitzar dissabte, 
13 de juliol, al matí a Vinaròs, concreta-
ment a la plaça la Comunió, al costat de 
l’arxiprestal i a la vesprada, a l’Auditori 
Municipal de Santa Magdalena. A tots 
dos concerts, els joves músics van inter-
pretar de forma magistral, un repertori 
amb arranjaments per a bandes infan-
tils. Tant el director de la banda infantil 
de Vinaròs com el de la banda infantil 
de Santa Magdalena, van coincidir en “la 
importància d’aquest tipus de concerts, 
que permeten als joves músics, realitzar 
els seus primers espectacles musicals 
en conjunt, una oportunitat sens dubte 
única per a ells”.

Aquest intercanvi ha comptat amb el 
patrocini de l’Institut Valencià de Cul-
tura i la col·laboració de la Federació 
de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, la Federació de Cors de la 
Comunitat Valenciana, la Federació de 
Folklore de la Comunitat Valenciana i 
la Federació Valenciana de Dolçainers i 
Tabaleters.

Les Bandes infantils de Santa Magdalena 
i Vinaròs unides per la música

L’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet i el Motoclub de Bar en Bar, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de San-
ta Magdalena, han celebrat amb gran èxit 
participatiu les Festes de la Joventut 2019, 
avantsala de les Festes Patronals.

La programació s’iniciava dissabte, 13 de 
juliol, amb l’esmorzar del Motoclub de Bar 
en Bar i posterior menjar de germanor en el 
Restaurant Casa Vicente. Posteriorment, a 
les 16 h, va tindre lloc un dels actes més tra-
dicionals, l’encreuament del pont de l’Agüe-
lo Queixalet. Un esdeveniment, que finalit-
zava amb el repartiment d’orxata per a tots 
els participants.

Entre les 17 i les 20 h i en el poliesportiu 

municipal, el Motoclub de Bar en Bar realit-
zava diferents proves de perícia i habilitat 
amb moto. El grup local, Civil·la Portman, 
es va encarregar d’amenitzar amb la seua 
música aquesta activitat. Al mateix temps, 
va tindre molt d’èxit la vesprada de pinxos.

El programa festiu continuava amb el 
Concurs de ‘Cocs’, tant dolços com salats, 
que van guanyar Aroa Mínguez, Tania Pe-
gueroles i Maura Bou en la categoria de 
dolç i Rubén Pegueroles, en la categoria de 
salat.

A la nit, a partir de les 21 h va tindre lloc el 
‘Sopar de Pa i Porta’, que va estar amenitzat 
pel Grup Revelación. La jornada va acabar 
amb la discomòbil, FROST.

Santa Magdalena gaudeix intensament 
de les Festes de la Joventut

GUANYADORES DEL CONCURS DE COCS DOLÇOS GUANYADOR DEL CONCURS DE COCS SALATS

Gran èxit de les 
classes d’Aquagym

Santa Magdalena ha dut a terme clas-
ses d’Aquagym durant els mesos de juliol 
i agost a la piscina municipal. La fisiotera-
peuta, Yolanda Pérez ha sigut l’encarregada 
d’impartir aquestes classes, en les quals han 
participat unes 15 persones.

L’aquagym, conegut també com a fit-
ness aquàtic o com a gimnàstica aquàtica, 
és una variant de l’aeròbic i es duu a terme 
en un medi aquàtic, generalment una pis-
cina. Pel fet que es treballa en condicions 
d’immersió, i gràcies a la flotació promogu-

da per l’aigua, en practicar aquagym s’obte-
nen tots els beneficis de practicar un esport 
com l’aeròbic, però es disminueix conside-
rablement el risc de lesions. Es tracta d’una 
activitat física perfecta per a persones amb 
problemes traumatològics, articulars o 
musculars o persones en procés de rehabi-
litació a causa del reduït impacte articular.
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Entre el 20 i el 28 de juliol Santa Mag-
dalena ha celebrat les seues Festes Patro-
nals, en honor a Maria Magdalena i Maria 
Immaculada.

Més de 60 actes han format part del pro-
grama de les Festes de Santa Magdalena, 
que s’iniciaven dissabte, 20 de juliol, amb la 
presentació de les Festeres i Festers 2019. 
Prèviament, el divendres 19, l’Agrupació Mu-
sical de Santa Magdalena oferia un concert 
en la plaça Espanya i l’Associació Juvenil 
Pont de l’Agüelo Queixalet, organitzava una 
Pool Party en la piscina municipal, que va 
comptar amb molt de públic.

Santa Magdalena i les seues festes han 
estat representades per un total de 12 Fes-
ters i Festeres. Així, Victoria Samaniego, 
representa enguany com a Festera al Grup 

de Danses Magdaleneres, Andrea Segarra 
a l’Associació Amics de Sant Vicent, Neus 
Bou, a l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet, Mireia Espada, a l’Associació de 
Puntaires, Andrea Felis, als Jubilats i Pen-
sionistes, Leire Pegueroles al Motoclub de 
Bar en Bar, Juan Antonio Lora, a l’AMPA del 
CEIP Albert Selma, Laia Marzal, a l’Agrupa-
ció Musical, Paula Butnari, és la Festera de 
la Comissió de Festes, Soraya Arnau, la de 
l’Associació Cultural-Taurina Polpis, Ainhoa 
Arnau, la de la delegació local de l’Associ-
ació Espanyola de Lluita contra el Càncer i 
Isaac Burgos, el Fester del club de caçadors 
Sant Lázaro.

Després de l’acte de presentació del dis-
sabte 20, va haver-hi ball amb l’orquestra 
Mundo i discomòbil en el poliesportiu mu-

nicipal. Els actes continuaven el diumenge 
21, on destacava el III Trofeu de Ciclisme, 
organitzat pel club ciclista, Deportes Bala-
guer, que va tindre com a guanyador a Íker 
Bonillo Martín, destacant també la presèn-
cia del corredor local, Jordi Muñoz Sorica. A 
més, també s’obria al públic l’exposició de 
pintura, dels alumnes de l’artista local, Maite 
Baldrich. A més, també diumenge, 21 de ju-
liol, les diferents associacions locals, sortien 
al carrer, concretament a la plaça Espanya, 
per tal de vendre tota classe de produc-

Santa Magdalena celebra les seues festes 
més multitudinàries
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tes. Els diners recaptats són destinats, com 
cada any, per tal de finançar les activitats, 
que organitzen al llarg de l’any.

El dilluns, 22 de juliol, dia de la Patrona, a 
les 12 del migdia i prèvia a la celebració de la 
missa, es feia l’ofrena de flors per part de les 
entitats locals, la tradicional recepció a tots 
els veïns i veïnes de la població i a la ves-
prada, després de la processó es realitza-
va l’actuació del Grup de Danses Magdale-
neres i la Colla de Dolçainers i Tabaleters, 
Polpís, que mostraven un ampli repertori de 
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poble’ i l’inici de les exhibicions taurines. A 
més, el dimecres és el dia que es va reservar 
per a la desfilada de disfresses per part de 
les diferents colles. Gondolers, superherois, 
àrabs, estiuejants, hippies, eivissencs, algun 
tirolés, boxadors, mims, originals poohs, ... 
són sols una xicoteta mostra de l’ampli ven-
tall de disfresses que es van lluir.

