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Estimats veïns i estimades veïnes, acabem 
l’any 2022 i vull explicar-los els projectes ja 
finalitzats, els que ja estan en marxa i tam-
bé tot el treball realitzat per l’equip de go-
vern municipal, amb les nostres associaci-
ons, en definitiva el que ve sent la vida del 
nostre poble en un any i ho podran veure 
amb tot detall en aquest complet BIM 16.

Un any 2022 en el que hem tornat a la nor-
malitat, evidentment sense oblidar que ve-
níem de dos anys durs de pandèmia, amb 
tot que ha suposat per a les nostres vides. 
Però com dic, aquest any 2022 ja hem po-
gut fer el que veníem fent i que tan bons 
resultats ens va donar en molts aspectes, 
per al nostre futur com a poble.

Vull explicar que hem mantingut multitud 
de reunions per tal de continuar avançant 
en aquelles aspiracions legítimes i humils, 
que tenim com a poble, sempre des de la 
proximitat a tots vostés i que una gran ma-
joria en aquest darrer any i amb el comen-
çament de l’any nou per fi ja són una reali-
tat, com vostés saben bé.

Aquest any hem generat llocs de treball, 
sempre en col·laboració amb la resta d’ad-
ministracions, amb una aposta forta i deci-
dida per part de l’Ajuntament, no exempta 
de dificultats, llocs de treball que han per-
més mantindre i millorar tots els serveis 
que oferim, les nostres infraestructures, el 
nostre paratge natural, els nostres serveis 
administratius i una major visualització del 
nostre poble i dels nostres recursos turís-
tics, treballs als quals hem donat continuï-
tat en els darrers anys al nostre poble i que 
han permés fer del nostre poble cada volta 
més un lloc millor per viure.

Tasques referides a allò que és la 
gestió econòmica municipal

Podem afirmar amb satisfacció, que més 
enllà de complir amb la presentació de 
comptes amb Hisenda, o amb la Sindica-

tura, en temps i forma, en aquest any hem 
reduït el deute històric del nostre poble en 
64.353,84 €, quedant molt prop del deute 
zero.

Tot i això, cal també explicar que el perío-
de de pagament a proveïdors continua re-
duint-se, pagant en aquest últim trimestre 
a 10 dies, per tant, vull fer valdre tots els es-
forços col·lectius, que hem fet des de l’ajun-
tament, però també 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 presenta 
una factura un proveïdor, en poc més d’una 
setmana.

Hem fet front a les Festes Patronals, uti-
litzant 96.414 € de les arques municipals, 
ingressant per conceptes diversos 51.991 
€, dels quals 35.160 € han sigut obtinguts 
en el bar, i la resta, subvenció de Diputació 
i per empreses patrocinadores i diversos 
col·laboradors; amb la qual cosa, el cost real 
de les festes va ser de 44.423 €. Les Festes 
han sigut un èxit col·lectiu. I, especialment, 
vull agrair als veïns, homes i dones, majors, 
joves i menuts, la participació activa en ca-
dascun dels actes organitzats.

Hem preparat els pressupostos municipals 
per al 2023, 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 i man-
tenint les taxes, i el tipus impositius de l’IBI, 
facilitant els fraccionaments i ajudant a fer 
més còmode el seu pagament.

Per altra banda, he d’afegir, que els plan-
tejaments d’aquest equip de govern, en 
aquesta època de gran dificultat econò-
mica, conseqüència de la pandèmia que 
hem hagut d’afrontar, i per l’increment de 
preus dels materials per la guerra d’Ucraï-
na, no són altres que tractar de conjugar el 
progrés socioeconòmic amb la millora de la 

qualitat de vida de tots els veïns i les veïnes 
de Santa Magdalena de Polpís, sense re-
nunciar a cap servei bàsic dels aconseguits 
en aquests darrers anys, fins i tot hem in-
crementat serveis amb la incorporació a la 
mancomunitat Castelló Nord, no exempts 
de dificultats i seguim treballant per man-
tenir l’aconseguit i continuar millorant-los.

Continuem donant a conéixer tot allò que 
som i que fem, amb els vídeos promocio-
nals, renovació de la pàgina web, portal de 
la transparència, dins de la seu electrònica, 
Facebook, twiter, instagram, amb els ban-
dos als mòbils en l’aplicació de bandos.es, 
els punts d’informació municipal amb les 
pantalles tàctils, que hem incrementat fins 
a 4 en tot el poble i que permet fer més ac-
cessible tota la informació que genera el 
nostre poble, amb un canvi en l’àmbit de 
les noves tecnologies, que és fonamental 
per continuar avançant.

Des de l’Alcaldia ens hem reunit perma-
nentment amb altres administracions, per 
tractar de fer realitat aquells projectes, tan 
necessaris, 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 reali-
tat, que estem utilitzant i disfrutant junts.

Amb el Pla Provincial d’Obres i Serveis de 
la Diputació, Castelló Avança: finalitzarem 
tots els espais per a les associacions en la 
planta 2a de l’Edifici Social, així com els ar-
xius històrics del cassetó i la finalització de 
tot el que queda en les diferents plantes 
per poder usar al 100% l’Edifici Social, amb 
un pressupost 98.647,20 €.

Realitzarem també obres de sectorització 
de la instal·lació i renovació d’acomeses 
d’aigua, amb un pressupost de 43.361,34 
€. Per altra banda, pretenem seguir sepa-
rant les aigües pluvials millorant el pont de 
l’Agüelo Queixalet amb l’autorització de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb 
13.424,24 € i per últim volem millorar l’espai 
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esportiu amb una zona coberta exterior, al 
costat de la tanca, per fer determinats ac-
tes, amb magatzem i banys adaptats per 
tal de facilitar la pràctica de l’esport, amb 
52.067,22 €. Per tant, 4 projectes que hem 
iniciat aquest 2022 i que hem de finalit-
zar en 2023 amb un pressupost total de 
207.500 €.

A més, s’ha dut a terme el desbrossament 
de camins rurals amb màquines de Dipu-
tació. També, després de les pluges, hem 
posat a treballar màquines de Diputació, 
conjuntament amb maquinària finançada 
amb recursos propis de l’ajuntament per 
arreglar i millorar tots els camins, que van 
quedar en mal estat, deixant-los un any 
més tots amb un bon estat de manteni-
ment.

Seguint amb els camins, hem tingut di-
verses reunions amb el Secretari Autonò-
mic d’Agricultura i amb el Director Gene-
ral d’Agricultura, per veure les obres de la 
millora del camí direcció Peníscola, amb un 
cost de tot el tram fins al terme de Penísco-
la de 146.457,33 € dins del fons Reactivem. 
Hem posat de manifest la necessitat d’as-
faltat del camí rural, que ens uneix amb Pe-
níscola donant continuïtat al que ja vam fer 
i fent l’asfaltat del tram final amb la ratlla 
dels dos termes municipals.

D’altra banda, després de les diferents reu-
nions mantingudes amb el Director Gene-
ral de l’Aigua de la Conselleria d’Agricultura, 
i una vegada realitzada la canalització del 
pou de la Canonja fins al nou dipòsit de la 
pedrera, ara ja s’ha licitat per segona ve-
gada, ja que va quedar deserta, la millora 
energètica de la connexió del pou de la ca-
nonja amb el nou dipòsit de les pedreres, 
es tracta d’una instal·lació de bombeig foto-
voltaic, amb un pressupost de 179.871,90 € 
finançat al 100% per la Generalitat Valenci-
ana en el que suposarà una inversió soste-
nible i de futur.

Ha vingut al nostre poble i hem tingut 
una reunió molt productiva amb el Vice-
president Segon de la generalitat i Con-
seller d’habitatge i Arquitectura Bioclimà-
tica, per tal de veure les obres del conveni 
d’Actuacions Urbanes, amb un pressupost 

de 325.000 € i tractar sobre altres plans, a 
saber: pla CONVIURE i pla ADHA, tan im-
portants per al nostre poble i per a la nos-
tra gent, plans que suposaran en un futur 
recursos econòmics per més d’1.240.000 
€ en les properes anualitats, amb el 100% 
del cost de l’Espai Cultural i Esportiu per al 
foment de la Vida Saludable i amb la sub-
venció al 100% per tal de comprar l’edifici 
de 18 vivendes d’enfront del Col·legi Públic 
Alberto Selma, per convertir-les en vivenda 
social.

Dins del Pla Edificant de la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana, 
hem rebut la visita durant aquest any 2022 
del Conseller d’Educació i Esport, obres que 
vam acabar el 12 de setembre podent inici-
ar-se el curs 2022-2023 ja en les noves instal-
lacions i fer una setmana completa de por-
tes obertes, on molts dels veïns i veïnes del 
nostre poble, i d’altres pobles del voltant, 
han pogut veure aquesta magnífica infra-
estructura educativa amb la millora i am-
pliació del col·legi existent al perfil 2I+4P+ 
comedor+espai d’educació física.

