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L’Ajuntament els desitja
un feliç any 2021

salutació
Estimats veïns i estimades veïnes, com tots els
anys per aquestes dates vull explicar-los els
projectes ja finalitzats, els que ja hem posat en
marxa i també tot el treball realitzat per l’equip
de govern municipal, i per les nostres associacions, que podran veure amb tot detall en aquest
complet BIM 14.
Un any, aquest 2020 especial, sens dubte, que
passarà com un any històric, que de segur retindrem sempre a la memòria col·lectiva, per
aquesta pandèmia de la COVID-19 i que ha
produït molt de dolor i canvis importants en la
forma de viure i relacionar-mos. A pesar de les
dificultats hem mantingut multitud de reunions,
telemàtiques en la gran majoria d’ocasions, per
tal de continuar avançant en aquelles aspiracions legítimes i humils, que tenim com a poble,
sempre des de la proximitat a tots vostés, amb
les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries, i amb un fort treball d’informació i comunicació, estan molt damunt de tot
el que ens pot afectar per les xifres de positius
per aquesta pandèmia. Hem pres moltíssimes
decisions, que sens dubte, han pogut portar en
més d’un cas a la incomprensió, però que eren
més que necessàries per al conjunt dels veïns i
de les veïnes del nostre poble.
Aquest any hem generat llocs de treball, sempre en col·laboració amb la resta d’administracions, amb una aposta forta i decidida per part
de l’Ajuntament, no exempta de dificultats, llocs
de treball que han permés mantindre i millorar
tots els serveis bàsics essencials i el funcionament local amb les majors facilitats possibles.
Tasques referides a allò que és la gestió econòmica municipal. Podem afirmar amb satisfacció, que hem reduït el deute històric del nostre poble en 64.353,84 € i que cada vegada ens
arrimem més al deute zero. Tot i això el període
de pagament a proveïdors continua reduint-se,
no tot el que voldríem l’equip de govern, per això
seguim fent esforços per pagar en temps i forma.
Aquest any, per culpa de la pandèmia no hem
celebrat les Festes Patronals, amb la gran tristor

que ha suposat per a tots nosaltres, per a tot
un poble, aquesta decisió dura, que va tindre
el consens que tanta importància té en aquests
moments tan durs. Per això, agraïsc als regidors
de la corporació municipal, a les juntes directives de totes les Associacions, a les famílies de
les nostres Festeres i dels nostres Festers i a tot
el poble la seua comprensió.
Hem preparat els pressupostos municipals per
al 2021, mantenint els serveis bàsics essencials.
Seguim apostant per la millora de la qualitat de
vida, que donem des de l’Ajuntament als nostres veïns, reduint el deute, creant plans d’ocupació local, mantenint les taxes, i rebaixant el
tipus impositiu de l’IBI d’urbana, del 0,95% al
0,85%. Per altra banda, he d’afegir, que els plantejaments d’aquest equip de govern, en aquesta
època de gran dificultat econòmica per la crisi
sanitària, no són altres que tractar de conjugar
el progrés social i econòmic amb la millora de
la qualitat de vida a Santa Magdalena de Polpís,
sense renunciar a cap servei bàsic dels aconseguits en aquests darrers anys, esforçant-nos a
continuar millorant-los.
Continuem treballant per tal de donar a conéixer tot allò que fem, la pàgina web, el portal
de la transparència, dins de la seu electrònica,
Facebook, Twitter, Instagram, amb els bandos
al mòbil en l’aplicació de bandos.es, els punts
d’informació municipal amb les pantalles tàctils,
que permeten accedir a tota la informació que
genera el nostre poble, amb un canvi en l’àmbit
de les noves tecnologies molt important, que
cal seguir millorant.
Des de l’Alcaldia ens hem reunit amb altres administracions per tractar de fer realitat aquells
projectes, tan necessaris per a seguir avançant,
que hem reivindicant i que tots vostés poden
recordar en les pàgines dels darrers BIM’S, com
tots coneixen bé. Molts d’aquests projectes ja
són una realitat, que podem disfrutar junts.
Amb el Pla de Diputació, Castelló 135: hem procedit a la finalització de gran part de la planta
2a de l’Edifici Social “Casa de la Cultura”. Seguim

treballant per tal que puga ser una realitat tot
l’edifici finalitzat amb mobiliari per a la propera
anualitat 2021 i el puguem disfrutar al 100%.
Gràcies a aquest treball amb la Diputació anem
a fer 24 nitxos i també la construcció d’uns lavabos al cementeri municipal, tot amb un pressupost de 45.650 €.
A més, s’ha dut a terme el desbrossament de
camins rurals amb màquines de Diputació.
També, després de les pluges, hem posat a treballar màquines de Diputació, conjuntament
amb maquinària finançada amb recursos propis de l’Ajuntament per arreglar i millorar tots
els camins, que van quedar en mal estat.
Han vingut al nostre poble i hem tingut una reunió molt productiva amb el Secretari Autonòmic i amb el Director General d’Agricultura, per
tal veure les obres finalitzades del nostre camí
de Santa Magdalena a La Salzadella, per import
de 256.000 €, finançats 100% per la Generalitat i hem pogut parlar per veure si podrà ser
prompte una realitat també aquest camí amb
el terme de Peníscola, que vam donar inici i que
cal finalitzar.
D’altra banda, després de les diferents reunions
mantingudes amb el Director General de l’Aigua
de la Conselleria d’Agricultura, i realitzada ja la
canalització del pou de la Canonja fins al nou
dipòsit de la pedrera, amb un pressupost de
71.769,90 €, ara ja estem treballant conjuntament en la millora energètica de la connexió del
pou de la canonja amb el nou dipòsit de les pedreres, es tracta d’una instal·lació de bombeig
fotovoltaic, amb un pressupost de 122.495,38
finançat al 100% per la Generalitat Valenciana,
en el que suposara una inversió sostenible i de
futur.
Dins del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, aquest any
hem fet diferents gestions i molt de treball administratiu per tal d’aprovar, definitivament, el
projecte d’ampliació amb adequació del col·legi
existent al perfil 2I+4P+ menjador+espai d’educació física. Així mateix hem licitat i adjudicat
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l’obra, treball que ha donat el seu fruit, ja que
hem pogut començar l’execució de les obres en
aquest 2020, amb l’objectiu que les obres estiguen finalitzades al desembre de l’any 2021. Volem el col·legi, que mereixen els nostres xiquets
i les nostres xiquetes i que la Conselleria tant
ens ha ajudat amb el programa EDIFICANT que
va dotar econòmicament, aquesta obra amb
1.380.128,33 €.
Amb la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica hem tingut diverses reunions per
tal de poder fer realitat l’obra de la millora dels
vials de l’entorn del nostre Col·legi Públic Albert
Selma, una obra que completarà el desenvolupament urbanístic de la zona educativa del nostre poble i que la Conselleria ha finançat amb
325.000 €, en dos anualitats: 125.000 € en l’any
2021 i 200.000 € l’any 2022.
Hem mantingut reunions amb el Director Territorial de Serveis Socials, de la conselleria d’Igualtat, per veure si és possible, dins de la mapificació proposada des de la Conselleria, poder
mancomunar serveis amb altres municipis i donar més serveis al nostre municipi, sense perdre res del que funciona tan bé amb els nostres
serveis socials.
Amb la Conselleria de Sanitat s’ha fet realitat,
després de molts anys, la millora de l’accessibilitat al nostre consultori mèdic auxiliar, amb
una millora del seu entorn, tot finançat per la
Conselleria amb un import de 23.044,34 €.
Darrerament hem mantingut reunions amb la
Subdelegada del Govern d’Espanya a Castelló,
per tal de fer entendre la necessitat d’obrir al
públic l’estació de trens, per tal de parar els
combois a l’estació del poble. Una reivindicació
històrica, que junts pretenem fer realitat.
En l’àmbit social, hem realitzat poques actuacions amb les nostres associacions locals, degut
a la pandèmia de la COVID-19:
SÍ que vull parlar de la nostra festa local Sant
Antoni i expressar el meu agraïment als veïns
dels carrers; Major, plaça Espanya, Alcalà, avinguda del Riu, Llibertat, Jaume I, la Pau i País Valencià per l’excel·lent organització de la festa de
Sant Antoni 2020. Al mateix temps, vos anime a
tots perquè aquesta festa, quan puguem tornar
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a celebrar-la, continue sent un èxit col·lectiu.
Tot açò és una explicació del que podran veure en aquest BIM 14, com dic en un any que
serà històric a tots els efectes, però que no hem
deixat de treballar, amb reunions presencials i
també amb videoconferències, per poder seguir fent realitat aquells projectes que tants
anys portem en marxa i que en molts casos ja
són una realitat que disfrutem tots com bé saben vostés.
Per finalitzar, manifestaré que des de l’Ajuntament continuem treballant per tindre un poble
millor. Per això, cal insistir-los, que seguirem explicant com anem fent, tot allò que aconseguim
junts; tot això sempre, amb la major participació possible per poder fer del nostre poble, un
municipi punter. En les decisions polítiques que
prenem, i aquest any hem tingut que prendrem
moltes, no sempre encertem, és evident, però
escoltant-los, en tot allò que permanentment
ens fan arribar, amb aquesta proximitat, amb la
dedicació i esforç personal, amb aquesta informació necessària, transparència i sobretot amb
el diàleg permanent, sabem que encara podem
millorar; aquesta és la política que pot millorar
la vida de la gent i ho dic conscientment, de qui
vol seguir millorant la convivència al nostre poble.
Per tot això, aprofite aquestes línies també per
a invitar-los a visitar encara més la nostra web
municipal, la seu electrònica, bandos.es, Twitter,
Instagram i Facebook de l’Ajuntament de Santa
Magdalena de Polpís, perquè volem seguir millorant el que fem, també en les noves formes
de comunicar-nos i relacionar-nos entre nosaltres.
El poble el formem totes les persones que hem
decidit lliurement fer el nostre projecte de vida
ací, a Santa Magdalena, per això, no ens cansarem de treballar i esforçar-nos per aconseguir
tot allò que faça del nostre poble, un poble millor per a viure.
Moltes gràcies per la seua ajuda i que l’any 2021
seguim avançant junts.

Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Polpís.

activitats
municipals

La Diputació concedeix 8.225 € a Santa Magdalena per a
la reparació de la bomba del pou de La Canonja

Obert el termini per a participar en el Programa
de Termalisme de la Generalitat

La Diputació de Castelló ha aprovat les sol·licituds de 41 municipis en la segona fase d’ajudes per a la garantia del proveïment d’aigua potable. L’import total de l’operació ascendeix a un
muntant de 405.219,28 euros, dels quals Santa
Magdalena rebrà 8.225 € per a la reparació de

La Generalitat Valenciana ja ha obert el termini per a sol·licitar estades vacacionals dins del
Programa de Termalisme 2020. Segons han detallat des del departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Santa Magdalena, aquest programa va dirigit a persones majors de 65 anys o
amb discapacitat reconeguda.

l’equip de bombament del pou d’aigua potable
de La Canonja. Sergio Bou, alcalde de Santa
Magdalena, ha explicat que: “aquesta subvenció
ens permet sufragar el cost del desmuntatge de
la bomba del pou d’aigua de La Canonja, que
havia quedat danyada durant el mes d’agost”.

La Generalitat posa en marxa el Bo Respir 2020
La Generalitat Valenciana
ha posat en marxa el Bo Respir
2020, amb l’objectiu de finançar
diferents modalitats d’estada de
caràcter temporal o no permanent en residències de tercera
edat quan, per necessitats que
afecten les persones majors o els
seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten atenció
en un centre especialitzat, que
substituïsca les cures, que de manera habitual presten o reben en
l’àmbit familiar.

Les persones interessades a poder beneficiar-se d’aquest programa poden obtindre més
informació en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena. La documentació,
que s’haurà d’aportar és el document nacional
d’identitat i la targeta sanitària. El termini per a
presentar les sol·licituds finalitza el dia 31 d’octubre de 2020.

L’alcalde de
Santa Magdalena
participa en els actes
del Dia de la Comunitat
Valenciana a FITUR

En aquest sentit, s’estableixen
tres modalitats de bo:
• Bono mensual o bo verd, per
a l’estada durant un mes en
una residència de la tercera
edat.
• Bono respir de dies o bo
blau, consistirà en 20 bons
diaris, que podran ser consecutius o en dies agrupats.
• Bono de cap de setmana o
bo blanc, consistent en 12
bons, que podran ser gaudits en els caps de setmana,
que trie l’interessat.
Els requisits que hauran de complir les persones sol·licitants són: tindre 65 anys o més en el
moment de presentar la sol·licitud i haver cessat
l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat, persones de 55 anys o més diagnosti-
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El Programa de Termalisme de la Generalitat inclou estades de 8 dies, 7 nits en balnearis de la Comunitat Valenciana, en temporada
alta o baixa i fins al 31 de desembre de 2020.
L’allotjament és en pensió completa i comprén
tractaments termals segons les necessitats del
sol·licitant i activitats d’animació sociocultural.

cades amb Alzheimer o altres demències, estar
empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, tindre la consideració de persones dependents i acreditar la necessitat social i
econòmica d’acord amb els criteris establits.

Fins diumenge 26 de gener, va obrir les seues portes a Madrid, la Fira Internacional de
Turisme, FITUR, considerada una de les més importants del sector turístic a nivell mundial i en
la qual participaven 165 països i regions de diferents continents, a més de la completa oferta
turística de tota Espanya, un esdeveniment en
el qual un any més Santa Magdalena ha participat, sota el paraigua del Patronat Provincial de
Turisme de Castelló.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, en
representació de la localitat, ha participat al cos-
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La Generalitat obri el període de sol·licitud d’ajudes del
Pla Renhata per a la renovació de calderes i Finestres

tat d’alcaldes i alcaldesses de tota la província
en els actes del Dia de la Comunitat Valenciana,
que han comptat amb la presència del President de la Generalitat, Ximo Puig, qui al costat
del President de l’Agència Valenciana de Turisme, ha destacat el gran potencial turístic de la
Comunitat i ho ha fet després d’un acte sobre
els objectius de desenvolupament sostenible
de Nacions Unides en el sector turístic de la Comunitat Valenciana.
L’alcalde de Santa Magdalena, a més de participar en els actes del Dia de la Comunitat, ha

pogut donar a conéixer la riquesa paisatgística
i mediambiental de la localitat, gràcies a “l’oportunitat que, un any més, ens brinda el Patronat
Provincial de Turisme a totes les localitats, que
estem presents a través dels diferents productes i marques, que promociona la Diputació de
Castelló”. A més, per a Sergio Bou, “aquesta cita
turística és molt important per a localitats com
a Santa Magdalena, ja que ens permet estar en
contacte amb altres municipis, que treballen
buscant consolidar el turisme natural i rural i
per tant podem aprendre de les seues experiències en aquest sector”.

L’alcalde participa en la visita de
Pedro Sánchez al Maestrat
L’alcalde Sergio Bou, ha acompanyat al President del Govern, Pedro Sánchez i al de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la seua visita a
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algunes de les localitats devastades a la comarca per la borrasca, Glòria. Bou ha pogut saludar
Sánchez en la seua visita a Benicarló.

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena informa que, la Generalitat Valenciana ha engegat el Pla RENHATA
que contempla subvencions per a actuacions
en els habitatges de la Comunitat Valenciana
dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat. Emmarcats en
aquest Pla, l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), posa a la disposició de la
ciutadania durant l’any 2020 un Pla Renove de
Calderes i Equips d’Aerotèrmia Domèstics i un
Pla Renove de Finestres, que permetrà promoure l’estalvi energètic en els nostres habitatges,
mitjançant la concessió d’un incentiu econòmic
de fins a 250 € per a la substitució de calderes
de baixa eficiència per altres 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 domèstic,
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 calefacció 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’ins-

tal·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.
Les persones interessades a sol·licitar aquesta ajuda hauran de posar-se en contacte amb
una empresa instal·ladora/comerç adherit al Pla
que s’encarregarà de tramitar en el seu nom la
sol·licitud d’ajudes. El termini per a presentar
sol·licituds finalitza el 18 de juny.

‘Amor Fino’ realitza un gran
espectacle de veu i piano a
l’Auditori Municipal
L’Auditori Municipal de Santa Magdalena
ha acollit un gran espectacle de veu i piano, a
càrrec del grup de solistes de Sant Petersburg,
‘Amor Fino’, que van oferir un gran recital.

a cantants solistes, i han treballat amb directors
diferents de Rússia i Europa.

El grup ‘Amor Fino’ està compost per músics
professionals, formats en els millors conservatoris superiors de Rússia, que s’han unit per
amor cap a la música i la gent. Han realitzat gires per diversos països d’Europa i els EUA com

El repertori d’’Amor Fino’ en el concert de
Santa Magdalena va estar compost per varietat
de gèneres, tant en veu com en piano, de les
obres mestres de la música (àries d’òperes, romances, cançons populars, sols i ensembles).