Després de la desfilada, que va estar 
amenitzada per la xaranga, Els Desmadrats, 
s’iniciava la festa taurina, amb caps de bes-
tiar de la ramaderia d’Iván Miró de la Ribera.

musica i balls de tota la Comunitat Valen-
ciana.

També el dimarts, 23 de juliol, els actes 
religiosos centraven part de la jornada, tot i 
que també va destacar l’orxatada en honor 
de les persones majors, l’espectacle teatral 
Tornillo Magic Clown i l’actuació dels quatre 
tenors, In vivo ‘Lyric Pop’.

La programació continuava el dia 24, amb 
la ‘montà’ de cadafals, l’obertura de l’expo-
sició, ‘Mans Artesanes. La Música al nostre 
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A la nit, prop de 800 persones, es van 
congregar en el pavelló poliesportiu al vol-
tant de la taula i el mantel per a degustar 
un exquisit ‘Tombet’ i gaudir de la revetla de 
l’orquestra Triband i de la discomòbil Sarao.

El dijous 25 va destacar per ser molt 
gastronòmic, d’una banda es va celebrar la 
‘Torrà’ de sardines i d’altra el ‘Dia de les Pae-
lles’, amb una nombrosa participació de les 
colles de la població. A la nit, el concert de 
‘Los Inhumanos’, va congregar a nombro-
ses persones, que van recordar les lletres de 

cançons amb tant d’èxit com ‘Me duele la 
cara de ser tan guapo’, ‘Las chicas no tienen 
pilila’ o ‘Que difícil es hacer el amor en un 
sincamil’, entre d’altres.

El divendres, entre les 2 i les 5 de la ma-
tinada, el programa va incloure la ‘soltà’ de 
vaquetes i discomòbil, mentre que al migdia 
és procedia a l’entrada de bous, de la rama-
deria de Germán Vidal, ramader del qual es 
va embolar un bou a la nit.

L’últim cap de setmana festiu arrancava 
dissabte amb el ‘Dia de la Penya Taurina, 
Polpís’. Al matí, se celebrava l’entrada de 
bous a l’estil Sant Fermí per als més xico-
tets, mentre que a la vesprada es feia la pro-
va d’un bou de la ramaderia de Hermanos 
Bellés de la Torre d’en Besora. Un dels actes 
innovadors, fou la ‘Cagà’ del Manso, en la 
que va resultar guanyadora, Pepita Bou. A 
la nit, es van embolar dos bous, un de la ra-
maderia d’Iván Miró, de la Ribera i l’altre de 
‘Hermanos Bellés’. A més, va haver-hi revet-
lla gratuïta amb l’orquestra Mediterráneo.

Les festes van acabar diumenge, 28 de 

juliol, amb una exposició de vehicles antics, 
entrada i exhibició taurines, castells infla-
bles a la pista poliesportiva al costat del 
Pont Històric i el castell de foc artificials, 
disparat per Pirotécnia Tomás de Benicarló.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, valorava les Festes com “molt intenses, 
tant en participació com emocionalment. 
La participació ha augmentat respecte a 
anys anteriors i això ens ompli de satisfac-
ció. Des d’ací vull felicitar a totes les associ-
acions, que amb les seues activitats ens han 
ajudat a confeccionar un ampli programa, a 
tots els companys de la corporació muni-
cipal, comissió de festes, als treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament i molt espe-
cialment als Festers i Festeres i les seues 
famílies, que s’han entregat per complet i 
han sigut uns grans representants del nos-
tre municipi”.

D’altra banda, l’alcalde de Santa Mag-
dalena ha destacat l’absència d’incidents, ja 
que no s’ha registrat cap dany material ni 
personal durant els festejos.

Prop de 300 persones 
participen en la XV 
Trobada de Puntaires

Santa Magdalena de Polpís acollia diu-
menge, 8 de setembre, la XV Trobada de 
Puntaires organitzada per l’Associació Local 
de Puntaires en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena.

Prop de 300 persones, vingudes d’un 
total de 25 poblacions, tant de la Comuni-
tat Valenciana com de Catalunya, són les 
que van participar en la quinzena edició 
d’aquesta trobada, que es va desenvolupar 
en la plaça Espanya del municipi.

El programa d’actes s’iniciava amb la re-
cepció i situació de tots els participants, així 
com el posterior esmorzar. Al migdia, l’al-
calde de Santa Magdalena, Sergio Bou i la 
corporació municipal, acompanyats de les 

Festeres i Festers 2019, visitaven l’exposició 
de treballs del col·lectiu local en La Capella. 
Una mostra en la qual es recollien diferents 
tècniques i labors, fetes per les puntaires de 
la localitat.

Finalitzada la visita, les Festeres i Festers 
van ser els encarregats d’entregar diferents 
obsequis als participants de la reunió, així 
com un detall a Vicenta Bretó, membre del 
col·lectiu local de major edat, que encara 
segueix en actiu.
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L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
ha iniciat el curs 2019-20 de la seua Escola 
de Música. En aquest sentit, s’informa que 
les classes, tant de llenguatge musical com 
d’instrument, van començar al mes d’octu-
bre.

“A la nostra escola recomanem la iniciació 

a les classes de llenguatge musical a partir 
dels 7 anys d’edat. Tenim un ampli ventall 
de professors per a les classes d’instrument 
i a poc a poc anem conformant una esco-
la, que té una gran qualitat musical”, explica 
Vicent Pegueroles, president de l’Agrupació 
Musical de Santa Magdalena.

Inici del curs de l’Escola de Música 
de Santa Magdalena

L’Agrupació Musical de 
Santa Magdalena renova 
la seua Junta Directiva

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
celebrava el dia 13 de setembre, una assem-
blea general, i entre els principals punts en 
l’ordre del dia, destacava la renovació de la 
Junta Directiva. 

Vicent Pegueroles, per majoria absoluta, 
renova en el càrrec de president de l’enti-
tat. La resta de la junta està formada per: 
Rubén Ortiz, vicepresident, Raquel Ortiz, 
secretària, Virginia Adell, tresorera, Celia 
Moya, vocal, Inés Sospedra, vocal, Iván Che-

to, vocal i Noèlia Mínguez, vocal. Pegueroles 
durant la seua intervenció va donar comp-
te de tots els projectes iniciats per l’entitat 
en aquests últims anys i va traçar les línies 
d’actuació futura de l’Agrupació Musical de 
Santa Magdalena.

Santa Magdalena 
participa en la III Trobada 
de Danses del Maestrat

El Grup de Danses Magdaleneres i la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters, Polpís, han 
participat en la III edició de la Trobada de 
Danses del Maestrat, celebrada a Benicarló. 
El barri antic de la localitat va acollir aques-
ta trobada, en el qual van participar més 
de 400 persones, repartides a través dels 
20 municipis participants. El Grup de Dan-
ses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers, 
en la seua participació, van interpretar la 

Jota Magdalenera. L’any vinent serà Alcalà 
de Xivert i el Grup de Danses, Lo Cirilo, els 
encarregats de l’organització d’aquest es-
deveniment.