Aquest és el col·legi, que mereixen els nos-
tres xiquets i xiquetes i que la Conselleria ha 
fet possible amb el programa EDIFICANT, 
dotant econòmicament, aquesta obra amb 
1.380.128,33 € així com 135.616,03 més per a 
les aules prefabricades, que ja han estat re-
tirades, una vegada hem rebut i posat en 
marxa el col·legi nou. Un total d’1.515.744,06 
€ per tal de tindre el col·legi, que mereixem 
com a poble, per una ensenyança de quali-
tat, sempre en les millors condicions possi-
bles de present i sobretot de futur.

Amb la Direcció General d’Administració 
Local hem fet realitat en aquest 2022, la mi-
llora de l’accessibilitat de la Casa Consistori-
al amb la col·locació de l’ascensor i tota una 
reforma integral per tal de donar el millor 
servei administratiu als nostres veïns i a les 
nostres veïnes,

Una millora integral, finançada al 100% 
per la Generalitat amb un import total de 
134.475,50 €.

I hem sol·licitat a la Direcció General una 
subvenció per millorar l’accessibilitat de la 

sala vetlatori municipal amb una reforma 
integral de l’antic consultori mèdic, al local 
cantoner entre carrer Eres i carrer Escoles, 
amb un pressupost de 78.021,59 € finançat 
al 100% per la Generalitat.

Darrerament, hem mantingut reunions 
amb el President de la Confederació Hidro-
gràfica 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-nos que, en breu, es passa-
ran enquestes al nostre municipi i tornaran 
a reprendre un projecte que resulta molt 
necessari per a integrar la rambla com a 
patrimoni del nostre poble i no tindre sem-
pre que viure amb por cada volta que plou 
o que s’anuncien gotes fredes.

Al respecte, cal dir que hem sol·licitat una 
subvenció mitjançant la Fundació Biodiver-
sitat del Ministeri de Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic, amb el Fons de Recons-
trucció Europeu i Resiliència, en tot allò que 
té a veure en la recuperació d’ecosistemes 
fluvials, com és el cas de la nostra rambla 
d’Alcalà al seu pas pel nostre poble, amb un 
pressupost de 935.915,42 €.

Cal explicar també que, amb aquest Mi-
nisteri hem sol·licitat també dins dels Fons 
europeus la Rehabilitació d’Edificis de Titu-
laritat Pública (PIREP), la rehabilitació del 
nostre pavelló poliesportiu cobert amb una 
reforma integral, adaptat a la millora de 
l’eficiència energètica fent un edifici efici-
ent i sostenible, amb un pressupost sol·lici-
tat de 654.641,59 €, poden convertir-lo en el 
nostre pavelló festiu amb espai especial per 
a les i els nostres joves.

Dins de tot el treball, de tindre espais efi-
cients i adequats per al funcionament 
normal en el seu ús, hem completat les 
subvencions sol·licitades per al nostre po-
liesportiu per deixar-lo en millors condici-
ons amb aquestes obres a la piscina fent-la 
accessible i dotant-la d’aseos en la zona de 
terrassa de la piscina, amb un pressupost 
de 199.517,48 €.

Totes aquestes millores en l’Espai Espor-
tiu, actualment la zona més degradada del 
nostre poble, permetrà la pràctica d’esport 

en les millors instal·lacions possibles, con-
vertint tota la zona en un lloc saludable 
amb àrees per a practicar esport a l’aire lliu-
re, en l’interior, amb parcs per als nostres 
xiquets i xiquetes, espai per als joves, parcs 
biosaludables (cal·listènia), instal·lacions per 
tots els públics.

Es tracta d’aconseguir una zona esportiva 
completa, integrada amb la resta del poble, 
fins i tot comunicada amb aquest espai de-
gradat que és el pont de l’Agüelo Queixalet, 
fent-lo transitable i accessible per a tots i 
totes. En definitiva aconseguir fer d’aquest 
espai un punt de trobada de joves i grans, 
on socialitzar i conviure practicant l’esport i 
fomentant la vida sana i saludable.

Aquest mes de desembre, hem mantingut 
reunions amb el Coordinador del Pla de 
Rodalies de la Comunitat Valenciana Juan 
Carlos Fulgencio, per tal de fer entendre 
la necessitat d’obrir al públic l’estació de 
trens, per tal de parar els combois a l’esta-
ció del nostre poble. Una reivindicació his-
tòrica, que junts pretenem fer realitat quasi 
30 anys després.

En l’àmbit social, hem realitzat diferents 
actuacions amb les nostres associacions 
locals: fruit d’aquest treball, hem celebrat i 
participat en diferents activitats realitzades: 
actuacions musicals a l’auditori municipal, 
trobades, intercanvis de l’Agrupació Musi-
cal, del Grup de Danses Magdaleneres i de 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters Polpís. 
Hem participat també amb l’associació de 
Jubilats i Pensionistes Polpís, l’Associació 
de Mestresses de Casa i la gent de l’Espai 
Respir, en la realització de treballs de gran 
qualitat i animem any rere any a fer més ac-
tivitats conjuntes, col·laborem amb el curs 
de pintura, i hem mantingut reunions amb 
l’Associació cultural-taurina Polpís, col·labo-
rant en tots els actes que organitzen. Així 
mateix, ens hem implicat en els actes or-
ganitzats per l’Associació Juvenil “Pont de 
l’Agüelo Queixalet”.

També m’agradaria destacar la que la po-
sada en funcionament de l’auditori abans 
de la pandèmia, va suposar poder fer actes 
de qualitat, i ara mateix fa que puguem se-
guir disfrutant d’actes de les nostres asso-
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ciacions, però també d’actuacions teatrals, 
musicals i culturals totes de gran nivell. Així 
mateix, el fet de finalitzar el nostre edifici 
social fa que, algunes de les nostres asso-
ciacions disfruten de nous espais molt ben 
condicionats per realitzar les seues activi-
tats que acaben beneficiant a tot el poble.

També volem ressaltar i agrair especial-
ment a les nostres Festeres majors i Feste-
res i Festers infantils, la seua implicació en 
tots els actes, després de dos anys sense 
poder disfrutar-les, i també destacar l’ex-
traordinària ajuda de les associacions en la 
programació de les nostres Festes Patro-
nals i les activitats de Nadal, amb més acti-
vitats any rere any i, major participació.

Amb tot açò, pose en valor aquest reconei-
xement a les nostres associacions locals per 
l’extraordinària tasca i la dedicació de tot 
l’any, sempre donant a conéixer la nostra 
cultura local.

Vull parlar també de les nostres festes lo-
cals i animar als veïns dels carrers Parres, 
Constitució, Els Pous, Les Basses, Les Pal-
mes, Estació i Carretera perquè la festa de 
Sant Antoni de l’any 2023 continue sent un 
èxit col·lectiu, com venia sent abans de la 
pandèmia. També aprofite per a felicitar a 
l’Associació Amics de Sant Vicent, per l’or-
ganització d’aquesta festa local de 2022, 
amb tots els canvis que després de la pan-
dèmia van decidir fer i amb els que hem col-
laborat per tornar amb més força a la festa 
de Sant Vicent. Des de la importància que 
tenen les activitats esportives, la regidoria 
d’Esports està organitzant, conjuntament 
amb la direcció del col·legi i l’AMPA, les V 
Jornades Culturals i Esportives. L’obertura 
diària del poliesportiu, permet als nostres 
veïns i visitants una major oferta d’activitats 
esportives en la pista exterior, el gimnàs i la 
pista de pàdel, amb una magnífica partici-
pació diària, fomentant la pràctica de l’es-
port.

Tot açò és una explicació del que podran 
veure en aquest BIM 16, entre moltíssimes 
altres coses, de les que fem al nostre poble 
durant l’any, que cal dir que una volta hem 
superat la pandèmia de la covid-19, cada 
volta són més i de major qualitat.

Per finalitzar, manifestaré que des de 
l’Ajuntament continuem treballant per 
tindre un poble millor. Per això, cal insis-
tir-los, que seguirem explicant, com anem 
fent, tot allò que aconseguim junts; tot això 
sempre, amb la major participació possible 
per poder fer del nostre poble, un municipi 
punter. En les decisions polítiques que pre-
nem, no sempre encertem, és evident, però 
escoltant-los en tot allò que permanent-
ment ens fan arribar, amb aquesta proximi-
tat, amb la dedicació personal, informació 
necessària, transparència i sobretot amb el 
diàleg permanent, sabem que encara po-
dem millorar; aquesta és la política que pot 
millorar la vida de la gent i ho dic conscient, 
saben que sempre hem de seguir millorant 
les nostres normes de convivència.