9

Agricultors de Santa Magdalena participen en
una jornada informativa sobre el servei de trituració
de restes agrícoles en el Parc Natural de la Serra d’Irta

a les quals se’ls ha donat formació en competències digitals bàsiques. Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena comenta que: “dins de les activitats, que realitza el Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral se’ns ha oferit la realitzaFidel Expósito i Josep Vicent Fenollar, tècnics de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica han estat en Santa Magdalena per a
donar a conéixer als agricultors de la localitat el
projecte de col·laboració de maneig de restes
de poda amb triturat en el Parc Natural de la
Serra d’Irta.
Expósito va explicar que: “el 21% dels incendis té el seu origen en les cremes agrícoles de
restes de poda i per tant, està a la nostra mà
poder previndre amb accions com la trituració
del material de poda possibles incendis”.
El servei de trituració es refereix únicament
a restes agrícoles, es realitzarà una vegada per
temporada en cada finca, entre els mesos de
febrer i maig i el propietari de la finca haurà
d’apilar les restes vegetals en un punt concret
pròxim a vies d’accés.

10 persones participen en el
Curs d’Alfabetització Digital
de l’Obsedi Maestrat Litoral
El saló de plens de l’Ajuntament de Santa
Magdalena ha acollit un curs d’alfabetització digital, organitzat per l’Obsedi Maestrat Litoral, en
el qual han participat un total de 10 persones,
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Des del Parc Natural demanen a tots els propietaris amb finques incloses en el parc i que
estiguen interessats en aquest servei, que passen per l’Ajuntament per a omplir un full de sol·
licitud de trituració.
D’altra banda, responsables de la conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, han realitzat una demostració del tipus de treball que
es realitza amb la màquina trituradora de les
restes agrícoles.
Impulsar la trituració i evitar així la crema de
residus en les muntanyes, és l’objectiu que es
persegueix amb aquesta campanya de prevenció d’incendis forestals, que sorgeix de la col·laboració entre el Parc Natural de la Serra d’Irta
i la conselleria d’Agricultura, a través del Servei
de Prevenció d’Incendis Forestals.

ció d’aquest curs d’alfabetització, que permet al
seu alumnat adquirir competències i habilitats
en matèria digital, unes eines que avui en dia
són fonamentals i més si s’està en situació de
desocupació”.

Santa Magdalena dóna llum verda al pressupost de 2020
El ple aprova una moció sol·licitant que
el tram de la n-340 entre Torreblanca i
Peníscola es declare zona de descans amb
l’ap-7 alliberada
El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena,
amb els vots a favor del PSOE i l’abstenció del
regidor del PP, ha donat llum verda al pressupost municipal per al present exercici, que està
xifrat en 2.267.130 € en el capítol d’ingressos i
2.205.219 €, pel que fa a despeses, sent d’aquesta manera el “pressupost més important de la
història de Santa Magdalena, tant per la quantia
econòmica com per la inversió”, segons ha afirmat l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou.
Bou ha explicat que s’ha realitzat un reequilibri, ja que “ara no comptem amb l’IBI de caràcter
especial de l’ap-7, la qual cosa hem compensat
amb la reducció de sous i de gent contractada a
través de programes, així com la disminució de
les despeses corrents. A més, comptem amb els
Fons de Cooperació Municipal, tant de la Generalitat com de la Diputació, el Pla Castelló 135,
on destinem el 50% a despesa i hem adequat
taxes municipals, que ens permeten minimitzar
aquesta pèrdua d’ingressos”.
En el capítol d’inversions, que suposa el 66%
del pressupost municipal, amb quasi 1.500.000

€, està l’ampliació i millora del CEIP Albert Selma amb 1.380.000 €, la construcció de nínxols i
lavabos en el cementeri municipal, destinant-se
45.650 €, la finalització de la segona planta de
l’Edifici Municipal amb 22.385 € i la compra de
màquines per al gimnàs municipal amb 3.000 €.
D’altra banda, l’Ajuntament de Santa Magdalena, amb el pressupost de 2020 continua
mantenint tots els serveis bàsics essencials com
la Ludoteca Municipal i les activitats extraescolars, que es realitzen en el CEIP Albert Selma,
la Unitat de Respir Municipal, el Servei d’Atenció Domiciliària, que es reforça consolidant
d’aquesta manera i ampliant els Serveis Socials,
les subvencions a les associacions i col·lectius
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locals, escola de música, classes de pintura, i
tota classe d’activitats encaminades a millorar
la vida dels veïns i veïnes de Santa Magdalena.
Al mateix temps, continuarem apostant per la
promoció turística del nostre municipi com a
destinació de turisme natural.

conductor, entrada i eixida del lloc de càrrega i
descàrrega de les mercaderies transportades i
entrada i eixida d’establiments de serveis situats fora de l’autopista. A més, es demana que es
declare el tram de la n-340 entre Torreblanca i
Peníscola com a zona de descans de l’ap-7.

Al mateix temps, el consistori magdalener, ha
aprovat per unanimitat una moció en la qual se
sol·licita al govern que: es permeta la circulació
per la n-340 de camions de 4 o més eixos des
de i cap al primer accés a l’ap-7 disponible en
la direcció de la marxa en els següents supòsits: entrada i eixida del domicili del vehicle o

L’alcalde de Santa Magdalena ha dit que “Santa Magdalena no pot quedar marginada pel fet
que tots els transportistes es vegen obligats a
circular per l’ap-7. Hem de continuar lluitant en
la defensa dels nostres interessos, de la mateixa manera que intentarem buscar una eixida de
l’ap-7 en el nostre municipi o pròxima a aquest”.

Sessió de treball del Pacte Maestrat Litoral
a Santa Magdalena

L’Edifici Social de Santa Magdalena de Polpís
acollia el dimarts, 18 de febrer, una sessió de
treball del Pacte per l’ocupació Maestrat Litoral.
D’aquesta manera, les localitats pertanyents a
aquest Pacte van mantindre una reunió extraordinària en el municipi, amb l’objectiu de plantejar les línies de treball futures i analitzar alguns dels projectes, que s’estan duent a terme
per part de l’Obsedi Maestrat Litoral.
Enrique Orero, coordinador de l’Obsedi Maestrat Litoral, a més de la prospectora laboral,
Sonia Agramunt i el community manager, Juan
Manuel Gozalbo, van mostrar a tècnics, alcaldes
i alcaldesses la línia de treball que s’està seguint
i van avançar el programa del fòrum Connecta
Labora, que se celebrarà a Càlig el pròxim dia 2
de març i que coordina l’Obsedi Maestrat Litoral.
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L’objectiu del FÒRUM CONNECTA LABORA és
posar en contacte a les persones en atur amb
les empreses, que ofereixen ocupació en la
zona. D’aquesta manera, s’ofereix la possibilitat
de mantindre entrevistes amb els responsables
de les empreses, que participaran en el Fòrum.
Un grup de professionals estarà a la disposició
de les persones que participen per a informar
sobre les millors tècniques de cerca d’ocupació, com gestionar les emocions o com definir
el projecte personal. També es podrà accedir a
l’Aula Tic en la qual el personal orientador assessorarà per a elaborar currículum i donar les
claus per a trobar el treball més adequat a cada
perfil. Més informació i inscripcions en http://
connectalabora.com/.

L’alcalde de Santa Magdalena es reuneix
amb la subdelegada del Govern a Castelló
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, ha
mantingut una reunió amb la subdelegada del
Govern a Castelló, Soledad Ten Bachero, amb
l’objectiu de plantejar-li al Govern central les diferents reivindicacions de la població.
Bou va urgir a Ten Bachero a millorar les comunicacions en Santa Magdalena. Sobre aquest
tema, l’alcalde de Santa Magdalena ha plantejat a la subdelegada la necessitat de millorar el
ferm de la n-340 entre Torreblanca i Peníscola.
De la mateixa manera, el primer edil li ha traslladat al govern la petició, aprovada per unanimitat, de declarar zona de descans de l’ap-7, al
tram de la n-340 que va entre Torreblanca i Peníscola, perquè tots els vehicles, siguen pesats
o no, puguen accedir als negocis d’hostaleria situats en la n-340. “No podem quedar aïllats, per
això a més d’aquesta zona de descans, continuem reivindicant un accés a l’ap7, entre el nostre
municipi i Alcalà de Xivert”.

D’altra banda, l’alcalde de Santa Magdalena,
va recordar a la subdelegada del Govern, la necessitat d’obrir al públic l’estació de trens de la
localitat, i més tenint en compte l’augment del
nombre de freqüències entre Castelló i Vinaròs,
que va entrar en vigor el novembre de 2018.
“Continuarem fent tot el que estiga a la nostra
mà per a fer realitat totes aquestes reivindicacions de la nostra localitat”, matisa Sergio Bou.

Santa Magdalena
tanca instal·lacions
i cursos municipals
després de les
recomanacions del
Ministeri de Sanitat i
Generalitat
L’Ajuntament de Santa Magdalena, a
través d’un decret d’alcaldia i seguint les
recomanacions del Ministeri de Sanitat i la
Generalitat Valenciana per a garantir la salut
pública enfront dels casos registrats al nostre
país de COVID-19, ordenava el 13 de març el
tancament de totes les instal·lacions municipals, a excepció de les oficines de l’Ajuntament,
que si bé romandran obertes, es recomana a la
població que els tràmits, que no siguen urgents
i que puguen ser realitzats de manera telefònica o telemàtica es facen per aquestes vies.
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D’aquesta manera, l’alcalde decretava el tancament, a partir del dissabte 14 de març de:
Unitat de Respir Familiar, Casal Municipal (Agrupació Musical, Club de Jubilats i Pensionistes i
Mestresses de casa), Edifici Social, CEIP Albert
Selma, Ludoteca Infantil Municipal, gimnàs i pavelló poliesportiu. D’igual manera es suspenien,
fins a una altra ordre els assajos del grup de

danses i els dolçainers, curs de pintura municipal, Servei d’Ajuda a domicili, activitats extraescolars del CEIP Albert Selma, cursos de formació
impartits per l’Ajuntament (alfabetització, curs
de preparació per a l’obtenció de la nacionalitat i curs de manipulació d’aliments) i classes de
gimnàstica de manteniment, pilates i zumba.

Bombers del Parc comarcal del Baix Maestrat duen a
terme tasques de desinfecció a Santa Magdalena
Santa Magdalena realitzava tasques de desinfecció, l’última setmana del mes de març, en
les àrees més transitades de la localitat, gràcies
a l’actuació dels efectius del Parc de Bombers
del Baix Maestrat, que després de la cridada
de l’Ajuntament de la localitat, es personaven
en la població per a dur a terme aquests treballs.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explicava, que posats en contacte amb el Consorci
Provincial de Bombers per a sol·licitar la desinfecció de la localitat i “en a penes 24 hores, tenim ací als efectius del Parc Comarcal del Baix
Maestrat, que molt eficientment han realitzat
les actuacions en les àrees de la població més
transitades”.
En aquest sentit, Vicent Loriente, cap del Parc
Comarcal, situat a Benicarló, ha explicat que:
“hem desinfectat fora de l’Ajuntament, i els comerços que estan oberts, la carnisseria, l’estanc,
les dues botigues de comestibles, la farmàcia i
el consultori auxiliar. En la plaça de l’església,
les baranes i les anses dels contenidors també
han sigut objecte de desinfecció”. Es tracta de la
primera actuació d’aquest tipus, realitzada pels
bombers del Parc Comarcal, que compten amb
professionals, que poden dur a terme aquest
tipus de tasques. “Els pobles més xicotets no
disposem de molts mitjans materials i gràcies
al Consorci, podrem dur a terme aquestes tasques en diverses ocasions”, comenta l’alcalde
de Santa Magdalena, qui anuncia que a més, la
brigada municipal repetirà el tractament en els
pròxims dies, al mateix temps que es realitzarà
un aigualeig pels carrers de la població.
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Generalitat i Comunitat Maker del Baix Maestrat
proveeixen a Santa Magdalena de material
de protecció enfront de la Covid-19
El Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Santa Magdalena, disposava a mitjans
del mes de març, de més material de protecció enfront de la Covid-19, gràcies al lliurament
realitzat per la conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública i els membres de la Comunitat
Maker del Baix Maestrat, que s’encarreguen de
la fabricació de màscares antisalpicadures, a
través d’impressores 3D.
Segons ha detallat l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, “des de la conselleria ens
van sol·licitar que comunicàrem les necessitats
de la població en matèria de proveïment de
material, per a afrontar aquesta crisi sanitària
i se’ns han facilitat guants, gels desinfectants i
màscares, que utilitzaran diàriament les persones, que s’encarreguen de prestar el Servei
d’Atenció Domiciliària”. D’altra banda, Bou ha
volgut agrair a la “Comunitat Maker del Baix Maestrat, que de forma totalment desinteressada,
i després de posar-se en contacte amb nosaltres, ens han fet arribar mascaretes antisalpicadures, que han fabricat gràcies a les impres-

sores 3D de les quals disposen els membres
d’aquesta comunitat”.

Santa Magdalena rep material de protecció de la
Diputació de Castelló
Efectius de la Diputació de Castelló han entregat a l’Ajuntament de Santa Magdalena material de protecció necessari per a previndre el
contagi de la Covid-19. Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena, ha agraït a la institució provincial, el fet que es dote a la població “de més
material de protecció, que fem arribar als col·
lectius, que aquests dies més ho necessiten, tal
com és el personal que realitza el Servei d’Atenció Domiciliària, els usuaris d’aquest servei i en
general a tota la població, ja que hem entregat
màscares i guants a tots els establiments que
estan oberts, perquè d’aquesta manera, la gent
que ho necessite puga agafar-ho d’allí directament”.

La Diputació de Castelló ha facilitat a l’Ajuntament ulleres protectores, màscares, guants, gels
desinfectants i monos de plàstic, que s’utilitzaran
en funció de les necessitats de la població.
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La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives concedeix
1.395 € a Santa Magdalena per a fer front a l’impacte de la
Covid-19 entre els col·lectius més vulnerables
La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
de la Generalitat Valenciana ha resolt concedir
a l’Ajuntament de Santa Magdalena un total de
1.395 €, dins de les subvencions, que per concessió directa, s’atorguen als consistoris, que
són titulars de Serveis Socials.
En aquest sentit, aquesta ajuda servirà per
a “reforçar les polítiques socials i d’atenció a
persones i famílies, especialment aquelles en
situació de major vulnerabilitat, que siguen diagnosticades pel nostre equip d’atenció primària de serveis socials, en particular les persones
majors; en situació de dependència; sense llar;

famílies monoparentals; xiquets i xiquetes afectats pel tancament de centres educatius i tot
això en el marc de la situació excepcional derivada de la Covid-19”, ha explicat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
Des de l’Ajuntament de Santa Magdalena “estem treballant perquè cap família quede desatesa, donada aquesta situació d’excepcionalitat
i per descomptat seguim pendents de tots els
col·lectius vulnerables de la nostra població,
amb l’objectiu de pal·liar les necessitats, que
puguen tindre”.

Santa Magdalena encarrega la compra de
850 màscares a través de la Diputació de Castelló
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
anunciava que el consistori realitzava l’encàrrec
de la compra de 850 màscares homologades
FFP2, gràcies a la col·laboració i coordinació de
la Diputació, que a través d’un comunicat del
seu president, posava la institució a la disposició de totes les localitats de la província, que
així ho sol·liciten, per a mediar en la compra de

material de protecció.
Al mateix temps, l’alcalde de Santa Magdalena també ha volgut agrair les donacions fetes,
de manera desinteressada per particulars i empreses i que han contribuït a repartir material
de protecció individual als comerços i serveis de
la localitat, que durant l’estat d’alarma estan garantint els subministraments bàsics.

Santa Magdalena esbrossa els camins del terme municipal
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L’Ajuntament de Santa Magdalena, gràcies a
la maquinària de la Diputació de Castelló, durant el mes d’abril duia a terme els treballs de
desbrossament d’alguns dels camins del terme
municipal. Segons ha detallat l’alcalde de la localitat, Sergio Bou, “les màquines estan treballant en el desbrossament del camí que va a La
Salzadella, així com tots els camins de terra, per
damunt de l’autopista AP-7, que limiten amb els
municipis de Peníscola i Alcalà de Xivert”.

D’altra banda, l’alcalde de Santa Magdalena,
anunciava que s’ha sol·licitat, també a la Diputació de Castelló, “la millora de la majoria de
camins de terra de la localitat, que de nou i tal
com ha constatat el regidor d’Agricultura, a conseqüència del temporal de pluja, han sigut pràcticament arrasats”. Està previst que, en els pròxims dies i una vegada acaben els treballs que
havien quedat suspesos, per no ser essencials,
es faran aquests treballs de millora dels camins.