Inici de les classes 
de pintura

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena informa que, han co-
mençat les classes de dibuix i pintura, que 
organitza el consistori magdalener i que di-
rigeix la professora, Maite Baldrich.

Durant el curs 2019-20 les classes es de-
senvolupen els dilluns i dijous de 15.30 a 
17.30 h a La Capella.

Santa Magdalena ha estat present en els 
actes programats en la XXVI Trobada co-
marcal de Bandes, que el passat, 28 de se-
tembre, se celebrava a Benicarló i en la qual 
van participar més de 700 músics, vinguts 
de diferents punts de la comarca.

Un any més, l’Agrupació Musical de San-
ta Magdalena, dirigida per Sergio Tortajada 
Gómez, va participar en aquest esdeveni-
ment, que va recórrer part del centre de la 
ciutat i que va tindre el seu epicentre en la 
plaça Constitució, lloc en el qual la forma-
ció magdalenera interpretava el pasdoble, 
Armando Serra, de Pablo Sánchez Torrella. 

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 

Bou i el regidor de Festes a l’ajuntament de 
la localitat, Marcos Cervera, també assistien 
a aquest esdeveniment, al costat de repre-
sentants polítics i musicals de tota la co-
marca del Baix Maestrat.

La XXVI Trobada finalitzava amb la in-
terpretació conjunta, per part de totes les 
bandes, de l’himne de la Comunitat Valen-
ciana, sota la batuta de Pablo Anglés Ga-
lindo, director de l’Associació Musical Ciutat 
de Benicarló, entitat amfitriona de l’esdeve-
niment.

L’any vinent serà Santa Magdalena de 
Polpís la localitat, que acollirà la Trobada de 
Bandes.

L’Agrupació Musical participa en la 
XXVI Trobada comarcal de Bandes, a Benicarló
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La Federació Valenciana de Dolçainers i Ta-
baleters homenatja a Sílvia Beltrán Sánchez 
en el concert de la Colla de la Federació, de-
dicat al dolçainer benicarlando, Ximo Albiol. 
La família de Sílvia Beltrán va estar acom-
panyada en l’acte per l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou i el regidor de Cul-
tura, Eloi Roca. Un acte molt emotiu, que va 
tindre lloc a l’auditori, Pedro Mercader, de 
Benicarló.

Homenatge a Sílvia Beltrán Sánchez

Santa Magdalena de Polpís ha 
acollit enguany els principals ac-
tes de celebració de la festa de 
la Verge del Pilar, patrona de la 
Guàrdia Civil. En aquest sentit, 
des de la caserna de la Guàrdia 
Civil d’Alcalà de Xivert-Alcosse-
bre, enguany s’ha decidit realit-
zar la missa i posterior vi d’honor 
en Santa Magdalena, localitat en 
la qual els agents d’Alcalà de Xi-
vert-Alcossebre també presten 
servei.

Els actes de celebració de la 
verge del Pilar s’iniciaven amb una missa 
a l’església parroquial. Posteriorment es va 
servir un vi d’honor en el pavelló poliespor-
tiu.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha volgut “agrair als agents el fet que 
un any més, hagen decidit festejar a la seua 
patrona en la nostra localitat, per a nosal-
tres és un honor rebre’ls com a amfitrions”.

La Guàrdia Civil celebra la festivitat 
de la seua patrona a Santa Magdalena

El Grup de Teatre d’Alcalà de Xivert va 
aconseguir sorprendre dissabte, 19 d’octu-
bre, al nombrós públic assistent a l’espec-
tacle, programat a l’Auditori de Santa Mag-
dalena per la regidoria de Cultura. “No hi ha 
marit fidel” i “No és per ahí” van ser les dues 
obres representades pel Grup de Teatre 
d’Alcalà, que van arrancar les riallades d’un 
entregat públic. 

Sergio Bou comenta que: “ara que ja hem 
entrat de ple en la tardor comencem a pro-
gramar activitats a l’Auditori Municipal, ja 
que volem oferir una programació extensa 
i variada, pensada en tots els públics”. Bou 
també ha felicitat el grup de teatre d’Alcalà 
per la “magnífica posada en escena de les 
dues obres, que ens han fet passar una es-
tona molt agradable”.

Gran vesprada de teatre a l’Auditori

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís 
de Santa Magdalena ha participat en l’Aplec 
d’instruments tradicionals de Vinaròs, orga-
nitzat per la colla de Dolçaina i Tabal i el Ball 
de Dimonis de Vinaròs. Els músics magdale-
ners van participar en tots els actes progra-

mats; una concentració en la plaça de l’Ajun-
tament i la seua posterior cercavila pel carrer 
Major, plaça de Sant Agustí i passeig Marítim. 
Posteriorment, es va celebrar un concert, que 
va ser a càrrec de tots els grups participants. 
L’Aplec va acabar amb el ball del Joglar.

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís participa 
en l’Aplec d’instruments tradicionals de Vinaròs
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Posada a punt del 
cementeri a la celebració 
de Tots Sants

La brigada municipal de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena ha treballat, un any més, 
en la posada a punt del cementeri muni-
cipal, de cara a la festivitat de Tots Sants. 
“Hem pintat tot el cementeri i hem aprofi-
tat per a reposar elements de jardineria, així 
com per a esbrossar tota la zona enjardina-
da de la instal·lació”, assenyala Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena, qui al mateix 

temps comenta que es tracta “de treballs 
de manteniment, que realitzem tots els anys 
i que ens permeten que el cementeri estiga 
en bon estat durant tot l’any”.

Santa Magdalena 
ha celebrat, un any 
més, la festa de Ha-
lloween, organitzada 
per les monitores de 
la Ludoteca Munici-
pal i de les activitats 
extraescolars del 
CEIP Albert Selma. 
Els xiquets i xique-
tes de la localitat van 
gaudir dimecres, 30 
d’octubre, d’una des-
filada pels carrers 
de Santa Magdale-
na, que finalitzava 
en la mateixa Ludo-
teca Municipal amb 
un berenar, preparat 
per les monitores. 
Pallassos assassins, 
bruixes, dimonis, ara-
nyes, ninots diabò-
lics, calaveres i tota 
classe de sinistres 
personatges es van 
donar cita en aques-
ta desfilada, prèvia a 
la festivitat de Tots 
els Sants.

Santa Magdalena celebra Halloween

El pavelló poliesportiu acollia el 2 de no-
vembre, una nova edició del Halloween Fest, 
organitzat per l’Associació Juvenil Pont de 
l’Agüelo Queixalet. Centenars de persones van 

omplir la pista del pavelló per a ballar i escol-
tar la música dels dj’s, Dani Fernández i Ferrán 
Forés, encarregats d’amenitzar la vetlada, am-
bientada en la temàtica de Halloween.