Per tot això, aprofite aquestes línies també 
per a invitar-los a participar encara més de 
la nostra web municipal, la seu electrònica, 
Twitter, Instagram i Facebook de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena de Polpís, tam-
bé resulta molt positiu tindre la nostra apli-
cació de bandos.es, perquè volem seguir 
millorant el que fem pel bé conjunt, també 
en les noves formes de comunicar-nos i re-
lacionar-nos entre nosaltres.

El poble el formem totes les persones que 
hem decidit fer el nostre projecte de vida 
ací a Santa Magdalena, per això, no ens can-
sarem de treballar i esforçar-nos per acon-
seguir tot allò que faça del nostre poble, un 
poble millor per a viure.

Moltes gràcies per la seua ajuda i que l’any 
2023 continuem avançant junts.

Sergio Bou Ayza
Alcalde de Santa Magdalena de Polpís

activitats
municipals
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La Vicepresidència Segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de 
la Generalitat ha resolt la concessió de sub-
vencions per a la rehabilitació d’edificis i 
l’adequació de l’entorn construït en muni-
cipis mitjançant el Pla Conviure. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament de Santa Magdalena 
rebrà un total de 3.000 €, que es destinaran 
a la redacció de les fitxes per a l’elaboració 
de l’estratègia local de rehabilitació, renova-
ció i ampliació del complex social i cultural 
municipal de la localitat.

Les actuacions de rehabilitació, renova-
ció i ampliació del complex social i cultural 
municipal de Santa Magdalena de Polpís 
seran les que resulten més urgents a rea-
litzar en les edificacions d’aquest complex. 
Consistiran en algunes actuacions de reha-
bilitació del pavelló multifuncional existent 
amb la finalitat de millorar la seua eficièn-
cia energètica, renovació d’algunes parts 
d’instal·lacions que presenten deficiències 
actualment, com són alguns canalons de 
les cobertes de les edificacions existents, 
etc.

Segons ha detallat l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou, “l’ampliació del 

complex social i cultural municipal consis-
tirà en la construcció d’una edificació mul-
tifuncional en terrenys annexos als actuals, 
de manera que l’espai es veurà ampliat 
mantenint la unitat del conjunt i dotant-lo 
d’un espai on es puguen realitzar, tant acti-
vitats esportives com unes altres de caràc-
ter social i cultural. El nou espai ensostrat 
a construir albergarà una pista de dimen-
sions adequades per a la pràctica d’esports 
com el futbol sala i aprofitarà el desnivell 
existent en el terreny per a la creació d’unes 
graderies, que servisquen per a contemplar 
millor els partits o esdeveniments que es 
realitzen en la pista”.

Aquest espai, com ha assenyalat el pri-
mer edil magdalener, també comptarà 
amb un escenari amb accessos adaptats 
per a persones amb discapacitat, que ser-
virà per a les activitats socials i culturals que 
es pretenen realitzar allí. Es construiran uns 
lavabos i vestuaris adaptats per al seu ús 
per persones amb discapacitat. Es projec-
ta de manera que l’edifici puga ser utilitzat 
per persones amb mobilitat reduïda, en 
unes degudes condicions, afavorint la in-
clusivitat i l’accessibilitat universal.

La Generalitat concedeix 3.000 € 
a Santa Magdalena dins del Pla Conviure

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que, durant el 2022 s’ha posat en marxa 
el servei de trituració de restes de poda per 
a les persones propietàries de terrenys al 
costat de la zona d’afecció del Parc Natural 
de la Serra d’Irta.

D’aquesta manera, les persones interes-
sades a poder accedir a aquest servei han 
presentat una instància en el registre de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena indicant 

el polígon i la parcel·la, en la qual sol·liciten 
la realització del servei de trituració de les 
restes de poda.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, explica que: “en aquests terrenys, que 
estan a tocant del Parc Natural de la Serra 
d’Irta, no es poden realitzar cremes de les 
restes de poda i des de l’Ajuntament volem 
oferir-los aquest servei, que en anteriors 
edicions s’ha dut a terme des del parc”.

Santa Magdalena tritura les restes de poda dels 
terrenys de la zona del Parc Natural de la Serra d’Irta

A gener de 2022 obria de 
nou les seues portes a Madrid, 
FITUR, la Fira Internacional de 
Turisme i novament el Patronat 
Provincial de Turisme de Caste-
lló ha estat present per a con-
vertir-se en l’escenari perfecte, 
per a mostrar els encants de les 
diferents localitats de la nostra 
província. D’aquesta manera, 
un any més, Santa Magdalena 
ha participat en aquest esdeve-
niment pel qual passen milers 
de visitants.

El Patronat Provincial, a tra-
vés d’un expositor ha instal·lat 
les diferents guies turístiques, 
entre elles la de Santa Mag-
dalena, en codi QR, de manera 
que els visitants se la podien 
descarregar directament en els 
seus dispositius mòbils. Es trac-
ta d’una iniciativa que ja es va dur a terme 
en l’anterior edició de FITUR, a causa de la 
situació de pandèmia per Covid.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “el nostre municipi un any més 
està present en aquest gran aparador que 
és FITUR, per a mostrar els nostres encants, 
la riquesa paisatgística de la qual gaudim 
i tota la nostra essència natural, que cada 
vegada es valora més”.

En aquest sentit, l’alcalde de Santa Mag-
dalena, explicava que des del consistori 
“sempre estarem al costat dels diferents 
projectes turístics, que tinguen a Santa 
Magdalena com a eix de les seues accions”. 
De fet, recentment s’ha inaugurat un al-
berg rural, amb capacitat per a 18 persones, 
així com una casa rural en ple nucli urbà, 
la qual cosa sens dubte “repercutirà en una 
major projecció del nostre municipi”, apun-
ta Bou.

Santa Magdalena present dins de l’oferta del 
patronat provincial de Turisme a FITUR
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L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que la Generalitat publicava la convo-
catòria de les ajudes del Pla Renhata 2022 
per a la reforma de l’interior d’habitatges.

Segons expliquen des de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, les ajudes del Pla 
Renhata inclouen actuacions com ara: re-
forma de les habitacions humides (cuines, 

banys, etc.), amb la finalitat d’adequar-les 
a les condicions actuals d’habitabilitat, re-
forma de l’habitatge per a adaptar-la al seu 
possible ús per persones amb diversitat 
funcional i mobilitat reduïda i instal·lació de 
sistemes integrats de domòtica, que millo-
ren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de 
l’habitatge, a persones amb diversitat fun-
cional i mobilitat reduïda.

La Generalitat publica les ajudes del Pla Renhata 2022

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que durant el 2022 es va obrir un termi-
ni per a poder presentar la sol·licitud d’aju-
des al lloguer per a col·lectius vulnerables. 
Les actuacions subvencionades foren les 
destinades al pagament del lloguer i des-
peses d’habitatge d’habitatges privats de 
persones víctimes de violència de gènere, 
persones que hagen patit desnonament 
en el seu habitatge habitual, persones sen-
se llar i altres persones especialment vul-
nerables residents en el municipi de Santa 
Magdalena de Polpís.

Podran ser beneficiàries d’aquestes aju-
des 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 eman-
cipat 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 habi-

tatge habitual o ser persona sense llar 
o trobar-se en situació de vulnerabili-
tat.

e. Que l’habitatge per a la qual se sol·li-
cita 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 pri-
mer o segon grau de consanguinitat 
o afinitat amb la persona que tinga la 
condició d’arrendadora de l’habitat-
ge, excepte situacions excepcionals 
degudament justificades pels serveis 
socials.

g. Que la persona arrendatària o qualse-
vol de les quals tinguen el seu domici-
li 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 pro-
pietat o en règim d’usdefruit, que 
puguen ocupar després de l’acre-
ditació de la condició de víctima 
de violència gènere, o el desnona-
ment del seu habitatge habitual o 
la consideració d’especialment vul-
nerable i l’ocupació de la qual siga 
compatible amb aquestes situaci-
ons.

 – Quan siguen beneficiaris d’una 
Renda Valenciana d’Inclusió amb 
complement de lloguer o submi-
nistraments bàsics, no podrà sol·li-
citar aquesta ajuda.

Els serveis socials de l’Ajuntament van 
informar raonadament les sol·licituds pre-
sentades.

Ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena ha aprovat, per unanimitat de tots 
els presents, el pressupost del consisto-
ri per al present exercici, que ascendeix a 
1.002.850 €. Segons ha detallat l’alcalde de 
la localitat, Sergio Bou, aquests comptes 
“són continuistes, ja que no podem oblidar 
les dificultats per les quals travessen mol-

tes famílies a causa de la covid-19, però, d’al-
tra banda, apostem per continuar ampliant 
els nostres serveis bàsics i millorant totes 
les infraestructures, que així ho necessiten”. 
I és que, segons el primer edil magdalener 
“treballem per a aconseguir un futur millor 
i amb més qualitat de vida per als veïns i 
veïnes de la nostra localitat”.