La Conselleria d’Educació subministra
les aules prefabricades per al CEIP Albert Selma
de Santa Magdalena
Santa Magdalena de
Polpís rebia el 16 d’abril
tot el material i subministraments per al muntatge de les aules prefabricades, en les quals
l’alumnat del CEIP Albert
Selma rep les seues classes, mentre s’executen
les obres d’ampliació i
millora del col·legi públic,
emmarcades dins del Pla
Edificant, amb una inversió de més d’1.300.000 €.
La pista exterior del
pavelló poliesportiu de
Santa Magdalena s’ha
convertit, d’aquesta manera, en l’aulari del CEIP
Albert Selma, durant
el curs 2020-2021 i allí
s’han disposat 3 aules
de primària de 30 m², a
més de dues aules d’infantil, dues aules de desdoblament, lavabos per a
l’alumnat i per a professors, aula polivalent, diversos magatzems i despatx de direcció, segons
ha explicat l’alcalde de
Santa Magdalena.
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La Diputació fa lliurament de més
material de protecció enfront de la Covid-19

L’Ajuntament de Santa Magdalena, dins de
les tasques de neteja i desinfecció programades
en la seua lluita contra la Covid-19, ha procedit,
de manera continuada, a la neteja i desinfecció
viària de tots els carrers de la població, a través
de l’empresa de neteja i recollida de residus,
TETMA, del Consorci Provincial de Bombers i ja
en la segona onada de la Covid a través de l’empresa benicarlanda, Fuentes.
El personal d’aquesta empresa, equipat amb
tot el material de protecció necessari per a rea-

litzar de manera segura aquestes tasques, realitzava aigualejos d’aigua amb hipoclorit en tots
els carrers de Santa Magdalena, la qual cosa
permet la desinfecció de tots els vials.
“Aquesta setmana teníem programada, des
de l’Ajuntament la neteja total de la localitat, i
així seguirem sense descuidar qualsevol necessitat, que puga sorgir, i que evite exposicions
innecessàries”, explica Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena.

Santa Magdalena neteja i esbrossa vials
Efectius de la Diputació de Castelló entregaven a l’Ajuntament de Santa Magdalena més
material de protecció necessari per a previndre
el contagi de Covid-19. Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena, ha recollit el material, que
s’ha fet arribar a través d’efectius de la institució
provincial. “Avui se’ns ha acabat d’entregar tot el
material, que havíem demanat i que estem destinant al departament de Serveis Socials i més

concretament a cobrir les necessitats del Servei
d’Atenció Domiciliària”, ha comentat l’alcalde de
Santa Magdalena.
D’altra banda, Bou recorda que en “esperem,
en breu, l’arribada també de tot el material, que
hem comprat a través de la Diputació, concretament les més de 850 màscares i guants, que
ens permetran tindre totes les necessitats de la
població cobertes”.

Santa Magdalena segueix
amb la desinfecció
i neteja viària en la seua
lluita contra la Covid-19

L’Ajuntament de Santa Magdalena, malgrat
la situació generada per l’Estat d’Alarma, continua treballant, amb les mesures de seguretat
oportunes, en la millora i manteniment de la
via pública de la població, gràcies al treball de
diversos voluntaris. En aquest sentit, s’han dut
a terme treballs de neteja i desbrossament en
diferents vials del municipi, amb l’objectiu de
deixar els carrers en bon estat.
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Al mateix temps, es procedia al manteniment
i desinfecció d’edificis municipals, aprofitant que
no estaven oberts al públic.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, comenta que: “estem deixant tots els carrers esbrossats, de cara a la desinfecció que novament
realitzarem, tant diumenge com la setmana que
ve, ja que volem realitzar un nou aigualeig en tot
el municipi”.
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El muntatge de les aules prefabricades del
CEIP Albert Selma avança a bon ritme

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
mostrava la seua satisfacció, durant l’estiu, pel
bon ritme al qual estaven avançant les tasques
de muntatge de les aules prefabricades del CEIP
Albert Selma.

Avancen a bon ritme les
obres de la segona
planta de l’Edifici Social
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, visitava l’estat de les obres de la segona planta de l’Edifici Social de la localitat,
que es realitzaven a través del Pla Castelló
135 de la Diputació de Castelló, amb una
inversió de 63.630 €.
Bou ha indicat que “ha finalitzat la col·
locació de tot el paviment i ara es procedirà a posar el fals sostre. Posteriorment,
s’instal·laran les mampares divisòries de
tots els locals, que són els que aniran destinats a associacions locals”. D’aquesta
manera, i malgrat l’Estat d’Alarma, des de
l’Ajuntament de Santa Magdalena es continuen realitzant tots els treballs “que han
de suposar la finalització de les obres de la
segona planta, tan necessària per a la nostra població, ja que ens permetrà disposar
de locals i seus de reunió destinades a l’associacionisme local”, matisa Bou.
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Aquest aulari provisional s’ha edificat sobre
la pista poliesportiva del pavelló municipal, que
alberga el col·legi durant el període en el qual
s’executen les obres d’ampliació i millora del
centre públic.

La Unitat de Respir Familiar de Santa Magdalena
en moviment
La Unitat de Respir Familiar de l’Ajuntament
de Santa Magdalena reactivava la seua activitat
i ho feia a domicili. Núria Muñoz, responsable
d’aquest servei de conciliació de la vida laboral i
familiar dels veïns i veïnes de Santa Magdalena,
es desplaçava al mes de maig fins als domicilis
dels més de 20 usuaris i usuàries, per a entregar-los una sèrie de material, amb l’objectiu que
“treballen l’estimulació cognitiva, ja que a pesar
que estàvem en contacte per telèfon, em consta que tenien moltes ganes de realitzar exercicis
com els que fem en classe”, ha explicat Muñoz,
per a qui aquests dies de confinament són especialment durs per a les persones més majors.
Des de la Unitat de Respir Familiar s’ha fet
una visita als domicilis i s’ha aprofitat, a més
d’entregar-los el material, per a xarrar una estona amb tots els usuaris.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, comentava que: “esperem que es puga restablir
a poc a poc la situació i la nova normalitat ens
permeta tornar a posar en marxa aquest servei,
que considero és prioritari per als nostres veïns
i veïnes”.

La Generalitat publica les ajudes al lloguer per la Covid-19
L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que, la Generalitat Valenciana ha
publicat una línia d’ajudes extraordinàries
al lloguer per a les persones arrendatàries
d’habitatge habitual que, a conseqüència de
l’impacte econòmic i social de la COVID-19,
tinguen problemes transitoris per a atendre
el pagament parcial o total de l’arrendament
i es troben en situació de vulnerabilitat.
Les ajudes tenen un import global màxim
estimat de 7,5 milions d’euros, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons
procedents de l’Estat o de la Unió Europea.
La quantia de l’ajuda podrà aconseguir fins
al 100% de la renda que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període
màxim de sis mesos, podent incloure’s com
a primera mensualitat la corresponent al
mes d’abril.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzava el 30 de juny.
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Santa Magdalena arregla els camins destrossats
per l’últim temporal de pluja

Santa Magdalena reparteix
màscares a tota la població
L’Ajuntament de Santa Magdalena ha repartit, de forma totalment gratuïta, més de 800
màscares entre tots els seus veïns i veïnes. Des
del consistori es van distribuir les màscares, adquirides per l’Ajuntament de Santa Magdalena,
en coordinació amb la Diputació de Castelló.
Es tracta de màscares de la classe KN95 reutilitzables, que garanteixen la seguretat de tots
els veïns i veïnes de la població, tal com ha detallat l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
qui també comenta que “si hi ha algun veí o veïna, que no disposa d’aquestes màscares, pot
cridar a l’Ajuntament i li les facilitarem”.
A més, l’Ajuntament també ha rebut paper
seca mans, per part de la Diputació i un lot de
màscares quirúrgiques, que es repartirà al personal que treballa en el Servei d’Atenció Domiciliària.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
també ha valorat de forma “molt positiva”, l’en-

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, informa que, gràcies a la maquinària de la Diputació de Castelló, s’han reparat els camins del
terme municipal, que, a conseqüència de l’últim
temporal de pluges, havien quedat seriosament
danyats, de fet, són molts els agricultors que no
podien accedir a les seues finques a causa del
mal estat d’aquests.
Segons ha detallat Bou, la màquina s’ha centrat “en el camí de la Cabaneta, totes les pistes
laterals al camí de ‘Les Coves d’Estruc’, Canonja,
Bassa del Mas, camí de la Senyora, tots els camins de la rambla del Mas, camí que va al de-

pòsit d’animals morts, vial d’accés a les antenes
de telefonia, tots els camins que desemboquen
a la rambla d’Alcalà, camí del Vespo, del Cèrvol,
l’Aiguassera, Vilans Navals, i un llarg etcètera, ja
que estem parlant de pràcticament tot el terme
municipal”.
L’alcalde de Santa Magdalena ha agraït a la
institució provincial el fet que “en menys d’un
any hagen vingut fins a tres ocasions a reparar
els camins del nostre terme municipal, ja que
els últims mesos ha plogut de manera torrencial
en repetides ocasions, danyant tots els camins”.

L’Ecoparc de Santa Magdalena obri de nou
les seues portes
L’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpí
informava que, des del 7 de maig es tornaven
a obrir de nou tots els ecoparcs de la xarxa del
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Consorci de Residus C1, motiu pel qual el punt
net de la localitat tornava a obrir en el seu horari habitual.

trada del departament de salut de Vinaròs en
la fase 1 i demana “molta prudència i responsabilitat a tota la població, tal com ho han fet fins
ara”.

L’Ajuntament de Santa Magdalena autoritza l’ampliació de
terrasses a bars, restaurants i cafeteries
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
informa que l’Ajuntament de la localitat ha autoritzat bars, restaurants i cafeteries de la localitat a ampliar les seues terrasses, amb l’objectiu que en la Fase 1 pugueren ocupar un major
espai i millorar la rendibilitat dels seus negocis,
donades les restriccions d’aquesta fase.
“Considerem que, ja que poden obrir únicament les terrasses, i mentre l’ocupació de
la via pública no supose cap obstacle per a la
lliure circulació, aquesta mesura pot contribuir
a la millora de la rendibilitat dels seus establiments, malgrat les restriccions en les quals ens
trobem”, explica Sergio Bou, alcalde de Santa
Magdalena.
I és que, des de l’Ajuntament “tractem de
col·laborar, en la mesura de les nostres possibilitats, amb els diferents negocis, que estan

travessant una difícil situació a causa de la pandèmia Covid-19”, afig Bou.
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Santa Magdalena cancel·la les seues Festes Patronals

Les Festeres i Festers 2019 continuaran
ostentant el seu càrrec en 2020
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
anuncia que després de mantindre diverses reunions amb les joves i els xiquets i xiquetes, que
havien mostrat la seua voluntat de ser Festeres
i Festers en 2020, les Festeres i Festers 2019,
associacions locals i corporació municipal, des
de l’Ajuntament de Santa Magdalena s’ha decidit “que aquest any 2020 no tindrem Festes Patronals, donat el context sanitari en el qual ens
trobem, i per tant, el més prudent és sens dubte
cancel·lar-les”. Per a Bou es tracta d’una decisió
“difícil d’adoptar, però donades les circumstàncies pensem que, no podem desenvolupar les
nostres Festes Patronals, tal com ho féiem fins
a la data”.
El primer edil magdalener explica que, des de
fa diverses setmanes s’han mantingut converses amb tots els agents implicats en el desenvolupament de les Festes Patronals. “Hem parlat

La Generalitat obri la línia
de subvencions
per a la rehabilitació
d’habitatges
L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que, la Generalitat Valenciana ha obert
el termini per a sol·licitar subvencions per a
la millora de les condicions de l’interior dels
habitatges, en el marc del Pla de Reforma
Interior d’Habitatge, Pla RENHATA.
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amb les persones, que ja ens havien comunicat
la seua decisió de ser Festeres i Festers i les seues famílies, ja que com és lògic, havien posat
molta il·lusió en aquest càrrec. Han comprés la
situació i es posposa la seua representació el
2021, mentre que les Festeres i Festers 2019
continuaran exercint el seu càrrec fins que, l’any
vinent es puga realitzar un acte de proclamació
digne i a l’altura de la nostra localitat”, comenta
Sergio Bou.
Des de l’Ajuntament de Santa Magdalena
també s’ha comunicat aquesta decisió a la comissió de Festes, a les 15 associacions locals i a
tota la corporació municipal.
Finalment, l’alcalde de Santa Magdalena ha
volgut mostrar tot el seu suport i solidaritat a
tots els agents implicats en el desenvolupament
de les Festes de la localitat, que sens dubte contribueixen cada any al fet que siguen tot un èxit,
animant-los al fet que en 2021 aquests festejos
siguen tot un revulsiu per a la població.

Aquestes ajudes són per a: la reforma de les
habitacions humides (cuines, banys, etc.), reforma de l’habitatge per a adaptar-la al seu possible
ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda incloent l’ampliació dels espais de
circulació de l’habitatge o el canvi de portes o la
instal·lació de senyals acústics o lluminosos en
el seu cas i la instal·lació de sistemes integrats

de domòtica, que milloren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de l’habitatge, a persones amb
diversitat funcional i mobilitat reduïda.
Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat
en la Comunitat Valenciana, a través d’un tècnic
col·laborador inscrit per a la corresponent convocatòria, pot sol·licitar aquestes ajudes.

Campanya de desratització
i desinsectació
Santa Magdalena ha dut a terme el tractament de desratització i desinsectació, que com
és habitual, es realitza de manera periòdica en
la localitat. L’empresa de control de plagues benicarlanda, Fuentes, és l’encarregada de dur a
terme aquest tractament en tot el clavegueram
de la població, per a posar fi a les plagues de
tota mena d’insectes i rates.
I és que aquest tipus de tractaments eliminen tot tipus d’insectes, siguen voladors o
rèptils: panerola americana, panerola oriental,
panerola germànica, puces, caparres, etc., a
més de rosegadors.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, afirma que: “cada any, per aquestes dates, realitzem aquests tractaments amb l’objectiu d’evitar
aquest tipus de plagues, que són tan molestes”.

Conselleria desmunta
l’aula prefabricada del
CEIP Albert Selma
El CEIP Albert Selma començava aquest estiu
el compte arrere per a l’inici de les obres d’ampliació i millora d’aquest. Així, és procedia a desmuntar l’aula prefabricada, que des de fa una
dècada formava part de les actuals instal·lacions
del col·legi. “Es posa fi a una dècada que ha de
culminar amb les obres d’ampliació i millora del
CEIP Albert Selma”, assenyala Sergio Bou, alcalde, qui recorda que: “el camí fins a arribar a l’inici de les obres ha sigut molt llarg, però gràcies
al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, per
fi podrem tindre el col·legi que tots els xiquets i
xiquetes de Santa Magdalena es mereixen”.

25

Serveis Socials recupera l’atenció presencial
amb cita prèvia

cada, Borriana, Onda, Vilafamés, Les Coves de
Vinromà, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de
Polpís, Càlig, Cervera del Maestre i Sant Mateu.

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena informa que després de l’inici de la desescalada i ja en la fase 2,
recupera l’atenció presencial en les oficines del
consistori i ho fa amb sistema de cita prèvia.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha
agraït a Chamorro i Simó el “gran interés que,
des de fa uns anys, han mostrat en la inclusió
del nostre poble dins d’aquesta fantàstica ruta,
que sens dubte, ens ajuda a posar en valor a
Santa Magdalena, pel que a rutes cicloturistes
es refereix”.

És per això que, les persones que estiguen
interessades a poder reunir-se amb la treballadora social, hauran de sol·licitar cita prèvia a
través dels següents telèfons: 964 415070/650
92 31 96. Es recorda que per a poder accedir a
l’ajuntament és obligatori l’ús de mascareta.
“A poc a poc anem entrant en aquesta nova
normalitat i el departament de Serveis Socials,
que és precisament un dels més demandats,
és el primer en el qual recuperem l’atenció presencial, encara que ho fem amb cita prèvia, ja

que cal garantir la seguretat, tant del personal
que atén aquest departament com de tota la
població”, explica Sergio Bou, alcalde de Santa
Magdalena.

Camins de l’Orde de Montesa inclou a Santa Magdalena
en la seua ruta per la Comunitat Valenciana

Sota el fil temàtic de l’Orde de Montesa, la
ruta ens porta a descobrir, racons on el perfum
de flor del taronger, es mescla amb l’aroma dels
camps d’arròs, on la brisa de la mar, es barreja
amb les majestuoses muntanyes, portant-nos
per camins en els quals podràs conéixer, oliveres mil·lenàries que van plantar els romans al
pas per aquestes terres o poblacions atrapades
en el temps.

El recorregut és apte per a realitzar de manera individual, en grup o en família, ja que ha sigut dissenyat i recorregut pels mateixos autors
natius, aconseguint que dels 355 quilòmetres
del seu traçat, 351 són per camins rurals, amb
poc o nul trànsit de vehicles de motor.
Des de l’organització de la ruta s’ha presentat
també un codi QR, que permet accedir a la mateixa a través del conegut portal wikiloc.