Gran èxit del Halloween Fest

Santa Magdalena acollia diumenge, 3 de 
novembre, el pas de la segona etapa de la 
Run & Bike Territori Templer Experience, 
una iniciativa de la Diputació de Castelló, en 
la qual es posa en valor a les localitats, que 
formen part de la marca Territori Templer, a 
través de l’esport.

Prop de 200 runners i bikers han partici-
pat en la primera edició d’aquest esdeveni-
ment esportiu, en el qual Santa Magdalena 
ha sigut un dels punts d’avituallament, tant 
de corredors com de ciclistes. L’Ajuntament 
de Santa Magdalena va obsequiar als par-
ticipants amb productes locals, a més dels 

disposats per l’organització de la carrera. 

Sergio Bou ha volgut felicitar a Héctor 
Cervera i Eduardo Muñoz, que han sigut els 
dos corredors locals participants en aques-
ta experiència esportiva i al mateix temps 
ha volgut “agrair a l’organització el fet que 
hagen pensat en la nostra localitat, per a 
ser un dels punts de pas i d’avituallament 
d’aquesta segona etapa, en la qual els run-
ners han pogut contemplar el nostre castell, 
Polpís, la qual cosa sens dubte li dona un 
encant especial a aquest esdeveniment es-
portiu, que al mateix temps dóna a conéixer 
el nostre senyal d’identitat”.

Santa Magdalena acull el pas de la Run & Bike 
Territori Templer Experience
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L’AMPA del CEIP Albert 
Selma oferia dimarts, 5 de 
novembre, una xarrada sobre 
primers auxilis, dirigida a ma-
res i pares del municipi i que 
va ser impartida per l’infermer 
i formador, Vicente Ayala.

El saló de plens de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena 
va acollir aquesta xarrada, 
que forma part del programa 
d’Escola de Mares i Pares, que 
organitza l’AMPA del CEIP Al-
bert Selma de forma anual i 
que compta amb el patrocini 
de la FAMPA Castelló-Penya-
golosa, la confederació d’AMPAS Gonzalo 
Anaya i la Conselleria d’Educació, a més de 
la col·laboració de l’Ajuntamenta.

Laura Puig, presidenta de l’AMPA del 
CEIP Albert Selma, va explicar que: “es trac-
ta d’un taller, que ha sigut molt interessant, 
perquè ens han explicat com reaccionar 

davant determinades situacions, realitzant 
accions que poden, en un moment donat, 
ajudar a salvar la vida dels nostres fills i fi-
lles”. Com tapar i netejar certes ferides, com 
reaccionar davant un atac epilèptic o un 
atragantament o com realitzar un massatge 
cardíac o RCP, van ser alguns dels temes, 
que es van tractar al llarg de la sessió.

El Consorci de Residus C1, la Ute Zona 
1 (formada per Enusa, Fobesa Valorització 
i A2a Ambient) i el CEIP Albert Selma de 
Santa Magdalena de Polpís han organitzat 
una jornada formativa amb tots els alum-
nes d’Educació Primària, dins del programa 
d’activitats de formació conscienciació i 
sensibilització ambiental, denominat Pro-
jecte BIONORD.

La jornada, que ha sigut presentada per 
Sergio Bou, President del Consorci de Resi-
dus C1 i alcalde de Santa Magdalena de Pol-
pís, ha tingut dues fases. En una primera 
fase s’ha fet una xerrada-taller per tècnics 
de la Ute zona 1 i per responsables del Parc 
Natural de la Serra d’Irta en el mateix col·le-
gi, amb una part sobre conceptes bàsics de 
medi ambient i una altra sobre la flora, fau-
na i característiques del Parc Natural.

Posteriorment com a segona fase, els 

alumnes s’han desplaçat al Parc Natural de 
la Serra d’Irta, concretament a Cala Blan-
ca d’Alcossebre, on s’ha iniciat una ruta de 
neteja (Clean Up) aproximadament 5 qui-
lòmetres, durant la qual s’han anat recollint 
en bosses especials, tota classe de residus 
i desaprofitaments abandonats pel Parc, 
com a botelles de plàstic, vidre, bosses de 
plàstic, papers, roba usada, metalls, i també 
burilles.

La jornada ha sigut considerada pel 
professorat com altament positiva per als 
alumnes, perquè després de rebre nocions 
teòriques, han participat en una activitat a 
l’aire lliure en contacte amb la naturalesa, 
han conegut el seu entorn natural alhora 
que s’han recollit residus i evitat contamina-
ció, i sobretot s’ha conscienciat als alumnes 
del problema ambiental dels residus i el seu 
abandó en la naturalesa, donant exemple a 
la societat.

L’alumnat del CEIP Albert Selma participa 
en la jornada ambiental ‘Clean Up’

Xarrada sobre primers auxilis a Santa Magdalena

Els alumnes i les alumnes 
de la Ludoteca Municipal de 
Santa Magdalena han ce-
lebrat el Dia Mundial de la 
Infància o Dia Universal del 
Xiquet. Aquesta efemèri-
de serveix per a celebrar els 
avanços aconseguits, però 
sobretot és un dia per a cri-
dar l’atenció sobre la situació 
dels xiquets i xiquetes més 
desfavorits, donar a conéi-
xer els drets de la infància i 
conscienciar a les persones 
de la importància de treba-
llar dia a dia pel seu benestar 
i desenvolupament.

L’Assemblea General de 
l’ONU va recomanar en 1954 destinar un dia 
a fomentar la fraternitat entre els xiquets 
i les xiquetes del món, i promoure el seu 
benestar amb activitats socials i culturals. 

Nacions Unides celebra aquest Dia Interna-
cional del Xiquet en honor a l’aprovació de 
la Declaració dels Drets del Xiquet en 1959 i 
a la Convenció sobre els Drets del Xiquet en 
1989, el tractat internacional més ratificat 
de la història.

La Ludoteca Municipal celebra el 
Dia Mundial de la Infància
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oferir un espectacular concert amb el gè-
nere dels musicals com a fil temàtic de l’es-
pectacle. “Wicked”, “Elizabeth”, “West Side 
Story”, “El Fantasma de l’Òpera”, “Los Mise-
rables” i “Hoy no me puedo levantar”, van 
ser els títols de les obres triades per Sergio 
Tortajada Gómez, director de la formació 
musical magdalenera.

Finalitzat el concert, la Festera de l’Agru-
pació Musical 2019, Laia Marzal Puig, va fer 
lliurament d’un detall al president de l’enti-
tat, com a mostra d’agraïment. Després els 
músics van celebrar un sopar de germanor, 

posant d’aquesta manera fi a la festa de 
Santa Cecília 2019.

Santa Magdalena ha celebrat la festivitat 
de Santa Cecília i ho ha fet amb una sèrie 
d’actes, organitzats per l’Agrupació Musical 
de la localitat. Mentre els més menuts de 
l’Escola de Música, gaudien d’una xocolata-
da, obsequi de la Junta Directiva, els músics, 

dissabte, 30 de novembre, van realitzar una 
cercavila, prèvia a la celebració de la missa 
a l’església parroquial, missa en la qual van 
participar els músics de l’entitat.

