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L’ajuntament els desitja
un feliç any 2022

salutació
Estimats veïns i estimades veïnes, com tots
els anys per aquestes dates vull explicar-los
tot el treball realitzat, amb molt d’esforç i
amb les dificultats pròpies de la pandèmia
de la COVID-19, que malauradament no ha
acabat, projectes ja finalitzats i projectes
posats en marxa, pel govern municipal, i per
les nostres associacions, que podran veure
amb tot detall en aquest complet BIM 15.
Un any, aquest 2021, després de l’any més
dur per la pandèmia sens dubte, que passarà com un any on hem hagut d’acostumar-mos a relacionar-mos de forma diferent, que de segur ens ha canviat la forma
de vida col·lectiva, per aquesta pandèmia
de la COVID-19 i que ha continuat produint
molt de dolor i canvis en les nostres vides. A
pesar de totes aquestes dificultats des del
govern municipal hem mantingut multitud de reunions, telemàtiques en moltes
ocasions, per tal de continuar avançant i
poder fer realitat aquelles reivindicacions
històriques que tenim com a poble, sempre des de la proximitat a tots vostés, amb
un fort treball d’informació i comunicació,
estan molt pendents de la pandèmia. Hem
pres decisions, que sens dubte, han pogut
portar a la incomprensió, però que eren
més que necessàries per al conjunt dels veïns i veïnes del nostre poble.
Aquest any hem generat molts llocs de treball, sempre en col·laboració amb la resta
d’administracions, conscients de les dificultats ocasionades per aquesta pandèmia,
amb una aposta forta i decidida per part de
l’ajuntament, sempre pensant amb el millor per al nostre poble, llocs de treball que
han permés mantindre i millorar tots els
serveis bàsics essencials i el funcionament
de l’administració 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 any ja estem més
prop del deute zero. Tot i això, el període
de pagament a proveïdors continua reduint-se, pagant en aquest últim trimestre
a 24 dies, per tant, vull fer valdre tots els esforços col·lectius que hem fet des de l’ajuntament, però també de l’esforç de les diferents administracions que estan pagant en
temps i forma i gràcies a tot aquest treball
s’ha pogut fer realitat la reducció de deute
amb bancs i pagar, des que ens presenten
una factura un proveïdor, en poc més de
tres setmanes.
Aquest any, per culpa de la pandèmia hem
celebrat unes Festes Patronals, LA SETMANA CULTURAL I FESTIVA, basades en els actes de les nostres associacions i fent valdre
actes culturals i festius de la gent del nostre
territori, complint estrictament les mesures
de seguretat marcades per les autoritats
sanitàries en cada moment.
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 participació en les mateixes
i també agrair la seua comprensió.
Hem preparat els pressupostos municipals
per al 2022, 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 mantenint el tipus impositiu de
l’IBI d’urbana, 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-mos 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 bàndols 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 continuar millorant.
Des de l’Alcaldia ens hem reunit amb altres
administracions per tractar de fer realitat
aquells projectes, tan necessaris per a continuar avançant, que hem anat reivindicant
i que tots vostés poden recordar en les pàgines dels darrers BIMS, com tots coneixen
bé. Molts d’aquests projectes ja són una realitat, que podem disfrutar junts.
Amb el Pla de Diputació, Castelló 135: hem
continuat amb la finalització de dos grans
espais per a les diverses activitats de les associacions en la planta 2a de l’Edifici Social
45.650 € així mateix hem realitzat l’adequació de les Basses Històriques amb recursos
propis, gràcies a destinar l’altra part del pla
a despesa corrent, amb un pressupost de
17.490 €.
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,
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conjuntament amb maquinària finançada
amb recursos propis de l’ajuntament per
arreglar i millorar tots els camins que van
quedar en mal estat, deixant-los un any
més tots amb un bon estat de manteniment.
Seguint amb els camins hem tingut diverses reunions en les quals hem posat de
manifest la necessitat d’asfaltat del camí
rural que ens uneix amb Peníscola donant
continuïtat al que ja vam fer i fent l’asfaltat
del tram final amb la ratlla dels dos termes
municipals. Així mateix, estem treballant
per tal de fer realitat el reasfaltat d’alguns
camins que ja fa molts anys hem anat posant pegats.
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
s’ha licitat, però ha quedat deserta, 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 suposarà una inversió sostenible i de futur.
Dins del Pla Edificant de la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana,
una vegada aprovada l’adjudicació a l’empresa RAVI, des de la corporació estem fent
un ampli seguiment de les obres i molt
de treball administratiu per tal d’aprovar
les certificacions mensuals, (12 fins ara) de
l’obra d’ampliació amb adequació del col·
legi existent al perfil 2I+4P+ menjador+espai d’educació física. Obres que tenim previstes finalitzar per a pasqua i fer possible
que després de Sant Vicent puguem ja
tindre el nou centre educatiu en funcionament. Aquest és el col·legi, que mereixen
els nostres xiquets i les nostres xiquetes i
que la Conselleria tant ens ha ajudat amb el
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programa EDIFICANT que va dotar econòmicament, aquesta obra amb 1.380.128,33
€ així com 135.616,03 € més per a les aules
prefabricades per fer les classes durant la
construcció.
Un total d’1.515.744,06 € per tal de tindre el
col·legi que mereixem com a poble, per una
ensenyança de qualitat, sempre en les millors condicions possibles de present i sobretot de futur.
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, aquest 2021 hem
licitat, adjudicat i donat l’inici a l’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, a saber: 125.000 € en
l’any 2021 ja executat i 200.000 € que executarem aquest any 2022, amb la previsió
de finalitzar al mateix temps que les obres
del col·legi, fent un espai educatiu complet i
fent valdre tot el seu entorn per tal de fer-lo
més humà i que el puguem disfrutar tots
amb aquests vials singulars i semipeatonals.
Hem mantingut reunions amb la Direcció Territorial de Serveis Socials, de la conselleria d’Igualtat, per coordinar la posada
en marxa en aquest 2022 dins de la mapificació proposada des de la Conselleria i
l’acceptació per part de la Mancomunitat
Castelló Nord per tal que el nostre municipi
entre a formar part i així poder mancomunar serveis amb altres municipis, mantenint i ampliant els serveis socials.
Amb la Direcció General d’Administració
Local hem fet realitat en aquest 2022, la
millora de l’accessibilitat de la Casa Consistorial amb la col·locació de l’ascensor i tota
una reforma integral per ta de donar el millor servei administratiu possible als nostres

veïns i a les nostres veïnes una millora integral, finançada al 100% per la Generalitat
amb un import de 134.475,50 €.
Darrerament, hem mantingut reunions
amb el President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per tal de tractar el greu
problema que tenim en la rambla d’Alcalà
al seu pas per Santa Magdalena, donant
fruit i explicant-mos que en breu es passaran enquestes al nostre municipi i tornar a
reprendre un projecte que resulta molt necessari per a integrar la rambla com a patrimoni del nostre poble i no tindre sempre
que viure amb por cada volta que plou o
que s’anuncien gotes fredes.
En l’àmbit social, hem realitzat actuacions
amb les nostres associacions locals, sobretot en la nostra Setmana Cultural i Festiva
2021, i en la Programació de Nadal 2021, tot
evidentment adaptant-mos a les mesures
marcades per les autoritats sanitàries, a
causa de la pandèmia de la COVID-19.
Vull parlar de la nostra festa local Sant Antoni i manifestar que no ha estat possible
celebrar-la, ja que tal com la concebim de
sempre, amb tota aquesta germanor i jo diria la festa de la convivència per excel·lència
com a poble, resulta difícil de fer en aquests
moments, però estic segur que tornarem a
poder celebrar-la com cal. Per tant, us anime a tots perquè aquesta festa, quan puguem tornar a celebrar-la, continue sent un
èxit col·lectiu.
Tot açò és una explicació del que podran
veure en aquest BIM 15, com dic en un any
on hem treballat de valent, 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 saben vostès bé.
Per acabar, manifestaré que des de l’ajuntament continuem treballant per tindre
un poble millor per viure. Per això, cal insistir-los, que seguirem explicant com anem
fent, tot allò que aconseguim junts; sempre,
amb la major participació possible per poder fer del nostre poble, un municipi punter. En les decisions polítiques que prenem,
i portem anys complicats on hem tingut
que prendre moltes, no sempre encertem,
és clar, però escoltant-los, en tot allò que
permanentment ens fan arribar, sempre
amb aquesta proximitat, amb la dedicació i
esforç personal, diari i permanent de cadascú de nosaltres i amb aquesta informació
necessària, transparència i sobretot amb
el diàleg permanent, sabem que encara
podem millorar; aquesta és la política que
pensa en les persones i ho dic conscientment, de qui vol seguir millorant la convivència al nostre poble.
Per tot això, aprofite aquestes línies també per a participar encara més de la nostra
web municipal, la seu electrònica, bandos.
es, Twitter, Instagram i Facebook de l’ajuntament de Santa Magdalena de Polpís, perquè cal seguir millorant allò que fem, també en les noves formes de comunicar-nos i
relacionar-nos entre nosaltres.
El poble som tots i totes els que ací vivim,
i també els que tenim els sentiments arrelats a Santa Magdalena, és per això que
no ens cansarem de treballar i esforçar-nos
per aconseguir tot allò que faça del nostre
poble, un espai millor per a viure.
Moltes gràcies per aquesta col·laboració
permanent i que aquest any 2022 continuem avançant junts.

Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Polpís
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activitats
municipals

Santa Magdalena
contracta a un electricista
a través del programa
EMPUJU
L’ajuntament de Santa Magdalena a través del programa EMPUJU de la conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, que ha concedit una subvenció de 17.327 €, ha procedit a la contractació d’un jove, menor de 30 anys, que es
trobava en situació d’atur.
En aquest sentit, el consistori magdalener ha disposat d’un electricista, durant
2021, a jornada completa, que ha fet tasques de manteniment dins de la brigada
municipal.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
assenyala que: “un any més Santa Magdalena ha sigut beneficiària d’aquest programa
de la conselleria d’Economia, que ens permet formar a joves, que gràcies a aquesta

mena de treball s’especialitzen més en els
camps en els quals han realitzat un determinat tipus d’estudis”.

La brigada EMERGE esbrossa el barranc que uneix
la rambla d’Alcalà amb el ‘Mas de Pinyó’
ABANS

DESPRÈS
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L’ajuntament de Santa Magdalena, a través dels operaris de la brigada EMERGE, ha
dut a terme el desbrossament i neteja del
barranc, que uneix la rambla d’Alcalà amb
la coneguda zona del ‘Mas de Pinyó’.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “dins del Pla Local d’Emergències tenim fixats uns punts de la població,
que són susceptibles de riscos i a poc a poc,
a través d’aquesta brigada de prevenció

d’emergències actuarem en tots aquests
punts, que poden ser un focus tant d’incendis com d’inundacions”.
La brigada EMERGE està composta per
tres peons i un capatàs forestal i és finançada a través d’una subvenció de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana.

Avancen a bon ritme les
obres d’ampliació i millora
del CEIP Albert Selma
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, visitava durant el mes de gener, les
obres d’ampliació i millora del CEIP Albert
Selma, emmarcades dins del Pla Edificant
de la Generalitat Valenciana.
Bou explica que, “els treballs estan marxant al ritme previst i des de l’ajuntament,
mantenim una estreta col·laboració amb
l’empresa adjudicatària de les obres, per
a comprovar diàriament la bona execució
d’aquestes”.

El CEIP Albert Selma, una vegada executades les obres, disposarà de dues aules
d’infantil, 4 de primària, menjador per a 80
persones, distribuïdes en dos torns i espai
per a la pràctica d’educació física. Les obres
tenen una inversió, per part de la Generalitat Valenciana, de més d’1.300.000 €.

Llum verda al pressupost de Santa Magdalena
per a 2021
ELS COMPTES MUNICIPALS PER A 2021
SUPEREN ELS 938.333 €
L’ajuntament de Santa Magdalena aprovava el 8 de gener, per unanimitat, els pressupostos municipals per al 2021, en sessió
plenària extraordinària. Els comptes municipals del consistori magdalener, per al
present exercici, superen els 938.333 €,
dels quals el 25% (247.000 €), corresponen
al capítol d’inversions, mentre que el 15%
(64.000 €) es destinarà a l’amortització de
deute.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
assegura que es tracta “d’un bon pressupost, amb el qual fem una proposta clara
de manteniment dels serveis bàsics aconseguits a dia d’avui, sense renunciar a les
aspiracions que, ens porten a millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes,
garantint un futur millor per a la nostra localitat”.
En l’exercici 2021 es contempla una partida de 45.650 € per a la finalització de l’Edifici Social, així com altres 20.850 €, per a la
compra de material informàtic i mobiliari
per a la posada en marxa de les diferents
sales de la instal·lació. D’altra banda, “volem
millorar aquelles zones de Santa Magdalena, que estan més degradades, tal com és
el cas de les Basses”, apunta Bou. En aquest
sentit, s’inclou una inversió de 12.500 € per
a la reforma integral d’aquest entorn.
El primer edil magdalener comenta, que
les associacions continuaran disposant de
36.200 € per a la realització de diferents activitats, mentre que en el camp del Benestar Social i gràcies al finançament, tant de
la Generalitat Valenciana com de la Diputació de Castelló, s’ha consignat una partida
de més de 35.000 €.
L’ajuntament de Santa Magdalena, al
mateix temps, continua mantenint i consolidant les activitats extraescolars del
CEIP Albert Selma, l’Escola de Pintura per a
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adults i l’Escola Infantil, a més de donar suport també a l’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena.
D’altra banda, dins del Pla d’Ocupació
Local es destinaran 41.308 € per a seguir
amb la política municipal de reducció de
l’atur, a través de les contractacions temporals.
Per a aquest exercici 2021, i tenint en
compte la COVID-19, es plantegen “unes
festes segures i en les quals es respecten
les normes, que ens marquen les diferents
administracions”, ressalta Sergio Bou.
Durant la sessió plenària, el primer edil
magdalener, també va recordar que dins
d’aquest exercici es contempla una reducció de l’IBI Urbà, rebaixant el tipus impositiu del 0.95% al 0.85%.
Finalment, l’alcalde de Santa Magdalena va explicar que, “si bé el pressupost és
de 938.333 € acabarem gestionant més de
2.500.000 €, ja que s’està executant l’obra
d’ampliació i millora del CEIP Albert Selma,
de més d’1.300.000 € i també s’iniciaran les
obres de tot el perímetre del col·legi, que finança la Generalitat, però que gestionem
des de l’ajuntament i que en aquesta anualitat ascendeixen a 125.000 €, mentre que
per al 2022 es destinen 200.000 €. A més,
també es contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el dipòsit d’aigua de
‘Les Pedreres’”.

9

L’Obsedi Maestrat
Litoral posa en
marxa orientació
laboral en línia
El Pacte Territorial per
l’Ocupació Maestrat Litoral,
del qual forma part Santa
Magdalena, al costat d’altres 6 localitats, informa que
s’ha posat en marxa orientació laboral en línia. D’aquesta manera,
totes les persones interessades a obtindre
aquesta orientació poden enviar els seus
dubtes i preguntes per correu electrònic
(obsedilaboral@gmail.com) o a través del
perfil de Facebook del Pacte Territorial
(Facebook.com/obsediml).

Adhesió al fons de cooperació COVID-19
de la Generalitat Valenciana
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, anuncia que l’ajuntament de la localitat s’adherirà al fons de cooperació COVID-19
de la Generalitat Valenciana, que oferirà
als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, capacitat econòmica per a ajudar a les
empreses i els autònoms, que estan patint
greument els efectes de la pandèmia.
Des de l’Obsedi es pretén oferir informació i orientació sobre eines i tècniques de
cerca d’ocupació i vies d’accés i intermediaris del mercat de treball. I és que, l’objectiu
no és un altre que millorar les possibilitats
d’inserció laboral de totes les persones que
formen part del territori del Pacte per l’Ocupació Maestrat Litoral.

Santa Magdalena
destina 45.650 €
a la finalització de
l’Edifici Social
L’ajuntament de Santa
Magdalena ha donat llum
verda al pressupost municipal per al 2021 i en la partida
d’inversions, segons ha detallat l’alcalde del municipi,
Sergio Bou, figuren les obres
de finalització de l’Edifici Social amb 45.650 €.
A més, el consistori magdalener preveu
també altres 17.850 €, que es destinaran a la
dotació de mobiliari de la Biblioteca Municipal, i les diferents sales de la segona planta de l’Edifici Social, així com 5.800 €, que
serviran per a la posada en funcionament
de l’arxiu municipal. Al mateix temps, està
prevista la compra de material informàtic,
amb una inversió de més de 3.000 €.
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Aquest fons, segons ha detallat l’alcalde
de Santa Magdalena, permetrà fer costat a
l’activitat dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, les activitats recreatives, les activitats culturals, les associades
a les festes tradicionals i les agències de
viatge. Bou explica que: “estem en un moment molt delicat i des de l’ajuntament, en
la mesura de les nostres possibilitats, volem
estar al costat dels empresaris i autònoms
que han vist minvada la seua economia a

conseqüència de la COVID-19”.
Aquest fons de cooperació COVID-19, de
la Generalitat, comptarà amb 120 milions
d’euros, dels quals la Generalitat aporta un
50%, un 30% les diputacions i un 20% els
ajuntaments.

El col·legi públic posa en
marxa dos purificadors
d’aire

L’alcalde de Santa Magdalena explica
que: “dins del pressupost d’enguany, volem ja posar el punt final a l’Edifici Social
acabant de condicionar la segona planta,
així com la terrassa de la instal·lació. A més,
hem contemplat una partida per a mobiliari, ja que la nostra intenció és tindre totes
les sales de la segona planta operatives, en
funcionament”.