El col·legi públic de Santa Magdalena inicia
el seu trasllat a les aules prefabricades

Santa Magdalena iniciava el 4 de juny el trasllat de tot el material del CEIP Albert Selma a les
aules provisionals, que s’han construït en el pavelló poliesportiu de la localitat. Personal de la
brigada de l’Ajuntament, equip docent i famílies
voluntàries, han sigut les encarregades de dur a
terme els primers treballs de trasllat del centre.
Santa Magdalena ha sigut inclosa dins de la
ruta, que ha creat Camins de l’Orde de Montesa,
una proposta en la qual es pretén posar en valor l’extraordinari patrimoni, històric, cultural i
mediambiental de la Comunitat Valenciana, a
través de les localitats que, en el seu moment
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van pertànyer a l’orde de Montesa.
Tono Chamorro i Silvia Simó són els creadors
d’aquesta ruta, en la qual porten treballant des
de fa tres anys. La ruta cicloturista recorre les
poblacions de: Montesa, Sueca, València, Mont-

“Estem en un dia històric, traslladar el col·legi
suposa posar fi a una etapa de molta faena per
a aconseguir disposar d’un centre concorde a
les necessitats de Santa Magdalena”, comentava amb gran il·lusió l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou. I és que, des de fa més d’una

dècada, Santa Magdalena ha estat treballant en
la tan anhelada reforma i ampliació del seu col·
legi públic.
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Aprovada l’exposició pública del projecte bàsic
i d’execució del col·legi públic

La pista de pàdel reobri les seues portes
L’Ajuntament de Santa Magdalena informa
que, donada l’actual situació de la pandèmia i
després de diversos mesos tancada al públic, la
pista de pàdel torna a obrir les portes per a la
pràctica esportiva.

L’encarregada del pavelló poliesportiu serà la
que obrirà i tancarà les instal·lacions, una vegada aquestes hagen sigut netejades i desinfectades després de la pràctica esportiva. L’horari
d’ús de la pista és de 17 a 20 h.

En aquest sentit, des del consistori han establit un sistema de cita prèvia, de manera que,
aquelles persones que vulguen fer ús d’aquesta
instal·lació hauran de trucar al telèfon de l’Ajuntament (964415070) per a reservar la pista.

“A poc a poc i a mesura que la situació millora i anem entrant en la nova normalitat, anem
reobrint els diferents serveis i instal·lacions de
caràcter municipal”, ha explicat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Santa Magdalena
facilita el fraccionament
d’impostos
L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que, a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de la localitat, en la secció recaptació, s’ha habilitat un model d’instància
en la qual es pot sol·licitar l’ajornament o
fraccionament d’impostos (https://santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es/dossier.1). D’igual manera i sol·licitant cita prèvia a l’Ajuntament, a través del 964 415070,
es podrà realitzar de manera presencial
aquest tràmit.
D’altra banda, respecte al cobrament de
l’impost de vehicles, aquest s’allargava fins
al 20 de juny, com anunciava la Diputació
de Castelló.

L’Ajuntament de Santa Magdalena, en sessió
plenària extraordinària i urgent ha aprovat, per
unanimitat, l’exposició pública, durant 20 dies
naturals, del projecte bàsic i d’execució de l’adequació amb ampliació del CEIP Albert Selma.
Les obres d’ampliació i millora del col·legi
públic de Santa Magdalena contemplen la cons-
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trucció de dues aules d’infantil, quatre de primària, menjador i espai per a la pràctica d’educació física. A més, es dotarà al centre d’aules
de desdoblament i sale d’ús múltiple. Sergio
Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que:
“després de l’exposició pública, procedirem a la
licitació i posterior adjudicació de les obres, que
s’iniciaran dins dels terminis previstos”.

Des del consistori magdalener es recorda que, en el tercer període, que va del 6 de
juliol al 7 de setembre, es realitza el cobrament dels IBI’s d’urbana i rústica, mentre
que la taxa de tractament de residus, des
de la presidència del Consorci, i a causa de
l’estat d’alarma s’ha decidit traslladar el seu
cobrament al quart període, que va del 15
de setembre al 15 de novembre. També en el
quart període es realitzarà el pagament de la
taxa de recollida municipal del fem.
Tots aquests impostos es poden fraccionar
d’1 a 3 anys. Aquest fraccionament es pot sol·

licitar a través del següent enllaç: https://extranet.dipcas.es/gir/ovr/castellano/externos/c_
fraccionamient. També es pot trobar tot tipus
d’informació al respecte, al servei de recaptació
de la Diputació en: https://sederecaudacion.
dipcas.es/
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Santa Magdalena instal·la el cercat de
l’aulari provisional del CEIP Albert Selma

Desinfecció diària dels
parcs infantils

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha treballat, aquest estiu, en la posada a punt de l’aulari, que mentre s’executen les obres del Pla Edificant, acollirà les classes del CEIP Albert Selma.
Així, el consistori s’ha encarregat d’instal·lar tot
el cercat del centre, les aules prefabricades del

Santa Magdalena un cop s’ha entrat en la
“nova normalitat” després de la finalització de
l’Estat d’Alarma, segueix amb el protocol de
desinfecció i neteja per a evitar el rebrot del
coronavirus. D’aquesta manera, el personal de
neteja del consistori duu a terme diàriament la
neteja i desinfecció exhaustiva dels espais comuns, que són més utilitzats per la població.

qual s’han col·locat en la pista exterior del pavelló
poliesportiu. “A poc a poc anem rematant detalls
de l’aulari provisional, de cara al fet que el curs
que ve aquestes aules estiguen perfectament
condicionades per a impartir classe”, ha explicat
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

D’altra banda, el l’Espai Respir també ha sigut objecte d’una desinfecció exhaustiva, ja que

s’iniciaven de nou les classes amb grups reduïts
de 7 persones, per a garantir la distància de seguretat entre elles.

El projecte d’urbanització del perímetre del CEIP Albert
Selma seleccionat per la Conselleria d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica per a ser subvencionat

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ja ha donat a conéixer el llistat de
projectes que, en tota la Comunitat Valenciana,
han sigut seleccionats per a ser subvencionats
per la Generalitat. Sergio Bou, alcalde de Santa
Magdalena, ha anunciat que: “el projecte d’urbanització de tot el perímetre del CEIP Albert
Selma, que hem presentat, està entre els seleccionats, que s’inclouran dins de la subvenció de
la Generalitat Valenciana, sens dubte una gran
notícia per al nostre municipi”.
El projecte, que ha sigut seleccionat entre
els 70 que s’executaran, té un pressupost de
331.941 € i permetrà executar la urbanització
perimetral de la parcel·la d’ús educatiu de la lo-
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calitat per a millorar l’accessibilitat del perímetre
amb els espais públics, fent-los més inclusius
i accessibles a les persones amb discapacitat.
El projecte també inclou mesures d’eficiència
energètica amb la renovació de tot l’enllumenat
d’aquesta zona urbana d’ús educatiu.
L’alcalde de Santa Magdalena assenyala que
“aquest projecte, sens dubte, posarà en valor
tota la zona urbana del voltant del CEIP Albert
Selma i complementarà les obres d’ampliació
i millora del nostre col·legi públic, revitalitzant
d’aquesta manera tot aquest espai urbà, la qual
cosa generarà noves oportunitats al nostre municipi”.

31

La Unitat de Respir Familiar obri de nou les seues portes
Santa Magdalena ha entrat ja de ple en la
‘nova normalitat’ i ho ha fet amb la represa d’alguns dels serveis bàsics, que es presten en la
localitat, tal com és el cas de la Unitat de Respir
Familiar.
Una vegada finalitzat l’Estat d’Alarma, el consistori ha obert les portes de l’Espai Respir amb
les condicions higièniques i sanitàries, que marquen tant el Govern com la Generalitat Valenciana. Així, per a mantindre la distància de seguretat de tots els usuaris i usuàries del servei,
“hem decidit fer grups de màxim 7 persones,
perquè puguen realitzar totes les activitats, que
proposa la coordinadora, amb la distància de
seguretat adequada”, explica Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
Aquest servei, que serveix per a afavorir la
conciliació de la vida laboral i la familiar, al mateix temps que suposa una millora de les aptituds psicomotrius dels seus usuaris i usuàries,
s’havia vist interromput per la pandèmia. No
obstant això, i a mesura que s’estava produint

la desescalada, la coordinadora, Nuria Muñoz,
ha tingut contacte a domicili amb totes les persones, que ho utilitzen, de manera que, no s’ha
perdut durant aquest temps la relació entre
usuaris i usuàries i coordinadora de la Unitat de
Respir Familiar.
L’horari, que des del departament de Serveis
Socials s’ha establit per a l’Espai Respir és de dilluns a divendres de 15 a 17 hores i es reprenen
totes les activitats, que de manera habitual es
realitzaven abans del decret de l’Estat d’Alarma.

Santa Magdalena contracta a un oficial d’obra
i un altre de manteniment durant tres mesos
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, recorda que la Diputació de Castelló, a través del
Pla d’Ocupació 2020, ha concedit a l’Ajuntament
de la localitat, una subvenció de 6.333 € per a la
contractació de dues persones durant tres mesos. Bou explica, que l’Ajuntament ha contractat
a un oficial d’obra i un altre de manteniment,
que s’encarregaran de fer els treballs de manteniment i conservació d’instal·lacions municipals.
La contractació s’ha realitzat a través de LABORA (SERVEF).

L’alcalde de Santa Magdalena assisteix a la presentació
del programa “Reconstruïm Pobles”

Santa Magdalena rebrà 11.376 € del fons d’ajuda
Covid-19 de la Diputació
L’alcalde de Santa Magdalena de Polpís, Sergio Bou, informa que l’Ajuntament
de la localitat rebrà 11.376 € del Pla Reactiva, aprovat per la Diputació de Castelló
per a fer front a la COVID-19. Amb aquest
pla, es pretén que el consistori puga fer
front a despeses corrents en béns i serveis i personal, l’objectiu del qual siga
fer front a les situacions extraordinàries
derivades de la pandèmia i l’adaptació a
la nova normalitat. Al mateix temps, des
de la Diputació amb aquest pla busquen
que els Ajuntaments de la província complisquen amb les seues obligacions econòmiques i puguen minimitzar els perjudicis
ocasionats per la pandèmia de la COVID-19.
“La Diputació ha estat, des del minut zero
de la pandèmia, al costat de Santa Magdalena
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La conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica finançarà el 100% de la
urbanització del perímetre del CEIP
Albert Selma a través del programa
“Reconstruïm Pobles”
El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez
Dalmau, ha presentat a Castelló el programa
‘Reconstruïm Pobles’, que inclou 21 actuacions
urbanes a la província i entre elles figura la urbanització del perímetre del CEIP Albert Selma
amb una inversió de 331.941 €, que assumirà
íntegrament la Generalitat, en dues anualitats.
i a més d’aquest Pla Reactiva, hem rebut molta
ajuda per a les tasques de desinfecció de la localitat, així com per al subministrament de materials de protecció, en unes setmanes en les
quals la seua adquisició era molt difícil”, explica
el primer edil magdalener.

El projecte permetrà executar la urbanització
perimetral de la parcel·la d’ús educatiu de la localitat per a millorar l’accessibilitat del perímetre
amb els espais públics, fent-los més inclusius i
accessibles a les persones amb discapacitat.
El projecte també inclou mesures d’eficiència

energètica amb la renovació de tot l’enllumenat
d’aquesta zona urbana d’ús educatiu, tal com ha
indicat l’alcalde Sergio Bou.
L’alcalde de Santa Magdalena assenyala que
“aquestes obres, sens dubte, posaran en valor
tota la zona urbana del voltant del CEIP Albert
Selma i complementarà les obres d’ampliació
i millora del nostre col·legi públic, revitalitzant
d’aquesta manera tot aquest espai urbà, la qual
cosa generarà noves oportunitats al nostre
municipi”. Segons ha detallat Bou, els treballs
tindran lloc de manera paral·lela a l’ampliació i
millora del col·legi públic.
En l’acte de presentació també han participat la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto,
i el director general de Qualitat, Rehabilitació i
Eficiència Energètica, Jaume Monfort.
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El Pacte Maestrat Litoral posarà en marxa el Certificat de
Professionalitat de Jardineria i Restauració del Paisatge
Les entitats locals que formen part del projecte “Pacte Maestrat Litoral”, al qual pertany
l’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís, informen que pretenen posar en marxa el Certificat de Professionalitat Agrària de nivell 3 de
Jardineria i Restauració del Paisatge.
Seran els departaments de Serveis Socials,
dels diferents ajuntaments, els que s’encarregaran de seleccionar als alumnes, que hauran
de tindre els següents requisits mínims: estar
desocupats i inscrits en el SERVEF, disponibilitat de carnet i vehicle propi, ja que les sessions s’impartiran a Benicarló i complir amb els
requisits establits en la normativa d’aplicació
per a formalitzar un contracte per a la forma-

ció i l’aprenentatge. A més, necessàriament cal
posseir almenys un dels següents requisits:
tindre el títol de Batxiller, com a mínim, tindre
qualsevol certificat de professionalitat de nivell
3, tindre un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
Complir el requisit d’accés als cicles formatius
de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés. Tindre superada la
prova d’accés a la universitat per a majors de
25 anys i/o de 45 anys. Tindre acreditades les
competències clau de nivell 3: Matemàtiques,
Llengua Castellana, Anglés (en cas que el curs
incloga un mòdul d’aquest idioma), Valencià (si
el curs s’imparteix en aquest idioma).

Les obres de l’Edifici Social entren ja en la fase final
Santa Magdalena està a punt de finalitzar les
obres de la segona planta de l’Edifici Social, la
inversió del qual és de 63.630 € i és a càrrec
del Pla Castelló 135 de la Diputació de Castelló,
la qual cosa suposa que els treballs de l’Edifici
Social entren ja en la seua fase final.
Segons detallava l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, “en aquests moments s’estan col·locant totes les mampares divisòries
d’aquesta planta, que permetran instal·lar els
falsos sostres, tot el paviment d’aquesta planta

està col·locat i les escales ja estan preparades
per a posar la pedra, es tracta que abans de les
vacances del mes d’agost, aquesta planta estiga
ja acabada”.
L’Edifici Social de Santa Magdalena està cridat a ser “el punt neuràlgic de tota l’activitat de
les diferents associacions, és per això que en
aquesta segona planta habilitarem sales per a
la reunió d’entitats i per a la realització de tota
mena d’activitats”, detalla Bou.

Santa Magdalena trau a licitació les obres d’ampliació i
millora del CEIP Albert Selma
L’Ajuntament de Santa Magdalena ha donat
llum verda a la convocatòria de contractació de
les obres d’ampliació i millora del CEIP Albert
Selma, emmarcades dins del Pla Edificant de la
Generalitat. Aquests treballs tenen un pressupost de licitació de més d’1.277.000 € i el termini de presentació de les ofertes finalitza el 17
d’agost.
Per unanimitat de tots els presents en el ple
extraordinari, celebrat en Santa Magdalena, el
17 de juliol, el consistori ha decidit traure a licitació aquest projecte que “és el més important
de la història de Santa Magdalena, almenys dels
pròxims 30 o 40 anys, ja que sens dubte repercutirà, juntament amb les obres del perímetre
del col·legi, en la millora de la qualitat de vida
del nostre municipi”, assegurava Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, durant la seua intervenció en el ple municipal.

lació de plaques solars, que milloren l’eficiència
energètica de la instal·lació, la col·locació de sòl
radiant, a les aules d’infantil, la instal·lació de lluminàries solars i jocs infantils o la introducció
de panells arquitectònics en la façana de l’antic
edifici del col·legi, a més de l’aïllament tèrmic.

Bou també va detallar les millores, que s’han
introduït, per part del tècnic que ha redactat el
projecte i que poden ser incloses per part dels
licitadors. En aquest sentit es proposa, la instal·

El pressupost de licitació supera l’1.277.000 €
i únicament les empreses de categoria 4 són les
que poden optar a aquest concurs, que serà publicat en la plataforma de contractació de l’estat.

El Parc Natural de la Serra d’Irta instal·la
nous panells informatius a la localitat
Santa Magdalena compta amb nova senyalística del Parc Natural de la Serra d’Irta, després
que la brigada del parc haja procedit a la instal·
lació d’un nou panell informatiu en la plaça de
Mossén Paco.
D’aquesta manera, el parc dóna a conéixer
als amants del ciclisme Btt, la ruta del ‘Xoriguer’
de 24,3 km, que discorre per l’interior d’aquest
bell paratge natural. La marxa té el seu punt de
partida en la plaça de l’església de Santa Magdalena i discorre pel vessant interior del parc,
endinsant-se en la vall de l’Ametller i contemplant també el castell d’Alcalà. Posteriorment,
es fa un descens pel camí d’Estopet i es torna a
Santa Magdalena pel vessant contrari de la mateixa vall.
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Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que: “el Parc Natural de la Serra d’Irta és un
dels nostres grans tresors naturals i són molts
els amants del ciclisme, que recorren l’interior
del parc per a contemplar el seu encant”.
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El Castell Polpís
protagonista de
la portada de la revista
‘Soleil & Merveilles’
La revista francesa, ‘Soleil & Merveilles’, ha
dedicat una de les seues portades a Santa Magdalena, concretament al Castell Polpis. A més,
en les seues pàgines interiors dedica un ampli
reportatge a la població, donant a conéixer els
llocs més emblemàtics de la població, així com
els projectes més destacats.

la Serra d’Irta, el Castell Polpis i el de Xivert, a
Alcalà de Xivert.