Posteriorment, i a l’Auditori Municipal, 
l’Agrupació Musical de Santa Magdalena va 

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena 
celebra Santa Cecília

Un any més, 
l’Associació de 
Mestresses de 
casa de Santa 
Magdalena ha si-
gut l’encarrega-
da d’organitzar la 
celebració de la 
festivitat de San-
ta Catalina. El Ca-
sal Municipal de 
la localitat acollia 
dimarts, 26 de no-
vembre, a la ves-
prada, un suculent 
berenar per a fes-
tejar Santa Catali-
na, un esdeveniment que ha reunit unes 30 
persones, que han gaudit d’una vesprada 
de riures al voltant d’una bona tassa de xo-
colate.

Carmen Aixa, presidenta de l’Associació 
de Mestresses de casa, ha destacat “la gran 
companyonia, que es viu en aquests bere-
nars, en els quals ens divertim i passem una 
bona estona totes juntes”.

L’Associació de Mestresses de casa celebra 
Santa Catalina amb una xocolatada

L’Auditori Municipal de Santa Magdalena 
acollia diumenge, 15 de desembre, una ex-
hibició dels alumnes i les alumnes de Zum-
ba Kids, classes que imparteix la monitora, 
Rebeca Bou.

L’espectacle va comptar amb animades 

coreografies, dissenyades per Rebeca Bou, 
en el qual van participar xiquets i xiquetes 
d’entre 2 i 11 anys, que són els que assistei-
xen setmanalment a aquestes classes. Els 
més xicotets van demostrar, d’aquesta ma-
nera, el seu bon ritme i coordinació.

L’Alumnat de Zumba Kids realitza 
la seua exhibició de Nadal
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Santa Magdalena de Polpís ha programat 
una intensa activitat festiva per a celebrar el 
Nadal. El divendres, dia 20 els usuaris i usuà-
ries de la Unitat de Respir, visitaven tots els 
treballs realitzats per a engalanar diferents 
espais municipals, el dissabte el protagonis-
me el tenien els més xicotets. L’Associació 
Juvenil, ‘Pont de l’Agüelo Queixalet’, orga-
nitzava l’arribada del Patge Reial, després 

d’una xocolatada a la plaça de l’església. Els 
més xicotets i xicotetes van poder d’aques-
ta manera entregar la seua carta a l’emissari 
reial.

A la vesprada, va ser el torn del ‘Grup 
de Danses Magdaleneres’ i la ‘Colla de Dol-
çainers i Tabaleters, Polpís’, que van realit-
zar la seua actuació de Nadal a l’Audito-
ri Municipal, amb un variat recorregut per 

Els alumnes i les alumnes de la Ludoteca 
Municipal i el CEIP Albert Selma han rebut 
la visita del Pare Noel, que ha vingut des de 
terres molt llunyanes per a compartir una 
jornada molt especial amb els més xicotets 
i xicotetes de la localitat.

Santa Claus, acompanyat dels seus aju-
dants, ha arribat a l’Auditori Municipal, on 
li esperava l’alumnat de tots dos centres. 
Allí, l’alumnat de la Ludoteca ha interpre-
tat, ‘Ja ve Nadal’ i ‘I’m a Little snowman’, el 
d’infantil; ‘Amb la llum del fanalet’ i ‘Hello 
Reindeer’, els de primer i segon de primària. 
‘Acudiu amb les guitarres’ i ‘Rockin around 
the Christmas tree’, els alumnes i les alum-
nes de tercer i quart: ‘El Aveto’ i ‘Deck the 
halls’, els de cinqué i sisé: ‘Camina María’ i 
‘All I want for Christmas is you’, mentre que 
tot l’alumnat, de manera conjunta ha cantat 
i ballat al ritme de: ‘Los colores del portal’ 
i ‘La marxa Radetsky’. Durant l’espectacle 
s’ha fet lliurament dels premis del Concurs 
de les Postals Nadalenques, sent el primer 

premi per a Aitana Pegueroles, el segon per 
a Marc Bosch i el tercer per a Paula Butnari.

L’AMPA del CEIP Albert Selma, per part 
seua, ha realitzat el sorteig de la cistella de 
nadal, que l’atzar ha volgut que siga per a 
Sonia Bou i Sergi Roca

L’acte ha finalitzat amb el repartiment 
d’una sèrie d’obsequis, per part del Pare 
Noel a tots els alumnes i alumnes, tant de 
la Ludoteca Municipal i el col·legi públic Al-
bert Selma.

Ludoteca i CEIP Albert Selma reben al Pare Noel 
amb un magnífic Festival Nadalenc

PREMIATS EN EL CONCURS DE POSTALS NADALENQUES

Santa Magdalena celebra el Nadal amb l’arribada 
del Patge Reial i les actuacions de les 
Danses i Dolçainers i l’Agrupació Musical
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tot el folklore valencià. A més, els ‘Quintos 
2020’ van organitzar un sopar de pa i porta 
i posterior festa amb els dj’s, Dimas Cervera, 
Ivan RF i Nira, en el pavelló poliesportiu, que 
va comptar amb una massiva participació.

Finalment, el diumenge, 22 de desembre, 
va ser el torn de l’Agrupació Musical, que va 
fer el seu concert nadalenc a l’Auditori de 
la localitat, amb la participació especial de 
l’alumnat de l’Escola de Música.

Com ja ve sent costum, el Motoclub de 
Bar en Bar, ha sigut, un any més, l’encarre-
gat d’acompanyar el Pare Noel en la seua 
visita a Santa Magdalena. Nombrosos mem-
bres del Motoclub van pegar una volta pels 
carrers de la localitat, en una comitiva que 

encapçalava Santa Claus.

Finalitzat el recorregut, el Pare Noel va 
arribar a La Capella, lloc on els més menuts 
van poder xarrar una estona amb ell i a més 
a més foren obsequiats amb una tassa de 
xocolate.

El Pare Noel visita Santa Magdalena 
acompanyat pel Motoclub de Bar en Bar

Més de 100 persones van participar 
la Nit de Cap d’Any en el sopar, que 
va tindre lloc al pavelló poliesportiu 
de Santa Magdalena, que es va vestir 
de gala per a una nit tan especial com 
la del 31 de desembre. Les persones 
que van assistir van gaudir d’un menú 
de 42 €, en el qual es va incloure uns 
aperitius a base de còctel de gambes, 
ravioli farcit amb salsa, gambes al rom 
i bosseta farcida de marisc. D’altra 
banda va a ver-hi bacallà gratinat amb 
allioli, sorbet de llima i solomillo de 
bou al foie. Les postres van ser pasta 
fullada amb fruites. A més s’incloïa en 
el preu, el raïm de la sort i bossa co-
tilló, mentre que el menú infantil, a un 
preu de 20 €, incloïa aperitius a base 
de creïlles, olives, rotllet de pernil dolç 
i formatge i nuggets. El plat principal 
fou cabrit arrebossat amb creïlles i les 
postres natilles de xocolate.