El CEIP Albert Selma ha rebut dos purificadors d’aire, enviats per la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana. Aquests aparells
permeten tindre les finestres tancades en
l’aula, mentre s’està fent classe. No obstant
això, durant la mitja hora del pati, les portes i finestres de les diferents aules s’obrin
completament per a ventilar l’espai i minimitzar així possibles contagis.
Un dels purificadors ha sigut instal·lat en
l’aula de 3r i 4t de Primària, ja que aquesta
aula és la que concentra a un major nombre de persones, mentre que l’altre aparell
serà portàtil, gràcies a una estructura que
s’ha encarregat per part del centre i es desplaçarà per tot el col·legi.
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Santa Magdalena
s’adhereix al Pla Resistir
de la Generalitat
A SANTA MAGDALENA SE LI HAN
ASSIGNAT 12.664 € PER A AJUDAR A
AUTÒNOMS I MICROEMPRESES
L’ajuntament de Santa Magdalena informa, que ja ha sol·licitat la seua adhesió
al Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis
en cada municipi per als autònoms i microempreses, més afectades per la pandèmia
de la COVID-19.
D’aquesta manera, la Generalitat destinarà una partida de 100 milions d’euros, les
diputacions altres 36 milions d’euros i els
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana
24 milions d’euros, que serviran per a poder
oferir ajudes als sectors més afectats per la
COVID-19. En total, a Santa Magdalena se li
han assignat 12.664 €, que es distribuiran
atenent els següents criteris:
1. Una quantitat fixa de 2.000 € per
cada persona treballadora autònoma
o microempresa amb un màxim de 10
persones treballadores.
2. Una quantitat fixa de 200 € per perso-

na treballadora afiliada a la Seguretat
Social a data 31 de desembre de 2020
d’aquestes microempreses i persones
treballadores autònomes.
El cofinançament de les ajudes serà de
la següent forma: Generalitat Valenciana
62,55%, ajuntament 15% i Diputació de Castelló 22,5%. Els autònoms i microempreses,
que vulguen obtindre més informació hauran de dirigir-se a les oficines de l’ajuntament de Santa Magdalena.

la instal·lació, que gestionarà durant cinc
anys, amb possibilitat de cinc més.

cedent de fonts de generació renovable,

Amb aquesta iniciativa, Iberdrola avança
en el seu pla de desplegament d’infraestructura de mobilitat sostenible a Espanya
i, en concret, en la Comunitat Valenciana,
on la companyia ha identificat i continua
treballant per a impulsar la instal·lació de
punts de recàrrega ràpida per a vehicle elèctric per tota la regió. Els usuaris d’aquests
punts recarregaran la bateria dels seus cotxes elèctrics amb energia 100% verda, pro-

A més, el punt de recàrrega estarà localit-

amb certificat de garantia d’origen (GdOs).
zat en l’App de Recàrrega Pública Iberdrola,
l’única a Espanya que incorpora informació
verificada de tots els carregadors de vehicle
elèctric, tant els d’Iberdrola, com els d’altres
operadors. Des de l’App, es geolocalitza el
carregador, es comprova la seua operativitat en temps real i, en aquest cas, es pot reservar i pagar des del mòbil.

Santa Magdalena inicia les certificacions
de les obres del CEIP Albert Selma

Iberdrola posa en marxa dos punts de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics
Iberdrola ha posat en marxa nous punts
de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
a Santa Magdalena de Polpís, situats al
carrer Alcalà, número 52, al costat de l’Edifici Social. Es tracta d’una infraestructura
composta per dos carregadors ràpids, de
50 quilowatts (kW) de potència, que estaran disponibles durant les 24 hores del dia i
permetran la càrrega de fins a quatre vehicles de manera simultània.
L’alcalde de Santa Magdalena de Polpís, Sergio Bou, ha visitat els punts de re-
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càrrega acompanyat pel gerent de Grans
Clients d’Iberdrola en la C. Valenciana, Enrique Planells, i pel delegat Institucional de la
companyia a la regió, Ibán Molina, que han
explicat i demostrat el funcionament de la
instal·lació durant la visita. El projecte forma
part de l’acord aconseguit entre Iberdrola i
el consistori per a conjuminar esforços en
la lluita contra el canvi climàtic i fomentar
la sostenibilitat. Per al desenvolupament
d’aquesta iniciativa, l’ajuntament ha cedit
el sòl on s’han situat els carregadors mentre que Iberdrola ha aportat els equips i
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Es millora l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

El ple de l’ajuntament de
Santa Magdalena, reunit
de manera extraordinària,
ha realitzat la primera certificació de les obres d’ampliació i millora del CEIP
Albert Selma, emmarcades
dins del Pla Edificant de la
Generalitat Valenciana.

La brigada municipal de l’ajuntament de
Santa Magdalena està treballant en la reposició i substitució de fanals de tot el nucli
urbà, amb l’objectiu, d’una banda, de reparar-les i per un altre de fer-les molt més eficients i, per tant, estalviar en consum energètic.

Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena, ha detallat que en aquesta primera certificació, que ascendeix a 37.383 €, s’inclouen
totes les demolicions que
s’han realitzat de l’antic
edifici, així com la retirada
del porxo i l’excavació del
forjat sanitari. Aquesta certificació serà ara remesa a
la Generalitat, que és qui es
farà càrrec del pagament
d’aquestes obres d’ampliació i millora del col·legi públic.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “hem realitzat un xicotet estudi
sobre el consum energètic de l’enllumenat
públic i hem optat per substituir les lluminàries de 150 W per altres de 40 W i amb
tecnologia led, de manera que, els prop de
20 fanals que estaven trencats en tot el nucli urbà, ja incorporen lluminàries de baix
consum i tecnologia led, encara que acabarem fent-ho en un total de 88 fanals”.

Les classes de dibuix i pintura segueixen avant
amb la seua programació

L’alcalde de Santa Magdalena va explicar, durant
la sessió plenària que, les
obres avancen segons els
terminis marcats i que
“cada setmana realitzem
una reunió amb els responsables dels treballs per
a comprovar la correcta
execució d’aquests”.

Santa Magdalena publica les bases de les ajudes
del Pla Resistir per a autònoms i microempreses
L’ajuntament de Santa Magdalena de
Polpís publicava les bases i convocatòria de
les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, amb
aportació econòmica de la Generalitat Valencina, la Diputació de Castelló i el consistori. En concret, a Santa Magdalena se li
han assignat 12.664 €, dels quals el 15% serà
aportat per l’ajuntament, el 62,5% per la Ge-
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La idea del consistori magdalener és
anar substituint totes les lluminàries de la
població de manera progressiva, “ja que
això ens permetrà estalviar en la factura de
despesa energètica de Santa Magdalena”,
comenta l’alcalde de Santa Magdalena.

neralitat i un 22,5% correspon a la Diputació
de Castelló.
En la seu electrònica de l’ajuntament de
Santa Magdalena s’han pogut consultar les
bases d’aquestes ajudes, destinades a autònoms i microempreses amb un màxim de
10 treballadors, dels sectors més afectats
per la greu pandèmia de la COVID-19.

L’ajuntament de Santa
Magdalena, malgrat les restriccions provocades per la
COVID-19 i complint amb
totes les mesures que, marquen tant l’administració
autonòmica com el govern,
segueix avant amb les classes de dibuix i pintura per a
adults, que es desenvolupen
en una de les sales de l’Edifici Social de la localitat.
L’artista local, Maite Baldrich, és l’encarregada de
mostrar a l’alumnat diferents
tècniques artístiques, que els
permeten desenvolupar la
seua creativitat i plasmar tot
tipus de treballs. A més de dibuix i pintura,
recentment se li ha oferit a l’alumnat eines
per a la restauració d’imatges amb escaiola, ampliant d’aquesta manera el ventall de
possibilitats de creació artística de les per-

sones, que assisteixen a les classes.
Les classes de dibuix i pintura són totalment gratuïtes i es desenvolupen els dilluns i dijous de 15,30 h a 17,30 h en l’Edifici
Social de Santa Magdalena.
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La brigada EMERGE condiciona les entrades sud i nord

ACCÉS NORD
ABANS

ACCÉS NORD
DESPRÈS

ACCÉS SUD
ABANS

ACCÉS SUD
DESPRÈS

La brigada de prevenció i emergències,
EMERGE de Santa Magdalena ha dut a terme tasques de neteja i desbrossament en
els marges dels principals punts d’accés a
Santa Magdalena.
D’aquesta manera, els operaris d’aquesta brigada han condicionat les entrades
nord i sud, dins de les accions previstes en
el Pla Local de Prevenció d’Incendis de San-

El consultori auxiliar de Santa Magdalena iniciava el procés de vacunació contra la
COVID-19, al mes de febrer, i ho feia primer
amb les persones dependents i els majors
de 90 anys.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
afirmava que: “estem molt satisfets perquè
per fi els nostres majors estan sent vacunats, atés que són el col·lectiu més vulnerable i a poc a poc en les pròximes setmanes
es continuaran administrant més dosi a altres franges d’edat”.

ta Magdalena.

Santa Magdalena esbrossa i condiciona
la plaça Mossén Sebastià

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, comenta que: “en matèria de prevenció,
tant d’incendis com de possibles inundacions, resulta fonamental tindre tots els llits
i séquies en bon estat de conservació i per
això, s’està treballant en la neteja també de
les séquies dels accessos a la població, que
es trobaven plenes de mala herba”.

L’ajuntament de Santa
Magdalena, a través de la brigada EMERGE, ha escomés la
neteja i desbrossament de la
plaça Mossén Sebastià, punt
d’entrada a la població, en el
seu accés nord.

El Parc Natural de la Serra d’Irta posa en marxa el
servei de trituració de restes agrícoles

16

Santa Magdalena iniciava
el procés de vacunació
contra la COVID-19

El Parc Natural de la Serra d’Irta informa
que, novament es posa en marxa el servei
de trituració de restes agrícoles, per als propietaris de finques situades en l’àmbit territorial del parc.

ral de la Serra d’Irta i el Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals, tots dos pertanyents a
la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

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 Natu-

Qualsevol agricultor, amb finques situades en l’àmbit del parc, que vulga beneficiar-se d’aquests serveis haurà d’emplenar
la sol·licitud, que hi ha disponible a l’ajuntament de Santa Magdalena.

Els peons i capatàs forestal
de la brigada EMERGE han estat treballant en la neteja i desbrossament del jardí d’aquesta plaça, embellint, per tant,
aquest entorn de la localitat.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que:
“continuem treballant en la
posada en valor de diferents
entorns i punts de la nostra
població, que necessitaven
una intervenció per part de
la brigada forestal i la plaça de Mossén Sebastià és un
d’aquests punts, en els quals
estem treballant”.
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S’aprova la
inclusió del
municipi al Pla
Provincial d’Obres
i Serveis 2021
Santa Magdalena de Polpís
celebrava, el divendres, 26 de
febrer, ple ordinari i entre els
principals punts de l’ordre del
dia, destacava l’aprovació de
la inclusió del municipi en el
Pla Provincial d’Obres i Serveis
2021, que promou la Diputació de Castelló.
Per unanimitat de tots els assistents a la
sessió, es va donar llum verda a aquesta inclusió, a través de la qual el consistori percebrà un total de 90.900 €, dels quals, 45.250
€ corresponen a despeses de funcionament, despeses corrents i personal i altres
45.650 €, que es destinaran a la finalització
de dues sales de l’Edifici Social. En aquest
sentit, l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, va explicar que: “amb els 45.250 € d’inversió adequarem dos espais culturals, en
l’Edifici Social, de més de 100m2 cadascun,

Aprovat el conveni per a l’execució dels vials
perimetrals del CEIP Albert Selma

que es podran utilitzar per a realitzar tot
tipus d’activitats. Aquestes sales les deixarem preparades, per al dia de demà, convertir-les en 6 espais de 30m2, que era la
idea inicial, encara que amb la conjuntura
actual hem preferit, de moment, que, en
lloc de 6 sales xicotetes, hi haja dues, però
molt més àmplies”.
Durant el ple, també es donava compte
de la certificació segona de les obres d’ampliació i millora del CEIP Albert Selma, dins
del Pla Edificant, que ascendeix a més de
17.240 €.

L’ajuntament de Santa Magdalena, reunit en sessió plenària, ha aprovat el conveni
de col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica i l’ajuntament de Santa Magdalena de Polpís, per a la realització de les
obres concernents a la línia “Actuacions Urbanes”, consistents a la urbanització de tots
els vials perimetrals del CEIP Albert Selma.
Aquests treballs seran finançats al 100%
per la Generalitat en 2 anualitats, 125.000 €
en el pressupost del 2021 i 200.000 € en el
pressupost del 2022.
Aquest conveni s’ha remés ja a la vicepresidència segona i en breu es donarà
inici a la redacció del projecte d’obres per
a la posterior licitació i adjudicació dels treballs. D’altra banda, avancen a bon ritme les

obres d’ampliació i millora del CEIP Albert
Selma, segons ha detallat l’alcalde de la localitat, Sergio Bou. De fet, ja s’està realitzant
la cimentació i el mur del forjat del nou edifici, que es construirà al costat de l’actual
edificació.

Empleats públics de Santa Magdalena
es formen en la gestió de residus

Santa Magdalena efectua el pagament de
les ajudes Parèntesis del Pla Resistir
L’ajuntament de Santa Magdalena ja ha
realitzat el pagament de les ajudes Parèntesis, que s’emmarquen dins del Pla Resistir, cofinançat en un 62,55% per la Generalitat, un 22,5% per la Diputació de Castelló
i un 15% per l’ajuntament de la localitat.
D’aquesta manera, en Santa Magdalena,
s’han concedit un total de 13.400 €.
Sis han sigut les sol·licituds, que s’han
presentat i que han sigut resoltes totes
elles favorablement. Totes elles corresponen a autònoms i microempreses, amb
menys de 10 treballadors, dels sectors més
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afectats per la pandèmia. Es tracta de bars,
cafeteries i restaurants, hostals, venda ambulant i activitats relacionades amb parcs
d’atraccions, que són les que s’establien per
part de la Generalitat com a beneficiàries
d’aquestes ajudes.
“Hem intentat resoldre el pagament
d’aquestes ajudes en la major brevetat possible, ja que es tracta de sectors, que estan
travessant per una delicada situació a causa de les restriccions imposades degut a la
pandèmia de la COVID-19”, explica Sergio
Bou, alcalde de Santa Magdalena.

L’ajuntament de Santa Magdalena ha
participat en una formació sobre la gestió
de residus en l’administració local, organitzada pel Servei d’Educació Ambiental per a
la millora de la gestió dels residus domèstics i assimilables de la Diputació de Castelló.
Empleats públics del consistori a través
d’un webinar, projectat a l’Auditori de la

localitat han conegut de primera mà com
es gestionen els residus domèstics i assimilables i el benef ici que això comporta,
tant per a la societat com per al medi ambient.
Aquest Servei d’Educació Ambiental
s’encarregarà de dur a terme formació en
matèria de gestió de residus a diferents
sectors de la població.

19

S’inicia el tractament anual contra els mosquits
L’ajuntament de Santa Magdalena informa que, a través d’una empresa de control de plagues, s’ha iniciat, com cada any,
el tractament anual contra els mosquits.
D’aquesta manera, el consistori magdalener, com fa cada any, ha començat el tractament amb el qual pretén minimitzar l’impacte del mosquit tigre durant l’estiu.
L’empresa de control de plagues ha revisat tot el clavegueram del nucli urbà, que
ha sigut tractat amb productes específics
contra el mosquit, al mateix temps que ha
inspeccionat els llocs en els quals es troben
aigües estancades i que poden ser focus de
cria de larves.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, assenyala que: “és molt important inici-

ar com més prompte millor el tractament
contra el mosquit tigre, perquè hem de
previndre la cria de larves, ja que només
d’aquesta manera evitarem la proliferació
de mosquits a l’estiu”.

Santa Magdalena ja té llest el nou arxiu municipal
Santa Magdalena ja disposa
d’un nou espai en el qual se situarà l’arxiu municipal. Ja han conclòs
els treballs d’instal·lació del mobiliari de l’arxiu, que se situarà en la
primera planta de l’Edifici Social.
Sergio Bou, alcalde de Santa
Magdalena, explica que: “l’arxiu el
teníem al costat de l’actual agència de lectura i ens havíem quedat
sense espai i ara amb la posada en
marxa del nou Edifici Social, hem
considerat que és més idoni traslladar tota la documentació fins a
aquest espai, de manera que alliberem una part de l’ajuntament”.
El nou arxiu municipal disposa
d’una gran capacitat, a més s’han
col·locat prestatgeries mòbils, que
permeten un millor maneig de
tota la documentació. La inversió
en l’adequació d’aquest espai ha
sigut de prop de 7.000 €.
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Santa Magdalena rebrà
60.852 € del Fons de
Cooperació Municipal de
Generalitat i Diputació
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, informa que la Generalitat Valenciana ja ha donat llum verda a l’aprovació del
Fons de Cooperació Municipal del qual són
beneficiaris tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

del Fons de Cooperació Municipal altres
40.568 €.

La distribució d’aquest fons es realitza
amb el criteri poblacional com a principal
punt de referència. Així, al consistori magdalener li han sigut assignats 20.284 €, per
part de la Generalitat, mentre que la Diputació de Castelló concedirà també a través

Bou comenta que: “una vegada més
l’administració, tant autonòmica com provincial, està al costat dels municipis i l’assignació d’aquests fons, en el cas de localitats
xicotetes com la nostra, és fonamental per
al desenvolupament del dia a dia”.

Santa Magdalena implanta
la signatura biomètrica
en el registre municipal
L’ajuntament de Santa Magdalena continua avançant en la modernització i implantació de l’administració electrònica i ha
instal·lat la signatura biomètrica en el registre municipal.
La signatura biomètrica, instal·lada pel
consistori magdalener, és una signatura
electrònica manuscrita, que es realitza en
un context presencial, però l’ajuntament
comparteix amb el signant el dispositiu sobre el qual pot llegir i realitzar la signatura.
D’aquesta manera, tots els veïns i veïnes de
la població, que sol·liciten de manera presencial qualsevol tràmit en registre signaran, en lloc de paper sobre una tauleta.
El signant rebrà una còpia electrònica
del document signat i l’arxiu queda digitalment situat dins del gestor documental,
del qual disposa l’ajuntament, racionalitzant d’aquesta manera l’ús del paper.

La signatura biomètrica en realitzar-se
sobre una tauleta, d’ús comú, però calibrada, reuneix les mateixes evidències que
utilitza un perit cal·ligràfic. Aquestes dades
són xifrades i queden contingudes electrònicament de manera segura dins del document que s’ha signat.
“Es tracta d’un pas més en la modernització i implantació de l’administració electrònica, ja que d’aquesta manera agilitem
el procés de registre de tota la documentació que presenten els veïns i veïnes de Santa Magdalena”, comenta Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.
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Generalitat publica les ajudes per a la promoció
de l’autonomia personal per a persones amb
diversitat funcional

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
comenta que: “la Diputació està realitzant
tasques de manteniment, perquè el Castell Polpís lluïsca el seu millor aspecte de
cara als visitants, que en aquesta època de

L’ajuntament de Santa Magdalena, a
través del departament de Serveis Socials
informa que la vicepresidència i conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha publicat
les ajudes per a la promoció de l’autonomia
personal de persones amb diversitat funcional, menors de 65 anys.
Aquestes ajudes van destinades a l’adquisició d’ajudes tècniques i productes de
suport, l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i adaptació
funcional de la llar, l’adaptació de vehicles
i el transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
Els beneficiaris, que han de ser menors
de 65 anys, hauran de complir amb els següents requisits: tindre una renda individual o per càpita inferior al triple de l’IPREM,

l’any són molt nombrosos. De fet, durant
la Setmana Santa, hem pogut observar un
augment molt significatiu del nombre de
persones que el visiten, respecte a anys anteriors”.

Es millora la senyalització viària

que existisquen deficiències de caràcter
motor o sensorial, tindre reconeguda la
condició de persona amb discapacitat amb
mobilitat reduïda i no tindre reconegut el
subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Diputació neteja i esbrossa el Castell

L’ajuntament de Santa Magdalena, a través dels operaris de la Brigada Municipal,
està millorant la senyalització, tant horitzontal com vertical en tot el nucli urbà, amb
l’objectiu de regular la circulació i afavorir
una millor seguretat viària.
ABANS

La Brigada de la Diputació de Castelló ha
treballat en la neteja i desbrossament del
Castell Polpís, a Santa Magdalena. Els operaris de l’administració provincial han procedit al desbrossament de tota l’entrada al
recinte emmurallat, així com de l’interior, a
la plaça d’armes.
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DESPRÈS

D’aquesta manera, la Diputació ha fet
tasques de manteniment en la fortalesa,
que enguany veurà millorada la seguretat
de tot el perímetre, gràcies a l’administració provincial, que ja està treballant en la futura redacció d’un Pla Director, que serà el
primer pas per a posar en valor Polpís.