‘Soleil & Merveilles’ és una publicació turística líder a la Costa Azahar, publicada per i per
a francòfons. Aquesta revista pretén donar tot
tipus d’informació de totes les àrees relacionades amb el turisme: cultura i patrimoni, gastronomia, oci, agenda cultural, notícies, informació
sobre els procediments oficials que poden ser
necessaris, punts de referència i llocs d’interés.
El públic al qual va dirigida aquesta revista és,
d’una banda, el turista francés i per una altra els
residents a la comarca del Baix Maestrat, de nacionalitat francesa.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,

També es proposa, des del departament de
Turisme, la ruta circular de la Mola, amb una distància de 18,10 km i una dificultat moderada.

explica que: “per a la nostra població que, una
revista com ‘Soleil & Merveilles’ fixe la seua atenció en nosaltres és molt important, perquè sens
dubte ens ajudarà a donar a conéixer Santa
Magdalena entre la població francesa”.

Santa Magdalena ofereix 6 rutes senderistes
pel terme municipal
Santa Magdalena de Polpís i el seu departament de turisme continuen treballant, en la promoció de la destinació com a referent del turisme natural. En aquest sentit, des del consistori
s’ofereixen un total de 6 rutes senderistes, que
es poden consultar, tant en els panells tàctils situats en la població, com a través de la web municipal, en el següent enllaç: https://www.santamagdalena.es/ca/que-fer/rutes-senderistes/ A
aquestes rutes s’uneix també una altra per als
amants de la Btt, que discorre entre Santa Magdalena i Alcalà de Xivert i que està traçada pel
Parc Natural de la Serra d’Irta.
Sens dubte, una de les rutes senderistes més
interessants, que disposa Santa Magdalena, és
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la ruta al Castell de Polpís, ja que inclou no sols
flora i fauna sinó que en ella, podem traslladar-nos al passat per a conéixer una de les joies
de la localitat, el seu castell.
Amb un recorregut de més de 16 km, també
s’ofereix una altra ruta que va des del Castell de
Polpís, passant per l’Ermita de Sant Antoni, el
Mas del Senyor i la Mallada de la Rabosa.
La tercera ruta proposada trasllada als senderistes al Castell de Polpís, Mas del Senyor,
Font de Canes, Coll de la Palma i la Mallada de
la Rabosa, mentre que en la quarta ruta lineal,
es pot observar dues importants fortaleses medievals, emplaçades en dos llocs privilegiats de

Finalment, s’estableix una ruta circular per la
part nord del Parc Natural de la Serra d’Irta, que
recorre totalment els barrancs del Saltet i del
Boixar i passa també pel barranc de Moles per

a pujar als Alts de Vistahermosa.
I és que, Santa Magdalena, a l’igual, que la
majoria dels xicotets municipis de l’interior de la
província de Castelló, ha notat, un augment significatiu del nombre de pernoctacions en el que
al seu allotjament es refereix. De fet, són moltes
les persones que atretes pel turisme natural i
l’essència pròpia de la localitat, estan de Santa
Magdalena amb la naturalesa i la tranquil·litat
com a principals al·licients.

Obert el termini per a sol·licitar les ajudes per naixement
L’Ajuntament de Santa Magdalena informa,
que ja està obert el termini per a poder presentar la sol·licitud d’ajuda per naixement de
fill, una subvenció finançada per la Diputació de
Castelló, que pretén fomentar la natalitat en les
localitats de menys de 10.000 habitants.
D’aquesta manera, la Diputació concedeix
una subvenció de 600 € per als naixements,
que s’hagen produït dins de l’any 2020. Per a
poder ser beneficiari d’aquesta, els dos progenitors hauran d’estar empadronats al municipi
i en el cas del sol·licitant amb anterioritat a l’1
de gener de 2017 i s’haurà d’aportar la següent
documentació: DNI o NIE, tant del sol·licitant
com de l’altre progenitor, llibre de família, volant
d’empadronament del sol·licitant, declaració
responsable que acredite que el sol·licitant es
troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social i una còpia del
compte bancari.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, destaca que: “aquesta ajuda de la Diputació té com
a principal objectiu lluitar contra la despoblació
i sobretot fer costat a les famílies, en la conciliació de la vida laboral i familiar, ja que amb
aquesta subvenció es poden sufragar part de
les despeses originades pel naixement o l’adopció d’un fill”.
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Santa Magdalena esbrossa la rambla d’Alcalà
a través de la Brigada de Mitigació de Riscos

Santa Magdalena contracta a dues persones
gràcies al programa EMCORP 2020

Amb l’objectiu d’evitar possibles inundacions,
l’Ajuntament de Santa Magdalena, a través de la
Brigada de Mitigació de Riscos, que de manera
conjunta coordinen Diputació de Castelló i Generalitat, ha dut a terme la neteja i desbrossament de tota la rambla d’Alcalà, al seu pas per
Santa Magdalena.

L’Ajuntament de Santa Magdalena informa
que, gràcies a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i
dins del programa EMCORP 2020, contractarà
a dues persones, que seran les encarregades
de coordinar tota l’activitat de la Ludoteca Municipal de la localitat. I és que, el consistori rebrà una subvenció de més de 18.419 € a través
d’aquest programa d’iniciativa social de la Generalitat.

D’aquesta manera, el consistori magdalener, ha sol·licitat els treballs d’aquesta Brigada
de Mitigació, que s’encarrega d’esbrossar tota
la rambla d’Alcalà davant la possible arribada
de fenòmens meteorològics com la gota freda,
propis de la tardor.
“El llit de la rambla d’Alcalà és una de les nostres principals preocupacions amb l’arribada de
la tardor, ja que és una zona altament inundable i per això, hem sol·licitat l’actuació d’aquesta

Brigada de Mitigació de la Diputació i Generalitat, que durant aquests dies està treballant, tant
en la rambla com en aquells camins que, poden
comportar un alt risc d’inundació”, afirma Sergio
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Es torna a posar en marxa el servei de taxi
amb finalitats mèdiques

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Santa
Magdalena ha procedit a la contractació d’una
mestra graduada en Educació Infantil i una llicenciada en psicologia, que s’han fet càrrec de
la Ludoteca Municipal, que acull a xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 1 i 3 anys.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
destaca que: “la Ludoteca Municipal és un dels

recursos més importants del nostre municipi,
ja que les polítiques socials centren l’atenció
d’aquest Ajuntament i per això, cada any intentem que el projecte siga molt atractiu i tinga a
grans professionals al capdavant”.

Santa Magdalena condiciona el cementeri municipal

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena informa que, ha
tornat a entrar en funcionament el servei de
taxi gratuït amb finalitats mèdiques, gràcies a la
subvenció, concedida per la Diputació de Castelló, en el marc de les Iniciatives Socials vinculades al Benestar Social.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena explica que, aquest servei, “va nàixer amb el ferm
propòsit de reforçar l’accés a l’assistència sanitària, facilitar que les persones que resideixen
en la nostra població, romanguen en el seu entorn habitual i a més forma part de les polítiques actives de repoblació i cohesió territorial,
que s’impulsen des de la Diputació, en la mesura que busca igualar les oportunitats de l’àmbit
rural respecte de les grans ciutats”.
Les persones sol·licitants d’aquest servei
hauran de manifestar la falta de disponibilitat
de vehicle o la seua incapacitat temporal per a
la conducció. També hauran d’estar empadro-
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nades a Santa Magdalena i aportaran el certificat que així ho acredite, la citació prèvia al servei
mèdic de destinació, l’acreditació documental
de l’efectiva assistència al servei mèdic que
constituïsca l’objecte del desplaçament, expedida pel corresponent centre mèdic, optomètric,
audiològic o odontològic i la targeta sanitària.

L’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís,
a través de la Brigada Municipal, ha realitzat
diferents tasques de millora i condicionament
del cementeri, de cara a la festivitat de Tots els
Sants.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que: “com tots els anys, i de cara a Tots Sants,
tractem de tindre el cementeri en les millors con-

dicions i per això s’han fet diferents treballs de
jardineria i pintura en tota la instal·lació”.
D’aquesta manera, s’ha podat tot l’arbratge
del camp sant i s’han condicionat totes les zones enjardinades, mentre que una empresa local de pintura, s’ha encarregat de pintar totes
les parets laterals, així com el paviment del cementeri.
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El Castell de Santa Magdalena es promociona a través
del joc de Memo de fortaleses de la Comunitat Valenciana

Santa Magdalena i la Generalitat signaran un conveni
per a la urbanització perimetral del CEIP Albert Selma

El Castell Polpís de Santa Magdalena, dins de
l’estratègia promocional turística de la localitat,
ha sigut inclòs en el joc Memo Castells de la Comunitat Valenciana. Així, la fortalesa magdalenera forma part d’aquesta baralla de cartes, al
costat d’altres 21 castells de la Comunitat.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha assistit a Castelló, a una reunió informativa
del programa, Reconstruïm Pobles, que depén
de la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i que farà possible la urbanització de
tot el perímetre del col·legi públic Albert Selma.
Aquestes obres seran finançades al 100% per
la Generalitat en 2 anualitats, 125.000 € en el
pressupost del 2020 i 200.000 € en el pressupost del 2021.

Etiketa-me és l’empresa, que s’ha encarregat
de l’edició i distribució d’aquest joc de memòria, amb les imatges dels castells com a protagonistes. En total, només a la província de València s’han distribuït més de 5.000 baralles en
diferents col·legis, aprofitant la festivitat del 9
d’Octubre, “la qual cosa sens dubte contribuirà
a mostrar com és el nostre castell a un públic
molt ampli, sobretot de caràcter familiar”, comenta Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
L’Ajuntament de Santa Magdalena, per part
seua, s’encarregarà de distribuir aquest joc de
cartes en l’àmbit local. De fet, s’ha fet lliurament

a tot l’alumnat del CEIP Albert Selma i Ludoteca Municipal d’aquest joc, de forma totalment
gratuïta.
Les persones interessades a adquirir el
Memo de Castells de la Comunitat Valenciana
poden passar per les oficines de l’Ajuntament,
on es farà lliurament d’una baralla per domicili.

Santa Magdalena
condiciona la pista
poliesportiva del
pont històric

Segons ha detallat el primer edil magdalener,
des de la Conselleria han informat que se subscriurà un conveni amb l’Ajuntament de Santa
Magdalena, de manera que el consistori licitarà
el projecte i iniciarà tot el procediment administratiu i la Generalitat es farà càrrec dels pagaments tal com es vagen fent les certificacions
d’obra.
Bou ha destacat “l’estreta col·laboració entre
l’administració local i valenciana, que permetran
executar aquests treballs, al mateix temps que
l’ampliació i millora del CEIP Albert Selma, de
manera que aquesta zona del nostre municipi
s’expandirà i revitalitzarà per complet”.

A través del programa, ‘Reconstruïm pobles’
s’executarà la urbanització perimetral de la parcel·la d’ús educatiu de la localitat per a millorar
l’accessibilitat del perímetre amb els espais públics, fent-los més inclusius i accessibles a les
persones amb discapacitat. El projecte també
inclou mesures d’eficiència energètica amb la
renovació de tot l’enllumenat d’aquesta zona
urbana d’ús educatiu.

Santa Magdalena celebra Tots Sants de manera
escalonada i respectant les normes de seguretat

L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que ha condicionat la pista poliesportiva,
situada al costat del pont històric, de manera
que els xiquets i xiquetes de Santa Magdalena
la puguen utilitzar per a la pràctica esportiva.
En aquest sentit, s’han traslladat les porteries
de l’antic CEIP Albert Selma i s’han instal·lat en
aquest emplaçament, que està sent molt utilitzat.
“Amb la instal·lació de les aules prefabricades
del CEIP Albert Selma en la pista exterior del pavelló poliesportiu, ens havíem quedat sense espai, a l’aire lliure, per a la pràctica poliesportiva
i per això hem decidit tornar a posar en ús la
pista que hi ha al costat del pont històric, que
anys arrere era la que utilitzàvem per a jugar
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molts dels magdaleners i magdaleneres”, explica Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
D’altra banda, també s’ha dotat d’il·luminació
a aquesta pista, amb la instal·lació de diverses
lluminàries, que permeten la pràctica d’esport
en un horari més ampli.

Santa Magdalena de Polpís va celebrar l’1 de
novembre, la festivitat de Tots Sants. Des de primera hora del matí, el cementeri municipal va
registrar una nombrosa afluència de públic, de
forma totalment escalonada, evitant d’aquesta

manera les aglomeracions. A la porta d’entrada
del cementeri, l’Ajuntament va disposar gel hidroalcohòlic, perquè tots els visitants del camp sant
compliren amb les mesures sanitàries, que s’han
establit per a evitar la propagació de la Covid-19.
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Decretat el tancament
d’edificis públics,
parcs i pistes
poliesportives per a
evitar la propagació de
la Covid19
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, a través d’una resolució d’alcaldia,
el dia 13 de novembre decidia decretar el
tancament, fins a una altra ordre del Centre
Cultural La Capella, Edifici Social, Pista esportiva del pont històric i local de l’Espai Respir.
Al mateix temps, el primer edil magdalener,
en virtut de les competències de les quals
disposa, ha decretat també el tancament dels
parcs infantils de la plaça de l’església i de la
plaça Mossén Paco, així com la pista de pàdel i
el Casal Municipal.
“Hem d’extremar les precaucions i amb la finalitat de limitar la propagació de la Covid-19 i
el seu contagi, hem pres aquesta decisió, pensant sempre en el benestar dels nostres veïns
i veïnes i sempre en la línia del que ens marquen les autoritats sanitàries”, explica l’alcalde
de Santa Magdalena.
Al mateix temps, en el decret és recollia la
suspensió de qualsevol activitat esportiva, extraescolar o cultural, autoritzada per l’Ajuntament de Santa Magdalena en via pública o en
edificis municipals, quedant també suspés el
mercat ambulant, així com qualsevol altre esdeveniment que puga sobrevindre.

Es tracta d’una actuació en la qual s’ha intervingut en un total de 183 m i amb la qual es
“pretén millorar l’accés fins al depòsit de prevenció d’incendis, que hi ha al parc natural, dins
del nostre terme municipal, que a causa dels
temporals de pluges havia quedat en molt mal
estat”, ha explicat l’alcalde de Santa Magdalena,
Sergio Bou.

D’altra banda, s’estableixen serveis mínims
en les oficines de l’Ajuntament, prevalent l’atenció telefònica (964 415 070) i telemàtica (info@
santamagdalena.es).
L’alcalde també feia una crida a la població
recomanant que “romanguen en els seus domicilis i eviten qualsevol aglomeració i desplaçament i que en la mesura que siga possible,
limiten la seua assistència a centres mèdics i
hospitals, excepte en cas d’urgència, per a evitar el seu col·lapse”. Finalment, es recomanava
als establiments públics, que extremen les precaucions amb els clients.

La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica millora
el camí del barranc de la Carrera
L’Ajuntament informa que, la conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s’ha encarregat,
a través de l’empresa pública, TRAGSA, de millo-
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rar i condicionar part del camí del barranc de la
Carrera, en el Parc Natural de la Serra d’Irta, que
a conseqüència dels temporals de pluja del passat any havia quedat seriosament danyat.

D’aquesta manera, s’ha procedit a millorar
tota la pujada, des del depòsit de ‘Les Pedreres’ fins a la part del barranc de la Carrera, que
es trobava en més mal estat, a causa dels temporals de pluges, registrats en la localitat i que
havien deixat aquest camí en males condicions.

A més, s’ha pavimentat una part d’aquest camí,
millorant l’accés a l’interior del Parc Natural de
la Serra d’Irta.
Aquesta actuació ha sigut finançada al 100%
per part de la Generalitat Valenciana.

Aprovada una reducció
de l’IBI Urbà per al pròxim
exercici
El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena
ha donat llum verda a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns
immobles, de manera que l’any vinent entrarà
en vigor una reducció de l’IBI urbà, passant del
0.95% de tipus impositiu al 0.85%.

ïns i veïnes, ja que som conscients de les greus
dificultats econòmiques per les quals passem,
originades per la pandèmia de la Covid-19”.

Aquesta reducció ha sigut aprovada per unanimitat del ple i ve motivada, segons Sergio Bou,
alcalde de Santa Magdalena, “pel fet que des del
consistori hem aconseguit, durant aquest any,
reduir al màxim les despeses corrents, amb la
finalitat de poder realitzar un reajustament de
l’IBI urbà, que repercutirà en una rebaixa del
pagament de les contribucions dels nostres ve-

Bou recorda, que si bé l’any passat es va modificar l’ordenança, a l’alça, per a minimitzar la
reducció d’ingressos, per part de l’antiga concessionària de l’autopista ap7, “ara considerem
que, és just reduir el tipus impositiu, perquè estem aconseguint reduir despeses en les arques
municipals i això sens dubte ha de repercutir de
manera positiva en els contribuents”.
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El GAL Maestrat Plana Alta dinamitza el món rural en
promoure la creació de vuit allotjaments turístics
Santa Magdalena és una de les localitats
on es crearà un nou allotjament turístic
Les subvencions concedides pel Grup d’Acció
Local Maestrat Plana Alta estan sent molt útils
per a dinamitzar l’economia i les oportunitats en
el món rural. Tant és així, que gràcies a les seues
ajudes de 2018 i 2019 ja s’han posat en marxa
huit nous allotjaments rurals i s’han millorat altres dos en els municipis del seu entorn.
Així, les subvencions concedides per a hotels
i cases rurals entre 2018 i 2019, que van ascendir a 409.482,67 euros, han promogut una
inversió total d’1.242.734,15 euros en 10 projectes empresarials i de generació d’ocupació.
Aquestes beneficien a un total de huit municipis a l’interior tant del Maestrat com de la Plana
Alta.
El president del GAL Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha assegurat que “gràcies a aquest
suport als allotjaments turístics del nostre territori, no sols ajudem els emprenedors i xicotets empresaris a impulsar els seus projectes
professionals, sinó que, a més, han sigut molt
beneficiosos per a cuidar el paisatge i els nuclis
urbans”.
En aquesta línia, Giner ho considera molt be-

neficiós, “ja que els pobles del món rural són els
que pateixen un major risc de despoblació, per
això és tan important que els ajudem a proporcionar incentius als seus veïns. Així facilitem que
puguen posar en marxa els seus propis projectes empresarials sense haver d’eixir del seu municipi, sense importar on hagen triat viure”.
En total, gràcies a aquestes ajudes del GAL
Maestrat Plana Alta s’han creat quatre cases
rurals, tres allotjaments turístics i un alberg, a
més d’haver-se modernitzat i millorat les instal·lacions en un altre allotjament turístic i una
edificació per a enoturisme. Els municipis on es
troben aquestes instal·lacions són Xert, dues a
Les Coves de Vinromà, Vall d’Alba, Santa Magdalena de Polpís, La Pobla de Benifassà, Rossell,
dues a Sant Jordi.