Posteriorment, es va celebrar l’arri-
bada de l’Any Nou a la plaça Espanya 
i la festa va continuar en el pavelló po-
liesportiu, amb revetla gratuïta, a càr-
rec de l’Orquestra Pompeya.

Gran èxit del Sopar de Cap d’Any
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Avui en dia està tan de moda el “canvi 
climàtic”, que molts ens preguntem si real-
ment ho estem patint. Segons ens conten 
els més majors: “ni plou quan ha de ploure, 
ni els hiverns són tan freds com abans i els 
estius són cada vegada insuportables”. La 
veritat és que el nostre clima mediterrani es 
manifesta sempre així. Sempre ens sorprèn.

El 2019 en general ha sigut un any molt 
variable respecte a la pluja, amb un 1r semes-
tre molt sec, absent d’importants temporals, 
i un 2n semestre amb molt més moviment.

Les intenses tronades de l’estiu han tren-
cat totes les estadístiques, acumulant un 
total de 267,0 l/m², destacant els 107,5 l/m² 
del 20 d’agost, caiguts pràcticament en poc 
més de 3 hores.

Cal destacar l’important temporal del 2 
al 6 desembre/2019 aportant un total de 
163,9 l/m², 108,9 l/m² d’ells només a la jor-
nada del 4 de desembre, pluges que han fet 
possible apropar-se a la mitjana anual dels 
últims 19 anys (mitjana 2000/2018: 598,9 l/
m²).

Respecte a les temperatures, el 29 de 
juny es va registrar una màxima de rècord 
de 40,4 °C i el 17 de febrer la mínima va to-
car fons amb -1,6 °C.

Respecte al vent, en general –fins a no-
vembre/2019- no ha sigut un any de mol-
tes ventades, encara que el 2 de febrer les 
ràfegues van arribar a una intensitat màxi-
ma de 104,6 km/h, poc habitual al nostre 
poble.

pluviometria
PLUJA MÀXIMA EN 1 HORA  50,1 l/m2 20-agost-2019 8.30-9.30 h

PLUJA MÀXIMA DIÀRIA  107,5 l/m2 20-agost-2019

PLUJA MÀXIMA MENSUAL  122,4 l/m2 agost-2019

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA  40,4 °C 29-juny-2019 14.40 h

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA  -1,6 °C 17-febrer-2019 08.10 h

TEMPERATURA MÀXIMA DIÀRIA MÉS BAIXA  10,9 °C 3-febrer-2019 14.40 h

TEMPERATURA MÍNIMA DIÀRIA MÉS ALTA  25,0 °C 11-agost-2019 07.20 h

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS ALTA  29,9 °C 29-juny-2019

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS BAIXA  5,9 °C 4-gener-2019

ÍNDEX CALOR MÉS ALT  43,1 °C 9-agost-2019 14.40 h

SENSACIÓ TÈRMICA MÉS BAIXA  -1,6 °C 17-febrer-2019 08.10 h

VENT RAFEGA MÀXIMA  104,6 Km/h 2-febrer-2019 14.40 h

VENT VELOCITAT MITJANA DIÀRIA MÀXIMA  23,8 Km/h 3-febrer-2019

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÀXIMA  1036,4 hPa 14-febrer-2019 11.20 h

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA  989,6 hPa 1-febrer-2019 15.20 h

DIES AMB TRONADES  12 dies

DIES AMB VENT FORT (>75 Km/h.)  2 dies

DIES AMB BOIRA INTENSA  1 dia

VALORS EXTREMS (fins novembre de 2019)

Dades facilitades per Ximo Vives

CLIMATOLOGIA
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Telèfons d’interés

Ajuntament
Oficines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964 415 070
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 162
Agutzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 465 314
Alcaldia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 058 211

Centre de Salut
Santa Magdalena . . . . . . . . . . . . . 964 158 140

Centre Mèdic d’Alcalà
Matins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 336 030 
Vesprades. Urgències 
i ambulància . . . . . . . . . . . . . . . . 964 336 035

Hospital Comarcal 
de Vinaròs  . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 477 000

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

IES Serra d’Irta . . . . . . . . . . . . . 964 336 085

CEIP Albert Selma . . . . . . . . . . 964 336 065

Ludoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 923 196

Poliesportiu . . . . . . . . . . . . . . . . .964 415 026

Parròquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964 415 212

Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 572 223

Estació de Servei (CEPSA) . . . 964 415 269

Guàrdia Civil Alcalà de Xivert
De 6.00 fins a les 14.00 h . . . . 964 410 002
De 14.00 fins a les 6.00 h . . . . . . . . . . . . .062

Bombers de Benicarló  . . . . . . 964 460 222

Emergències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Telèfons associacions locals

AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 058 699

Mestresses de Casa . . . . . . . . . . . 964 415 141

Associació de Puntaires . . . . . . 964 415 147 

Agrupació Musical 
Santa Magdalena . . . . . . . . . . . 649 558 855

Grup de Danses 
Madaleneres  . . . . . . . . . . . . . . . .679 305 743

Colla de Dolçainers 
i Tabaleters Polpís . . . . . . . . . . . 964 415 265

Club de Jubilats 
i Pensionistes  . . . . . . . . . . . . . . 665 345 905

Associació juvenil “Pont 
de l’Agüelo Queixalet” . . . . . . . 722 187 532

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

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

Motoclub de bar en bar . . . . . .616 309 688

AFIVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 588 395

Delegació local AECC . . . . . . . . 691 815 960

PLENS 
de l’ANY 2019

A continuació, detallem els plens celebrats a la població 
al llarg del 2019 i en els que s’ha donat compte de tota 
classe d’informacions, relacionades amb els acords adop-
tats pel consistori.

A.- ESTAT DE DESPESES

Cap. Denominació Euros

1r Despeses de personal 243.439,85

2n
Despeses corrents en bens i 
serveis

374.334,54

3r Despeses financeres 22.200,00

4t Transferències corrents 51.000,00

5é Fons de contingència 5.000,00
TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6é Inversions reals 926.371,52

7é Transferències de capital

8.é Actius financers

9é Passius financers 64.353,84
TOTAL OPERACIONS DE 
CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
DE DESPESES 1.686.699,75

B.- ESTAT D’INGRESSOS

Cap. Denominació Euros

1é Impostos directes 403.436,94

2n Impostos indirectes

3r
Taxes, preus públics i altres 
ingressos

164.837,37

4t Transferències corrents 228.187,78

5é Ingressos patrimonials 29.280,00
TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6é Enajenació inversions reals

7é Transferències de capital 860.957,66

8é Actius financers

9é Passius financers

TOTAL OPERACIONS DE 
CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
D’INGRESSOS 1.686.699,75

plens

4 de febrer de 2019
L’Ajuntament de Santa Magdalena, en 

sessió plenària extraordinària i amb l’absèn-
cia del portaveu del PP, donava llum verda 
al pressupost municipal per a 2019, xifrat en 
1.686.699,75 €.
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11 de febrer de 2019
El ple del consistori aprova per unanimi-

tat de tots els regidors presents, l’accepta-
ció de la delegació de competències del Pla 
Edificant, així com el Pla d’Igualtat, que ha 
sigut redactat pels tècnics municipals.