D’aquesta manera, el consistori està
substituint algunes dels senyals que es trobaven en mal estat, al mateix temps que ha
incorporat unes altres de les quals mancava. A més, també s’està procedint al repintat de la senyalització horitzontal.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “amb el pas dels anys alguns
senyals necessitaven reposar-se i, d’altra
banda, hi ha alguns encreuaments en els

quals la senyalització horitzontal pràcticament havia desaparegut i durant aquests
dies s’està tornant a pintar per a millorar la
seguretat viària”.
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La Conselleria d’Habitatge convoca les ajudes
del Pla Renhata 2021

El Servei d’Educació Ambiental de la Diputació
visita Santa Magdalena

AQUEST PLA INCLOU
AJUDES PER A REFORMES
DE BANY, CUINA I
OBRES PER A FACILITAR
L’ACCESSIBILITAT
A PERSONES AMB
DIFICULTATS DE
MOBILITAT
L’ajuntament de Santa
Magdalena, a través del departament de Serveis Socials
informa que el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV) ha publicat les bases de
la convocatòria per a accedir a les ajudes
del Pla Renhata per a reformes d’interiors
d’habitatges.

És la cinquena edició d’aquest pla dirigit a ajudes per a reformes de bany, cuina i
també aquelles obres per a facilitar l’accessibilitat per a persones amb dificultats de
mobilitat. Se subvencionaran obres de fins
a 12.000 €.

Santa Magdalena millorarà l’entorn de l’Edifici Social
a través del Pla Reactivem Castelló
L’alcalde de Santa Magdalena,
Sergio Bou, informa que l’ajuntament de la localitat ja ha presentat la seua sol·licitud d’actuació per
al Pla Reactivem Castelló-Obres
2021 de la Diputació de Castelló.
En aquest sentit, Bou avança que
Santa Magdalena rebrà un total de
36.360 €, del Pla provincial, que serviran per a millorar tot l’entorn de
l’Edifici Social.
Bou explica que es “pavimentaran les voreres circumdants a l’Edifici Social, incorporant solucions per
a millorar l’accessibilitat i seguretat
d’ús”. Al mateix temps s’instal·larà “il·luminació eficient (tipus led) amb fanals de bàcul
i projecció de feix lluminós cap a la part inferior i se senyalitzarà de manera lluminosa amb energia renovable el recorregut de
l’entorn de l’edifici social”.
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SANTA MAGDALENA DISPOSARÀ D’UN
PLA LOCAL DE RESIDUS

a l’alumnat sobre on dipositar els diferents
residus.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, ha rebut la visita del Servei d’Educació Ambiental de la Diputació de Castelló,
que té com a objectiu sensibilitzar i educar
a la població per a la millora de la gestió
dels residus domèstics i assimilables, en els
municipis que formen part del Consorci de
Residus Castelló Nord. Aquesta campanya
porta com a lema “La R-evolució” i pretén
que la població comence el camí cap a una
economia circular real, que tanque el flux
ecològic dels residus amb el reciclatge i la
reutilització.

En la visita els responsables d’aquest
servei han estat en alguns establiments
comercials de Santa Magdalena, amb la finalitat de donar-los a conéixer com poden
gestionar els seus residus.

Cal recordar que, els treballadors de
l’ajuntament de Santa Magdalena, ja van
rebre unes pautes i consells sobre la gestió de residus i posteriorment aquest Servei d’Educació es va desplaçar fins al CEIP
Albert Selma, on va aclarir alguns dubtes

El primer edil magdalener, durant la
seua reunió amb el Servei d’Educació Ambiental, va avançar que “ja s’ha contractat
l’elaboració d’un Pla Local de Residus, que
estudiarà el sistema actual de recollida de
les diferents fraccions de residus, elaborarà
una guia pràctica per a la correcta separació dels residus i les mesures de conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels processos.
Aquest pla seguirà sempre les consideracions del Pla Integral dels Residus de la Comunitat Valenciana”.

Torna el programa vacacional Castelló Sènior
D’altra banda, a través del Pla Reactivem
Castelló-Obres es procedirà a la senyalització dels punts de càrrega per a vehicles
elèctrics existents, integrats en la vorera de
la façana principal de l’edifici i es col·locarà
mobiliari urbà per a facilitar el seu ús i gaudi per part de la ciutadania.

La Diputació de Castelló i el seu Patronat
de Turisme mantenen ‘Castelló Sènior’ com
a senyal de suport al sector turístic, que és
un dels més perjudicats per la crisi ocasionada per la covid-19. El programa Castelló
Sènior té tres línies; el programa de vacan-

ces en la Costa de Castelló, que contempla
una estada durant 6 dies / 5 nits en hotels
situats en poblacions costaneres de la província, amb entrada en diumenge i eixida
en divendres, en règim de pensió completa. Inclou un mínim de 2 excursions de

25

migdia a recursos turístics o
municipis de Castelló.

L’associació compta amb
un equip interdisciplinari
format per neuropsicòloga/o,
logopeda, Educadora Social i Sexòloga, Fisioterapeuta,
Treballadora Social, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar ocupacional, Monitora Ocupacional i transport adaptat.

D’altra banda, estan les
rutes de Patrimoni Històric,
Cultural i Natural. Es tracta
d’una estada durant 3 dies
/ 2 nits en hotels situats en
municipis de l’interior, en
dies laborables, amb visites
a diferents municipis i recursos turístics on es realitzaran els esmorzars.
Finalment, es proposen
estades en balnearis. Durant 8 dies / 7 nits
en hotels situats a la província de Castelló,
en el mateix municipi que el balneari de
destí, amb entrada en dissabte i eixida el
dissabte següent. El paquet inclou règim
de pensió completa, tres tractaments diaris
mínims en balnearis d’aigües miner-medicinals de la província, un mínim d’una excursió de migdia a recursos turístics o municipis de Castelló, i el transport des de la
capital de la Plana.
El Patronat Provincial de Turisme contri-

bueix a finançar part del cost dels viatges
a través de subvencions “en espècie”, sent
a càrrec de les persones beneficiàries els
següents imports segons el programa seleccionat: 80 € (IVA inclòs) per plaça per al
“Programa de Vacances en la Costa de Castelló”. Tot inclòs, 50 € (IVA Inclòs) per plaça
per a les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs i 125 € (IVA Inclòs)
per plaça per a les “Estades en Balnearis”.
Més informació i inscripcions al departament de Serveis Socials de l’ajuntament de
Santa Magdalena.

L’alcalde de Santa Magdalena, durant la seua visita
al centre va conéixer diversos
projectes: SINERGIES, que és
un projecte d’inserció sociolaboral, que pertany a l’associació i que pretén implantar
de manera definitiva un centre ocupacional i, si fora viable, un centre especial d’ocupació i Retroba’t, que pretén
millorar la qualitat de vida
de les persones amb DCA i
altres discapacitats neurològiques i la de les seues famílies, a través del desenvolupament d’activitats en el seu
entorn natural.

L’alcalde visita les instal·lacions d’Ateneu Maestrat
Santa Magdalena i Ateneu Maestrat signen
un conveni de col·laboració

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, acompanyat de la presidenta d’Ateneu Maestrat, Provi Casanova i de la directora del centre, Sara Soro, ha visitat les instal·lacions de l’associació de dany cerebral
adquirit i altres patologies neurològiques
(ATENEU), situada a Benicarló.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, i la presidenta d’Ateneu Maestrat, Provi Casanova han signat en el
saló de plens de l’ajuntament de Santa
Magdalena, el conveni de col·laboració
entre totes dues entitats. Aquest conveni és anual.

Bou ha conegut el treball que realitza
Ateneu Maestrat a les comarques del Baix i
Alt Maestrat de cara a la signatura del conveni, que l’entitat subscriurà amb l’ajuntament en els pròxims dies.
“Ateneu té com a objectiu atendre les
necessitats de les persones amb Dany Cerebral Adquirit i altres discapacitats neurològiques, millorant la seua qualitat de vida i
la de les seues famílies a través de l’exercici
d’activitats terapèutiques i d’inclusió en la
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comunitat. Dotem d’eines a les famílies i
persones cuidadores per a gestionar millor
la seua situació vital i a més sensibilitzem a
la població”, explica Provi Casanova, presidenta d’Ateneu Maestrat.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, afirma que: “des de l’ajuntament
de Santa Magdalena intentem col·laborar amb entitats com Ateneu Maestrat,
que estan plenament bolcades en la
cura i millora de la qualitat de vida de
les persones, en aquest cas de les persones amb dany cerebral adquirit”.
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LABORA concedeix a Santa Magdalena més de 54.394€
per a la contractació de persones desocupades
L’ajuntament de Santa Magdalena informa que LABORA, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació ja ha resolt les subvencions
destinades a la contractació de persones
desocupades, sol·licitades pel consistori
per al 2021 i que ascendeixen a un total de
54.394 €. Així, el consistori magdalener és
beneficiari d’una ajuda de 18.144 €, destinada a la contractació de persones desocupades, d’almenys 30 anys, per a la realització d’obres o serveis d’interés general
(EMCORP) i una altra de 36.250 €, per a la
contractació de persones desocupades per
a la realització d’accions previstes en plans
o procediments d’emergències en l’àmbit
forestal (EMERGE).
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
afirma que: “un any més, l’ajuntament es

S’obri el termini per a
sol·licitar les ajudes del
Programa de Lloguer i
Habitatge de la Generalitat
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beneficiarà d’aquestes ajudes de la Generalitat, que ens permeten contractar població local desocupada, que ens facilita poder
continuar realitzant activitats i serveis, que
sens dubte milloren la qualitat de vida de
tota la població”.

pliquen, que els requisits per a poder ser
beneficiaris i beneficiàries d’aquestes ajudes són els següents: el sol·licitant ha de
ser persona física i major d’edat, tindre la
nacionalitat espanyola tots els membres
de la unitat de convivència i DNI els majors de 16 anys. En cas de persones estrangeres hauran de tindre permís de treball i
residència en vigor i posseir el NIE tots els
membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, ser titular, com a persona arrendatària, d’un contracte d’arrendament
d’habitatge formalitzat conforme a la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, l’habitatge arrendat ha de
ser la residència habitual i permanent de la
persona arrendatària o unitat de convivència, durant tot el període pel qual es concedeix l’ajuda. S’acredita mitjançant certificat
o volant d’empadronament amb antiguitat
inferior de 3 mesos, on ha de constar tots
els membres de la unitat de convivència. La

unitat de convivència ha d’acreditar uns ingressos mínims de 0,3 vegades l’IPREM. El
límit serà de quatre vegades l’IPREM si es
tracta d’una família nombrosa de categoria
general o de persones amb discapacitat, i
de cinc vegades l’IPREM quan es tracte de
famílies nombroses de categoria especial o
de persones amb discapacitat.
Un altre requisit és no haver rebut cap altra ajuda destinada al pagament de la renda de lloguer de l’habitatge.
A més, no es podrà compatibilitzar amb
percepcions de la renda bàsica d’emancipació, ni amb una altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d’Habitatge 20182021, ni amb els quals amb aquesta finalitat
puga concedir l’administració autonòmica,
entitats locals o altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una
ajuda.

Santa Magdalena trau a licitació la contractació del
servei de direcció d’obres d’adequació de l’entorn del
CEIP Albert Selma

L’ajuntament de Santa Magdalena de
Polpís informa, que la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana
ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes del Programa de Lloguer i Habitatge.
Es tracta d’ajudes directes per a persones
físiques inquilines amb escassos mitjans
econòmics per al lloguer del seu habitatge habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l’1 de gener fins al 31
de desembre de 2021, l’habitatge del qual
es troba en el territori de la Comunitat Valenciana.

L’ajuntament
de
Santa Magdalena ja ha
publicat en la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, la licitació de la contractació
servei de direcció obres
per a poder portar a
terme la licitació i execució de les obres corresponents al projecte
d’”Adequació de l’entorn del col·legi Públic
Albert Selma” inclòs en
el Pla d’”Actuacions urbanes” de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.

Des del departament de Serveis Socials
de l’ajuntament de Santa Magdalena ex-

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que, “una vegada que el projecte ja

ha sigut supervisat, procedirem a licitar la
direcció de l’execució d’aquesta obra, xifrada en més de 14.000 €, i que permetrà millorar tot el perímetre del CEIP Albert Selma,
que ara mateix està sent ampliat”. D’aquesta manera, i de manera paral·lela a les obres
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La piscina obri les seues portes

d’ampliació i millora del col·legi públic, “es
realitzarà una millora i adequació dels vials
perimetrals del col·legi, dotant a tota l’àrea
d’il·luminació, a través de sistemes d’eficiència energètica, així com mobiliari urbà”,
comenta el primer edil magdalener.
Les obres d’adequació de l’entorn del
CEIP Albert Selma estan incloses en el Pla
d’”Actuacions urbanes” de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat
Valenciana i tenen una inversió de més de

325.000 €, finançada al 100% per la Generalitat Valenciana.

Santa Magdalena millora i amplia
el cementeri municipal

Els operaris de la Brigada Municipal de
l’ajuntament s’han encarregat de tots els
detalls de la posada a punt de la piscina
municipal i durant un parell de setmanes
han treballat, tant en la neteja i desinfecció
de la instal·lació com en la reparació dels

elements, que han sigut danyats. A més,
i de cara a evitar la propagació de la COVID-19, s’han instal·lat sensors de moviment
a les dutxes perquè aquestes s’accionen
automàticament, en lloc de fer-ho de manera manual com es feia fins a la data.

Es millora l’accessibilitat de l’ajuntament
a través d’una subvenció de la Generalitat

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, informa que han tingut lloc una sèrie
d’obres d’ampliació i millora del cementeri
municipal, finançades a través del Pla Castelló 135 de la Diputació de Castelló.
Concretament, s’ha dut a terme una ampliació de la zona interior de nínxols, amb la
construcció d’un total de 24 nínxols. D’altra
banda, en l’àrea contigua al mur de tancament del cementeri, que s’utilitzava com
a magatzem, s’han construït uns lavabos,
completament adaptats, que donaran servei als usuaris del cementeri. Finalment, el
pati de l’antic magatzem s’ha adequat com
a zona de dipòsit.
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La inversió d’aquesta millora supera els
45.650 €, i inclou a més de l’obra, els honoraris de direcció d’aquesta, sent finançada
a través del Pla Provincial de Cooperació
d’Obres i Serveis “Pla Castelló 135” de l’exercici 2020.
El primer edil magdalenero explica que:
“actualment en el Cementeri Municipal de
Santa Magdalena de Polpís la reserva de
nínxols existent era insuficient segons l’estadística de defuncions, per la qual cosa
des de l’ajuntament ens hem vist en la necessitat de la seua ampliació amb la construcció de 24 nínxols més. A més, també es
feia necessari dotar a aquest equipament
municipal d’uns serveis higiènics”.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució de les ajudes destinades a municipis i entitats locals menors
de la Comunitat Valenciana amb població,
que no excedisca els 50.000 habitants per a
finançar actuacions, que faciliten la millora
de l’accessibilitat de les cases consistorials i
altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Aquesta ajuda ascendeix a 137.870 € i
permetrà que l’ajuntament de Santa Magdalena siga totalment accessible, de manera que es realitzarà una reforma integral de
les dependències municipals. Sergio Bou,
alcalde de Santa Magdalena, comenta que:
“la Generalitat ens finança el 100% de la
millora de l’accessibilitat de la casa consistorial, una reforma que a dia d’avui és im-
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Santa Magdalena fomenta les habilitats
sociolaborals amb un taller impartit per Obsedi

prescindible per a poder prestar un servei
de major qualitat a la ciutadania. De fet, departaments com el de Serveis Socials, que
rep moltes visites, en l’actualitat es troben
en la primera planta de l’edifici, i no disposem d’ascensor”. A més, com l’Agència de
Lectura, en un futur es traslladarà a l’Edifici
Social, s’alliberaran dependències que s’habilitaran perquè els diferents tècnics mu-

nicipals puguen oferir un servei de major
qualitat.
L’alcalde de Santa Magdalena també explica que, mentre duren els treballs de reforma de l’accessibilitat de l’edifici, les dependències municipals es traslladaran de
manera temporal a l’Edifici Social, a la primera planta, amb l’objectiu de continuar
prestant tots els serveis a la ciutadania.

El CEIP Albert Selma té una aula d’Infantil
dos anys durant el curs 2021/2022

L’Edifici Social de Santa Magdalena ha
acollit un taller de desenvolupament d’habilitats sociolaborals, impartit per tècnics
de l’Obsedi Maestrat Litoral. De dilluns a
divendres i de 10 a 12 h, les persones assistents a aquest curs han obtingut tot tipus
d’eines de cara a la cerca activa d’ocupació.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “gràcies a aquesta mena de tallers oferim a la població demandant d’ocupació tècniques per a millorar les seues habilitats de cerca d’ocupació”.
Raquel Escrig, Treballadora Social de
l’ajuntament de Santa Magdalena, comenta que, “a mesura que es van recuperant els

cursos presencials intentem oferir als nostres veïns i veïnes tallers, que els puguen
ser útils de cara a obtindre un determinat
lloc de treball”.

Diputació millora camins en mal estat

La conselleria d’Educació de la Generalitat ha concedit al CEIP Albert Selma de
Santa Magdalena una aula d’Infantil dos
anys. De manera, que totes les famílies amb
filles i fills, nascuts en 2019, si ho desitgen,
poden matricular-los en el col·legi públic
de la localitat i iniciar aquesta etapa escolar
durant el curs 2021/2022.
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Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
ha mostrat la seua satisfacció, ja que “hem
estat treballant ajuntament i direcció del
centre per a la consecució d’aquesta aula,
que serà una realitat el pròxim curs escolar 2021/2022, oferint a totes les famílies una
educació pública i de qualitat, a través del
CEIP Albert Selma”.

L’ajuntament de Santa Magdalena informa, que igual que en anteriors ocasions, la
Diputació de Castelló, a sol·licitud del consistori magdalener, està procedint a la millora de camins del terme municipal. Al llarg
d’aquests dies, s’està treballant en l’arranjament del camí paral·lel a l’autopista, que va
des del cementeri fins al paratge del Saltet.
Els treballs es prolongaran els pròxims dies
en altres vials, que es troben en mal estat a
causa de les pluges.
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Santa Magdalena posa en marxa el servei de taxi
per a fins mèdics
La Diputació de Castelló ha concedit a
l’ajuntament de Santa Magdalena una subvenció, de quasi 6.000 €, per a finançar el
servei de taxi per a fins mèdics. D’aquesta
manera, totes les persones que no disposen
de vehicle propi o tinguen una incapacitat
temporal, que no els permeta la conducció
de vehicles, podran presentar la seua sol·licitud per a aquest servei en les oficines de
l’ajuntament de la localitat.
Des del departament de Serveis Socials s’informa que, a més de la sol·licitud del
servei s’haurà d’aportar la següent docu-

mentació: certificat d’empadronament, fotocòpia del DNI/NIE i de la targeta SIP, cita
prèvia del servei mèdic i acreditació documental de l’assistència al servei sol·licitat.
El servei de taxi gratuït és exclusivament
per a consultes externes en hospital públic
o privat, estant exclosos els tractaments
programats i les urgències mèdiques. El
taxi també podrà ser utilitzat per a l’assistència a serveis d’optometria, revisions auditives i tractaments odontològics, en el
municipi més pròxim a Santa Magdalena.