Santa Magdalena aprova 1.002.850 € 
de pressupost per al 2022
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El capítol d’inversions, representa el 40% 
del pressupost, amb 414.800 €, que es des-
tinaran a: l’adquisició de terrenys necessaris 
per a la seua incorporació a la zona esporti-
va de Santa Magdalena (107.000 €), posada 
en marxa de la tramitació de l’Espai Espor-
tiu per al foment de la vida sana (93.250 €), 
adquisició d’equips informàtics i adequació 
de les pantalles tàctils d’informació (3.300 
€), millora de camins (11.000 €), obres del 
perímetre del CEIP Albert Selma (200.000 
€), entre altres. També destaca la partida 
destinada a les subvencions de les diferents 
associacions locals, amb 28.600 €.

El foment de l’ocupació figura de nou 
com un dels pilars essencials del pressu-
post. Així, s’han consignat 51.992,50 € per 
al Programa d’Ocupació Local, al mateix 
temps que es fomentaran les polítiques 
actives d’ocupació a través del LABORA 
de la Generalitat Valenciana amb càrrec 
als programes EMPUJU, EMCORP, EMDO-
NA, ECOVID i EMERGE. A més, serveis com 

ESPAI RESPIR, PANGEA, Escola Matinera, 
Ludoteca Municipal i Serveis Socials, en 
aquest exercici els oferirem a través de per-
sonal finançat per Diputació i Generalitat a 
través de la Mancomunitat Castelló Nord, a 
la qual hem passat a formar part.

Dins del pressupost de l’Ajuntament està 
inclòs tant el Fons Autonòmic de Coopera-
ció Municipal de la Diputació com el de la 
Generalitat. Pel que fa al Pla Castelló 135, 
el consistori contempla en dues anualitats 
de 207.000 € iniciar les obres d’un espai es-
portiu per al foment de la vida sana. També 
en aquest 2022 es planteja la reducció per 
amortització de 64.354 € de deute.

L’alcalde de Santa Magdalena també 
manté que continuaran reivindicant totes 
aquelles inversions que són necessàries 
“per al desenvolupament de la nostra loca-
litat i la millora de la qualitat de vida, sem-
pre ajustant-nos a les nostres possibilitats i 
avançant cap al progrés de la localitat”.

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que s’amplia el termini en el qual els 
xiquets i xiquetes del municipi poden ac-
cedir a la Ludoteca Municipal. Sergio Bou, 
alcalde de Santa Magdalena anuncia que, 
els xiquets i xiquetes de la població podran 
gaudir d’aquest servei a partir dels 6 mesos 
d’edat, ampliant d’aquesta manera el ser-
vei que s’ofereix al municipi.

Fins avui, el servei de Ludoteca Municipal 
es prestava a xiquets i xiquetes d’1 a 2 anys, 
però a partir d’ara la Unitat de Conciliació 
Familiar augmenta el seu servei, “de mane-
ra que les famílies puguen conciliar la vida 
laboral i familiar, ja que aquest és un dels 
objectius prioritaris d’aquest servei”, explica 
el primer edil magdalener.

La Unitat de Conciliació Familiar està 
subvencionada per la Diputació de Castelló 

i està oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 
h, sent atesa per dues diplomades en ma-
gisteri en l’especialitat d’Educació Infantil.

Els xiquets i xiquetes de més de 6 mesos 
poden accedir a la Ludoteca

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a tra-
vés de la brigada EMERGE ha dut a terme el 
desbrossament del vial paral·lel a l’autopis-
ta i que uneix al municipi amb Peníscola. 
En aquest sentit, els operaris de la brigada 
han fet tasques de poda i desbrossament 
en els marges del tram del camí que està 
asfaltat.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que, “com fem en els últims anys i 
atenent el que marca el Pla Local d’Incen-
dis, hem procedit, gràcies a la brigada fo-
restal EMERGE a netejar tots els marges 
d’aquest camí, que a més sol estar molt 
concorregut, ja que és una de les portes 
d’accés al Parc Natural de la Serra d’Irta”.

La brigada EMERGE de Santa Magdalena 
esbrossa el camí Peníscola

L’Auditori de Santa Magdalena ha acollit 
un curs d’Educació Ambiental dirigit a per-
sonal de l’Ajuntament, que ha sigut impar-
tit pels educadors ambientals de la Diputa-
ció de Castelló.

Durant la formació s’ha explicat al per-
sonal els fonaments bàsics de l’economia 
circular, basada en un model de producció 
i consum que implica compartir, reutilitzar, 
reparar i reciclar materials i productes totes 

les vegades que siga possible per a crear un 
valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de 
vida dels productes s’estén. Els educadors 
i educadores mediambientals han insistit 
en la idea de realitzar un consum respon-
sable per a evitar la generació excessiva de 
residus, mentre que també han facilitat a 
les persones assistents al curs, eines per a 
reduir i reciclar els residus, que es generen 
tant en la seua llar com en el lloc de treball.

Personal de l’Ajuntament es forma 
en Educació Ambiental

ABANS DESPRÈS
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L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través de la brigada forestal EMERGE i dels 
operaris dels serveis municipals ha realitzat 
una important actuació en tota l’àrea d’ac-
cés a l’ecoparc, amb l’objectiu de facilitar a 
la població l’entrada a aquesta instal·lació.

En aquest sentit, la brigada EMERGE s’ha 
encarregat d’esbrossar tota la franja de se-
guretat de l’ecoparc, per a millorar tant l’ac-
cés com per a previndre incendis, mentre 
que des dels serveis municipals de l’Ajun-

tament de Santa Magdalena s’està dotant 
a la zona d’il·luminació, de manera que el 
recinte quede totalment il·luminat a la nit, 
oferint una major seguretat en tot l’entorn.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que “s’ha fet un important treball de 
desbrossament, ja que les finques, que en-
volten a l’ecoparc estaven plenes de restolls 
i això pot suposar un perill i s’ha dotat a la 
instal·lació de llum, que feia molta falta per 
a dotar de major seguretat a tota la zona”.

Santa Magdalena esbrossa la zona de l’ecoparc 
i el dota d’il·luminació

ABANS

ABANS

DESPRÈS

DESPRÈS

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que la Generalitat Valenciana ha posat 
en marxa el programa de Vacances Socials, 
amb la finalitat d’oferir a les persones ma-
jors de la Comunitat Valenciana la possibi-
litat de gaudir d’uns dies de vacances en 
localitats turístiques de la Comunitat.

En el programa s’inclouen activitats cul-
turals, recreatives i d’oci que contribueixen 
a proporcionar clars beneficis físics i psico-
lògics per als majors, la qual cosa ajuda a 
millorar la seua qualitat de vida.

Podran sol·licitar-ho les persones majors 
de 65 anys, o majors de 60 anys que per-

ceben una PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA o 
RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ.

Les persones sol·licitants podran anar 
soles o acompanyades pel seu cònjuge o 
parella de fet (inscrits en el corresponent 
registre) sense necessitat que aquests reu-
nisquen els requisits d’edat o pensió.

Així mateix, podran anar acompanyades 
per el/la fill/a discapacitat/a, a càrrec, que 
tinga reconeguda una discapacitat igual o 
superior al 45%.

En tot cas, les persones usuàries de pla-
ces i els seus acompanyants han d’estar 
empadronades en algun municipi de la 

Comunitat Valenciana, i valdre’s per si ma-
teixes per a realitzar les activitats bàsiques 
de la vida diària.

La Generalitat posa en marxa el programa 
de Vacances Socials

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena informa que la Ludo-
teca Municipal disposa de nou material di-
dàctic, així com mobiliari, adquirit gràcies 
a la subvenció de la Diputació de Castelló, 
corresponent al programa d’Iniciatives de 

Benestar Social.

D’aquesta manera, l’alumnat de la Lu-
doteca Municipal ja gaudeix de diferents 
materials amb els quals estimular la psico-
motricitat així com les diferents capacitats 
cognitives.

La Ludoteca estrena material didàctic i mobiliari
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L’Auditori de Santa Magdalena acollia el 
dijous, 3 de març, la presentació a les asso-
ciacions de la localitat de l’avantprojecte 
‘Espai Cultural i Esportiu’ per al foment de 
la vida saludable’, que el consistori vol pro-
jectar gràcies al Pla Conviure de la Genera-
litat Valenciana. 

Sergio Bou, alcalde, va explicar als presi-
dents i representants de les juntes directi-
ves de les diferents associacions, les línies 
bàsiques del Pla Conviure, així com l’avant-
projecte del nou ‘Espai Cultural i Esportiu 
per al foment de la vida saludable’, que 
l’Ajuntament de Santa Magdalena pretén 
executar en un futur a través d’aquest Pla.

En aquest sentit, Bou va explicar l’estat 
actual de les instal·lacions esportives i cul-
turals existents en la localitat, que urgeixen 
d’una important remodelació i intervenció 
amb l’objectiu de fer-les accessibles i millo-

rar la protecció d’aquestes.