1 d’abril de 2019
El plenari de l’Ajuntament de Santa 

Magdalena procedeix al sorteig dels com-
ponents de les meses electorals per a les 
eleccions generals, autonòmiques i europe-
es, que es van celebrar el 28 abril, resultant 
escollits com a titulars: president, Joaquin 
Pegueroles Sospedra, primer vocal, Pablo 
Gómez Bojados i segon vocal, José Anto-
nio Bou Ayza.

24 d’abril de 2019
L’Ajuntament de Santa Magdalena, reu-

nit en sessió plenària extraordinària i amb 
la presència de tots els membres de la cor-
poració municipal, aprova l’expedient de 
contractació per a la redacció del projecte 
i documents tècnics necessaris, així com la 
direcció d’obra per a les obres d’ampliació 
i millora del CEIP Albert Selma. L’import de 
licitació és de 89.207,41 €. El punt surt en-
davant per unanimitat.

28 d’abril de 2019
El ple extraordinari de l’Ajuntament de 

Santa Magdalena es reuneix per tal de cele-
brar el sorteig dels components de la mesa 
de les eleccions municipals, celebrades el 
26 de maig de 2019, resultant com a titulars: 
presidenta, Celia Puig Millán, primer vocal, 
Maria Dolores Segura González i segon vo-
cal, Salvador Domingo Beltrán.

15 de juny de 2019
En sessió extraordinària de l’Ajuntament 

de Santa Magdalena, el 15 de juny de 2019, 
prenien possessió dels seus càrrecs l’alcalde 
i regidor electes en les eleccions municipals, 
celebrades el 26 de maig. Així, els regidors 
electes foren: SERGIO BOU AYZA, que en-
capçalava la candidatura del PSPV-PSOE, 
JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA, EUSEBIO 
MINGUEZ MADRIGAL, ELOY ROCA CER-
VERA, SEBASTIAN BELTRAN PALOMO, 
MARCOS CERVERA GEA i VICTOR JOSE 
CERVERA COLOM, que encapçalava la 
candidatura del Partit Popular. Així, després 
de produir-se la votació i amb 6 vots a favor 
de Sergio Bou Ayza i un per a Víctor Cer-
vera Colom, es proclama alcalde de Santa 
Magdalena a Sergio Bou Ayza.

Bou hi ha afirmava en el seu discurs que: 
“continuarem avançant cap a una Santa 
Magdalena de Polpís millor, la que tots i to-
tes mereixem, que nosaltres hem promés en 
campanya electoral i que sabem que amb 
l’esforç i col·laboració de tots vosaltres serà 
possible, malgrat les dificultats, que segura-
ment hi hauran”.

Al mateix temps, l’alcalde de Santa Mag-
dalena afirmava que “vull continuar tenint 
una actuació de govern en la qual ningú se 
senta exclòs o apartat. Explicant cada de-
cisió i actuació que s’adopte, primer als re-
gidors i després a cada veí o veïna, que ens 
ho sol·licite, tal com estem fent fins ara”.

28 juny de 2019
El ple extraordinari del dia 28 de juny va 

servir per a aprovar la periodicitat de les 
sessions, que s’estableix en l’últim diven-
dres de cada mes par a les 20 h.

Al mateix temps es va fer el nomena-
ment de representants de l’ajuntament en 
diversos òrgans col·legiats. Així, l’alcalde és 
el representant de l’Ajuntament a la Manco-
munitat del servei d’Extinció d’Incendis, a 
l’Associació Maestrat Plana Alta, i en el Con-
sorci del Pla zonal de Residus de la zona I. A 

més, s’acorda que el representant de l’ajun-
tament en el Consell escolar serà l’alcalde.

Respecte a la tinença d’alcaldia, es no-
mena tinent d’alcalde al regidor: José Ma-
nuel Bou Sospedra.

Pel que fa a les delegacions, s’adopta la 
següent resolució:

• José Manuel Bou Sospedra: urbanisme 
i personal.

• Eusebio Mínguez Madrigal: infraestruc-
tures i esports.

• Eloy Roca Cervera: cultura i joventut.

• Sebastián Beltran Palomo: agricultura i 
medi ambient.

• Marcos Cervera Gea: Festes, sanitat i 
serveis socials.

El ple municipal també va donar llum 
verda a les següents retribucions:

• Alcalde-President: 22.000,00 euros/
any en 14 assignacions per dedicació 
parcial al 50% per exercici del càrrec.

• Tinent d’alcalde: 5.600,00 euros/any, 
en 14 assignacions per dedicació parci-
al del 10% a l’exercici del càrrec.

• Regidors sense dedicació per assis-
tència efectiva a òrgans col·legiats: 150 
euros per assistència a sessions, repor-
tant-se per l’assistència a qualsevol ses-
sió de caràcter col·legiat, establint-se 
igualment en 150 euros/mes el límit 
màxim a percebre.

Finalment, durant aquesta sessió plenà-
ria extraordinària es va aprovar el programa 
de les Festes Patronals 2019. Els dos punts 
van sortir endavant per unanimitat.

31 d’octubre 
de 2019

Es convoca ple per a la realització de nou 
de sorteig per a elecció suplent de 2 vocal 
per a les eleccions generals del 10 de no-
vembre. Així, resulta designada, Isabel Gar-
cía Molina.

11 de novembre 
de 2019

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, en sessió plenària extraordinària, 
ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip 
de govern i en contra del PP, la modifica-
ció d’una sèrie d’ordenances, amb l’objectiu 
d’adequar-les a les necessitats actuals del 
municipi.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha informat, que després de la libera-
lització de l’autopista AP-7, l’1 de gener de 
2020, la localitat deixarà d’ingressar més de 
198.000 €, en concepte d’IBI com a bé de 
caràcter especial, és per això que “hem de 
reestructurar les despeses i ho fem comen-
çant pel meu sou, que el baixem al 50% i al 
mateix temps hem parlat amb la Diputació 
i la Generalitat per a comptar amb ajudes, 
que abans no teníem i a més, hem hagut 
d’adequar alguns tributs”.

En aquest sentit, el primer edil magdale-
ner explica que: “pujarem el tipus imposi-
tiu de l’IBI d’urbana, passant del coeficient 
0.73% al 0.95%, ja que fa 10 anys el vam re-
duir un 15%. D’altra banda, l’IBI de rústica es 
redueix en un 20% deixant-lo al mínim”.

A més, el consistori ha aprovat el regla-
ment del servei de proveïment d’aigües, 
amb l’objectiu d’establir, tant els drets dels 
usuaris com les obligacions d’aquests, pel 
que fa a la prestació del servei. A més, s’ha 
modificat l’ordenança fiscal reguladora del 
servei de subministrament d’aigua, que pas-
sarà a ser mensual amb un mínim de 14,20 
€. Una altra de les ordenances, que ha sigut 
objecte de revisió és la dels preus d’entra-
da a la piscina, en la qual s’estableix que els 
majors de 16 anys pagaran 1,5 €/dia per la 
utilització de les instal·lacions.