La Diputació subvenciona amb 17.414 €
la Ludoteca Municipal
LA LUDOTECA S’HABILITARÀ COM A
CENTRE AUTORITZAT D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE PRIMER CICLE
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, anuncia que la Diputació de Castelló,
dins del programa d’Iniciatives de Benestar Social, ha resolt concedir una subvenció
de més de 17.414 €, dins de la línia de Serveis Educatius complementaris, referents
a la Unitat de Conciliació Familiar, que es
destinarà al servei de Ludoteca Municipal.
D’aquesta manera, es destinaran 9.414 €
per al finançament de les despeses de personal i altres 8.000 € per a invertir en millores en el centre.
“Sempre busquem oferir un servei de
gran qualitat a les famílies de Santa Magdalena i aprofitarem, que se’ns ha concedit
una aula d’infantil 2 anys en el col·legi públic, per a adequar l’actual Ludoteca i convertir-la en Centre autoritzat d’Educació
Infantil de Primer Cicle, és per això que, a
través de part de la subvenció de Diputació,
realitzarem millores en la Ludoteca”, explica l’alcalde de Santa Magdalena.
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S’adequa l’entorn de la zona de Les Basses
L’ajuntament de Santa
Magdalena finalitza la millora de l’entorn de la coneguda zona de Les Basses,
una àrea que es trobava
molt deteriorada i que gràcies a la intervenció del consistori s’ha posat en valor.
Amb una inversió de
més de 17.490 €, efectuada
a través de recursos propis, l’ajuntament de Santa
Magdalena ha millorat la
seguretat de l’entorn de les
basses existents en la zona,
amb la instal·lació d’un cercat perimetral d’aquestes.
D’altra banda, s’ha procedit a pavimentar
tota la zona amb formigó imprés, de manera que aquest enclavament es converteix
en una zona d’esbarjo i esplai. També s’ha
instal·lat mobiliari urbà.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,

explica que, “a poc a poc anem millorant totes les àrees del poble, que es troben més
degradades i aquesta era una prioritat, ja
que les basses mancaven d’una tanca segura i suposaven un problema. A més, aquest
conjunt forma part de la història del nostre
municipi, ja que quan mancàvem d’aigua
potable, eren el punt de subministrament
d’aigua dels nostres veïns i veïnes”.

Aprovat el projecte i la licitació de les obres
d’accessibilitat de la casa consistorial

D’altra banda, la Diputació de Castelló
també ha concedit una subvenció de 2.829
€ per a la realització d’activitats extraescolars, així com 4.200 € per a la posada en
marxa del servei d’Escola Matinera en el
CEIP Albert Selma.
Sergio Bou comenta que: “de cara al curs
2021/22 implantarem el servei d’Escola Matinera, amb l’objectiu que les famílies, que
el necessiten, puguen portar als seus fills i
filles, abans que comence l’horari escolar,
una mesura amb la qual pretenem afavorir
la conciliació de la vida laboral i familiar”.

El ple de l’ajuntament de Santa Magdalena ha donat llum verda al projecte tècnic de millora de l’accessibilitat de la casa
consistorial, redactat pels arquitectes Javier
Albiol i Cristina Albiol, així com la licitació de
les obres que ascendeixen a més de 137.870
€ i que seran finançades íntegrament per
part de la Generalitat, a través d’una subvenció que va destinada a facilitar la millora
de l’accessibilitat de les cases consistorials i
altres edificis municipals.
Així, fins al 12 d’agost, les empreses constructores van poder presentar les seues
ofertes de licitació, a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat. L’actuació
principal d’aquestes obres està referida a

la incorporació d’un ascensor, per a aconseguir, mitjançant l’ús, l’accessibilitat entre
plantes, que conjuntament amb la renovació dels lavabos i el redimensionament
de zones de circulació i d’ús, s’aconseguirà
l’adaptació i accessibilitat general de l’edifici. D’altra banda, es preveu la reforma de la
zona dels lavabos de l’edifici, adaptant-los i
fent-los totalment accessibles.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que: “aprofitarem aquesta reforma
per a fer totalment accessible l’ajuntament,
buscant una major optimització dels recursos i facilitant l’accés de la població a tots
els serveis, que com a administració prestem”.
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La Diputació subvencionarà amb 36.630 € a Santa
Magdalena a través del Reactivem Castelló

La brigada municipal realitza treballs de posada
a punt del CEIP Albert Selma

La Diputació de Castelló ja ha traslladat
a l’ajuntament de Santa Magdalena l’aprovació de la subvenció del Pla Reactivem
Castelló, a través del qual el municipi rebrà
36.630 €, que serviran per a realitzar l’adaptació de les voreres de l’entorn de l’Edifici
Social, així com la instal·lació de diferents
elements de mobiliari urbà en el perímetre
de tot l’edifici.

Dimecres 8 de setembre, arrancava el
curs escolar 2021-22 per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària i el personal de la
brigada municipal de l’ajuntament de Santa Magdalena ha treballat en la posada a
punt de les instal·lacions del CEIP Albert
Selma, que aquest curs ha obert les seues
portes, de nou, a les aules prefabricades,
situades en la pista exterior del pavelló poliesportiu municipal.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que, a través d’aquesta subvenció
“pavimentarem totes les zones d’ús per als
vianants, que són circumdants a l’Edifici Social, finalitzarem el sanejament, instal·larem
il·luminació eficient amb fanals de bàcul en
tot el perímetre del centre i incorporarem
lluminàries d’emergència i senyalització en
els recorreguts exteriors”. D’altra banda, es
realitzarà una senyalització dels punts de

recàrrega elèctrics i s’integrarà l’armari de
connexió d’aquests punts amb l’entorn de
la façana principal.
Finalment, gràcies al Pla Reactivem Castelló es dotarà a tot l’entorn de mobiliari
urbà, amb bancs, jardineres i la senyalística
de l’Edifici Social.

Així, a més de les tasques de neteja de
tot el centre, s’ha procedit a la revisió de
tots els elements, que estaven deteriorats

i així reposar-se, mentre que també s’han
instal·lat de nou les canastres i les porteries
al pati del CEIP Albert Selma.

Contractació de dos graduats en Educació Infantil
i dos monitors

Les oficines de l’ajuntament traslladades
provisionalment a l’Edifici Social
L’Edifici Social acull, de manera provisional, les oficines de l’ajuntament. El consistori ha traslladat ja tot el material del
consistori, degut a les obres de millora d’accessibilitat de l’edifici. A més, el servei de
Correos també es presta en la planta baixa
de l’Edifici Social de 12,30 h a 13,00 h.
En aquest sentit, la ciutadania pot realitzar qualsevol tipus de tràmit en la primera
planta de l’Edifici Social, on s’han reubicat
tots els serveis administratius, de manera provisional, mentre s’executen les obres
d’accessibilitat de l’ajuntament. Aquestes
obres seran finançades íntegrament per
part de la Generalitat, a través d’una subvenció que va destinada a facilitar la millora
de l’accessibilitat de les cases consistorials i
altres edificis municipals.
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L’ajuntament informa que, s’ha dut a
terme el procés de contractació de dos graduats en Educació Infantil, que s’encarreguen de la gestió de la Unitat de Conciliació Familiar, Ludoteca Municipal, així com
dos monitors, que disposen del grau mitjà
i/o superior en Educació Infantil, que es fan
càrrec tant de les activitats extraescolars
del CEIP Albert Selma com de l’Escola Matinera, que per primera vegada s’ha posat

en marxa aquest curs escolar.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
recorda que per a la contractació d’aquest
personal, és imprescindible estar inscrit
o inscrita en LABORA com a demandant
d’ocupació en aquestes categories. Aquest
personal s’ha incorporat tant a la Unitat de
Conciliació Familiar (Ludoteca Municipal),
com a les activitats extraescolars i Escola
Matinera.
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El CEIP Albert Selma oferta aquest curs
l’Escola Matinera

dels serveis electrònics de confiança, per la
qual cosa gaudeix d’ampli reconeixement
en totes les administracions públiques espanyoles. Els certificats de l’Agència es troben integrats en la plataforma de validació
@firma gràcies al registre de l’activitat realitzat pel Ministeri d’Economia i Empresa.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, comenta que: “des de l’ajuntament fem

un pas més en matèria d’administració
electrònica i posem en marxa aquest servei que, evita a la ciutadania haver de desplaçar-se a altres municipis per a obtindre
un certificat digital. Còmodament, podran
vindre i sol·licitar-ho i se’ls explicarà quins
són els tràmits que poden realitzar, que són
moltíssims i que els permeten relacionar-se
amb qualsevol administració”.

Retirades les palmeres afectades pel morrut roig

La direcció del CEIP Albert Selma de
Santa Magdalena informa que el curs escolar 2021/22 posa en marxa el servei d’Escola
Matinera, que está sent finançat per l’ajuntament de la localitat, gràcies a una subvenció de la Diputació de Castelló.
Aquest servei es presta entre les 7.30 i les
9.00h, des de l’1 d’octubre i fins al 23 de juny
i va encaminat a millorar la conciliació de

la vida laboral i familiar. Sergio Bou, alcalde
de Santa Magdalena, explica que: “gràcies
a una subvenció de la Diputació de Castelló, des de l’ajuntament contractarem dues
monitores que, s’encarregaran de donar
aquest servei a les famílies, que el sol·liciten,
permetent-los que puguen deixar als seus
fills i filles en el col·legi abans que done inici
la jornada escolar i puguen d’aquesta manera anar a treballar”.

Santa Magdalena facilita l’accés al certificat digital
L’ajuntament de Santa Magdalena informa, que s’ha convertit en Punt de Registre d’Usuaris de l’Agència de Tecnologia
i Certificació Electrònica, la qual cosa permetrà als ciutadans i ciutadanes obtindre
el certificat digital, que els permet realitzar
tot tipus de tràmits de manera telemàtica,
sense necessitat d’acudir de manera presencial a diferents organismes. La sol·licitud
del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el
seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor.
Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d’aportar el NIE i el seu passaport en vigor.
Els certificats emesos i els serveis de confiança que presta l’Agència de Tecnologia
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L’ajuntament de Santa Magdalena, a través de la Brigada de Mitigació de Riscos, ha
procedit a la retirada de tots els exemplars
de palmeres, que en un període de 10 dies,
es van vore afectades per la plaga del morrut roig i que suposaven un perill, donat el
seu estat.
i Certificació Electrònica s’ajusten al que
s’estableix en el Reglament 910/2014 del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, i la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes

Concretament, 7 de les 9 palmeres de
l’avinguda del Riu s’han vist afectades per
aquest coleòpter. Així, a més de realitzar el
tractament preventiu per a evitar la propagació a les altres palmeres del terme mu-

nicipal, des de l’ajuntament s’ha procedit
a retirar tots els exemplars de palmeres
morts, gràcies a la Brigada de Mitigació de
Riscos.
“Al llarg d’aquests anys hem estat tractant totes les palmeres de la població contra el morrut roig, però desgraciadament al
final ens hem vist afectats per aquesta plaga, que està propagada per tota Espanya i
que destrueix per complet les palmeres en
les quals entra”, explica Sergio Bou, alcalde
de Santa Magdalena.

39

Arranca el taller de formació bàsica en cures a
persones majors dependents

per part de la Vicepresidència Segona Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.
Aquestes obres pretenen millorar l’accessibilitat i adequar els diferents espais
als usos actuals i futurs i a més pretén renovar els paviments i equipaments urbans

amb materials concordes a l’objectiu buscat. D’aquesta manera, es busca millorar
l’accessibilitat en els espais públics amb els
quals llinda aquesta infraestructura educativa fent-los més inclusius, accessibles a
persones amb discapacitat i incorporant
mesures d’eficiència energètica en la renovació de l’enllumenat públic.

Ludoteca Municipal i Escola Matinera arranquen el curs

L’Edifici Social de Santa Magdalena ha
acollit un taller de formació bàsica en cures
a persones majors dependents, patrocinat
per la Diputació de Castelló, a través del
Servei de Promoció Econòmica i Relacions
Internacionals.
La formació finalitzava el 30 de setembre
i ha tingut una duració de 30 h, expedint-se
a la seua finalització un títol homologat per

a la cura de persones majors dependents.
El taller ha tingut un contingut teoricopràctic i ha aportat els coneixements
necessaris per a poder treballar en la cura
de persones majors dependents en l’àmbit domiciliari, residencial o hospitalari.
D’aquesta manera, s’ofereix tot tipus de formació a l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir
la seua inserció en el mercat laboral.

Adjudicades a PAVASAL les obres d’urbanització
del perímetre del CEIP Albert Selma
El ple de l’ajuntament de
Santa Magdalena ha donat
llum verda, per unanimitat, a
l’adjudicació de l’obra d’adequació de l’entorn del col·legi públic Albert Selma, que
s’emmarca dins de la línia
d’actuacions urbanes de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
Pavasal Empresa Constructora S.A. ha resultat adjudicatària d’aquests treballs, per un
import de 250.480,37 €, que
es finançaran íntegrament
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L’ajuntament de Santa Magdalena informa, que dilluns, 4 d’octubre va obrir les
seues portes la Ludoteca Municipal per als
xiquets i xiquetes d’1 a 2 anys.
La Ludoteca Municipal té un horari de 9
a 14 h i està cofinançada per l’ajuntament
de Santa Magdalena i la Diputació de Castelló, sent totalment gratuïta per a les famí-

lies usuàries d’aquest servei.
Per un altre costat, dimecres 6 d’octubre,
s’iniciava el servei d’Escola Matinera per a
aquelles famílies, que l’han sol·licitat en el
consistori. Aquest servei està cofinançat
per la Diputació de Castelló i l’ajuntament
de Santa Magdalena, de manera que és totalment gratuït.

Nova zona d’ombra al pati de l’aulari
del CEIP Albert Selma
L’ajuntament de Santa
Magdalena, a petició de la
direcció del CEIP Albert Selma, s’ha fet càrrec de la instal·lació d’una carpa al pati
d’infantil de l’aulari del col·legi públic, situat de manera
provisional en la pista del pavelló poliesportiu.
D’aquesta manera, l’alumnat d’infantil compta amb
una zona tant d’ombra com
de resguard en cas de pluja.
“La directora del col·legi ens
va manifestar, a final del curs
passat, la necessitat d’instal·
lar una zona d’ombra per a
les alumnes i els alumnes més xicotets, ja
que mancaven d’una àrea ensostrada, que
els protegira tant del sol com de la pluja

i atenent aquesta petició, a la fi de la setmana passada vam procedir a la instal·lació
d’una carpa, que pensem donarà solució a
aquests problemes”, ha explicat Sergio Bou,
alcalde de Santa Magdalena.
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Comencen les obres de millora
d’accessibilitat de l’ajuntament

Santa Magdalena esbrossa la rambla d’Alcalà
al seu pas pel municipi

Han començat a Santa
Magdalena les obres de millora de l’accessibilitat de l’edifici
de l’ajuntament de la localitat,
que es financen gràcies a una
subvenció de la Generalitat
per a municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana amb població que
no excedisca els 50.000 i l’objectiu de la qual és facilitar la
millora de l’accessibilitat de
les cases consistorials i altres
edificis municipals mitjançant
l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Efectius de Tragsa i del Consorci Provincial de Bombers han procedit al desbrossament de part de la Rambla d’Alcalà, al seu
pas pel terme municipal de Santa Magdalena. Es tracta de tasques de prevenció
de riscos a causa de l’aproximació a l’època de pluges torrencials, segons ha detallat
l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou.

Aquesta ajuda ascendeix
a 137.870 € i permetrà que
l’ajuntament de Santa Magdalena siga totalment accessible, de manera que es realitzarà una reforma integral de
les dependències municipals.
En aquest sentit, s’instal·larà
un ascensor, per a aconseguir,
mitjançant l’ús, l’accessibilitat
entre plantes, que conjuntament amb la renovació dels lavabos i el redimensionament
de zones de circulació i d’ús,
aconseguirà l’adaptació i accessibilitat general de l’edifici.
D’altra banda, es preveu la reforma de la zona dels lavabos
de l’edifici, adaptant-los i fentlos totalment accessibles.

La brigada forestal EMERGE inicia el seu treball

L’empresa local, Construccions Sospedra Bou S.L. ha sigut
l’adjudicatària d’aquests treballs, atés que ha sigut l’única
que s’ha presentat al procés
d’adjudicació, realitzat a través
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
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D’aquesta manera, gràcies a la col·laboració de la Diputació i a través de la Brigada
de Mitigació de Riscos, es va procedir a esbrossar part de la rambla amb l’objectiu de
deixar el llit net davant una possible avinguda d’aigua. Aquest tipus de treballs es

La nova brigada forestal EMERGE ha
començat a treballar a Santa Magdalena,
gràcies a una subvenció de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, que ha concedit al municipi un total de 36.250 € per a la contractació de tres persones, que faran treballs de
peó forestal, així com una altra que efectua treballs de capatàs forestal. D’aquesta
manera, un total de 4 persones han sigut
contractades per l’ajuntament de Santa
Magdalena, a jornada completa, durant 6
mesos.
Les persones treballadores d’aquesta

realitzen de manera anual i es contemplen
dins del Pla de Riscos Forestals, amb el qual
compta la població de Santa Magdalena.

brigada forestal han realitzat una formació
prèvia i posteriorment han iniciat treballs
de prevenció d’emergències, en l’àmbit forestal. Així, al llarg d’aquesta setmana s’han
encarregat d’esbrossar tots els marges del
camí que condueix al cementeri municipal,
entre altres tasques.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
valora molt “positivament l’arrancada de la
brigada, que un any més, treballarà en la
localitat, sobretot en la neteja i desbrossament de barrancs i camins, amb l’objectiu
d’evitar i al mateix temps minimitzar, tot tipus d’emergències forestals”.
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L’ajuntament construeix uns lavabos al cementeri

La brigada municipal de l’ajuntament
de Santa Magdalena ha estat treballant
en el condicionament i posada a punt del
cementeri municipal, tenint en compte la
gran afluència de visitants, a causa de la celebració de la festivitat de Tots els Sants.
El cementeri disposa, com a novetat, de
lavabos, construïts per l’ajuntament gràcies a part d’una subvenció de la Diputació
de Castelló, que ha permés ampliar la instal·lació amb la construcció de nous nínxols,
així com aquests lavabos, que a més de ser
utilitzats per les persones, que visiten el cementeri, podran ser usats per qui s’endin-

sen al Parc Natural de la Serra d’Irta, ja que
estan just en l’entrada d’accés al parc. Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que: “hem construït aquests lavabos
pensant, tant en els usuaris i usuàries del
cementeri com en les persones que visiten
la Serra d’Irta, ja que aquest és un punt de
pas obligat”.
D’altra banda, el cementeri ha sigut repintat i s’han reposat els elements de jardineria, que es trobaven en mal estat, tasques totes elles de manteniment, que es
realitzen de manera anual.