D’altra banda, l’alcalde de Santa Mag-
dalena va argumentar la necessitat de dotar 
al municipi d’un nou espai cultural, social i 
esportiu per al foment de la vida saludable, 
que s’executarà en terrenys confrontants a 
l’actual zona esportiva. És per això, que en 
la reunió es va plantejar a les diferents asso-
ciacions les idees, que es pretenen executar 
en tota l’àrea, perquè des de les entitats es 
plantegen a l’Ajuntament les seues neces-
sitats, obrint d’aquesta manera una línia de 
governança col·laborativa entre consistori i 
Associacions Locals.

Finalment, es va repartir a tots els assis-
tents una enquesta perquè puguen realit-
zar les seues aportacions al projecte. Aques-
ta enquesta també estava disponible en 
format en línia a través del següent enllaç: 
https://forms.gle/twPZ5zrJXE43WhPGA.

Presentat a les associacions l’avantprojecte 
d’�Espai Cultural i Esportiu per al foment 
de la vida saludable�

Santa Magdalena obri una 
línia d’assessorament 
a emprenedors i 
d’orientació laboral

L’Ajuntament de Santa Magdalena, grà-
cies al conveni de col·laboració subscrit en-
tre la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies i el Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, LABORA, posa en marxa el servei 
d’assessorament a emprenedors i d’orien-
tació laboral.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “volem potenciar el teixit 
empresarial en el nostre municipi, i per 
això gràcies a aquest conveni, oferirem als 
nostres emprenedors locals totes les eines 
necessàries, per a la posada en marxa de 
negocis, al mateix temps que assessorarem 
a totes aquelles persones que necessiten 
qualsevol tipus d’orientació laboral”.

Es recorda l’obligatorietat 
de passejar als gossos 
amb corretja

L’Ajuntament de Santa Magdalena re-
corda que tal com marca la Llei 4/1994 de 8 
de juliol sobre Protecció d’animals de com-
panyia, les persones propietàries o posseï-
dores de gossos hauran de tindre’ls en les 
vies públiques sota el seu control en tot 
moment per mitjà d’una corretja o similar 
per a evitar danys o molèsties als veïns i ve-
ïnes de Santa Magdalena.

Els gossos perillosos o agressius que cir-
culen per aquestes vies hauran de portar 
un morrió posat.

D’altra banda, des de l’Ajuntament s’insis-
teix en la necessitat que tots els propietaris i 
propietàries, recullen de la via pública els ex-
crements dels seus animals domèstics.
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L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha acompanyat al secretari autonòmic 
d’Agricultura, Roger Llanes, i al director ge-
neral de Desenvolupament Rural de la Con-
selleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Eco-
lògica, David Torres García, en la seua visita 
a l’alberg rural, ‘El Maset, Pulpis’, qui al cos-
tat del president del GAL Maestrat-Plana 
Alta Leader, Domingo Giner i la seua gerent, 
Marta Urban, han conegut aquest projecte 
empresarial, que ha estat gestat gràcies a 
les Ajudes europees, Leader.

El secretari autonòmic d’Agricultura i el 
director general de Desenvolupament Ru-
ral de la Conselleria d’Agricultura, Desen-
volupament Rural, Emergència Climàtica 
i Transició Ecològica, han visitat aquest al-

berg, que té una capacitat de 21 persones 
i compta amb habitacions compartides de 
8 persones, així com habitacions de matri-
moni i dobles.

A més, el ‘Maset, Pulpis’ en el seu exterior 
disposa de terrassa i jardí amb barbacoa i 
hort, així com una àmplia zona d’aparca-
ment.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha valorat molt positivament la posada 
en marxa d’aquest alberg, un nou projecte 
empresarial per part d’una persona jove, 
com és el cas de Francisco Lládser, “que 
ha apostat pel turisme rural, la recuperació 
d’un patrimoni que estava pràcticament 
abandonat i que s’ha posat en valor, gràcies 
als fons LEADER i que sens dubte redunda-
rà en la millora de l’economia local”.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, i la presidenta d’Ateneu Maestrat, Pro-
vi Casanova han signat el conveni de col·la-
boració entre totes dues entitats, renovant 
d’aquesta manera el compromís adquirit 
pel consistori en 2021.

Ateneu Maestrat, gràcies a les diferents 

col·laboracions, atén les necessitats de les 
persones amb Dany Cerebral Adquirit i al-
tres discapacitats neurològiques, millorant 
la seua qualitat de vida i la de les seues fa-
mílies a través de l’exercici d’activitats tera-
pèutiques i d’inclusió en la comunitat.

Segons detalla la presidenta d’Ateneu 

Maestrat, “dotem d’eines a les famílies i per-
sones cuidadores per a gestionar millor la 
seua situació vital i a més sensibilitzem a la 
població”.

L’associació compta amb un equip in-
terdisciplinari format per neuropsicòloga/o, 
logopeda, Educadora Social i Sexòloga, Fisi-
oterapeuta, Treballadora Social, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar ocupacional, Monito-
ra Ocupacional i transport adaptat.

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 cere-
bral adquirit”.

El secretari autonòmic d’Agricultura 
visita el Maset ‘Pulpis’

Santa Magdalena i Ateneu Maestrat renoven 
el seu conveni de col·laboració L’Ajuntament de Santa Magdalena in-

forma que està procedint, a través d’una 
empresa de control de plagues, a realitzar 
el tractament anual contra els mosquits. 
D’aquesta manera, el consistori magdale-
ner com fa cada any, ha començat el trac-
tament amb el qual pretén minimitzar l’im-
pacte del mosquit tigre durant l’estiu.

L’empresa de control de plagues ha re-
visat 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: “són tractaments que realit-
zem per a previndre la cria de larves, ja que 
només d’aquesta manera evitarem la proli-
feració de mosquits a l’estiu”.

Santa Magdalena prossegueix amb 
el tractament contra els mosquits
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L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, anunciava que ja han finalitzat les 
obres dels vials perimetrals del CEIP Alber-
to Selma, corresponents al Pla d’”Actuaci-
ons urbanes” de la Vicepresidència segona 
i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bio-
climàtica de la Generalitat Valenciana, que 
les ha finançades al 100%, invertint en el 
municipi més de 325.000 €.

Concretament, s’ha dut a terme una re-
forma integral de tots els vials perimetrals 
del centre educatiu, que també està sent 

ampliat i millorat, a través del Pla Edificant. 
Aquests vials s’han semipeatonalitzat, se’ls 
ha dotat d’il·luminació, jardineria i elements 
de mobiliari urbà, posant en valor tota la 
zona del voltant del CEIP Alberto Selma.

“S’ha dut a terme una reforma integral 
de tot l’entorn del col·legi i a més des de 
l’ajuntament hem aprofitat aquesta obra 
per a asfaltar alguns carrers, que també do-
nen accés al centre”, explica Sergio Bou, al-
calde de Santa Magdalena.

Santa Magdalena finalitza les obres del perímetre 
del CEIP Alberto Selma

L’Ajuntament de Santa Magdalena ja ha 
finalitzat les obres de millora de l’accessibi-
litat de la casa consistorial, uns treballs que 
han sigut finançats al 100% per part de la 
Generalitat Valenciana, que ha invertit un 
total de 137.870 €.

En aquest sentit, s’ha realitzat una re-
forma integral de les oficines municipals, 
dotant-les d’un ascensor, que permet a 
les persones amb mobilitat reduïda el seu 
accés a la totalitat de la instal·lació. D’altra 
banda, s’han remodelat els lavabos, cons-
truint un adaptat i s’han redimensionat les 
zones de circulació, de manera que, en la 
planta baixa se situa secretaria i adminis-

tració, d’una banda, i alcaldia i serveis tèc-
nics per una altra.

La primera planta de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena disposarà ara de lavabos, 
saló de plens i despatx de l’àrea de Serveis 
Socials.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, comenta que: “la reforma que s’ha dut a 
terme ens ha permés dotar a la casa consis-
torial d’un ascensor, la qual cosa permet a 
les persones amb mobilitat reduïda poder 
desplaçar-se per tot l’Ajuntament, oferint 
així un servei i atenció de més qualitat als 
nostres veïns i veïnes”.

Santa Magdalena finalitza les obres de millora 
 de l’accessibilitat de l’Ajuntament

Ix a licitació la millora 
energètica de la connexió 
del pou de la Canonja 
amb el nou dipòsit 
de les Pedreres de Santa 
Magdalena

La Direcció General de l’Aigua de la con-
selleria d’Agricultura de la Generalitat ja ha 
publicat en la plataforma de contractació 
de l’Estat la licitació de la millora energè-
tica de la connexió del pou de la Canonja 
amb el nou depòsit de les Pedreres de San-
ta Magdalena per un import de 179.871,90 
€. Aquesta millora serà finançada al 100% 
per part de la Generalitat i té com a princi-
pal objectiu millorar el subministrament de 
l’aigua potable del municipi d’una manera 
més eficient i sobretot sostenible, a través 
de la utilització de les energies verdes.