Signatura de l’acta de replanteig i inici de les obres
del col·legi Albert Selma
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, el
director de l’obra d’ampliació i millora del CEIP
Albert Selma, Santiago Espinosa i representants
de Ravi Obres, Transports i Excavacions SL, han
signat en el saló de plens de l’Ajuntament de
Santa Magdalena l’acta de replanteig d’inici de
les obres, que s’emmarquen dins del Pla Edificant.
Després de la signatura de l’acta de replanteig, l’empresa constructora ha començat els
treballs d’enderrocament de la distribució in-
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terior de l’edifici existent i ha
procedit a retirar el porxo del
pati del col·legi.
Sergio Bou, alcalde, afirma
que: “per fi han arrancat les tan
anhelades obres d’ampliació i
millora del nostre col·legi públic. Les màquines ja han entrat a treballar en tot el recinte i les reunions entre l’equip
tècnic, ajuntament i RAVI, mercantil que realitza la construcció del centre, són constants,
ja que estem tancant tots els
detalls d’aquesta obra, que és
la de major envergadura de la
història de Santa Magdalena”.

Santa Magdalena
reobri edificis públics
i parcs després de la
millora de les dades de
contagi de Covid-19
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, a través d’una resolució d’alcaldia, ha
decidit tornar a obrir els edificis i espais
públics, així com els parcs infantils i pistes
poliesportives, que estaven tancades, des
del 13 de novembre. Bou després de l’última actualització de les dades de contagi de
la Covid-19, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en els quals es
reflecteix una única PCR+ en els últims 14 dies,
ha optat per tornar a obrir aquests espais.
“No hem de confiar-nos, però a la vista de les
últimes dades i de l’evolució positiva de la pandèmia en el nostre municipi, crec que és el moment de tornar a obrir els edificis públics que
teníem tancats i per tant recuperar, amb totes
les condicions sanitàries i higièniques, l’activitat
que allí es realitza”, explica Sergio Bou.
En el decret també es recull que, de nou,
podrà tornar a realitzar-se el mercat de venda ambulant dels dilluns, així com les diferents

activitats que puguen sobrevindre. No obstant
això, es recomana a tota la població continuar
extremant les precaucions i limitar, en la mesura que siga possible l’assistència a centres mèdics i hospitals, excepte en cas d’urgència, per a
evitar el seu col·lapse.
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L’electrolinera de Santa Magdalena entra en funcionament

Santa Magdalena ja té en funcionament el
punt de càrrega de cotxes elèctrics, instal·lat per
Iberdrola S.A., i que no ha suposat cap cost per
al municipi. Un vehicle alemany ha sigut el primer a fer ús d’aquesta estació de càrrega, que
compta amb dos punts de subministrament.

Segons han detallat els usuaris d’aquest
servei, “l’electrolinera de Santa Magdalena és
un dels principals punts de subministrament
d’energia elèctrica en tota la província, ja que
molt poques poblacions disposen d’aquesta
mena d’estació”.

Contractació de 4 persones per a la
brigada forestal EMERGE

L’Ajuntament de Santa Magdalena de Polpís
ha posat en marxa la brigada forestal, EMERGE,
gràcies a una subvenció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball. Aquesta subvenció aconsegueix els
36.250 € i ha permés contractar a 3 peons forestals i una capatàs també forestal.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ex-
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plica que: “novament la Generalitat, a través de
la conselleria d’Economia, ha concedit a Santa
Magdalena una subvenció que, ens permet a les
corporacions locals contractar a gent en situació de desocupació, que s’encarregaran durant
6 mesos, de dur a terme accions previstes o
procediments d’emergències en l’àmbit forestal”.

Finalitzen les obres de millora de l’accessibilitat
del consultori mèdic de Santa Magdalena
L’Ajuntament de Santa Magdalena ja ha conclòs les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat del consultori mèdic auxiliar. Es tracta
d’una intervenció finançada, al 100%, per part
de la conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, a través del programa d’Intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació
d’assistència sanitària. D’aquesta manera, la Generalitat ha invertit en Santa Magdalena 23.044
€ per a millorar la rampa existent i adequar-la a
la normativa.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
ha explicat que la intervenció ha consistit en
l’ampliació de la rampa actual, per a adaptar-la
a la normativa d’accessibilitat i la pavimentació

d’una xicoteta zona del vial, que permet accedir
a aquesta rampa, tant a peu com en ambulància.

El president de la Diputació anuncia que en
2021 s’iniciaran els estudis previs per a dotar a
la fortalesa de Polpís d’un Pla Director
El president de la institució provincial, José Martí, ha visitat la fortalesa de
Santa Magdalena acompanyat per la diputada
de Cultura, Ruth Sanz i
l’alcalde de la localitat,
Sergio Bou. Després el
president i la diputada de
Cultura també van visitar
el castell d’Alcalà. Martí ha
confirmat que durant el
pròxim any s’iniciaran els
estudis previs per a dotar el fortí de Polpís d’un
Pla Director, que pretén
rescatar de l’oblit aquesta
joia arquitectònica i recuperar-la com a referent
cultural i artístic del Baix Maestrat i de tota la
província de Castelló.
La diputada de Cultura, ha assegurat que
amb aquests documents marcaran les direc-

trius a seguir perquè, a mitjà o llarg termini, els
castells de Polpís i de Xivert puguen convertir-se
en un atractiu turístic d’aquestes localitats del
nord provincial. Per a això, «el pla director no
només concentrarà les actuacions de recuperació i revalorització dels recintes emmurallats,
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Horari d’atenció al
públic a l’ajuntament
Alcalde

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Tinent-alcalde

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor d’infraestructures
i esports

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor de cultura i joventut

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor de festes,
sanitat i benestar social

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor d’agricultura
i medi ambient

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

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

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

Treballadora Social

De dilluns a divendres

de 09.00 a 13.00 h

Agutzil

sinó també les accions de dinamització i de promoció més enllà de les nostres fronteres», ha
explicat la titular de Cultura, qui ha avançat que
es buscaran sinergies amb el castell de Peníscola per a atraure activitats i turistes als dos recintes emmurallats.
La idea de la Diputació és comptar al llarg de
l’any vinent amb el projecte xivertí i avançar etapes amb el de Polpís per a poder optar a ajudes
per a la recuperació de patrimoni. «Comptar
amb un document clar i detallat de què volem
que siguen els nostres castells ens obrirà les
portes a convocatòries com les de l’1,5% cultural
del Ministeri de Transports o als fons europeus,
dues línies de finançament que podrien donar-li
un fort impuls a la recuperació d’aquests Béns
d’Interés Cultural», ha incidit Martí.
80.000 EUROS EN MILLORES PER A 2021
Paral·lelament a la redacció dels plans directors, les dues fortaleses rebran una inversió de
80.000 euros -40.000 euros cadascun- per a
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millores en els dos fortins. Aquesta xifra, convé
destacar, s’ha vist doblada respecte a l’any actual, quan s’han consignat 20.000 euros per a
tots dos municipis. En el cas del castell de Polpís
està prevista la instal·lació d’una barana que evite caigudes en el llindar del pati d’armes on s’ha
perdut la muralla. «Es tracta d’una reivindicació
que portem reclamant a la Diputació, propietària del recinte, des de fa anys, però no ha estat
fins ara que han atés la nostra petició gràcies a
la sensibilitat i compromís de Ruth Sanz», ha assegurat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
Tant la fortalesa de Polpís com la de Xivert
forment conformen conjuntament amb el castell de Peníscola un triangle d’alt interés per a
les persones apassionades de la història medieval, en ser tres llocs d’assentament de la fou
l’orde militar cristiana més influent i poderosa
de l’edat mitjana, l’Orde del Temple. En aquest
sentit, cal fer menció a la ruta ‘Mirador Templer’,
que començant a la ciutat papal recorre més de
26 quilòmetres unint les tres fortaleses medievals i templeres.

Pàgina web del ajuntament:

www.santamagdalena.es
Accés a la seu electrònica:

santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es
ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU
DILLUNS

DIMARTS

TANCAT

TANCAT

16.00 - 20.00 h 16.00 - 20.00 h

DIMECRES
TANCAT

DIJOUS
10.00 - 14.00 h
TANCAT

DIVENDRES
TANCAT

DISSABTE
10.00 - 14.00 h
TANCAT

DIUMENGE
TANCAT

HORARI HIVERN
DILLUNS

DIMARTS

TANCAT

TANCAT

15.00 - 18.00 h

15.00 - 18.00 h

DIMECRES
TANCAT

DIJOUS
9.00 - 14.00 h
TANCAT

DIVENDRES
TANCAT

DISSABTE
9.00 - 14.00 h
TANCAT

DIUMENGE
TANCAT

49

Santa Magdalena
SOCIETAT, CULTURA I ESPORT

al dia

Santa Magdalena celebra de forma
multitudinària Sant Antoni
Un any més, Santa Magdalena ha celebrat
amb un gran èxit la festa de Sant Antoni i de
nou la població ha eixit al carrer per a festejar al
patró dels animals.
El primer dels actes del programa festiu fou
l’entrada del Pi dels ‘Quintos i Quintes 2020’. A
primera hora del matí els cavallistes es desplaçaven fins a l’ermita de Sant Vicent, lloc en el
qual després d’un esmorzar, preparaven el pi
perquè fóra arrossegat pels cavalls fins al nucli
urbà. D’aquesta manera, al voltant de les 12 del

migdia i arrossegat per cinc cavalls el pi va ser
entrat a la població, seguint el costum d’antany,
davant l’atenta mirada de nombrosos veïns i veïnes de Santa Magdalena, així com dels ‘Quintos
i Quintes 2020’, encarregats aquests últims de
plantar la foguera de Sant Antoni.
El dijous 16 de gener, vespra del patró, en
un dels carrers organitzadors de la festa, el carrer Alcalà van tindre lloc jocs tradicionals, globoflèxia i pintacares per als xiquets i xiquetes,
una vesprada que finalitzava amb una xocola-
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tada per a tots i totes, mentre que en La Capella s’obria al públic l’exposició fotogràfica,”Sant
Antoni en fotos”. D’altra banda, a les 18 h i a la
porta de la Capella es repartia moscatell i rotllos. L’Agrupació Musical de Santa Magdalena,
per part seua, es va encarregar de realitzar una
cercavila pels carrers de la festa i passades les
19.30 h, els Quintos i Quintes encenien la foguera de Sant Antoni, no sense abans llegir una
lloa, que per segon any consecutiu es va encarregar de recitar Aleix Lacruz. A la nit, un concorregut sopar de ‘pa i porta’ i ball, posava fi a les
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celebracions prèvies al dia del patró.
La programació del dia 17 de gener se centrava en la missa, en honor de Sant Antoni, i la
posterior benedicció dels animals en la plaça
Espanya i processó, que comptava amb la participació de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena. A continuació, el Grup de Danses Magdaleneres oferia una actuació. Seguidament, es
va passar en processó a fer la típica ‘Gorra’ pels
carrers de la festa, un acte en el qual els Majorals i Majorales oferien tota classe de coques
dolces i salades als participants de la processó.

Els Majorals i Majorales de Sant Antoni 2020
celebren el dinar de germanor

Els Majorals i Majorales dels carrers que enguany han organitzat la festa de Sant Antoni,
celebraren el seu dinar de germanor al pavelló
poliesportiu municipal de Santa Magdalena de

Polpís. Amb aquesta gran jornada es van tancar les celebracions d’enguany, en les que va
regnar la bona organització de tot el programa
d’actes.

El CEIP Albert Selma
celebra el Dia de la Pau
i la No Violència
La comunitat educativa del col·legi públic Albert Selma de Santa Magdalena ha celebrat el
Dia escolar de la Pau i la No Violència. Com cada
30 de gener, alumnat i professors han viscut
una jornada de reflexió i de compromís amb els
valors, que promouen la no violència i la pau i
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Jana), CRA la Bardissa (Rossell), CEIP Lluís Tena
(Sant Jordi), CEIP Mare de Déu dels Àngels (Sant
Mateu), CEIP Verge Font de la Salut (Traiguera)
i CEIP Sant Sebastià (Vinaròs), sent un total de
275 els alumnes i les alumnes participants en
aquesta trobada ‘Pilota a l’Escola’.

l’entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar.
Així, els alumnes i les alumnes de 5é i 6é de
primària han pronunciat una sèrie de frases relacionades amb la pau i l’amor, s’ha interpretat
i cantat l’himne de l’alegria i finalment s’ha alçat
un mur construït amb paraules com la tolerància, amistat, amor, llibertat o cooperació, entre
altres.

Cal destacar que, l’Assemblea General de les
Nacions Unides va fixar el 30 de gener com a
Dia de la Pau i la No violència, ja que aquest dia
se celebra l’aniversari de la mort de Mahatma

En aquest sentit el president de la FPV, José
Daniel Sanjuán, ha posat en valor “la importància de realitzar jornades com aquesta al Nord
de la Comunitat per a promocionar la Pilota Valenciana entre els escolars i facilitar la seua participació amb altres col·legis, malgrat viure en
zones molt poc poblades”. En el mateix sentit
s’ha manifestat l’alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, “que espera poder repetir l’experiència l’any
que ve, per a poder gaudir d’un dia festiu amb
tots els alumnes de la comarca amb activitats
relacionades amb la Pilota Valenciana”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena de
Polpís, ha valorat la jornada com “molt positiva,
ja que es posen de manifest valors com l’esforç,
la companyonia, al mateix temps que es defensen esports tan nostres com la pilota valenciana”.

Gandhi, líder pacifista que va defensar i va promoure la no violència i la resistència pacífica enfront de la injustícia i que va ser assassinat per
defensar aquestes idees.

L’Associació de Mestresses de casa celebra Santa Àgueda

El CEIP Albert Selma participa en la trobada
‘Pilota a l’Escola’
L’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de primària del
CEIP Albert Selma de Santa Magdalena ha participat a Traiguera en la trobada ‘Pilota a l’Escola’.
El poliesportiu municipal ha celebrat, aquesta
jornada, que s’emmarca dins del programa de

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, que està desenvolupat per la Federació
de Pilota Valenciana des del curs 2005-2006. Al
costat dels escolars magdaleners han participat: el CEIP l’Aiguaneu (Catí), CRA Araboga (La

Santa Magdalena de Polpís ha celebrat, un
any més, la festivitat de Santa Àgueda i ho ha fet
amb una sèrie d’actes, organitzats per l’Associació de Mestresses de casa del municipi..
El programa festiu s’iniciava amb una missa
a l’església parroquial, després de la qual tenia
lloc un berenar en el Casal Municipal, que es-
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tava molt concorregut per part de nombroses
sòcies, que compartien una divertida jornada.
Carmen Aixa, presidenta de l’Associació de
Mestresses de Casa, mostrava la seua satisfacció per la celebració, un any més de la patrona
de l’entitat, una associació que el dia 21 de febrer complia 28 anys de vida.
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Domingo Sorlí guanya el IV Campionat provincial de caça
de perdiu amb reclam de Santa Magdalena

Santa Magdalena de Polpís ha acollit el IV
Campionat provincial de caça de perdiu amb
reclam, organitzat pel Club de Caçadors Sant
Lázaro de la localitat, amb la col·laboració de la
delegació provincial de la Federació de Caça i
l’Ajuntament de Santa Magdalena.
Nou participants han gaudit de l’edició
d’aquest any del campionat, en el qual Domingo Sorlí, s’ha alçat amb el primer premi. Manuel

Ludoteca Municipal

Infantil

Primer i segon de primària

Tercer i quart

Cinqué i sisé

Professors

Osuna quedava classificat en segona posició i
Amadeo Sorlí aconseguia el tercer lloc. Els magdaleners, Víctor Cervera i Esteban Moya s’adjudicaven el cinqué i vuité lloc, respectivament.
Finalitzada la competició i després del lliurament de premis els participants i membres de
l’organització van celebrar un dinar de germanor en el pavelló poliesportiu de Santa Magdalena.