Finalment, el ple de l’Ajuntament de San-
ta Magdalena ha modificat l’ordenança de 
llicència d’obres passant de l’actual 4% al 
5%.
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Subvencions amb el vistiplau 
aprovades 2019

SOL·LICITADES COSTE 
A JUSTIFICAR APROVADES

01
SERVEIS SOCIALS GENERALS. 
GENERALITAT VALENCIANA

25.820,00 € 25.820,00 € 25.820,00 €

02
AGÈNCIA AMICS. GENERALITAT 
VALENCIANA (PANGEA)

10.100,00 € 10.100,00 € 10.100,00 €

03
UNITAT DE RESPIR FAMILIAR 
(ESPAI RESPIR). 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

7.008,00 € 7.008,00 € 7.008,00 €

04
MENJAR A CASA. 
GENERALITAT VALENCIANA

4.116,00 € 4.116,00 € 3.128,16 €

05
ESTRATÈGIA PROVINCIAL 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

06

SUBVENCIONS PER PAL·LIAR 
ELS DANYS PER LES PLUGES 
DIES 18, 19 I 20 D’OCTUBRE. 
GENERALITAT VALENCIANA

115.779,48 € 36.329,07 € 36.329,07 €

07
MILLORA I COMPETITIVITAT DELS 
RECURSOS I DESTINS TURÍSTICS. 
GENERALITAT VALENCIANA

67.897,87 € 51.972,36 € 26.241,23 €

08
PACTE PER L’OCUPACIÓ 
MAESTRAT LITORAL. 
GENERALITAT VALENCIANA

235.909,97 €

09
TRANSPORT DISCRECIONAL 
EN TAXI AMB FINALITATS MÈDIQUES. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

6.080,00 € 6.080,00 € 6.080,00 €

10
SS.SS ESPECIALITZATS. 
PROGRAMES PERSONES MAJORS. 
GENERALITAT VALENCIANA

2.200,00 €

11
PLAN CASTELLO-135. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

90.900,00 € 90.900,00 € 90.900,00 €

12
MANTENIMENT DE PISTES I CAMINS. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €

13
DESFIBRADOR. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

14
PACTE D’ESTAT CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
MINISTERI D’IGUALTAT

826,70 € 826,70 € 826,70 €

15
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. 
GENERALITAT VALENCIANA

20.621,00 € 20.621,00 € 20.621,00 €

16

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA LA TRANSPARÈNCIA 
I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. 
GENERALITAT VALENCIANA

5.000,00 € 5.000,00 € 3.250,00 €

17

CONDICIONAMENT I 
ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT 
PER ALS CLUBS DE JUBILATS. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

396,80 € 396,80 € 396,80 €

18
PARCS INFANTILS. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

495,23 € 495,23 € 495,23 €

19

INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN 
LOCALS DESTINATS A 
LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA. 
GENERALITAT VALENCIANA.

23.044,34 € 23.044,34 € 23.044,34 €

20
EMPUJU 2019. 
GENERALITAT VALENCIANA

35.695,72 € 20.267,01 € 20.267,01 €

21
EMCUJU 2019. 
GENERALITAT VALENCIANA

72.364,48 € 21.339,55 € 21.339,55 €

22 LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE 7.063,19 € 7.063,19 € 1.366,74 €

23
EMCORP 2018. 
GENERALITAT VALENCIANA

17.667,52 € 17.667,54 € 17.667,52 €

24

AJUDES PER A GARANTIR 
L’ABASTIMENT D’AIGUA PER 
REPARACIONS DE POUS 
I CAPTACIONS D’AIGUA. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

8.225,16 € 8.225,16 € 8.225,16 €

25
EMPOBRIMENT ENERGÈTIC. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

242,97 € 242,97 € 242,97 €

TOTAL SUBVENCIONS 2019 762.254,43 € 362.314,92 € 328.149,48 €
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Altres subvencions sol·licitades 
per l’Ajuntament i pagades 

íntegrament per altres 
administracions realitzades en 2019 

1

ADEQUACIÓ AMB AMPLIACIÓ DEL CENTRE EXISTENT 
AL PERFIL 2I+4P+ MENJADOR (80 EN DOS TORNS) 
+ ESPAI EDUCACIÓ FÍSICA DEL COL·LEGI PÚBLIC 
CEIP ALBERT SELMA. 
GENERALITAT VALENCIANA

1.380.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS REALITZADES 
PER ALTRES ADMINISTRACIONS 1.380.000,00 €

Subvencions no concedides en 2019

1
MILLORA, AMPLIACIÓ O REPARACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
GENERALITAT VALENCIANA

157.831,04 €

2
FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES. 
GENERALITAT VALENCIANA

4.991,40 €

3
ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A LES 
BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA. 
GENERALITAT VALENCIANA

2.682,85 €

TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES 165.505,29 €

ANY 2019

DEFUNCIONS

AMALIA SOSPEDRA BOU 30/01/1936 al 02/01/2019

VICENTE SOSPEDRA PEÑA 01/07/1936 al 10/01/2019

SILVIA BELTRÁN SÁNCHEZ 23/07/1997 al 07/05/2019

RAMON BELTRÁN CERVERA 17/08/1934 al 08/05/2019

FRANCISCA SANTANA NAVARRO 03/10/1954 al 17/06/2019

MANUELA GONZALEZ OROZCO 07/07/1935 al 26/07/2019

LOLITA MARZAL CERVERA 10/04/1930 al 18/07/2019

LUIS SERRAT VILA 25/01/1940 al 30/08/2019

FRANCISCO CHETO AICART 23/02/1930 al 18/09/2019

VICENTA BELTRÁN PAUNER 01/05/1934 al 19/10/2019

LUIS CERVERA AYZA 13/05/1934 al  08/11/2019

AMANCIO MÍNGUEZ CALDERÓN 20/05/1936 al 18/11/2019

MARÍA CERVERA LLUCH 22/12/1945 al 03/01/2020

NAIXEMENTS

LOLA RÓDENAS GARCIA 8/01/2019

JIMENA BELTRÁN AYCART 29/01/2019

ALICE RÓDENAS HERRUZO 10/02/2019

MARCO PEGUEROLES NAVARRO 18/02/2019

MARIO MARULICARU 15/03/2019

NIL GALIANA DOMENECH 02/04/2019

LEIRE PEGUEROLES BAYARRI 23/05/2019

MARC ESPADA SOSPEDRA 09/08/2019

YAZID SAIF 07/09/2019

ADRIÁN MARZAL SENAR 28/10/2019

MIGUEL MACHANCOSES CASTELL 10/11/2019

LEYRE MACHANCOSES CASTELL 10/11/2019

IAN ESTEVE BOU 17/11/2019

ANA SOSPEDRA SERRAT 19/12/2019

CRISTIAN SALES TORTAJADA 31/12/2019
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