“Es tracta de la instal·lació del bomba-
ment fotovoltaic per a alimentar la bomba 
submergible del pou de 45*kw, mitjançant 
un generador fotovoltaic de 80,08 kwp, ge-
nerador que utilitzarem per a l’extracció 
d’aigua del pou”, explica Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena.

Les plaques fotovoltaiques ocuparan 
una superfície de 1.824 m² per a disposar 
d’energia solar i es tracta d’una millora am-
biental i sostenible en energies verdes per 
a garantir el subministrament d’aigua po-
table a la població, reduint de manera im-
portant la contaminació i fent sostenible el 
subministrament.

2120



Ajuntament, comunitat educativa i 
Generalitat coordinen el trasllat a les 
noves instal·lacions

El director general d’Infraestructures 
Educatives, Víctor García, visitava el 2 de 
juny, al costat de l’alcalde de Santa Mag-
dalena, Sergio Bou, la directora del CEIP 
Alberto Selma, Mar Foix, representants de 
l’AMPA i responsables tècnics de les obres, 
els treballs de reforma i ampliació del CEIP 
Alberto Selma. 

García ha explicat que: “els treballs ja han 
entrat en la seua fase final i la previsió és 
que les noves instal·lacions estiguen llestes 
al juliol”. García ha agraït la col·laboració i 
l’esforç de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na a l’hora de gestionar i executar aques-
ta actuació del pla Edificant, en la qual la 
Conselleria d’Educació inverteix prop d’1,4 
milions d’euros.

Víctor García ha aprofitat la visita per a 
coordinar amb l’Ajuntament i la comuni-
tat educativa del centre el trasllat a les no-
ves instal·lacions de cara al nou curs. “Hem 
acordat que una vegada acaben les obres 
al juliol, planificarem la instal·lació del nou 
equipament i el trasllat amb l’objectiu que 
tot estiga a punt perquè l’alumnat puga es-
trenar al setembre el nou col·legi”.

Sergio Bou, ha agraït “l’esforç inversor de 
la conselleria en la posada a punt d’aques-
ta instal·lació, que millorarà sens dubte la 
qualitat educativa del col·legi públic, amb 
un centre adaptat a les necessitats actuals i 
futures de la localitat”.

L’escola s’ha reformat i ampliat adap-
tant-la a un perfil de dues aules d’Infantil, 4 
de Primària i un menjador de 80 alumnes 
en dos torns, a més de construir un espai 
per a Educació Física.

El director general d’Infraestructures Educatives visita 
les obres d’ampliació i millora del CEIP Alberto Selma a 
Santa Magdalena

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre 
encarregada de la gestió del reciclatge 
dels residus d’envasos de vidre a Espanya, 
i la Diputació de Castelló posen en marxa 
la campanya ‘Repte Mapamundi’, una ini-
ciativa per a fomentar el compromís dels 
ciutadans de 124 municipis de la província 
amb el reciclatge d’envasos de vidre.

Aquest repte té com a objectiu superar 
la taxa de reciclatge de vidre de les locali-
tats participants respecte al mateix període 
de l’any anterior. Per a contribuir a aconse-
guir aquest propòsit, Ecovidrio ha decorat 
en les poblacions un iglú amb la imatge 
de campanya que recull elements típics de 
Castelló.

Per al desenvolupament del concurs 
s’han establit tres categories en funció del 
nombre d’habitants de cada municipi.

 ■ Categoria A: Municipis de més de 
15.000 habitants (3 guanyadors).

 ■ Categoria B: Municipis d’entre 2.000 i 
15.000 habitants (3 guanyadors).

 ■ Categoria C. Municipis de menys de 
2.000 habitants (3 guanyadors).

Els guanyadors de cada categoria seran 
aquells que major puntuació obtinguen 
atenent diversos criteris com són l’incre-
ment dels kg de vidre respecte al mateix 

període de l’any anterior, la difusió del kit 
gràfic facilitat als ajuntaments i les activi-
tats i iniciatives promogudes des dels mu-
nicipis per a donar a conéixer la campanya 
i el repte.

Als municipis premiats se’ls decoraran 
contenidors de vidre amb la imatge de la 
campanya adaptada amb un disseny ex-
clusiu de la localitat.

Així mateix, ‘Repte Mapamundi’ inclou 
accions de dinamització i sensibilització 
ambiental durant els dos mesos de dura-
ció de la campanya. D’aquesta manera, els 
educadors ambientals d’Ecovidrio estan re-
corrent els 124 municipis amb la ‘Furgo Re-
corre Mundi’ i en el cas de Santa Magdale-
na han entregat bosses reutilitzables per al 
reciclatge de vidre als ciutadans.

Ecovidrio i la Diputació de Castelló posen en marxa 
a Santa Magdalena el “Repte Mapamundi” 
per a promoure el reciclatge d’envasos de vidre
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La Diputació de Castelló ha resolt conce-
dir a l’Ajuntament de Santa Magdalena de 
Polpís una subvenció de 8.888 € dins del 
Pla d’Ocupació 2022 per a la contractació 
de persones, que realitzaran serveis d’inte-
rés general.

D’aquesta manera, el consistori ha pro-
cedit a la contractació de dos socorristes 
per a la piscina municipal, així com una al-
tra persona que ha realitzat labors de peó 
de neteja, durant tres mesos.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “gràcies a aquest Pla de la 
Diputació podem posar en marxa serveis 

com la piscina municipal i reforçar la plan-
tilla de peons de neteja de cara a la tempo-
rada estival”.

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que la Generalitat ja ha obert el termini per 
tal de demanar les ajudes al lloguer 2022.

Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda 
totes les persones majors d’edat amb: con-
tracte de lloguer (LAU), cessió d’ús d’habi-
tatge o d’una habitació, lloguer d’una habi-
tació. L’habitatge llogat o cedit ha de ser la 
residència permanent i habitual cal aportar 
certificat col·lectiu o volant d’empadrona-
ment. Les persones sol·licitants han de tin-
dre rendes entre 0,3 IPREM i 3 IPREM, però 
el màxim augmenta a 4 IPREM si són fa-
mílies nombroses de categoria general o 
persones amb diversitat inferior al 33% i a 5 
IPREM si són famílies nombroses categoria 
especial, diversitat igual o superior al 33%.

Així, la Generalitat subvencionarà, els re-
buts de lloguer des de l’1 de gener de 2022 
fins al 31 de desembre de 2023, o des de la 
data de contracte de lloguer fins a 31 de de-
sembre.

La Generalitat obre el termini per demanar 
les ajudes al lloguer 2022

Santa Magdalena ha organitzat un any 
més l’Escola d’Estiu en la qual han parti-
cipat prop de 50 xiquets i xiquetes d’1 a 12 
anys dividits en tres grups.

Les instal·lacions de la Ludoteca Munici-
pal i del CEIP Alberto Selma han acollit les 
diferents activitats que s’han realitzat en 

horari de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

L’objectiu no és un altre que oferir una 
alternativa d’oci a les famílies del munici-
pi, que permeta conciliar la vida laboral i 
familiar, amb activitats pensades en totes 
les edats de les persones participants en 
aquest campus d’estiu.

La Diputació concedeix 8.888 € a Santa Magdalena 
dins del Pla d’Ocupació 2022

L’Escola d’Estiu obri les seues portes amb 
uns 50 xiquets i xiquetes

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, acompanyat del regidor de Festes, 
Marcos Cervera, va presentar el programa 
de les Festes Patronals de la localitat, a les 
diferents associacions de Santa Magdalena.

Els festejos s’han celebrat entre el 21 i el 
31 de juliol i enguany, després de dos d’ab-

sència de celebracions han recuperat la 
normalitat d’abans de la pandèmia. Així, 
s’han programat més de 60 activitats, que 
conformen un ampli ventall d’actes per a 
totes les edats i públics.

Enguany el municipi ha comptat amb 
un total de 18 Festers i Festeres.

Santa Magdalena presenta el programa 
de Festes a les associacions locals
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L’ampliació i millora del CEIP Alberto Sel-
ma de Santa Magdalena és ja una realitat i 
fruit d’això, s’ha dut a terme el desmuntat-
ge i retirada de les aules prefabricades, que 

han servit d’aulari al col·legi públic durant 
dos cursos. D’aquesta manera, la pista po-
liesportiva torna a reprendre els seus usos 
habituals.

L’Ajuntament de Santa Magdalena de 
Polpís, a través del programa EMPUJU de 
la conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball ha pro-
cedit a contractar dos joves, menors de 30 
anys, que realitzaran, d’una banda, tasques 
administratives en les oficines de l’Ajunta-
ment i per un altre, de monitora de temps 
lliure. La duració dels contractes és d’un 
any, i les persones estan ocupades a jorna-
da completa.