Els esports olímpics protagonistes del Carnestoltes
L’alumnat del CEIP Albert Selma i la Ludoteca
Municipal de Santa Magdalena han celebrat Carnestoltes i ho han fet amb diferents disciplines
esportives com a protagonistes de la jornada,
ja que s’han volgut sumar a la gran festa de les
Olimpíades de Tòquio 2020, que se celebraran
aquest estiu.
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Piragüistes amb les seues canoes, atletes
que practiquen halterofília, tennistes, destacats
genets i surfers amb les seues taules han omplit
de colorit i diversió els carrers de Santa Magdalena, gràcies a tot l’alumnat de la Ludoteca
Municipal i CEIP Albert Selma.
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Santa Magdalena celebra una intensa
II Setmana de la Dona
Santa Magdalena iniciava els actes de la
II Setmana de la Dona i ho feia amb diferents
activitats enfocades a reconéixer a la figura de
la dona. Els usuaris i usuàries de l’’Espai Respir’
han elaborat un total de 360 papallones violeta.
Sota el lema, “El Batec de les Papallones” han
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repartit aquestes papallones contra la violència
de gènere i han realitzat una pancarta, que ha
sigut portada pels seus membres fins a l’Auditori Municipal, lloc en el qual s’ha celebrat un
recorregut interactiu amb el títol, ‘Descobrint
algunes dones de la història de Castelló’.
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El Centre Dona Rural Sant Mateu ha sigut
l’encarregat de mostrar algunes de les històries
més representatives en les quals les dones han
sigut protagonistes a la província de Castelló i
que formen part del “Itinerari Dones Immortals
de Castelló”. En finalitzar s’ha realitzat un photocall feminista.
Però els més xicotets també han sigut protagonistes. D’aquesta manera, l’alumnat de la
Ludoteca Municipal i activitats extraescolars del
CEIP Albert Selma, en estreta col·laboració amb
les monitores de tots dos centres, han elaborat
una pancarta amb frases al·lusives a la figura de
la dona i amb el lema “Lluitar per la Igualtat. Tots
els dies són 8 de març”. Aquesta pancarta s’ha
col·locat a la façana de l’Ajuntament.
D’altra banda, i amb l’ajuda, tant de l’alumnat
com dels familiars i veïns que han assistit a l’acte
i utilitzant els seus cossos han construït un gran
llaç de color rosa i han format la frase “Dia de la
dona”.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha
agraït la implicació dels més xicotets en un acte,
tan especial i significatiu, amb el qual s’ha buscat la sensibilització de tot l’alumnat.
Els actes, però continuaven amb la lectura
del manifest, en el qual el consistori es compromet a continuar elaborant polítiques d’igualtat
de caràcter transversal, a impulsar polítiques
que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat, així com la no discriminació de la dona, propiciant l’eliminació de polítiques, que de forma
encoberta es donen en determinades professions.

Prop de 50 persones participen en la
II Marxa Senderista del Dia de la Dona
El Parc Natural de la Serra d’Irta, en col·laboració amb els Ajuntaments de Santa Magdalena
de Polpís i Alcalà de Xivert-Alcossebre, ha organitzat una nova edició de la Marxa Senderista
del Dia de la Dona, en la qual van participar
prop de 50 persones.
El programa s’iniciava a les 7.30 h amb una
degustació de café i pastes en el CESAL d’Alcalà
de Xivert. Posteriorment, la regidora de Benes-

tar Social i Igualtat, a l’Ajuntament d’Alcalà de
Xivert, Marien Traver, acompanyada d’edils del
consistori d’Alcalà i de l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, feia lectura del manifest del
Dia de la Dona. Finalitzada la lectura, es va donar inici a la marxa, que uneix els dos castells, el
de Xivert i el de Polpís, amb una distància aproximada de 18 quilòmetres.
Els senderistes van gaudir d’una gran jornada

“Com a Ajuntament ens comprometem i animem a la resta d’institucions a continuar treballant per la igualtat i a avançar en el desenvolupament de polítiques per la igualtat i contra
la violència masclista i de gènere”, ha explicat
Sergio Bou.

Xarop Teatre tanca
la II Setmana de
la Dona amb
“El conte de l’àvar”
L’Auditori de Santa Magdalena
acollia un dels actes de la II Setmana de la Dona, destinats al públic
familiar. D’aquesta manera, Xarop
Teatre, la companyia que dirigeix
Carles Benlliure, va posar en escena “El conte de l’Àvar”, la història
d’un home que dirigeix la seua fàbrica, maltracta animals i persones
que treballen per a ell. En un lloc secret guarda
els seus diners que només gasta per a satisfer-se a si mateix. Un dia apareix una dona demanant treball, ell s’aprofita de la seua necessitat, li paga poc i la maltracta, així i tot ella li tracta
amb molt d’afecte i li convida a menjar a la seua
casa, però ell segueix igual. Un dia, ella es transforma en una Elfa i li fa veure com es comporta,
li fa viure el que fa a uns altres i, finalment, li
mostra el seu futur com a ancià, en cadira de
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rodes i maltractat pel seu cuidador, esperant
només la mort… Això fa que ell canvie i s’adone
que una altra manera de viure és possible.
El públic assistent a la representació va gaudir d’un magnífic espectacle, amb un missatge
ple de càrrega emocional, amb valors com la
humilitat com a protagonistes de la representació. Finalitzada l’actuació el públic va poder
realitzar-se fotografies amb les titelles i personatges, que van formar part de l’espectacle.

65

Santa Magdalena acumula més de 240 l/m²
Santa Magdalena ha viscut amb intensitat
l’últim temporal de pluges, que travessava tota
la província de Castelló. De fet, segons les dades
facilitades per AVAMET, Santa Magdalena ser el
segon municipi de la província de Castelló amb
majors precipitacions, concretament es van registrar 154 l/m² i en total es van acumular més
de 240 l/m², segons les dades facilitades per
Ximo Vives, veí de la població, que disposa d’estació meteorològica.
de contacte amb la naturalesa i amb dues fortaleses templeres com a protagonistes, Xivert i
Polpís, en ple Parc Natural de la Serra d’Irta.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha

Les fortes precipitacions van portar com a
conseqüència, el tall al trànsit de l’avinguda del
Riu, al pas de la rambla d’Alcalà, ja que aquesta
rambla baixava amb un gran cabal d’aigua. De la
mateixa manera, des de l’Ajuntament de Santa
Magdalena informaven que es tallava al trànsit
el camí que va a la Salzadella, ja que la Rambla
del Mas, també baixava amb molt de cabal. I és
que, pràcticament tots els barrancs de la població passaven amb una gran quantitat d’aigua.

qualificat la jornada “d’extraordinària, ja que el
dia ens ha acompanyat i hem pogut gaudir de
la gran bellesa natural que tenim en tots dos
termes municipals, i tot això en un dia tan important com el de la Dona”.

La Ludoteca proposa activitats motivacionals a les famílies

Santa Magdalena segueix la seua vida diària,
malgrat el confinament nacional i no deixen de
realitzar-se, des de tots els àmbits, diferents
propostes, amb les quals passar aquests dies a
casa. En aquest sentit, les monitores de la Ludoteca Municipal proposaven a les famílies del seu
alumnat, una sèrie d’activitats motivacionals,
per a realitzar tots i totes a casa. Així, la primera d’elles fou l’elaboració d’un divertit cartell o
pancarta amb un arc de sant Martí i un missatge
d’ÀNIM tipus: “TOT ANIRÀ BÉ” o “TOT EIXIRÀ BÉ”.
La iniciativa ha sigut molt ben acollida i totes les
famílies s’han bolcat en aquesta idea.
A més, són moltes les llars de Santa Magdalena, que porten dies realitzant pancartes,
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que llueixen des de fa uns dies en finestres i
balcons, demostrant d’aquesta manera, que els
més xicotets i les seues famílies estan al costat
dels que més estan patint l’atac de la Covid-19.
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La farmàcia ofereix servei
a domicili durant el
confinament
La farmàcia de Santa Magdalena ha disposat
de servei de dispensació de medicaments a domicili, durant el confinament, per als col·lectius
més vulnerables, tal com informava la seua propietària, Carmen Ramos. En aquest sentit, des
de la farmàcia de la localitat es va estar pendent
de totes les persones, que seguien tractament
crònic i si es detectava que no havien passat a
recollir els medicaments, des de l’establiment
es feia tot el possible, per a dispensar-los el
que van necessitar. Al mateix temps, des de la
farmàcia també es van posar en contacte amb
el personal del Servei d’Atenció Domiciliària de
l’Ajuntament, perquè també elles pugueren

La Covid-19 obliga
a suspendre els
esdeveniments esportius
del mes de maig

portar els medicaments fins als habitatges de
les persones, més majors del municipi.
“No volem que ningú quede desatés i per
descomptat volem evitar que, els col·lectius més
vulnerables s’exposen al contagi de la Covid-19”,
explicava la farmacèutica.

Suspesa la festivitat de Sant Vicent
L’Ajuntament de Santa Magdalena, a través
d’un decret d’alcaldia, informava de la suspensió de tots els actes de la festivitat de Sant Vi-

cent, que s’havien de celebrar entre el 18 i el
20 d’abril i que cada any organitza l’Associació
‘Amics de Sant Vicent’, entitat a la qual es va comunicar aquesta decisió.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou,
recordava a la població que en virtut del RD
463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma, en
el seu article 10.5, se suspenien festes populars,
revetles i desfilades. Així, després de les successives pròrrogues de l’Estat d’Alarma i complint
el seu article 10.5 “fem públic aquest decret per
al coneixement de tota la població sobre la suspensió de la festa local de Sant Vicent”.

El mes de maig, és un dels mesos amb més
afluència d’esdeveniments esportius en Santa
Magdalena. De fet i com és tradicional, divendres 1 de maig, estava prevista la celebració de
la Reunió Provincial de les Escoles de Ciclisme,
que organitzava el Club Ciclista Esports Balaguer de Benicarló en Santa Magdalena i que
reunia a més de 150 xiquets i xiquetes de tota
la província. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, ha explicat que “quan es va decretar
l’Estat d’Alarma i es va iniciar la crisi sanitària,
ens vam posar en contacte amb el club per a
suspendre aquesta prova, que cada any acollim
en la nostra localitat”.
A més, també durant el mes de maig, Santa
Magdalena celebrava la seua Marxa senderista
pel terme municipal, que cada any registra una
participació de més de 200 caminants, un esdeveniment que també ha hagut de ser suspès, en
virtut del compliment de les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat.

L’alcalde de Santa Magdalena mostrava el
seu suport als organitzadors d’aquests esdeveniments esportius i els emplaçava i animava
perquè l’any vinent es puguen realitzar sense
cap tipus de problema.

Lliurament d’orles de la
Ludoteca Municipal
La Ludoteca Municipal tancava el seu curs
2019/20 i ho feia amb l’acte de lliurament d’orles, tant als alumnes de P2 com de P1, que hi
han finalitzaven els seus estudis en el centre.
Finalitzat l’Estat d’Alarma, les mestres van voler
tindre un detall amb tot el seu alumnat i mantenint la distància de seguretat i les condicions sanitàries, que marca tant el Govern com la Generalitat, entregaven en un espai obert, tal com és
la plaça de Mossén Paco, les orles de fi de curs.
Es tracta d’un senzill acte, però carregat
d’emoció, sobretot per a les famílies dels xiquets i xiquetes, que tanquen la seua etapa
preescolar.
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Santa Magdalena celebra el dia de la seua patrona

Santa Magdalena ha celebrat la festivitat de
la seua patrona, Maria Magdalena, i ho ha fet
amb una missa en el temple parroquial. A pesar
que enguany, a causa de la Covid-19, l’Ajuntament ha decidit suspendre les Festes Patronals,
en un dia tan assenyalat es va celebrar la missa
en honor de la patrona de la localitat.

Complint en tot moment les restriccions
d’aforament i guardant la distància de seguretat, els magdaleners i magdaleneres celebraven
amb emoció la festa de la seua patrona. L’acte comptava amb la presència de l’alcalde de
Santa Magdalena, Sergio Bou, així com diversos
edils del consistori.

Santa Magdalena tanca la programació del
9 d’Octubre amb titelles i una exposició de pintura

Santa Magdalena ha tancat la programació, organitzada per la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de la localitat, per a celebrar el 9
d’Octubre, amb un cap de setmana replet d’activitats culturals per a tots els públics.
La Capella acollia una exposició de l’alumnat del curs de pintura de Maite Baldrich. En
la mostra es va poder observar la gran faena,
tant d’adults com dels més xicotets, ja que Baldrich compta amb un grup també de xiquets i
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En els baixos de l’Edifici Social es va poder
contemplar una xicoteta mostra de diferents titelles, fetes per la companyia Cebe Muntatges
Teatrals de forma totalment artesanal. Al mateix temps, i durant més de dues hores, els més
xicotets van poder elaborar les seues pròpies
titelles, en un taller, que va comptar amb gran
acceptació. El fermall final d’aquesta jornada de
titelles, el va posar la representació, a l’Auditori
Municipal, de l’obra, ‘El Pirata Barba’ de la companyia, Xarop Teatre. La programació, cal recordar que s’iniciava el dia 9 d’octubre, amb la re-

presentació teatral, El Fantasma del meu marti,
a l’Auditori de la localitat i l’apertura d’un mostra
d’il·lustracions gràfiques, a la Capella, de Goyo
Rodríguez, Diari de la Quarentena.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, assenyala que: “estem molt satisfets amb la resposta que ha tingut la programació del 9 d’Octubre, una programació cultural que, ens ha servit
per a, en temps de pandèmia, veure que com
organitzar diferents esdeveniments que, siguen
segurs per a la població i ens permeten estar en
contacte amb el món de la cultura”.

La localitat entra a formar part de l’Associació Valenciana
de la Meteorologia (AVAMET)

xiquetes, que s’han iniciat en el món de les arts
pictòriques i que, al costat del grup adult, han
demostrat la gran capacitat creativa dels magdaleneros i magdaleneres.
D’altra banda, el dissabte, 17 d’octubre i dins
del circuit Titellavolta de la Diputació de Castelló, l’Edifici Social de Santa Magdalena, acollia
una interessant i divertida jornada sota el títol,
‘Temps d’Objectes Animats’, en la qual les titelles foren les protagonistes.

Santa Magdalena ha entrat a formar part de
l’Associació Valenciana de la Meteorologia (AVAMET), gràcies al magdalener, Ximo Vives, que
s’ha incorporat com a soci de l’entitat, la qual

cosa significa que la seua estació meteorològica
ja és membre de la meteoxarxa.
AVAMET és una associació valenciana, que
fomenta l’afició a la meteorologia com a servei
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d’instrucció individual, de comunicació entre
afeccionats i estudis tècnics entre persones que
s’interessen per aquesta ciència amb caràcter
exclusivament personal i sense finalitats de lucre. Aquesta entitat i els seus socis col·laboren
de manera altruista i solidària en la realització
de projectes realitzats amb la meteorologia, tal
com ho fa el magdalener, Ximo Vives, que des
de fa uns anys i gràcies a la seua estació meteorològica, aporta constantment tot tipus de
dades relacionades amb la meteorologia del
municipi.
En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar
un servei més a tots els veïns i veïnes de San-

ta Magdalena, l’Ajuntament, a través de la seua
pàgina web ofereix un enllaç a l’estació meteorològica de Vives, que al mateix temps està dins
d’AVAMET. Així, s’ofereix informació actualitzada
cada 5 minuts de la temperatura, la pressió, les
precipitacions, així com altres aspectes d’interés
relacionats amb la meteorologia.

Santa Magdalena inicia les classes de pintura per a adults

D’aquesta manera, des de l’entrada de Vives en AVAMET, Santa Magdalena s’ha convertit
en un dels punts de referència en el Maestrat,
quant a dades relacionades amb la meteorologia. De fet, són constants les referències a Santa
Magdalena en espais especialitzats de la cadena autonòmica À Punt.

El Parc Natural de la Serra d’Irta ofereix la possibilitat de
visitar el paratge amb la cadira CRAN

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Magdalena ha posat en marxa, un any
més, les classes de dibuix i pintura per a adults,
que imparteix l’artista local, Maite Baldrich i que
són totalment gratuïtes.
Durant aquest curs, les classes de dibuix
i pintura es realitzen a l’aula del primer pis de
l’Edifici Social, els dilluns i dijous, de 15,30 a
17.30 h i estan obertes a qualsevol persona,
que tinga inquietuds artístiques. La professora
de pintura, d’altra banda, explica que gràcies a
aquestes classes s’estimula la psicomotricitat.

Qualsevol persona que estiga interessada
a inscriure’s a aquestes classes pot passar per
les oficines de l’Ajuntament per a obtindre més
informació o bé assistir els dilluns i dijous directament a l’Edifici Social, en l’horari en el qual
s’imparteix el curs.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, per
part seua, comenta que: “hem iniciat el curs i
l’hem fet en aquesta aula de l’Edifici Social, ja
que així podem garantir la distància de seguretat de tot l’alumnat, al mateix temps que complim amb totes les garanties higièniques”.