La Diputació esbrossa el camí que uneix
Santa Magdalena amb La Salzadella
L’ajuntament de Santa Magdalena informa que, diferent
maquinària de la Diputació de
Castelló, està procedint a esbrossar i netejar les cunetes i
séquies del camí que uneix el
municipi amb La Salzadella.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, comenta que:
“com tots els anys gràcies a la
col·laboració de la Diputació
ens encarreguem d’esbrossar
totes les cunetes en prevenció
de possibles emergències”.
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L’alcalde de Santa
Magdalena participa en
la trobada d’alcaldes i
alcaldesses de la Diputació
de Castelló
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, va participar ha participat, en Alcossebre, en la reunió d’alcaldes i alcaldesses de
la comarca del Baix Maestrat, organitzada
per la Diputació de Castelló, amb l’objectiu
d’escoltar i prendre nota de les necessitats
municipals de cara als pressupostos provincials de 2022.
El primer edil va agrair al president de
la Diputació el fet de convocar aquest tipus de reunions, que considera són “molt
productives perquè hem vist que allò que
reivindiquem s’està executant”. Al mateix
temps, Bou va felicitar l’administració provincial per “la gran quantitat de recursos
econòmics, que arriben a les nostres localitats i que ens permeten continuar oferint
serveis de qualitat per a les nostres veïnes
i veïns com l’Escola matinera, la Unitat de
Respir Familiar, el taxi per a finalitats mèdiques, activitats extraescolars o el finançament de part del departament de Serveis

Socials, entre altres”.
D’altra banda, l’alcalde de Santa Magdalena, va reivindicar més inversió per a
consolidar l’estructura i els accessos al Castell Polpís, ja que “considerem que és una
prioritat millorar-los si volem posar en valor
el nostre principal senyal d’identitat”.
En representació de l’equip de govern de
la Diputació han sigut presents en aquesta
cita, a més del president, els diputats Ruth
Sanz, Santi Pérez i Ignasi García. Per part
del Partit Popular ho ha fet Susana Marqués i de Ciudadanos, Cristina Fernández.

Santa Magdalena protagonista del programa
Bona Vesprada d’À Punt
Santa Magdalena, durant més de dos
hores va ser la protagonista del programa
de la Televisió Autonòmica Valenciana, À
Punt. Així, el programa Bona Vesprada, conduït per Màxim Huerta i Maria Fuster va estar a Santa Magdalena per conèixer millor
la seua història, els seus costums i també
les tradicions. Des de l’ajuntament agraïm
a totes les persones que van participar en
aquesta iniciativa, amb la qual s’ha promocionat el nostre poble.
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Arranquen les obres de millora del perímetre
del CEIP Albert Selma

tori, les bases de les ajudes al lloguer per a
col·lectius vulnerables (https://santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es/info.0
Les actuacions subvencionades seran les
destinades al pagament del lloguer i despeses d’habitatge d’habitatges privats de
persones víctimes de violència de gènere,
persones que hagen patit desnonament
en el seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables residents en el municipi de Santa
Magdalena de Polpís.

La firma PAVASAL Empresa Constructora S.A. ja ha iniciat les obres de millora dels
vials del perímetre del CEIP Albert Selma a
Santa Magdalena, uns treballs finançats al
100% dins de la línia d’actuacions urbanes
de la Vicepresidència Segona i Conselleria
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de
la Generalitat Valenciana.

terials concordes a l’objectiu buscat.

Des de fa diverses setmanes, els operaris han començat els treballs d’adequació
de tot l’entorn del col·legi, en col·laboració estreta amb l’empresa que realitza les
obres d’ampliació i millora del centre, que
s’emmarquen dins del Pla Edificant. Amb
aquests treballs es millorarà l’accessibilitat
i s’adequaran els diferents espais als usos
actuals i futurs i a més es renovaran tots els
paviments i equipaments urbans amb ma-

Segons ha detallat l’alcalde de Santa
Magdalena, Sergio Bou, “l’empresa està
complint amb els terminis previstos i s’està coordinant molt bé amb l’altra empresa
que també executa les obres del col·legi,
que és fonamental en uns treballs d’aquesta envergadura. Sens dubte, aquest espai
es convertirà en un lloc singular del nostre
municipi del qual podrà gaudir, no sols la
comunitat educativa, sinó tota la població”.

Santa Magdalena publica
les bases de les ajudes
al lloguer per a col·lectius
vulnerables
L’ajuntament de Santa Magdalena ha
publicat tant en el Butlletí Oficial de la Província com en la seu electrònica del consis-
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D’aquesta manera, es busca millorar l’accessibilitat als espais públics amb els quals
linda el col·legi públic, fent-los més inclusius, accessibles a persones amb discapacitat i incorporant mesures d’eficiència
energètica en la renovació de l’enllumenat
públic.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones i/o famílies residents en
el municipi de Santa Magdalena de Polpís
que complisquen els següents requisits: a)
Estar empadronat en el municipi de Santa Magdalena de Polpís. b) Ser major de 18
anys o estar emancipat legalment o, en defecte d’això, haver iniciat legalment el tràmit legal d’emancipació. c) No disposar de
recursos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.
d) Ser persona víctima de violència de gènere o haver patit o estar incurs en procés
de desnonament del seu habitatge habitual o ser persona sense llar o trobar-se en
situació de vulnerabilitat. e) Que l’habitatge
per a la qual se sol·licita l’ajuda constituïsca la residència habitual del sol·licitant. f)
Que la persona sol·licitant o qualsevol de les
quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga

parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona que
tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.
g) Que la persona arrendatària o qualsevol
de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no
siga sòcia o partícip de la persona física o
jurídica que actue com a arrendadora. h)
No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que: - Disposen d’un habitatge en propietat o en règim
d’usdefruit, que puguen ocupar després de
l’acreditació de la condició de víctima de violència gènere, o el desnonament del seu
habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació de la qual
siga compatible amb aquestes situacions.
- Quan siguen beneficiaris d’una Renda Valenciana d’Inclusió amb complement de
lloguer o subministraments bàsics, no podrà sol·licitar aquesta ajuda.
Els serveis socials de l’ajuntament informaran raonadament les sol·licituds presentades.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2022.
Aquestes prestacions estan subjectes a disponibilitat pressupostària. La sol·licitud es
presentarà en l’oficina del registre de l’ajuntament de Santa Magdalena de Polpís en la
seu electrònica o bé de manera presencial.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer considera
prioritària la canalització de la Rambla d’Alcalà al seu
pas per Santa Magdalena
L’ALCALDE DE SANTA MAGDALENA ES
REUNEIX AMB EL PRESIDENT DE LA CHJ
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, es reunia dijous, 18 de novembre amb
el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, així com amb
membres del seu equip, amb l’objectiu de
conéixer de primera mà, en quin punt es

troba el projecte de canalització i drenatge
de la Rambla d’Alcalà, al seu pas per Santa
Magdalena.
En aquest sentit, Bou va plantejar a Polo
la problemàtica que es genera en la població en època de pluges torrencials. “Sempre
que hi ha risc de fortes precipitacions, mirem amb preocupació la crescuda la ram-
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bla perquè no volem que es repetisquen els
episodis de greus inundacions, que ja vam
patir en 2003”, comenta Bou.
El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va explicar a l’alcalde
de Santa Magdalena, que aquesta obra de
drenatge figura entre les prioritàries del
ministeri i de la mateixa CHJ, des del llit i
fins a la seua desembocadura i que en el
cas de Santa Magdalena suposa una inversió d’uns 1,7 milions d’euros.
Alcalde i president de la Confederació Hidrogràfica, d’altra banda, van estudiar l’obra
a realitzar en Santa Magdalena, de manera
que es puga compatibilitzar la defensa de
la població contra grans avingudes amb el
respecte cap al patrimoni cultural, així com
la integració de la rambla en el paisatge fluvial.
Sergio Bou qualifica la reunió de “molt

l’edificació i també sistema d’aerotèrmia
per a la climatització, que permetrà una renovació de l’aire en tots els espais”.

satisfactòria, ja que entre tots aconseguirem solucionar aquesta greu problemàtica
de la nostra població amb el marge esquerre de la rambla d’Alcalà al seu pas pel nostre municipi”.
En 3 o 4 mesos, des de la CHJ s’ha emplaçat a l’alcalde per a mantindre una nova
reunió de treball.

El director general d’Infraestructures Educatives visita
les obres d’ampliació i millora del CEIP Albert Selma

tures Educatives van mostrar la seua satisfacció al consistori per la gran qualitat dels
treballs, que s’estan realitzant i van destacar
la utilització de les energies renovables i els
materials ecològics emprats com a exemple d’obra sostenible. De fet, Bou va explicar que: “s’està instal·lant sòl radiant en tota

Durant la visita d’obra, que ja es troba
molt avançada, “vam poder comprovar
l’amplitud de tots els espais, tant els educatius com el que no ho són, que ens permetran tindre un centre de referència rural,
ja que va ser posat com un exemple a seguir de cara a futures obres en col·legis de
grandària similar al de Santa Magdalena”,
va afegir l’alcalde de Santa Magdalena.
Està previst que les obres, la inversió de
les quals supera els 1,3 milions d’euros, finalitzen durant el mes de març, per la qual
cosa l’últim trimestre de l’any és molt probable que es pogueren realitzar les classes
en el remodelat CEIP Albert Selma.

Ixen a licitació les obres de millora energètica
de la connexió del pou de la Canonja amb
el nou dipòsit d’aigua
Santa Magdalena rebia divendres, 19
de novembre, la visita del director general
d’Infraestructures Educatives, Víctor García
Tomás, la subdirectora d’Infraestructures
Educatives, Amaya Acevedo Albertos, la cap
del Servei d’Educació de la Direcció Territorial de Castelló, Maria Josep Palmer i el cap
de la Unitat Tècnica de Construcció de la
Direcció Territorial d’Educació de Castelló,
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Alfonso Serra, qui acompanyats per l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou i Gaspar Espinosa, Director de l’obra, així com la
Directora del CEIP Albert Selma, Mar Foix i
representants de l’AMPA, van visitar l’estat
actual de les obres d’ampliació i millora del
CEIP Albert Selma, emmarcades dins del
Pla Edificant de la Generalitat.
Des de la direcció general d’Infraestruc-

La Generalitat Valenciana, a través de
la direcció general de l’aigua, ha tret a licitació les obres de millora energètica de
la connexió del pou de la Canonja amb el
nou dipòsit d’aigua de les Pedreres a Santa
Magdalena, consistents en la instal·lació de
sistemes d’energia fotovoltaica.
En aquest sentit, segons ha detallat l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, a
través de la plataforma de contractació del

sector públic, les empreses que vulguen
optar a aquesta licitació podran consultar i
realitzar tot el procés administratiu.
El valor estimat del contracte s’estableix
en 105.423,02 €. El pressupost base de licitació del contracte (IVA inclòs) ascendeix a
115.965,32 €, conforme estableix el projecte
de construcció aprovat i el termini d’execució de les obres és de cinc mesos.

51

Horari d’atenció al
públic a l’ajuntament

Santa Magdalena concedeix ajudes a les famílies
amb xiquets i xiquetes nascudes en 2021
El departament de Serveis Socials de
l’ajuntament de Santa Magdalena informa, que el consistori ha disposat enguany
de la prestació per naixement per a aquelles famílies amb xiquets i xiquetes, nascuts
durant el 2021. Aquesta ajuda, segons ha
detallat l’alcalde de la localitat, Sergio Bou,
“es finançarà a través de recursos propis de
l’ajuntament i a través del Fons de Cooperació de la Diputació de Castelló, dins de les
mesures encaminades a fomentar la natalitat i lluitar així contra la despoblació”.
Les famílies interessades a sol·licitar
aquesta prestació han presentat la seua sol·
licitud per registre d’entrada a l’ajuntament
de Santa Magdalena, aportant la següent

Santa Magdalena contracta
a un peó de neteja a través
del programa EMPUJU
L’ajuntament informa, que ha incorporat a la brigada municipal un peó de neteja
gràcies al programa EMPUJU de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat.
D’aquesta manera, la Generalitat ha resolt concedir al consistori una ajuda de
FINS a 26.582,28 €, per a la contractació
d’una persona de menys de 30 anys, que
es trobava en situació de desocupació i que
passarà a fer tasques de peó de neteja durant un any.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
explica que, “una vegada més i gràcies a la
col·laboració de la conselleria d’economia
oferim a veïns i veïnes del nostre poble una
oportunitat laboral, que, d’altra banda, serveix per a millorar els serveis que oferim a la
població”.
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documentació: certificat de convivència,
llibre de família i DNI/NIE de tots dos progenitors, que han d’estar empadronats, almenys un d’ells, des de 2019 en Santa Magdalena.

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

Dimecres amb cita prèvia

de 09.00 a 13.00 h

Agutzil

Pàgina web del ajuntament:

www.santamagdalena.es
Accés a la seu electrònica:

santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU
DILLUNS

DIMARTS

TANCAT

TANCAT

16.00 - 20.00 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

Santa Magdalena

al dia

Els Reis Mags visiten porta a porta als
xiquets i xiquetes de la població

SOCIETAT, CULTURA I ESPORT

Els Reis Mags van visitar, un any més,
Santa Magdalena i ho han fet d’una manera molt especial, ja que la pandèmia de la
COVID-19, ha obligat a modificar l’estada de
SSMM a la localitat. Des de l’Auditori de la
localitat i a través de les xarxes socials, Melcior, Gaspar i Baltasar oferien el seu discurs
de benvinguda al municipi i després es desplaçaven per totes les cases de la localitat
per tal de repartir regals als peques. Es van
viure moments de gran emoció per part
dels xiquets i xiquetes, que pel que sembla

es van portar molt bé en 2020 perquè l’any
2021 el van començar amb molts presents.

La Ludoteca celebra Sant Antoni
El calendari festiu de Santa
Magdalena s’ha vist afectat per la
COVID-19 i una de les seues festes més tradicionals, Sant Antoni,
no es va celebrar durant el 2021,
encara que des de la Ludoteca
Municipal de la població, no van
voler deixar passar l’oportunitat
de celebrar aquesta festa i el seu
alumnat es va vestir de festa. De
fet, van lluir el típic mocador i la
brusa, pròpia de Sant Antoni.
Laura Sospedra i Aida Sospedra, monitores de la Ludoteca Municipal, van voler
aportar el seu granet d’arena a la festivitat
de Sant Antoni, i malgrat la pandèmia, van

fer que els més xicotets coneguen de prop
aquesta tradició. D’aquesta manera, confeccionaren un cartell dedicat al patró dels
animals. A més, les monitores, a través d’un
conte van explicar alguns dels aspectes de
la festa.
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El CEIP Albert Selma celebra el dia escolar
de la No Violència

El col·legi d’Educació Infantil i Primària
Albert Selma de Santa Magdalena ha celebrat, com cada any, el dia escolar de la No
Violència, el Dia de la Pau. La pandèmia no
ha sigut un impediment, perquè, de forma
ordenada i amb la distància i mesures de
seguretat pertinents, l’alumnat del centre
públic ha recitat una sèrie de poemes, en
els quals es promou la justícia i la no violència.
En aquest dia se celebra l’aniversari de la
mort del Mahatma 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.
Amb aquesta mena d’activitats, es treballa en una educació inspirada en una
cultura de no violència i pau permet a
l’alumnat adquirir coneixements, actituds i
competències que reforcen el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i
compromesos amb els seus drets i els d’altres persones.

Col·legi públic i Ludoteca Municipal
celebren Carnestoltes
LUDOTECA

INFANTIL

PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA

TERCER I QUART DE PRIMÀRIA

CINQUÉ DE PRIMÀRIA

SISÉ DE PRIMÀRIA

Santa Magdalena ha celebrat, un any
més, Carnestoltes. En aquesta ocasió no hi
ha hagut desfilades i els actes, programats
tant pel CEIP Albert Selma com per la Ludoteca Municipal, s’han realitzat a porta
tancada, a causa de les restriccions marcades per la situació actual de la pandèmia.
La Ludoteca Municipal de Santa Magdalena ha triat com a temàtica l’animal que
dona nom a la seua classe, les oronetes, i
els més xicotets han lluït una colorista dis-

El CEIP Albert Selma, per part seua, ha
centrat les seues disfresses en els personatges de la pel·lícula de dibuixos animats, Toy
Story. El vaquer Woody, l’astronauta Buzz
Lightyear, el dinosaure Rex, el senyor Potato i els marcianitos han fet acte de presència en una simpàtica jornada.

Santa Magdalena celebra el Dia de la Dona
amb la lectura d’un manifest i la inauguració
d’una exposició fotogràfica
Santa Magdalena ha celebrat, un any
més, el Dia Internacional de la Dona i ho ha
fet, d’una banda, amb la lectura d’un manifest a les portes del consistori i per una
altra, amb la inauguració de l’exposició de
fotografies de la Fundació Isonomia, ‘Enginyera... per què no?’.
L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio
Bou, ha sigut l’encarregat de llegir el ma-

56

fressa en tons celestes i blancs, amb la qual
han tancat una intensa setmana festiva, en
la que a més a més s’han disfressat amb diferents consignes.

nifest institucional del Dia de la Dona. Bou
ha explicat que: “els ajuntaments, som la
primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques i per això, ens comprometem a fer un major esforç per a contribuir
a la igualtat real entre dones i homes, donant suport a les propostes d’igualtat per a
millorar la vida de les persones, de totes les
persones”.
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El CEIP Albert Selma i la Ludoteca Municipal
celebren les Falles

A més, a la façana de l’ajuntament s’ha
penjat una pancarta reivindicativa de la
igualtat entre dones i homes, que ha sigut
realitzada per l’alumnat de les activitats extraescolars del CEIP Albert Selma.
Posteriorment, a La Capella, s’ha inaugurat l’exposició fotogràfica, de la Fundació
Isonomia, que porta per títol, ‘Enginyera...
per què no?’, en la qual es pretén visibilitzar
a dones enginyeres, familiaritzar a les dones
amb aquestes eixides laborals i reflexionar
sobre la necessitat de canviar els papers socials d’homes i dones per a construir una societat més equilibrada, justa i democràtica.
Des del departament de Serveis Socials,
s’ha editat també una baralla de cartes, ‘El
joc de la igualtat’, en la qual es mostren com
les diferents professions poden ser exerci-

des, tant per homes com per dones. Aquesta baralla s’ha repartit a l’alumnat del CEIP
Albert Selma i de la Ludoteca Municipal. A
més, totes aquelles persones, que desitgen
tindre la seua baralla de cartes podran passar per l’ajuntament a recollir un d’aquests
jocs.