D’aquesta manera, la Generalitat ha 
atorgat a l’Ajuntament de Santa Magdale-
na una subvenció de 32.030 €, que servirà 
per a sufragar els costos de contractació 
d’aquestes persones durant un any. Sergio 
Bou, alcalde de Santa Magdalena, assegura 
que: “gràcies a la col·laboració de la Genera-
litat hem contractat dos joves, que es tro-
baven en situació de desocupació, perme-
tent-los d’aquesta manera la seua incursió 
en el món laboral”.

Santa Magdalena contracta dos joves 
a través del programa EMPUJU 2022

Labora concedeix més 
de 122.926 € per a 
la contractació de 
persones desocupades

L’Ajuntament ha contractat un total de 
10 persones, a través dels programes EM-
DONA, EMERGE, EXPLUS i EMPUJU, que 
impulsa la conselleria d’Economia Soste-
nible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
de la Generalitat Valenciana i que suposen 
una inversió total de més de 122.926 €.

En el cas d’EMPUJU, per a joves menors 
de 30 anys, l’Ajuntament ha contractat una 
persona que fa tasques administratives en 
el consistori i una monitora de temps lliure, 
les funcions de la qual seran les de donar 
cobertura a l’escola ‘matinera’ i a les activi-
tats extraescolars del CEIP Alberto Selma. 
La conselleria d’Economia ha resolt conce-
dir en EMPUJU 32.030 €.

D’altra banda, el programa EXPLUS ha 
permés la contractació d’una administra-
tiva, per a millorar la gestió de les oficines 
de l’Ajuntament de la localitat, amb una 
inversió de 23.895 € per part de la Gene-
ralitat, mentre que a través d’EMDONA, el 

consistori realitzarà la contractació de dues 
mestres d’Educació Infantil, que seran les 
encarregades de coordinar tota l’activitat 
de la Ludoteca Municipal, així com les dife-
rents activitats extraescolars. En aquest cas, 
la conselleria d’Economia ha resolt conce-
dir a l’ajuntament magdalener 17.000 €.

Finalment, serà a través d’EMERGE quan 
es procedisca a la contractació d’un capatàs 
i 4 peons forestals, amb una subvenció con-
cedida de 50.000 € i que s’incorporaran a les 
accions previstes en plans o procediments 
d’emergències en l’àmbit forestal en breu.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, valora “molt positivament la concessió 
d’aquestes subvencions, que permeten, 
d’una banda, contractar persones que 
es troben en situació d’atur, i per un altre 
millorar la qualitat dels serveis que des de 
l’ajuntament oferim a tota la població”.

Santa Magdalena diu adéu a les aules prefabricades

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena informa 
que, la vicepresidència segona i conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha 
obert ja el termini per a sol·licitar les ajudes 
per a persones joves, en la modalitat d’ad-
quisició d’habitatge habitual i permanent 
en règim de propietat, del Pla estatal per a 
l’accés a l’habitatge 2022-2025.

Podran ser beneficiàries de les ajudes les 

persones físiques majors d’edat que reu-
nisquen tots i cadascun dels requisits se-
güents:

a. Posseir la nacionalitat espanyola o la 
d’algun dels estats membres de la 
Unió Europea o de l’espai econòmic 
europeu, Suïssa o el parentiu deter-
minat per la normativa que siga apli-
cable. En el cas dels estrangers no 
comunitaris hauran de comptar amb 

Obert el termini per a sol·licitar les 
ajudes per a la compra d’habitatge 
i bo de lloguer per a joves
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La regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena informa que, ja està 
obert el termini d’inscripció per a l’alum-
nat que vulga utilitzar el servei de Ludoteca 
Municipal durant el curs 2022-2023.

Les famílies amb xiquets i xiquetes nas-
cudes en els anys 2020-2021 i 2022 podran 
inscriure’ls en aquest servei municipal, que 
tracta de millorar la conciliació de la vida la-
boral i familiar, al mateix temps que inicia 
als més xicotets en l’etapa preescolar.

“Novament, posem en marxa el servei 
de Ludoteca Municipal, que serà coordinat 
per dos mestres graduades en Educació 
Infantil, que han sigut contractades gràci-
es al programa EMDONA de la conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball”, explica Sergio Bou, alcal-

de de Santa Magdalena, qui recorda que es 
tracta d’una eina completament gratuïta 
per a les famílies magdaleneres

Oberta la inscripció per a la Ludoteca Municipal

Brigada municipal i professorat del CEIP Alberto Selma 
ultimen els preparatius per a la tornada al col·le

autorització d’estada (NIE, targeta 
d’identitat d’estranger) o residència a 
Espanya.

b. Tindre menys de trenta-cinc anys, in-
closa l’edat de trenta-cinc anys, en el 
moment de sol·licitar l’ajuda o en el 
moment de la subscripció del con-
tracte públic o privat d’adquisició 
d’habitatge quan aquesta es realitze 
abans de la convocatòria i després de 
l’1 de gener de 2022, havent de con-
córrer aquest requisit en tots els com-
pradors de l’habitatge, si foren varis.

c. Haver subscrit a partir de l’1 de gener 
de 2022 i fins a la finalització del termi-
ni per a la presentació de sol·licituds, o 
estar en condicions de subscriure un 
contracte públic o privat d’adquisició 
d’habitatge perquè haja subscrit un 
compromís d’adquisició, localitzada 
en un municipi o nucli de població de 
xicoteta grandària, inclòs el supòsit 

d’habitatge a edificar, fins i tot quan 
haja sigut elevat a escriptura pública 
durant el citat període.

d. Disposar d’unes rendes anuals iguals 
o inferiors a 3 vegades l’IPREM

e. Que l’habitatge adquirit o a adquirir 
vaja a constituir la residència habitual 
i permanent de la persona beneficià-
ria per un termini mínim de cinc anys 
des de la data de la seua adquisició.

f. Acreditar uns ingressos equivalents 
com a mínim a 0,3 vegades l’IPREM. 
Els ingressos s’acreditaran en la forma 
establida en la Base Sisena

g. Que el preu d’adquisició de l’habitat-
ge, sense les despeses i tributs inhe-
rents a l’adquisició, siga igual o inferior 
a 120.000 euros.

Més informació en el departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena.

Santa Magdalena iniciava el compte ar-
rere per a l’inici del curs escolar 2022-23, 
que suposava l’estrena de la remodelació i 
ampliació del CEIP Alberto Selma, després 
de dos anys d’obres.

Totes les persones que formen part de la 
brigada municipal de l’Ajuntament de la lo-
calitat, així com tot el professorat, han estat 
treballant intensament en la posada a punt 
del nou aulari.
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En l’exterior, s’han dissenyat dos patis: un 
de Primària, amb un gran espai cobert per 
a poder eixir a l’exterior quan ploga, i un al-
tre d’Infantil, amb zones de jocs i vinculat a 
les extensions exteriors de les aules; a més 
d’una pista esportiva i un hort escolar amb 
instal·lacions de reg, que ajudaran al creixe-
ment dels vegetals plantats.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 

explicava que: “avui és un dia històric per a 
Santa Magdalena, perquè després de molts 
anys de reivindicacions i gràcies a la direc-
ció del col·legi, ajuntament i AMPA, que 
hem anat de la mà durant aquests anys, 
hem aconseguit que la Generalitat enten-
guera la nostra necessitat i a través del Pla 
Edificant dotara dels fons necessaris al nos-
tre municipi perquè el col·legi que avui es-
trenem siga una realitat”.

Obert el termini 
d’inscripció per a l’Escola 
‘Matinera’

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
posa en marxa, un any més, el servei d’Es-
cola ‘Matinera’, que dóna servei gratuït a les 
famílies de l’alumnat del CEIP Alberto Sel-
ma, que així ho sol·liciten. El servei comen-
çava el dilluns, 19 de setembre, i el seu hora-
ri és de 7,30 a 9 h, de dilluns a divendres, en 
el CEIP Alberto Selma. L’Escola ‘Matinera’ 
està coordinada per personal especialitzat, 
tant en educació infantil com primària.

Santa Magdalena ha viscut el seu inici de 
curs escolar més emocionant, ja que des-
prés de dos anys d’obres, ha estrenat el nou 
aulari del CEIP Alberto Selma, que ha sigut 
completament remodelat, gràcies a una in-
versió de prop d’1,4 milions d’euros per part 
de la Generalitat Valenciana.

Tota la comunitat educativa, així com 
l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, 
han participat en aquest inici de curs, tan 
especial. L’alumnat ha sigut rebut a les 
portes del centre amb globus i música, ja 
que sens dubte es tractava d’un dia his-
tòric per a la població, que per fi obria les 

portes d’un col·legi que, disposa de tots els 
serveis necessaris per a oferir una educació 
de qualitat i amb les més modernes tec-
nologies. D’aquesta manera, els familiars 
de l’alumnat han pogut visitar les instal·la-
cions, acompanyats pel professorat i a més 
hi haurà una jornada de portes obertes du-
rant el cap de setmana perquè la població 
puga realitzar el propi.