La Ludoteca Municipal de Santa Magdalena
es vist de Nadal
El Parc Natural de la Serra d’Irta informa, que
dins del Projecte d’Integració Social a través de
l’accessibilitat al Medi natural, durant els mesos
de novembre i desembre disposen de cadires
tot terreny, que permeten a qualsevol persona
amb mobilitat reduïda o nul·la practicar senderisme, sempre amb l’ajuda d’almenys de dos a
quatre acompanyants.
Qualsevol centre educatiu, que tinga entre el
seu alumnat una persona amb mobilitat reduïda o nul·la, associació relacionada amb persones amb mobilitat reduïda, centre excursionista
o empreses que desitgen realitzar una activitat,
així com veïns i veïnes que tinguen mobilitat reduïda i vulguen visitar el parc, poden posar-se
en contacte amb el parc per a sol·licitar aquest
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servei (964 336791). En el cas de Santa Magdalena, qualsevol persona, que desitge utilitzar
aquesta cadira pot també demanar aquest servei, a les oficines de l’Ajuntament.
El Parc Natural de la Serra d’Irta ofereix dues
rutes per a realitzar amb la cadira CRAN, una
que parteix de cala Mundina i una altra que
s’inicia en el mirador de la Torre Badum.
Al mateix temps, des de la direcció del parc
informen que, qualsevol persona que vulga
ser voluntària i vulga col·laborar en el projecte,
‘Pugem amb tu’, per a acompanyar als usuaris
i usuàries d’aquestes cadires, pot posar-se en
contacte amb el parc cridant al Centre d’Interpretació de la Serra d’Irta 964 336 791.

L’alumnat de la Ludoteca Municipal de Santa
Magdalena de Polpís ha gaudit, durant els dies
previs a l’arribada de Nadal, d’una decoració típica d’aquestes festes. Les monitores, després

de molts dies d’intens treball van engalanar la
instal·lació amb motius nadalencs, en els quals
els xiquets i les xiquetes que assisteixen a la Ludoteca són els principals protagonistes.
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Laura Lara Muñoz guanya
el primer premi del concurs
de postals nadalenques
La regidoria de Cultura ha organitzat, un
any més, el concurs de postals nadalenques.
L’alumna d’infantil, 3 anys, Laura Lara Muñoz, ha
sigut la guanyadora, mentre que Paula Butnari,
de 6é de primària ha aconseguit el segon premi
i Aitana Pegueroles el tercer premi. El dibuix de

Laura Lara és el que enguany ha felicitat Nadal
a tot el veïnat de Santa Magdalena.

El Patge Reial recull les cartes de les xiquetes i xiquets
El Pare Noel visita el CEIP Albert Selma
i la Ludoteca Municipal
Amb totes les mesures higièniques i sanitàries, que marca
el govern autonòmic i el central, el Pare Noel, ha visitat el
CEIP Albert Selma i la Ludoteca
Municipal de Santa Magdalena, per tal que tot l’alumnat
puga vore’l durant una bona
estona, complint així els desitjos dels més petits. El Pare
Noel ha visitat per tant, tot i la
pandèmia, als escolars per desitjar-los també un feliç 2021.
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El dia 2 de gener de 2021 Santa Magdalena
rebia al Patge Reial, en un acte organitzat per
l’Associació Juvenil, ‘Pont de l’Agüelo Queixalet’,
en col·laboració amb la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Santa Magdalena.

L’auditori de la localitat, va acollir aquest senzill acte, en el qual els més xicotets i xicotetes
de la casa van depositar les seues cartes en la
bústia, que li serà entregada a Melcior, Gaspar i
Baltasar perquè puguen complir amb els desitjos dels xiquets i xiquetes de Santa Magdalena.
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pluviometria

Dades facilitades per Ximo Vives

Any excepcional!, seria la millor manera de
qualificar aquest any respecte als registres de
pluja. Els 1.186,7 l/m² acumulats des de desembre/2019 fins novembre/2020, ho diuen tot.
Molt poques vegades ens trobarem en un
mateix any els temporals tan intensos viscuts,
primer amb la borrasca “Glòria” -del 19 al 21
de gener- deixant 200,8 l/m², suficients per a fer
eixir la rambla d’Alcalà durant 6 dies al pas per
la nostra població. Històric temporal que es recordarà per les intenses nevades al nostre interior i sobretot per les greus destrosses per tota
la costa mediterrània. El segon temporal, no
menys intens, van ser els 313,8 l/m², acumulat
de rècord entre el 30 de març i l’1 d’abril. Pluges
que van moure novament la rambla, en aquest
cas durant 9 dies més. I el tercer, els 104,0 l/m²
del 4 al 7 de novembre.
Important documentar que a principis de
juliol, la pluja acumulada de 12 mesos era de

1.316,0 l/m² –(del 3/07/2019 al 2/07/2020)-,
quantitat que supera el doble de la mitjana en
un any natural.
Respecte a les temperatures, un hivern “molt
curt” va registrar el 14 de gener la mínima anual
de -0,9 °C. En tres matinades la temperatura va
baixar dels 0 ºC al centre del poble i només en
una jornada, la màxima no va superar els 10 ºC.
L’estiu, amb 30 nits “tropicals” (temperatura
mínima >20 ºC), va registrar l’1 d’agost la màxima anual de 35,5 ºC. En 17 dies la temperatura
màxima va ser superior als 32 ºC.
Respecte al vent, només s’ha registrat una ràfega superior als 75 km/h.
Altres fenòmens atmosfèrics: fins a 19 tronades s’han apropat al poble, ninguna d’elles ha
vingut acompanyada de granís i tan sols en dos
matins s’ha observat boira, ninguna d’elles important.

VALORS EXTREMS (fins novembre de 2020)
PLUJA MÀXIMA DIÀRIA

158,0 l/m2

1-abril-2020

PLUJA MÀXIMA TEMPORAL

313,8 l/m

2

30-març / 1-abril

PLUJA MÀXIMA MENSUAL

261,3 l/m

2

març-2020

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA

35,5 °C

1-agost-2020

17,00 h

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA

-0,9 °C

13-gener-2020

09,10 h

TEMPERATURA MÀXIMA DIÀRIA MÉS BAIXA

8,9 °C

20-gener-2020

00,10 h

TEMPERATURA MÍNIMA DIÀRIA MÉS ALTA

23,1 °C

29-juliol-2020

02,30 h

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS ALTA

28,1 °C

31-juliol-2020

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS BAIXA

5,7 °C

20-gener-2020

ÍNDEX CALOR MÉS ALT

40,4 °C

1-agost-2020

13,40 h

SENSACIÓ TÈRMICA MÉS BAIXA

-0,9 °C

13-gener-2020

09,10 h

VENT RAFEGA MÀXIMA

75,6 Km/h

6-març-2020

14,00 h

VENT VELOCITAT MITJANA DIÀRIA MÀXIMA

19,2 Km/h

2-març-2020

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÀXIMA

1035,2 hPa

23-febrer-2020

00,10 h

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA

990,6 hPa

2-octubre-2020

13,20 h

DIES AMB TRONADES

19 dies

DIES AMB VENT FORT (>75 Km/h.)

1 dia

DIES AMB BOIRA POC INTENSA

2 dies

CLIMATOLOGIA
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Telèfons d’interés
Ajuntament
Oficines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agutzil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcaldia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telèfons associacions locals
964 415 070
964 415 162
686 465 314
626 058 211

Mestresses de Casa. . . . . . . . . . . . 964 415 141

Centre de Salut
Santa Magdalena. . . . . . . . . . . . . . . . 964 158 140

Associació de Puntaires. . . . . . . . 964 415 147

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

Agrupació Musical
Santa Magdalena. . . . . . . . . . . . . . 649 558 855

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

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

Motoclub de bar en bar. . . . . . . . 616 309 688

Emergències. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

PLENS
de l’ANY 2020
A continuació, detallem els plens celebrats a la població al
llarg del 2020 i en els que s’ha donat compte de tota classe d’informacions, relacionades amb els acords adoptats pel consistori.

Grup de Danses
Madaleneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 305 743

Estació de Servei (CEPSA). . . . . . . 964 415 269

Bombers de Benicarló. . . . . . . . . . 964 460 222
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AMPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 058 699

plens

AFIVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 588 395
Delegació local AECC. . . . . . . . . . . 691 815 960

21 de febrer de 2020
L’Ajuntament de Santa Magdalena aprovava en ple, el 21 de febrer, el pressupost per al present exercici, amb els vots a favor del PSOE i l’abstenció del
regidor del PP. Els comptes magdaleners estan xifrats en 2.267.130 € en el
capítol d’ingressos i 2.205.219 €, pel que fa a despeses, sent d’aquesta manera el “pressupost més important de la història de Santa Magdalena, tant per la
quantia econòmica com per la inversió”, segons ha afirmat l’alcalde de Santa
Magdalena, Sergio Bou.
Al mateix temps, el consistori magdalener, ha aprovat per unanimitat una
moció en la qual se sol·licita al govern que: es permeta la circulació per la
n-340 de camions de 4 o més eixos des de i cap al primer accés a l’ap-7 disponible en la direcció de la marxa en els següents supòsits: entrada i eixida
del domicili del vehicle o conductor, entrada i eixida del lloc de càrrega i descàrrega de les mercaderies transportades i entrada i eixida d’establiments de
serveis situats fora de l’autopista. A més, es demana que es declare el tram
de la n-340 entre Torreblanca i Peníscola com a zona de descans de l’ap-7.

5 de juny de 2020
De forma extraordinària, el ple de l’Ajuntament va donar llum verda, el 5
de juny, a la política de seguretat de la informació, dins de l’Esquema Nacional
de Seguretat, que vetla per la protecció de les dades que s’empren a l’Ajuntament de Santa Magdalena. Al mateix temps, es va acordar sotmetre a informació pública, per unanimitat, el projecte d’obres d’adequació amb ampliació
del CEIP Albert Selma al perfil de 2 aules d’infantil, 4 de primària, menjador i
espai per a la pràctica de l’Educació Física.
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Subvencions amb el vistiplau
aprovades 2020

3 de juliol de 2020
El plenari de l’Ajuntament de Santa Magdalena es va reunir de forma extraordinària i urgent, el dia 3 de juliol per tal d’aprovar el Pla Local de Prevenció
d’Incendis, convertint-se d’aquesta manera en un dels primers municipis de
la província de Castelló en disposar d’aquesta eina, que permet treballar en
tota classe d’aspectes destinats a la prevenció d’incendis.

17 de juliol de 2020
L’Ajuntament de Santa Magdalena es reunia de manera extraordinària, el
17 de juliol de 2020, per tal de convocar la contractació de la reforma de les
escoles per tal d’avançar el programa escolar sense barracons. Aquest punt
fou aprovat per unanimitat de tots els presents.

7 d’octubre de 2020
El 7 d’octubre de 2020 es reunia el plenari de l’Ajuntament de Santa Magdalena per tal d’aprovar l’expedient de modificació de crèdit i el compte general de 2019. També es va donar el suport de l’Ajuntament de Santa Magdalena a la modificació dels Estatuts del Consorci del Pla Zonal de Residus de
la Zona I. Finalment, es va procedir a realitzar la contractació de les obres del
Pla Edificant.

13 de novembre de 2020
El plenari de l’Ajuntament de Santa Magdalena aprovava l’adhesió del consistori a la Mancomunitat Castelló Nord i es modificava l’IBI urbà per al pròxim
exercici. Així, l’any vinent entrarà en vigor una reducció de l’IBI urbà, passant
del 0.95% de tipus impositiu al 0.85%.
Aquesta reducció ha sigut aprovada per unanimitat del ple i ve motivada,
segons Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, “pel fet que des del consistori hem aconseguit, durant aquest any, reduir al màxim les despeses corrents,
amb la finalitat de poder realitzar un reajustament de l’IBI urbà, que repercutirà en una rebaixa del pagament de les contribucions dels nostres veïns
i veïnes, ja que som conscients de les greus dificultats econòmiques per les
quals passem, originades per la pandèmia de la Covid-19”.

30 de novembre de 2020
El ple de l’Ajuntament de Santa Magdalena donava llum verda als dies festius locals per a l’exercici 2021, que seran el 12 d’abril i el 22 de juliol, mentre
que també s’ha aprovat el Pla de Seguretat i Salut en el treball del Pla Edificant.
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SOL·LICITADES

COSTE
A JUSTIFICAR

APROVADES

01

SERVEIS SOCIALS GENERALS
GENERALITAT VALENCIANA

29.100,00 €

29.100,00 €

29.100,00 €

02

PLA DE COOPERACIÓ PROVINCIAL CS-135.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

90.900,00 €

90.900,00 €

90.900,00 €

03

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GENERE. MINISTERI

826,70 €

826,70 €

826,70 €

04

ESTRATÈGIA PROVINCIAL FOMENT DE
L’OCUPACIÓ. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

05

MILLORA I COMPETITIVITAT DELS
RECURSOS I DESTINS TURÍSTICS. GENERALITAT
VALENCIANA

31.386,12 €

28.770,61 €

10.000,00 €

06

SERVEIS SOCIALS DE BASE.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

23.078,19 €

23.078,19 €

20.819,98 €

07

EMCORP 2020. GENERALITAT VALENCIANA

30.000,00 €

18.419,34 €

18.419,34 €

08

EMERGE 2020. GENERALITAT VALENCIANA

36.250,00 €

36.250,00 €

36.250,00 €

09

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS. GENERALITAT VALENCIANA

3.339,00 €

3.049,20 €

3.049,20 €

10

PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2020.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

9.085,98 €

6.333,00 €

6.333,00 €

11

INICIATIVES DE BENESTAR SOCIAL

24.292,00 €

12.195,88 €

12.195,88 €

12

LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE.
GENERALITAT VALENCIANA

2.662,00 €

2.662,00 €

959,36 €

13

AUTONOMIA PERSONAL.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

7.008,00 €

7.008,00 €

7.008,00 €

14

DESPESA DERIVADA DEL COVID-19

11.376,00 €

11.376,00 €

11.376,00 €

15

PEIS COVID-19

1.395,00 €

1.395,00 €

1.395,00 €

16

AVALEM JOVES. GENERALITAT VALENCIÀ.

54.000,00 €

17.500,00 €

17.500,00 €

17

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
GENERALITAT VALENCIANA.

20.621,00 €

20.621,00 €

20.621,00 €

18

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

20.621,00 €

20.621,00 €

20.621,00 €

19

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
GENERALITAT VALENCIANA

18.060,00 €

4.647,84 €

4.647,84 €

TOTAL SUBVENCIONS 2020

414.000,99 €

334.753,76 €

312.022,30 €

81

Altres subvencions sol·licitades
per l’Ajuntament i pagades
íntegrament per altres
administracions realitzades en 2020
1

SUBMINISTRAMENT D’INSTAL·LACIONS EDUCATIVES
DE CARÀCTER PROVISIONAL. (MUNTATGE, ARRENDAMENT
I DESMUNTATGE). AULES PREFABRICADES

2

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

135.616,03 €

1.380.000,00 €

3

MILLORA ENERGÈTICA DE LA CONNEXIÓ
DEL POU DE LA CANONJA AMB EL
NOU DIPÒSIT DE LES PEDRERES

122.495,38 €

4

ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DEL COL·LEGI PÚBLIC ALBERT SELMA

325.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS REALITZADES
PER ALTRES ADMINISTRACIONS

2

MILLORA, AMPLIACIÓ O REPARACIÓ D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES. GENERALITAT VALENCIANA
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS. GENERALITAT VALENCIANA
TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES

DEFUNCIONS
MARÍA CERVERA LLUCH

30/01/1936 al 03/01/2020

FRANCISCA SOLÉ PAVIA

23/02/1930 al 27/01/2020

FERNANDO CAMPOS MARCO

18/03/1937 al 03/02/2020

VICENTA COLOM ORTIZ

05/04/1931 al 09/03/2020

JOSE JOAQUIN BENASSAR SOLSONA

28/02/1958 al 07/07/2020

MANUEL LACRUZ FERRERES

14/02/1937 al 15/07/2020

JOSEFINA COLOM PALOMO

18/05/1943 al 24/07/2020

JOSÉ MARÍA MARÍN MARÍN

24/02/1930 al 18/09/2020

REMEDIOS SOSPEDRA AICART

08/07/1928 al 11/11/2020

FRANCISCA CALDUCH MOYA

06/08/1932 al 30/11/2020

NAIXEMENTS

1.963.111,41 €

Subvencions no concedides en 2020
1

ANY 2020

157.831,04 €
93.910,28 €
251.741,32 €

BLANCA MOLDOVAN MARZAL

16/01/2020

IHSANE FTOUHI

18/01/2020

SALAH EDDINE FTOUHI

18/01/2020

UNAI BEL GARCIA

31/01/2020

BLANCA PUIG DEL VAL

03/04/2020

ÍZAN ARNAU VAN KAMPEN

09/05/2020

IRENE SEBASTIÁN PITARCH

04/08/2020

JAUME MOYA PUIG

07/09/2020

LINA COLMEIRO PITARCH

04/10/2020

ELENA MAURA PITARCH

13/10/2020

MAIA CASTELLANO ESCRIG

15/10/2020

GERAI BOU JIMENEZ

28/10/2020

MATRIMONIS
VICENTE JOAQUIN MIRALLES RODA
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Segueix-nos a:

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