L’alumnat del CEIP Albert Selma visita
l’exposició ‘Enginyera... Per què no?’
La celebració del Dia de la Dona ha portat tot l’alumnat del CEIP Albert Selma de
Santa Magdalena a visitar l’exposició fotogràfica de la Fundació Isonomia, ‘Enginyera... Per què no?’, instal·lada a La Capella.
La mostra ha donat visibilitat a dones
enginyeres amb l’objectiu de familiaritzar
a les dones amb aquestes eixides laborals i
reflexionar sobre la necessitat de canviar els
papers socials d’homes i dones per a construir una societat més equilibrada, justa i
democràtica.
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Santa Magdalena de Polpís ha celebrat,
un any més i malgrat la pandèmia de la
COVID-19, la seua particular festa fallera.
D’aquesta manera, l’alumnat del CEIP Albert Selma, va realitzar una espectacular
botellada, que simulava el so d’una autèntica mascletà. A més, cadascuna de les
classes va treballar diferents elements que
formen part d’aquesta festa. Indumentària,

falleres i fallers, monuments i per descomptat el soroll de la pólvora, van ser els protagonistes de la jornada.
D’altra banda, la Ludoteca Municipal de
Santa Magdalena va realitzar la plantà i
posterior cremà d’una falla, que la seua temàtica no podia ser una altra que la situació actual provocada per la COVID-19.

Santa Magdalena es bolca en la recollida solidària
de taps de plàstic
L’ajuntament informa, que s’han retirat
els taps de plàstic, que els veïns i veïnes de
la població han estat donant durant els últims mesos. Es tracta d’una iniciativa solidària amb la qual es pretén ajudar a diverses famílies de la província de Castelló.
Aquests taps, una vegada recollits, es
traslladaran fins a una planta de reciclatge
i amb els diners obtinguts per la seua reutilització es finançarà el tractament de la
malaltia d’un xiquet de la província.
Des del consistori s’agraeix a tota la població la solidaritat mostrada en aquesta
recollida i s’informa que els veïns i veïnes,
que a partir d’ara els taps caldrà que es porten a l’ecoparc.
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Santa Magdalena suspén la celebració
de la festa de Sant Vicent
Santa Magdalena de Polpís, per segon
any consecutiu, no ha celebrat la festa de
Sant Vicent, que organitza l’Associació
‘Amics de Sant Vicent’, en col·laboració amb
l’ajuntament de la localitat, per la pandèmia
de la COVID-19. D’aquesta manera, i com-

plint amb la normativa que marca, tant el
govern central com el de la Generalitat Valenciana, els magdaleners s’han quedat un
any més sense aquesta celebració, que es
festeja el dilluns següent al Diumenge de
Pasqua.

quan estiguen disponibles les notes, els
fills/es falten o es retarden en classe, etc.”,
expliquen des del CEIP Albert Selma.
Al mateix temps, des de la direcció s’informa, que totes les famílies, que ho han sol·
licitat, ja han sigut donades d’alta i, per tant,
s’han enviat als correus electrònics les contrasenyes per a accedir a la Web, per la qual
cosa s’haurà de comprovar si es pot accedir

o no a la plataforma.
Web Família també està disponible en
aplicació mòbil i únicament s’ha de buscar
en la plataforma des d’on es descarreguen
les aplicacions habitualment. Per a qualsevol dubte o pregunta les famílies podran
contactar amb el col·legi a través del correu
del centre: 12002233@gva.es o del telèfon:
676 596 248

El CEIP Albert Selma celebra el Dia de Llibre
amb un contacontes

Reserva de la pista de
pàdel via telefònica
L’ajuntament de Santa Magdalena recorda, que la pista de pàdel del pavelló poliesportiu roman oberta, prèvia reserva en
les oficines del consistori. D’aquesta manera, la pista pot utilitzar-se tots els dies de la
setmana, encara que s’haurà de reservar
prèviament, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20,30 h, a través del
telèfon 964 415 070.

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena
activa el servei Web Família
La direcció del Centre d’Educació Infantil
i Primària Albert Selma de Santa Magdalena informa, que el centre ja està operatiu
dins de la Web Família 2.0 de la conselleria
d’Educació.
Web Família (https://familia2.edu.gva.es)
és el portal des del qual els pares i mares
o els tutors/es legals podran veure les notes dels seus fills/es o tutelats/ades, el registre de faltes o retards a classe, el calendari
d’avaluacions i activitats extraescolars, i els
missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.
“Hi ha pares i mares, que per qüestions
de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors
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dels seus fills/filles. Per a ells, aquesta web
suposarà una alternativa molt atractiva
amb la qual conciliar el treball i la seua vida
familiar. I per a no haver d’estar pendent de
la web, ITACA, que és el projecte informàtic
en el qual es troba Web Família, també permet subscriure’s a ser notificat en l’e-mail

L’alumnat del CEIP Albert Selma ha celebrat el Dia Mundial del Llibre amb diferents
activitats dirigides a fomentar l’hàbit lector,
entre les quals destaca l’actuació de la narradora oral, Eva Andújar.
Els alumnes i les alumnes del centre,
acompanyats de tot el professorat, es van
desplaçar fins a l’auditori de Santa Mag-

dalena, on van poder gaudir de l’actuació
d’Eva Andújar, que va narrar diferents contes, adaptats a cadascuna de les edats de
l’alumnat, que de manera escalonada va
anar passant per l’Auditori de la localitat.
D’altra banda, s’ha estat treballant amb diferents activitats encaminades a fomentar
la lectura entre els més menuts de la casa.
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Estudiants de l’UJI realitzen les seues pràctiques
de magisteri en el CEIP Albert Selma
El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena informa que, durant el curs acadèmic
2020/21, el col·legi és un centre en el qual els
alumnes i les alumnes de l’UJI de Castelló
han realitzat pràctiques de magisteri, tant
en l’etapa d’Infantil com en la de Primària.
Rebeca Bou, alumna de 4t del Grau de
Mestra en Educació Infantil en l’UJI, ha realitzat un total de 500 hores de formació
en el CEIP Albert Selma i se li ha assignat
la classe d’Infantil 3 anys, mentre que Pepe
Llopis, és alumne de 2n del Grau en Educació Primària, també en l’UJI. Llopis ha realitzat un total de 90 hores i està assignat a la
classe de 3r i 4t de Primària.
A més, s’incorporava durant el curs una
nova estudiant en pràctiques, que ha realitzat també la seua formació en les instal·lacions del col·legi públic de Santa Magdalena.

assistir a la reunió i la col·laboració de l’ajuntament de Santa Magdalena i l’Escola de
Ciclisme Nord Castelló.

bicicleta. Finalment, els carrers de Santa
Magdalena van acollir les carreres en línia
en les diferents categories.

Més de 140 joves, de 14 clubs de tota la
província de Castelló, es van donar cita dissabte passat, dia 1 de maig, en una reunió
que s’iniciava amb les fotografies oficials de
totes les escoles. Posteriorment, va tindre
lloc una gimcana a la pista poliesportiva,
convertida ara en el pati del col·legi públic,
que es va realitzar a porta tancada i amb la
presència tan sols de directors, organització i jutges de la Federació Valenciana de
Ciclisme. En aquesta prova, els xiquets i xiquetes van demostrar la seua destresa i van
realitzar diferents proves d’habilitat amb la

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
ha volgut felicitar l’organització de l’esdeveniment que “va demostrar que fer esport és
segur i que complint amb totes les mesures es poden realitzar ja carreres, adaptades
això sí a les circumstàncies, que ens està tocant viure”. A més, Bou va realitzar un esment especial als ciclistes locals, Mario De
Zayas Marín, que va obtindre la tercera posició en la categoria Promeses de primer
any i Marc Marín Falcó, que va ser primer
en gimcana i en la prova en línia en la categoria de Promeses de segon any.

El CEIP Albert Selma inicia les
VI Jornades Culturals i Esportives

140 joves ciclistes es donen
cita a la Reunió de les
Escoles de Ciclisme de
Santa Magdalena
Santa Magdalena va superar amb escreix
la prova de foc de la primera Reunió de les
Escoles de Ciclisme provincials, després
d’un any d’aturada a causa de la pandèmia
de la COVID-19. Així, la primera d’aquestes
reunions va estar marcada per diferents
canvis amb l’objectiu d’adaptar-se a les
mesures sanitàries, que es marquen des de
l’administració i evitar així la propagació de
la COVID-19.
L’organització de la prova, que va ser
a càrrec de la Unió Ciclista Benicarló, va
comptar en tot moment, amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Ciclisme,
de fet, el seu president, Amadeo Olmos, va
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L’alumnat del CEIP Albert Selma duia a
terme les activitats programades amb motiu de les VI Jornades Culturals i Esportives,
que han comptat amb la col·laboració de
l’ajuntament de Santa Magdalena.
La programació s’iniciava amb una masterclass de zumba, a càrrec de la monitora
de zumba, Rebeca Bou, que a més ha re-

alitzat les seues pràctiques formatives de
mestra d’Educació Infantil en el col·legi públic de Santa Magdalena.
Tant l’alumnat com el professorat han
participat d’aquesta divertida activitat esportiva. Un espectacle de talents tancava
les activitats de les Jornades Culturals i Esportives del CEIP Albert Selma.
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Nova incorporació
d’estudiant en pràctiques
al CEIP Albert Selma

Audició de Fi de Curs de l’Escola de Música

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena informa que, el passat 24 de maig es va
incorporar al centre una nova estudiant del
Grau d’Educació Primària, procedent de la
Universitat Jaume I de Castelló, amb l’objectiu de realitzar pràctiques formatives en
el col·legi públic de Santa Magdalena.
María José Martínez Cortés és alumna de
2n del Grau en Educació Primària, de l’UJI i
realitzarà un total de 90 hores de formació
en el CEIP Albert Selma. El grup al qual ha
sigut assignada és el de 3r i 4t de Primària.
El col·legi públic de Santa Magdalena ha
comptat aquest curs amb tres estudiants
en pràctiques, procedents de l’UJI de Castelló, la qual cosa els ha permés estar en
contacte directe amb les aules i conéixer
d’aquesta manera la realitat del dia a dia.

Magnífica actuació de
l’arpista benicarlanda,
Mar Anglés
L’Auditori acollia dissabte, 12 de juny, un
magnífic recital d’arpa a càrrec de la benicarlanda, Mar Anglés Lluch.
Mar Anglés Lluch ha finalitzat els seus
estudis de grau professional en el Centre
Professional de Música de la Lira Ampostina amb la professora Melani Molina, col·
labora de manera habitual amb diferents
formacions musicals i ha guanyat diversos
certàmens musicals.
Anglés va oferir un repertori amb el qual
es presenta a les proves del Conservatori
Superior de Música de Madrid i al Musikene, que és el Centre Superior de Música del
País Basc.
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L’Escola de Música de l’Agrupació Musical Santa Magdalena ha celebrat la seua
audició de Fi de Curs a l’Auditori de la localitat. Tot l’alumnat de l’Escola ha participat
en aquest espectacle, que va comptar amb
una nombrosa participació de públic.

El director de l’Agrupació Musical, Sergio
Tortajada Gómez, explica que: “aquest tipus
d’audicions són molt importants per a tot
l’alumnat, ja que demostren tot el que han
aprés al llarg del curs i a més posa en contacte als futurs músics amb el seu públic”.
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Santa Magdalena finalitza les classes del curs de pintura

Santa Magdalena finalitzava les classes
del curs de pintura 2020/21, que imparteix
la professora, Maite Baldrich. L’alumnat realitzava un berenar amb el qual posava fi
a un curs que, malgrat la pandèmia de la
COVID-19, afortunadament s’ha pogut realitzar amb plena normalitat i complint sem-

pre amb les mesures sanitàries, marcades
per les diferents administracions.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
va compartir amb l’alumnat aquest últim
dia de classe i va animar als artistes magdaleners a seguir amb les seues classes el
pròxim curs.

El musical Coco protagonitza el Festival de Fi de Curs
del CEIP Albert Selma de Santa Magdalena

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena ha tancat el curs 2020/21 i ho ha fet amb
un espectacular Festival de Fi de Curs, basat en la famosa pel·lícula, Coco. L’Auditori
de la localitat ha acollit aquest espectacle,
que ha comptat amb la participació de tot

66

torn de l’alumnat d’infantil, que ha conclòs
aquesta etapa en el centre i finalment els
alumnes i les alumnes de 6é de primària
han dit adéu al col·legi, amb una emotiva
cançó, composta per ells mateixos, amb
l’ajuda de l’especialista de música del centre.

l’alumnat del col·legi públic, que a través de
diferents personatges ha narrat la història
del mexicà, Miguel i tota la seua família.
Finalitzat el Festival han tingut lloc les
graduacions. En primer lloc, ha sigut el

Es tancava d’aquesta manera el curs escolar 2020/21, que malgrat la pandèmia de
la COVID-19, s’ha desenvolupat amb total
normalitat en Santa Magdalena.

Polpís recrea el seu passat
més esplendorós amb
l’activitat ‘Els teus Castells’
El castell de Polpís ha tornat a la seua
època daurada amb les activitats de recreació històrica, que s’han impulsat des de la
Diputació Provincial de Castelló per a dinamitzar la fortalesa i atraure els visitants. La
diputada de Cultura, Ruth Sanz; la diputada
de Medi natural, María Jiménez, i la diputada de Joventut, Lluïsa Monferrer, acompanyades de l’alcalde de Santa Magdalena,
Sergio Bou i la directora del Castell de Peníscola, Ester Forner, han participat en la
ruta senderista per les muntanyes de Santa
Magdalena de Polpís fins a arribar al castell,
Polpís, on diversos actors i actrius han recreat, a través de diferents tallers la manera
de viure dels habitants d’aquesta fortalesa.
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D’aquesta manera, i a través de diferents
sessions, han participat en aquesta activitat
més de 50 persones, atretes per la bellesa i
singularitat d’aquest castell, enclavat en ple
Parc Natural de la Serra d’Irta.
En opinió de Ruth Sanz, diputada de Cultura: “l’acolliment d’aquesta activitat que la
Diputació ha llançat per primera vegada
demostra les ganes del públic per conéixer
la història i la cultura del nostre territori”,
destacant a més “la gran professionalitat i
rigorositat històrica dels actors que han sigut els encarregats de conduir la representació”.
En aquesta activitat, proposta en el seu

inici per al 5 de juny, però que va haver de
posposar-se per la pluja, s’ha celebrat el Dia
Mundial del Medi Ambient en el qual la diputada de Medi natural, María Jiménez, ha
assenyalat que “és necessari conscienciar
a la població que és vital cuidar els nostres
boscos per a poder conservar-los i continuar tenint un pulmó verd tan extens com el
que tenim a la província”.
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
per part seua, ha agraït a la Diputació de
Castelló, el fet de posar en marxa aquest tipus de visites didàctiques, que “sens dubte
ens ajuden a posar en valor el nostre principal senyal d’identitat, el Castell Polpís”.

La Ludoteca de Santa Magdalena celebra
la seua festa de Fi de Curs

Educadores Ambientals
de la Diputació visiten la
població
Santa Magdalena ha rebut la visita dels
Educadors Ambientals de la Diputació de
Castelló, que han començat a realitzar accions de carrer per a sensibilitzar a la població sobre la importància del reciclatge i
l’economia circular.
Aquestes educadores van aprofitar, que
el dilluns és jornada de mercat de venda
ambulant, per a situar-se a la plaça Espanya
i d’aquesta manera continuar transmetent
la importància del reciclatge i el consum
responsable entre la ciutadania.
A més de la realització d’una enquesta
entre la població, van explicar com amb
xicotetes accions es pot contribuir a l’adhesió a una economia circular, que implica
compartir, llogar, reutilitzar, reparar, reno-

var i reciclar materials i productes existents
cada vegada que siga possible per a crear
un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle
de vida dels productes s’estén.
En la pràctica, implica reduir els residus
al mínim. Quan un producte arriba al final
de la seua vida, els seus materials es mantenen dins de l’economia sempre que siga
possible. Aquests poden ser productivament utilitzats una vegada i una altra, creant així un valor addicional.

L’Escola d’Estiu obri les portes

L’Auditori acollia el dissabte, 3 de juliol, la
festa de Final de Curs de la Ludoteca Municipal. D’aquesta manera, la classe de les
‘oronetes’ posava fi a un intens curs, plagat
d’anècdotes i bons moments, que van ser resumits a través d’una magnífica presentació
fotogràfica, realitzada per part de les responsables del centre, Laura Sospedra i Aida Sospedra. Al mateix temps, durant l’acte va tindre lloc la graduació de l’alumnat que tanca
etapa escolar infantil enguany, un moment,
sens dubte emocionant tant per als graduats i graduades com per a les seues famílies.
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50 xiquets i xiquetes han gaudit a Santa
Magdalena de les activitats de l’Escola d’Estiu, organitzada per l’ajuntament de Santa
Magdalena de Polpís. Les instal·lacions del
pavelló poliesportiu, col·legi i Ludoteca Municipal, han acollit fins al 21 de juliol la intensa programació, dissenyada pels 5 monitors
i monitores del campus.

De dilluns a divendres i de 10 a 13 hores,
l’alumnat s’ha divertit amb originals propostes, dividits en un total de 3 grups, segons les edats dels xiquets. Experiments,
jocs d’aigua, holi colors, la celebració de
sant Fermí o creació d’horts urbans, són tan
sols algunes de les activitats, que s’han desenvolupat durant aquests dies de diversió.
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Brillant celebració de la
Setmana Cultural
i Festival de Santa
Magdalena
Santa Magdalena donava el tret d’eixida
a la seua Setmana Cultural i Festiva 2021,
concebuda com una alternativa a les Festes Patronals amb una programació variada, pensada per a tots els públics, sempre
guardant les distàncies de seguretat entre
els assistents a les activitats.
El dissabte 17, l’Associació Juvenil Pont
de l’Agüelo Queixalet, com és costum, creuava el pont que dóna nom a la seua entitat i ho feia amb un bon nombre de veïns
i veïnes, que s’animaven a conéixer els secrets d’aquest particular pont, en el qual la
llegenda diu que vivia l’Agüelo Queixalet.
A la vesprada, l’Agrupació Musical de
Santa Magdalena oferia, en la plaça Espanya, un espectacular concert amb una acurada selecció musical a càrrec del seu director, Sergio Tortajada Gómez.

Concert de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena

D’altra banda, durant tot el cap de setmana, l’alumnat de l’Espai Respir exposava
a La Capella, totes les manualitats que elaboraven durant el curs. En l’exposició, que
va ser visitada per les Festeres i Festers i la
corporació municipal, ocupava un lloc rellevant la donació, que els usuaris de la unitat
de respir han fet a l’Agrupació Musical i que
està elaborada amb partitures i tot tipus de
material reciclat.

Exposició de l’Espai Respir

Actuació de la Collla de Dolçainers i Tabaleters Polpís i el Grup de Danses Magdaleneres

Ja el diumenge, la Colla de Dolçainers i
Tabaleters, Polpís i el Grup de Danses Magdaleneres, van ser els encarregats de mostrar al públic assistent al seu espectacle, una
variada mostra de música i balls tradicionals.

Creuada del Pont de l’Agüelo Queixalet
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Actuació del grup Zumba Kids

El dilluns, 19 de juliol, l’esport fou el protagonista, ja que a la plaça Espanya es realitzava una actuació del grup de Zumba Kids,
dirigit per la instructora de zumba, Rebeca
Bou i a les 22 h, es realitzava sessió de ‘Cinema a la fresca’, amb la projecció de la pel·lícula, ‘El Olivo’, d’Icíar Bollaín.
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Projecció de la pel·lícula ‘El Olivo’

Festeres i Corporació el dia de la Santa

Trofeu de Ciclisme de Festes

Exposició de l’Escola d’Art

Jocs de fusta en la plaça de Mossén Paco

Actuació d’In Vivo

Actuació de Jacaranda

El divendres, a més de la participació de
les Festeres i corporació municipal en la
missa, va tindre lloc la clausura de l’exposició del curs de l’Escola d’Art, que dirigeix la
professora, Maite Baldrich, mentre que a la
nit, va destacar l’actuació d’In vivo, en la pista poliesportiva municipal.

Splai Teatre i els contes del professor Tarambana
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Actuació de Xiomara

Focs artificials que tanquen la Setmana Cultural

El dissabte, gràcies, Splai Teatre i els contes del professor Tarambana, els més xicotets de la casa es van divertir a l’Auditori Municipal. Ja a la vesprada, Santa Magdalena
acollia el Trofeu de Ciclisme de Festes, orga-
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nitzat per l’Escola Ciclista Talleres Grañana,
en la qual van participar més de 170 joves
ciclistes de diferents clubs. Cal destacar, la
participació dels ciclistes locals, Marc Marín,
Mario de Zayas i David Muñoz, als quals des
de l’organització se’ls va entregar una placa
commemorativa. D’altra banda, també es
van programar jocs de fusta per a gaudir en
família en la plaça de Mossén Paco.
La jornada es va tancar amb l’actuació
del grup de boleros, Jacaranda i un castell
de focs artificials, disparat per Pirotècnia
Tomàs de Benicarló, que posava el fermall
d’or a la Setmana Cultural i Festiva de Santa

Magdalena, concebuda com una alternativa d’oci i cultura a les Festes Patronals.
“Des de l’ajuntament estem molt satisfets per la gran participació de tota la població en els actes, que s’han programat, tenint en compte les mesures sanitàries, que
ens vénen marcades per l’administració.
Malgrat la situació que vivim hem pogut
realitzar nombroses activitats, pensades en
tots els públics i en les quals sempre s’han
respectat les distàncies i aforaments permesos”, assenyala Sergio Bou, alcalde de
Santa Magdalena, qui a més ha destacat “el
magnífic comportament de la ciutadania”.

S’ofereixen classes d’Aquagym a la piscina municipal
Fins al 31 d’agost s’han realitzat
classes d’aquagym, a la piscina municipal, a càrrec de la fisioterapeuta,
Yolanda Pérez. L’horari ha sigut de
dilluns a divendres de 15,15 a 16,15 h.
L’aquagym, segons diversos estudis,
aporta benefici físic i mental, millora
la condició física endurint els músculs i estilitzant la figura, millora la
coordinació motriu i l’agilitat, així
com la condició cardiorespiratòria i
la circulació sanguínia. Té un efecte
terapèutic i millora la respiració.

L’alumnat del CEIP Albert Selma torna al col·le

El CEIP Albert Selma de Santa Magdalena ha tornat a obrir les seues aules i després
del període vacacional, l’alumnat i tot el professorat s’han incorporat amb normalitat a
les classes, donant principi d’aquesta manera al curs 2021-22. Igual que el curs anterior, l’entrada s’ha produït de manera escalonada i a través de les dues portes d’accés
de les quals disposa l’aulari, amb l’objectiu

Cal destacar que, aquest curs porta com
a novetat la concessió d’una aula d’Infantil
dos anys i la pròxima ampliació de les activitats extraescolars, ja que a més de les quals
es realitzen de 15 a 16.30 h, el centre també
disposarà d’Escola Matinera per a aquelles
famílies, que així ho sol·liciten.

Educadores Ambientals de
la Diputació visiten
de nou la població
Santa Magdalena ha rebut de nou la
visita de les Educadores Ambientals de la
Diputació de Castelló, que han continuat
amb les accions de carrer, iniciades recentment, per a sensibilitzar a la població sobre
la importància del reciclatge i l’economia
circular.
Aquestes educadores van aprofitar, que
el dilluns és jornada de mercat de venda
ambulant, per a situar-se als voltants de la
plaça Espanya i d’aquesta manera continuar transmetent la importància del reciclatge i el consum responsable entre la ciutadania.
A més de la realització d’una enquesta
entre la població, van explicar com amb
xicotetes accions es pot contribuir a l’adhesió a una economia circular, que implica
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de complir amb el protocol sanitari marcat
per la Generalitat per a la tornada al col·le.

compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents
totes les vegades que siga possible per a
crear un valor afegit. D’aquesta manera, el
cicle de vida dels productes s’estén.
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Oberta la matrícula per a
l’Escola de Música
L’Agrupació Musical de Santa Magdalena ha iniciat el curs 2021-22 de la seua Escola de Música. En aquest sentit, s’informa
que les classes, tant de llenguatge musical
com d’instrument, van donar inici al mes
d’octubre.
“A la nostra escola recomanem la iniciació a les classes de llenguatge musical a
partir dels 7 anys. Tenim un ampli ventall
de professors per a les classes d’instrument
i a poc a poc anem conformant una escola,
que té una gran qualitat musical”, explica
Vicent Pegueroles, president de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena.

CV), la Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana (FECOCOVA), la Federació de
Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV),
la Federació Valenciana de Dolçainers i Ta-

La fisioterapeuta, Yolanda Pérez, organitza classes de gimnàstica de manteniment,
que es realitzen els dilluns i dimecres de
15.30 a 16.30 i els dimarts i dijous de 10 a 11 h
en les instal·lacions del gimnàs municipal.
La gimnàstica de manteniment va dirigida
a totes les edats i serveix per a treballar totes
les articulacions i músculs de l’organisme,
amb l’objectiu d’enfortir la musculatura i/o
previndre lesions musculars i/o articulars.

Espectacular concert de l’Agrupació Musical
dins de la campanya d’Intercanvis Musicals
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i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat
Valenciana (FORPPCV).

Santa Magdalena celebra el 9 d’Octubre
amb teatre a l’Auditori Municipal

Arranquen les classes
de gimnàstica de
manteniment

L’Auditori Municipal de Santa Magdalena de Polpís, acollia un espectacular concert de l’Agrupació Musical de la localitat,
dins de la campanya d’Intercanvis Musicals
creada per la Federació de Societats Musi-

baleters (FVDiT) i la Federació d’Orquestres

cals. Aquesta campanya té per objecte la
realització d’un programa de concerts per
part d’agrupacions artístiques de les següents federacions: Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana (FSM-

L’Auditori Municipal de Santa Magdalena acollia el 9 d’Octubre, la representació
de l’obra teatral, “Iaios” d’Hop Gestió Teatral.
Es tracta d’un espectacle, que s’emmarca
dins del Circuit Provincial Cultural, que patrocina la Diputació de Castelló.
En l’obra, ‘Iaios’, a través dels jocs dels
protagonistes, es va teixint la història dels
avantpassats més pròxims dels dos germans, la història d’un amor interromput
per la guerra, on l’atzar i la voluntat s’entremesclen per a fer possible el naixement
d’una família, el vincle que lliga els xiquets

a un passat i a una memòria que són un regal de vida, perquè sense la història de la
seua família els dos germans no existirien.
Aquest espectacle ha sigut a més guardonat amb el: Premi Feten a la millor direcció per a Pau Pons i Joan Miquel Reig, Premi Abril 2010 a la millor versió o adaptació,
Premi del públic de la Comunitat Valenciana al millor espectacle 2010, XIX Premis Arts
Escèniques de teatre a la millor adaptació i
en la XIV edició dels Premis MAX, va ser nominat a millor espectacle revelació.
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L’alcalde de Santa Magdalena participa en els actes de
la patrona de la Guàrdia Civil a Alcalà de Xivert
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
ha participat, un any més, en els actes organitzats per la comandància de la Guàrdia
Civil d’Alcalà de Xivert, per a celebrar la festivitat de la seua patrona, la Verge del Pilar. Bou ha agraït la labor dels agents de la
Guàrdia Civil, que al llarg de l’any realitzen
una intensa activitat en Santa Magdalena
i ha oferit una vegada més la seua col·laboració a l’hora de millorar la seguretat ciutadana.

La bandera templera oneja de nou al
Castell Polpís de Santa Magdalena

La Run & Bike Territori Templer passa pel Castell Polpís

L’ultra trail experience Territori Templer
ha passat un any més pel Castell Polpís de
Santa Magdalena, en un esdeveniment
en el qual participen més de 250 runners i
bikers, que entre el 29 i el 31 d’octubre van
recórrer les sendes i Castells Templers de la
província de Castelló en 3 dies de convivència i amb un recorregut de prop de 100 km i
3500 m que els portarà per nombroses poblacions.
L’eixida va tindre lloc a les Coves de Vinromà i la meta al Castell de Peníscola, encara que altres castells com Polpís a Santa
Magdalena o Xivert a Alcalà, han sigut punt
de pas obligat per als participants d’aquesta prova esportiva.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena,
afirma que: “aquests esdeveniments ens
permeten posar en valor el nostre patrimoni, al mateix temps que serveixen per a donar a conéixer l’encant del nostre paisatge
natural a totes les persones que participen
en ells”.

Santa Magdalena fou un punt d’avituallament per a corredors i ciclistes, que també van poder degustar al seu pas per la localitat, productes com la ‘coca en sal’ o el
‘rotllets mal fets’.

Des de l’ajuntament de Santa Magdalena feliciten el ciclista local, Juanjo Marín,
que va participar en aquesta experiència
esportiva, així com també a Jesús Lora, que
va assistir a una de les etapes de l’ultra Trail.

El Parc Natural de la Serra d’Irta organitza unes
Jornades de promoció de l’Agricultura Ecològica

El Club Muntanyenc Serra d’Irta ha sigut l’encarregat d’hissar, de nou, la bandera templera a la part alta del Castell Polpís,
de Santa Magdalena, ja que amb el pas del
temps i les inclemències meteorològiques
havia caigut l’ensenya templera, hissada en
el seu moment, en el marc de la celebració
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de les Jornades Templeres, organitzades a
la localitat.
Des de l’àrea de Cultura de l’ajuntament
de Santa Magdalena agraeixen la bona predisposició del club gaspatxer, que de nou
s’ha brindat per a poder hissar la bandera,
que ja oneja de nou al Castell Polpís.

L’ajuntament de Santa Magdalena informa, que el Parc Natural de la Serra d’Irta
ha organitzat unes Jornades de promoció
de l’Agricultura Ecològica al parc, que van
donar inici a Santa Magdalena el dia 11 de
novembre.
Aquestes jornades també s’han realitzat
a Alcalà de Xivert, el dia 18 de novembre i a
Peníscola el dia 2 de desembre.
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L’Agrupació Musical celebra Santa Cecília

L’Agrupació Musical de Santa Magdalena va celebrar la festivitat de la seua patrona, Santa Cecília i ho va fer amb un variat
programa d’actes, que s’iniciava amb una
cercavila, que va servir per a donar entrada
als nous músics, Marc Barceló Cheto i Adriá
Bosch Cheto, que s’incorporen a la banda
de Santa Magdalena.
Posteriorment, els membres de l’Agrupació Musical de Santa Magdalena van assistir a una missa en homenatge a la seua

Santa Magdalena programa una gran varietat
d’activitats per a celebrar Nadal

patrona, a la qual li va seguir un extraordinari concert a l’Auditori Municipal de la localitat.
Durant el concert, el president de l’entitat, Vicent Pegueroles i el director, Sergio
Tortajada Gómez, van fer lliurament als nous
músics del diploma acreditatiu, així com la
insígnia de l’Agrupació Musical, en record
d’un dia tan especial. L’Agrupació Musical
de Santa Magdalena tanca d’aquesta manera els actes de Santa Cecília.

Eneko Bonet Media guanya el concurs
de postals nadalenques

Arribada del Patge Reial de SSMM

Concert de Nadal de l’Agrupació Musical i de l’Escola de Música

Actuació del Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de Doçainers i Tabaleters

Les regidories de Cultura i Festes de
l’ajuntament de Santa Magdalena, en col·
laboració amb diferents associacions de la
localitat, han dissenyat un ampli programa
d’activitats per a celebrar Nadal, Any Nou i
Reis.
La programació es va iniciar dissabte, 18
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de desembre, amb l’arribada del Patge Reial de SSMM, a les 12 h, a La Capella, un acte
organitzat per l’Associació Juvenil Pont de
l’Agüelo Queixalet, que fou precedit d’una
xocolatada, organitzada per la delegació local de l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer.
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A la vesprada, a les 19 h, l’Auditori Municipal acollia el concert de Nadal de l’Agrupació Musical i de l’Escola de Música, mentre que el diumenge, 19 de desembre les
activitats van continuar amb l’actuació del
Grup de Danses Magdaleneres i la Colla de
Dolçainers i Tabaleters, Polpís, que van realitzar un espectacle a l’Auditori Municipal. A
la vesprada l’actuació del Ball de Sant Vito,
que va oferir a l’Auditori Municipal l’obra ‘El
Rei Mides i la metamorfosi’ va posar el punt
final al cap de setmana.
Les activitats de Nadal van prosseguir el
dia 26 de desembre, a les 17.30 h, a l’Auditori
Municipal amb la projecció de la pel·lícula,
“El chico que salvó la Navidad”.
Els més xicotets de la casa també van
poder gaudir els dies 29 i 30 de desembre,
d’activitats pensades per a ells en la plaça
Espanya.
Santa Magdalena va tancar el 2021, amb

La Ludoteca Municipal i el CEIP Albert Selma
reben la visita del Pare Noel i els seus elfos

Actuació del Ball de San Vito

les 12 campanades a la plaça Espanya, mentre que la festa de Cap d’Any en el pavelló
poliesportiu municipal es va suspendre per
precaució amb la COVID-19.
Amb l’any nou estrenat, Santa Magdalena va projectar cinema en família, el dia 2
de gener, a l’Auditori Municipal, mentre
que els dies 3 i 4 de gener es van realitzar
activitats infantils a la plaça Espanya.

L’Escola Matinera i la Ludoteca Municipal
es vesteixen de Nadal

L’Auditori acollia la visita del Pare Noel
i els seus elfos, que malgrat la gran faena,
que tenien a Nadal, van trobar un lloc en la
seua agenda per a visitar a l’alumnat de la
Ludoteca Municipal i del CEIP Albert Selma.
L’alumnat de tots dos centres va gaudir d’un agradable matí, en companyia de
Santa Claus i els seus ajudants, als quals els
van agrair la seua presència amb una gran
actuació musical. Durant el Festival nadalenc, el Pare Noel va entregar els premis
del Concurs de Postals de Nadal, que orga-

nitza l’ajuntament.
El primer premi va ser per a Eneko Bonet
Medina, el dibuix del qual il·lustra la felicitació de Nadal de l’ajuntament de la localitat.
Hajar Ziani va aconseguir el segon premi i
Irene Sales Ruiz el tercer.
L’acte va finalitzar amb el lliurament de
regals a tot l’alumnat de la Ludoteca Municipal i del CEIP Albert Selma, finalitzant
d’aquesta manera el seu primer trimestre
del curs 2021/22.

La Bústia dels Reis Mags
instal·lada a l’Edifici Social
de Santa Magdalena

L’alumnat de l’Escola Matinera de Santa
Magdalena, així com de la Ludoteca Municipal han gaudit d’un ambient molt Nadalenc en les seues instal·lacions. D’aquesta
manera, la recepció de la Unitat de Conci-
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liació Familiar de Santa Magdalena albergava el portal de Betlem, que tenia també
com a protagonistes als Reis Mags, així com
la caseta del Pare Noel plena d’adorns i regals per als més menuts de la casa.

Després de la visita del Patge Reial de
SSMM a Santa Magdalena quedava instal·
lada en la recepció de l’Edifici Social la Bústia Reial, de manera que aquells xiquets i
xiquetes, que encara no van poder entregar la seua carta als Patges ho van fer a la
bústia reial.
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pluviometria

Dades facilitades per Ximo Vives

Pluja per baix de la mitjana i amb
varietat de fenòmens extrems!

63,0 l/m2, sent la precipitació més alta en
un dia.

Després d’un any 2020 extraordinàriament plujós, semblen pocs els 518,8 l/m2
comptabilitzats fins al 30 de novembre.

Un estiu relativament suau ens va sorprendre l’onada de calor dels dies 12 al 15
d’agost, amb importants esclafits, fent pujar el termòmetre fins als 39,1ºC.

Del 8 al 10 de gener ens va afectar la borrasca Filomena deixant cobert de neu gran
part del terme de Santa Magdalena (a partir dels 250 metres a les Talaies i dels 350
metres a la serra d’Irta). Al poble va ser 39,4
l/m2 la precipitació total en forma de pluja.
Un febrer càlid ens va regalar el primer
dia del mes la ràfega de vent més alta, 77,2
Km/h i cinc dies després un fenomen estrany i insòlit de “pluja seca” va deixar carrers i teulades, coberts d’una fina capa de
pols provinent del desert del Sahara.
El 17 de juny, una forta tempesta acompanyada amb un poc de granís, va deixar

Vam tindre que esperar fins al mes de
novembre per a rebre un digne temporal de pluges; del 22 al 25 es van acumular
78,7 l/m2, sent el temporal més important
de l’any.
Fins a 6 jornades va fer fred d’autèntic hivern sense superar els 10ºC i en 3 matinades
els termòmetres van baixar de 0ºC, sent el 5
de gener quan es va registrar la mínima de
l’any al centre del poble, -1,8 ºC.
Màximes de 32ºC les vam tindre en 13
dies d’estiu i fins a 34 nits va ser complicat
dormir amb les “nits tropicals” sense baixar
dels 20ºC.

VALORS EXTREMS (fins novembre de 2021)
PLUJA MÀXIMA DIÀRIA

63,0 l/m2

17-juny-2021

PLUJA MÀXIMA TEMPORAL

78,7 l/m

22/25-novembre-2021

PLUJA MÀXIMA MENSUAL

98,1 l/m

abril-2021

TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA

39,1 °C

14-agost-2021

18,00 h

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA

-1,8 °C

5-gener-2021

06,20 h

TEMPERATURA MÀXIMA DIÀRIA MÉS BAIXA

5,7 °C

9-gener-2021

18,40 h

TEMPERATURA MÍNIMA DIÀRIA MÉS ALTA

23,3 °C

28-agost-2021

06,30 h

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS ALTA

29,3 °C

12-agost-2021

3,7 °C

5-gener-2021

39,3 °C

14-agost-2021

13,50 h

-1,8 °C

5-gener-2021

06,20 h
05,10 h

TEMPERATURA MITJANA DIÀRIA MÉS BAIXA
ÍNDEX CALOR MÉS ALT
SENSACIÓ TÈRMICA MÉS BAIXA

2
2

VENT RAFEGA MÀXIMA

77,2 Km/h

1-febrer-2021

VENT VELOCITAT MITJANA DIÀRIA MÀXIMA

18,8 Km/h

1-febrer-2021

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÀXIMA

1037,1 hPa

23-febrer-2021

23,10 h

PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA

998,7 hPa

8-febrer-2021

14,40 h

DIES AMB TRONADES

21 dies

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

1 dia

DIES AMB GRANÍS/PEDRA

3 dies

DIES AMB BOIRA

3 dies

CLIMATOLOGIA
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plens

Telèfons d’interés
Ajuntament
Oficines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  964 415 070
Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 162
Agutzil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 465 314
Alcaldia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  626 058 211
Centre de Salut
Santa Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . 964 158 140
Centre Mèdic d’Alcalà
Matins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 336 030
Vesprades. Urgències
i ambulància . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  964 336 035
Hospital Comarcal
de Vinaròs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 477 000
Farmàcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 441 5057
IES Serra d’Irta. . . . . . . . . . . . . . . . . 964 336 085
CEIP Albert Selma. . . . . . . . . . . . . 964 336 065
Ludoteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 923 196
Poliesportiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 026
Parròquia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  964 415 212
Taxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 572 223

Telèfons associacions locals
AMPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 058 699
Mestresses de Casa. . . . . . . . . . . . . 964 415 141
Associació de Puntaires. . . . . . . 964 415 147
Agrupació Musical
Santa Magdalena. . . . . . . . . . . . . .  649 558 855
Grup de Danses
Madaleneres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  679 305 743
Colla de Dolçainers
i Tabaleters Polpís. . . . . . . . . . . . . . 964 415 265
Club de Jubilats
i Pensionistes. . . . . . . . . . . . . . . . . .  665 345 905
Associació juvenil “Pont
de l’Agüelo Queixalet”. . . . . . . . . 722 187 532
Societat de caçadors
“San Lázaro”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 972 050

Estació de Servei (CEPSA). . . . . 964 415 269
Guàrdia Civil Alcalà de Xivert
De 6.00 fins a les 14.00 h. . . . . . . 964 410 002
De 14.00 fins a les 6.00 h. . . . . . . . . . . . . . . . 062

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

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

A continuació, detallem els plens celebrats a la població al llarg del 2021 i en els
que s’ha donat compte de tota classe d’informacions, relacionades amb els acords
adoptats pel consistori.

8 de gener
de 2021
En sessió plenària extraordinària s’aprova, per unanimitat dels presents, el pressupost de 2021 de l’ajuntament de Santa
Magdalena. Els comptes municipals del
consistori magdalener, per al present exercici, superen els 938.333 €, dels quals el 25%
(247.000 €), corresponen al capítol d’inversions, mentre que el 15% (64.000 €) es destinarà a l’amortització de deute.
ESTAT DE DESPESES
Cap.

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

Bombers de Benicarló. . . . . . . . 964 460 222

PLENS
de l’ANY
2021

Denominació

1.

Despeses de personal

250.441,79

2.

Despeses corrents en
bens i serveis

320.218,11

3. Despeses financeres

19.300,00

4. Transferències corrents

36.200,00

5. Fons de contingència
TOTAL OPERACIONS
CORRENTS
6. Inversions reals

247.819,95

7. Transferències de capital
AFIVINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  665 588 395

8. Actius financers
9. Passius financers

Delegació local AECC. . . . . . . . . . 691 815 960

64.353,84

TOTAL OPERACIONS
DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST
DE DESPESES
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Euros

938.333,69
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ESTAT D’INGRESSOS
Cap.

1.

Denominació

Impostos directes

Euros

244.820,93

2. Impostos indirectes

320.218,11

Taxes, preus públics i
altres ingressos

192.056,68

4. Transferències corrents

271.526,08

5. Ingressos patrimonials

29.280,00

3.

TOTAL OPERACIONS
CORRENTS
6.

Enajenació inversions
reals

7. Transferències de capital 200.650,00
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL OPERACIONS
DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST
D’INGRESSOS

938.333,69

8 de febrer
de 2021
En la sessió plenària es va aprovar la certificació núm. 1, corresponent a les obres
d’“Adequació amb ampliació del centre
existent al perfil 2I+4P+Menjador (80 en
dos torns)+Espai educació física” del col·legi
CEIP Albert Selma, per l’arquitecte i director de l’obra Sr. Gaspar Espinosa Rufat i la
factura núm. 01-1 emesa per aquesta certificació per l’empresa RAVI OBRES TRANSPORTES I EXCAVACIONS, S.L. per import de
37.383,01 €.

26 de febrer
de 2021
El 26 de febrer té lloc sessió plenària i
entre els punts de l’ordre del dia destaca,
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l’aprovació de la inclusió de Santa Magdalena dins del Pla Provincial d’Obres i Serveis
de la Diputació Provincial de Castelló per a
l’exercici 2021, amb les següents actuacions
d’inversió real (obres): Acabats Espais socioculturals. Edifici-Social. Pressupost d’execució per contracta o per administració:
42.201,91 €. Honoraris de redacció: 1.724,04
€. Honoraris de direcció obra: 1.724,05 €. Total: 45.650 €.
Al mateix temps es sol·licita la inclusió
d’aquest ajuntament en el Pla Provincial
d’Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló per a l’exercici 2021 de les
següents actuacions en despesa corrent i
de personal, per un import total previst de
45.250 €.
A més, en el ple s’aprova la certificació
número 2 del programa Edificant, redactada per l’arquitecte i director de l’obra Sr.
Gaspar Espinosa Rufat i la factura núm. 02
emesa per aquesta certificació per l’empresa RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L. per import de 17.240,19 €.
Finalment, es ratifica el conveni del programa d’Actuacions Urbanes amb la Vicepresidència 2a i Conselleria d’Habitatge
i Arquitectura bioclimàtica, que permet
l’execució de l’obra dels vials del perímetre
del CEIP Albert Selma.

28 d’abril
de 2021
En aquesta sessió plenària es dóna
compte de l’informe/resum anual de control financer de l’ajuntament de Santa Magdalena, redactat pel secretari municipal i
s’aprova la certificació núm. 2, corresponent a les obres d’Adequació amb ampliació del CEIP Albert Selma. Aquesta certificació té un import de 17.240,19 €. També es
dóna llum verda a la certificació número 3
del col·legi xifrada en 40.583 €.

28 de juny
de 2021
Durant el ple s’aprova la contractació de
les obres referides al programa d’Actuacions Urbanes, amb un pressupost base de
licitació IVA inclòs de: 299.009,63 €.

12 de juliol
de 2021
S’aprova l’exercici general 2021 i l’adhesió de l’ajuntament de Santa Magdalena
a la Mancomunitat Castelló Nord, pels següents motius: els fins en l’àmbit dels serveis socials perseguits amb l’adhesió són
coincidents amb els propis de la Mancomunitat, l’àmbit territorial i la continuïtat de
Santa Magdalena de Polpís amb la majoria
de les poblacions que integren la Mancomunitat Castelló Nord, és motiu concurrent
per a sol·licitar l’adhesió a aquest organisme, igualment coincident per la grandària i
interessos amb la majoria de les poblacions
que constitueixen la Mancomunitat. També es dona llum verda a la Setmana Cultural i Festiva de Santa Magdalena.
D’altra banda s’aprova la certificació
núm. 6, i la seua corresponent factura de
les obres d’ampliació i millora del CEIP Albert Selma per import de 43.691,85 €.

30 de juliol
de 2021
En aquest ple, s’aprova l’expedient de
contractació, amb la documentació que forma part d’aquest, mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació,
per a l’OBRA de “REFORMA I ADAPTACIÓ
PER A L’ACCESSIBILITAT DE L’“EDIFICI
CONSISTORIAL” DE SANTA MAGDALENA”
convocant la seua licitació i es dóna llum

verda a la certificació núm. 7, corresponent
a les obres d’“Adequació amb ampliació
del centre existent al perfil 2I+4P+Menjador (80 en dos torns)+espai educació física”
col·legi CEIP Albert Selma” redactada per
l’arquitecte i director de l’obra Sr. Gaspar
Espinosa Rufat i la factura núm. 07-32, de
data 22 de juliol de 2021 emesa per aquesta certificació i emesa per l’empresa RAVI
OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.,
per import de 41.148,47 €.

6 de setembre
de 2021
En la sessió plenària s‘aprova la certificació núm. 8 i la factura núm. 08-5, de data
16 d’agost de 2021 corresponent a aquesta certificació i emesa per l’empresa RAVI
OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.,
per import de 26.677,80 €.

13 de setembre
de 2021
Té lloc en aquest ple l’adjudicació del
contracte d’obres corresponent a “Adequació de l’entorn del col·legi publique Albert
Selma”, contracte que ha sigut tramitat
conforme a procediment de contractació
obert amb diversos criteris d’adjudicació.
L’empresa PAVASAL n’és l’adjudicatària.

27 de setembre
de 2021
El ple de l’ajuntament de Santa Magdalena aprova com a dies no lectius per al
curs escolar 2021-2022 els següents: 7 de
desembre de 2021, 18 de gener de 2022 i 18
de març de 2022. Al mateix temps, els dies;
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17 de gener de 2022 dia de Sant Antoni, i el
25 d’abril de 2022 dia de Sant Vicent són els
festius locals.
També durant el ple, s’adjudiquen les
obres d’adaptació per a l’accessibilitat de
l’edifici consistorial, a Construccions Sospedra Bou S.L., única empresa que es presenta a la licitació convocada a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
El pressupost d’adjudicació és de 134.479,58
€ IVA inclòs, sent el pressupost de licitació
137.870,42 €.

10 de novembre
de 2021
Durant aquest ple s’aprova la certificació
núm. 1, corresponent a les obres de “Reforma i Adaptació per a l’Accessibilitat de l’Edifici consistorial de Santa Magdalena de Polpís” redactada per l’Arquitecte director de
l’obra Sr. Javier Albiol i la factura núm. 40,
de data 2 de novembre de 2021 emesa per
aquesta certificació per l’empresa Construccions Sospedra Bou S.L., per import de
24.136,89 €.
També s’aprova la certificació núm. 10,
corresponent a les obres d’“Adequació
amb ampliació del centre existent al perfil
2I+4P+Menjador (80 en dos torns)+Espai
educació física” col·legi CEIP Albert Selma, redactada per l’arquitecte i director de
l’obra Sr. Gaspar Espinosa Rufat i la factura núm. 10-11, de data 20 d’octubre de 2021
corresponent a aquesta certificació i emesa
per l’empresa RAVI OBRES TRANSPORTS I
EXCAVACIONS, S.L., per import de 60.235,41
€.

9 de desembre
de 2021
Es dóna llum verda a la certificació núm.
2, corresponent a les obres de “Reforma i
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Adaptació per a l’Accessibilitat de l’Edifici
consistorial de Santa Magdalena de Polpís”,
redactada per l’arquitecte director de l’obra
Sr. Javier Albiol, i la factura núm. 41, de data
29 de novembre de 2021 emesa per aquesta certificació per l’empresa Construccions
Sospedra Bou S.L., per import de 64.611,98
€.
Per un altre costat, s’aprova la certificació núm. 11, corresponent a les obres d’“Adequació amb ampliació del centre existent al perfil 2I+4P+Menjador (80 en dos
torns)+Espai educació física” col·legi CEIP
Albert Selma” redactada per l’arquitecte i
director de l’obra. Sr. Gaspar Espinosa Rufat
i la factura núm. 11-16, de data 24 de novembre de 2021 corresponent a aquesta certificació i emesa per l’empresa RAVI OBRES
TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L., amb
per import de 93.707,89 €.

15 de desembre
de 2021
En aquest ple s’aprova la certificació
núm. 3, corresponent a les obres de “Reforma i Adaptació per a l’Accessibilitat de l’Edifici consistorial de Santa Magdalena de Polpís” redactada per l’Arquitecte director de
l’obra Sr. Javier Albiol, i la factura núm. 44
de data 13 de desembre de 2021 emesa per
aquesta certificació per l’empresa Construccions Sospedra Bou S.L., per import de
45.730,71 €.
Durant el transcurs del ple, també s’aprova la certificació núm. 12, corresponent a les
obres d’“Adequació amb ampliació del centre existent al perfil 2I+4P+Menjador (80 en
dos torns)+Espai educació física” del CEIP
Albert redactada per l’arquitecte i director de l’obra Sr. Gaspar Espinosa Rufat i la
factura núm. 12-3 de data 10 desembre de
2021 corresponent a aquesta certificació i
emesa per l’empresa RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L., per import de
129.282,50 €.

Subvencions amb el vistiplau
aprovades 2021
SOL·LICITADES

COST
A JUSTIFICAR

APROVADES

01

PANGEA. GENERALITAT VALENCIANA

10.100,00 €

10.100,00 €

10.100,00 €

02

SERVEIS SOCIALS GENERALS.
GENERALITAT VALENCIANA

38.710,00 €

38.710,00 €

38.710,00 €

03

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE. MINISTERI

3.111,31 €

3.111,31 €

3.111,31 €

04

SERVEIS SOCIALS DE BASE.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

21.080,38 €

21.080,38 €

21.080,38 €

05

EMCORP 2020.
GENERALITAT VALENCIANA

30.000,00 €

18.419,34 €

18.419,34 €

90.900,00 €

90.900,00 €

90.900,00 €

PLA DE COOPERACIÓ PROVINCIAL
06 D’OBRES I SERVEIS.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
07

EMERGE 2021.
GENERALITAT VALENCIANA

36.250,00 €

36.250,00 €

36.250,00 €

08

PLA RESISTIR. GENERALITAT
VALENCIANA I DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

12.664,00 €

12.664,00 €

12.664,00 €

09

CONVENI ACTUACIONS URBANES.
GENERALITAT VALENCIANA

125.000,00 €

125.000,00 €

125.000,00 €

10

ABASTIMENT AIGUA POTABLE.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

1.483,54 €

1.483,54 €

1.483,54 €

11

AUTONOMIA PERSONAL (ESPAI RESPIR).
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

7.008,00 €

7.008,00 €

7.008,00 €

12

ACCESSIBILITAT CASES CONSISTORIALS.
GENERALITAT VALENCIANA

137.870,42 €

137.870,42 €

137.870,42 €

13

REACTIVEM CASTELLÓ - OBRES.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

36.360,00 €

36.360,00 €

36.360,00 €

14

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
GENERALITAT VALENCIANA

20.284,00 €

20.284,00 €

20.284,00 €

15

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

40.568,00 €

40.568,00 €

40.568,00 €

16

PLA D’ACTUACIONS CULTURALS 2021.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

17

PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2021.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

10.350,00 €

8.888,88 €

8.888,88 €

18

INICIATIVES DE BENESTAR SOCIAL.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

46.501,18 €

23.941,48 €

22.313,50 €

19

LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE.
GENERALITAT VALENCIANA

4.259,20 €

1.007,09 €

1.007,09 €

20

PARC INFANTIL.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

495,23 €

495,23 €

495,23 €

21

ECOVID 2021. GENERALITAT VALENCIANA

38.358,80 €

28.894,21 €

28.894,21 €
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22

AVALEM JOVES. EMPUJU 2021.
GENERALITAT VALENCIANA

23

REACTIVEM EMPRESES.
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

24

EMDONA 2021.
GENERALITAT VALENCIANA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,
25 CULTURALS I ESPORTIVES.
GENERALITAT VALENCIANA
26

PLA CONVIURE. MEMÒRIA BASE DEL
PROJECTE. GENERALITAT VALENCIANA
TOTAL SUBVENCIONS 2021

26.582,28 €

26.582,28 €

26.582,28 €

4.307,20 €

4.307,20 €

4.307,20 €

45.000,00 €

23.118,03 €

23.118,03 €

3.960,00 €

3.960,00 €

3.960,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

909,09 €

798.703,54 €

728.503,39 €

724.784,50 €

Altres subvencions sol·licitades per
l’ajuntament i pagades íntegrament per altres
administracions realitzades en 2021
01

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

02

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

03

MILLORA ENERGÈTICA DE LA CONNEXIÓ DEL POU DE LA CANONJA
AMB EL NOU DIPÒSIT DE LES PEDRERES
TOTAL SUBVENCIONS REALITZADES PER
ALTRES ADMINISTRACIONS. GENERALITAT VALENCIANA

135.616,03 €

1.380.000,00 €

CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS. GENERALITAT VALENCIANA

02 INICIATIVES SALUTOGÈNIQUES. GENERALITAT VALENCIANA
03

PLA CONVIURE (OBRA). MILLORA DE L’ESPAI ESPORTIU I LÚDIC DE
SANTA MAGDALENA DE POLPÍS. GENERALITAT VALENCIANA
TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES
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DEFUNCIONS
MAGDALENA SOSPEDRA GONZÁLEZ
JOSE MARÍA CERVERA LLUCH
VICENTE CHETO JULVE
FRANCISCO EDO VILALTA
FRANCISCO VICENTE CERVERA GEA
FRANCISCA PUIG PRATS
MANUEL BOU BRETÓ
MARÍA GRACIA SOSPEDRA FERRERES
TERESA BELTRÁN CERVERA
BAUTISTA PEGUEROLES CHETO
JOAQUINA LACRUZ FERRERES
EMILIO SOSPEDRA GONZÁLEZ
SARA MOYA CALDUCH
SALVADOR AICART MONTULL
MANUELA CERVERA ESTEVE
BAUTISTA MOYA GARCIA

05/01/1935 al 24/04/2021
30/01/1936 al 02/05/2021
13/09/1934 al 11/06/2021
19/11/1934 al 17/06/2021
26/07/1968 al 20/06/2021
23/02/1934 al 24/07/2021
01/01/1925 al 24/07/2021
18/04/1936 al 05/08/2021
09/02/1928 al 03/09/2021
04/03/1934 al 31/10/2021
18/06/1930 al 08/11/2021
22/10/1932 al 25/11/2021
13/03/1959 al 25/11/2021
09/01/1930 al 23/12/2021
24/07/1943 al 28/12/2021
28/01/1937 al 31/12/2021

NAIXEMENTS
CARLOS BALLESTER MOLINOS
IRIA ROCA SOSPEDRA
SOFÍA BOU BERNACHEA
ANAS MAOUJOUDI

14/06/2021
28/06/2021
16/11/2021
28/11/2021

122.495,38 €
1.638.111,41 €

Subvencions no concedides en 2021
01

ANY 2021

146.458,01 €
1.808,95 €

MATRIMONIS
JUAN MIGUEL SIERRA RAMOS
(02/01/2021)

MARÍA JOSE ROMÁN MARTÍN

SERGI ROCA CERVERA
(03/02/2021)

SONIA BOU SOSPEDRA

JOSÉ ANTONIO SEGURA GONZÁLEZ
(27/03/2021)

VANESSA PLA SANTOS

IÑAKI SOSPEDRA MOYA
(09/10/2021)

JENNYFER GALARZA GUIJARRO

500.000,00 €
648.266,96 €
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Segueix-nos a:

www.santamagdalena.es
accés a la seu electrònica:

santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