El CEIP Alberto Selma disposa de 2 aules 
d’Infantil i 4 de Primària, a més dels serveis 
de menjador; aula multiusos, classe de mú-
sica i aula d’arts & crafts i gimnàs.

El CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena 
estrena instal·lacions en el seu inici de curs escolar

Jornades de Portes 
Obertes al CEIP 
Alberto Selma

Festeres i Festers 2022, acompa-
nyats de l’alcalde de Santa Magdale-
na, Sergio Bou i representants d’as-
sociacions locals participaven en 
una de les Jornades de Portes Ober-
tes del CEIP Alberto Selma, ja que 
durant l’inici de curs s’està aprofi-
tant per a mostrar a tota la població 
el resultat de les obres d’ampliació i 
millora del col·legi públic.

Sergio Bou, alcalde de Santa Mag-
dalena, explica que: “de manera pro-
gressiva i amb l’objectiu de no en-
torpir el normal desenvolupament 
del col·legi, hem organitzat una sèrie 
de jornades de portes obertes en el 
centre, perquè tota la població puga 
conéixer les noves instal·lacions”.
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Comerç i Treball destinada a la contractació 
de persones desocupades, que desenvolu-
paran el seu treball realitzant accions pre-
vistes en plans o procediments d’emergèn-
cies en l’àmbit forestal. Sergio Bou, alcalde 
de Santa Magdalena, explica que ja han 

donat inici els treballs de prevenció d’emer-
gències i un dels primers punts en els quals 
s’ha actuat ha sigut en el camí Pou de Gabi-
el, que presentava diverses zones plenes de 
matolls i en les quals urgia intervindre per a 
evitar possibles emergències.

Santa Magdalena ja ha donat inici als 
treballs de desbrossament i neteja de ram-
bles, barrancs i avingudes, gràcies a la po-
sada en funcionament de la brigada fores-
tal, EMERGE.

Composta per un total de 4 peons fores-
tals i una capatàs, la brigada EMERGE ha 
sigut contractada a través d’una subvenció 
de 50.000 €, concedida per la conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

El vicepresident segon i conseller d’Ha-
bitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor 
Illueca, acompanyat per l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou i membres de la 
corporació municipal, ha visitat l’adequació 
de l’entorn del col·legi públic Albert Selma, 
unes obres que van acabar recentment.

Les actuacions ara realitzades s’han cen-
trat en la urbanització del viari, la millora de 
l’accessibilitat i de l’enllumenat públic amb 
elevada eficiència energètica.

Les obres han suposat una inversió total 
de 332.000 euros, dels quals 272.000 euros 
ja han sigut abonats per la Conselleria d’Ha-
bitatge i d’Arquitectura Bioclimàtica. 

El vicepresident segon i conseller d’Ha-
bitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héc-
tor Illueca ha destacat la posada en valor 
de tot l’entorn del col·legi, gràcies a aques-
ta actuació i ha anunciat que “continua-
rem treballant en estreta col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Magdalena en futurs 
projectes”. L’alcalde de Santa Magdalena, 
Sergio Bou, per part seua, ha agraït al vice-

president segon i conseller “la bona predis-
posició que, des d’un primer moment han 
tingut des de la conselleria per a la signatura 
del conveni d’Actuacions Urbanes, que ens 
ha permés dotar d’uns vials adequats a tot 
l’entorn del remodelat CEIP Alberto Selma”.

D’altra banda, Bou ha plantejat al vice-
president segon i conseller d’Habitatge, la 
possibilitat que l’Ajuntament puga adquirir 
l’edifici existent al costat del col·legi públic, 
que està complement deshabitat i que és 
propietat d’una entitat bancària amb la idea 
de rehabilitar-ho per a habitatges socials.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge 
visita Santa Magdalena

La brigada EMERGE inicia la seua activitat

ABANS DESPRÈS

ABANS DESPRÈS

El Secretari autonòmic d’Habitatge i 
Funció Social, Alejandro Aguilar Parrila , s’ha 
reunit amb l’alcalde de Santa Magdalena, 
amb l’objectiu de traçar les línies d’actuació 
del municipi respecte al Pla Adha, Ajudes 
a entitats locals per a l’adquisició d’habi-
tatges, ja que el consistori ha manifestat la 
seua intenció d’adquirir l’edifici, que hi ha 
enfront del col·legi amb l’objectiu d’impul-
sar la posada en marxa d’habitatges socials.

El Pla Adha té com a objectius principals: 
impulsar l’ampliació dels parcs públics mu-
nicipals d’habitatge amb finalitats socials, 
per a la seua adjudicació en règim de llo-
guer o cessió d’ús, així com subvencionar 
les adquisicions per: aplicació dels drets 
de tanteig i retracte (adquisició preferent) 
cedits per la Generalitat Valenciana i/o per 
altres mecanismes legals (compra directa 
per raons d’emergència residencial).

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha anunciat que: “des de l’Ajuntament ens 
posem ja a treballar en tota la tramitació, 
que comporta l’adhesió al Pla Adha, ja que 
el nostre municipi manca d’un parc públic 
d’habitatges, que facilitarien a moltes famí-

lies poder realitzar el seu projecte de vida 
en Santa Magdalena”.

En aquest sentit, des de conselleria s’ha 
explicat que el destí dels habitatges serà 
l’arrendament o cessió d’ús amb finalitats 
socials, per a això s’inscriurà aquest com-
promís de destí per termini mínim de 50 
anys. Les persones destinatàries hauran 
de complir amb els requisits establits en 
la normativa sobre cessió i adjudicació de 
VPP. Els preus de lloguer se subjectaran als 
límits de renda establits per a les VPP. No 
podran superar el 25% de la capacitat eco-
nòmica de les unitats de convivència.

El secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social 
es reuneix amb l’alcalde de Santa Magdalena
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Els educadors ambientals 
de la Diputació de Castelló vi-
sitaven Santa Magdalena, dins 
de les accions de carrer, que 
realitzen per a sensibilitzar a la 
població en matèria de cura i 
respecte pel medi ambient.

En aquest sentit, i aprofi-
tant, que el dilluns és dia de 
mercat, els educadors i edu-
cadores ambientals es van ins-
tal·lar a la plaça Espanya per a 
explicar a la població com es 
gestionen els residus domès-
tics i assimilables i el benefici 
que això comporta, tant per 
a la societat com per al medi 
ambient. Nombrosos veïns i 
veïnes van poder conéixer de primera mà 
com minimitzar la producció al mínim in-
dispensable, i quan siga necessari fer ús del 
producte, apostar per la reutilització dels 
elements que per les seues propietats no 
poden tornar al medi ambient.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, fa una valoració molt positiva d’aquesta 
campanya que “està realitzant nombroses 
accions a Santa Magdalena en els últims 
mesos i ha fet que cada vegada més po-
blació s’interesse per l’economia circular i la 
gestió dels residus”.

Educadors Ambientals de la Diputació de Castelló 
visiten la població

 Santa Magdalena, a través de la maqui-
nària de la Diputació de Castelló ha iniciat 
els treballs de desbrossament de camins, 
tal com ha explicat l’alcalde de Santa Mag-
dalena, Sergio Bou. 

“Tal com és habitual, després de sol·licitar 
la col·laboració de la Diputació de Castelló, 
per al desbrossament de camins, ens han 
posat a la nostra disposició maquinària, 
que durant aquests dies està treballant en 
diferents vials del nostre municipi”, comen-
ta el primer edil magdalener.

Està previst que, gràcies a aquests tre-
balls s’esbrossen, aproximadament, uns 20 

quilòmetres de camins, amb l’objectiu de 
previndre possibles emergències.

Diputació posa a la disposició de Santa Magdalena 
maquinària per a esbrossar camins

L’Ajuntament de Santa Magdalena con-
tínua amb la millora de tot l’entorn del CEIP 
Alberto Selma i s’ha procedit a instal·lar se-
nyalística escolar al carrer Pou de Gabiel. 
D’aquesta manera, amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat de tot l’alumnat del CEIP Al-
berto Selma s’han instal·lat un parell de se-
nyals de perill de zona, en la qual s’adverteix 
del perill de circular a més de 20 km/h per 
tractar-se d’una zona escolar. Aquesta se-
nyalística té forma de llapis de manera que 
és molt més visual per a tots els vehicles.

Santa Magdalena incorpora nova senyalística escolar 
en el perímetre del col·legi

L’Ajuntament de San-
ta Magdalena, gràcies a 
l’Obsedi Maestrat Litoral 
ha posat en marxa una 
secció, en la part superior 
de la seua pàgina web, en 
la qual es facilita la relació 
entre ciutadania i adminis-
tració electrònica a través 
d’una sèrie de videotutori-
als.

D’aquesta manera, atés 
que a través de la seu elec-
trònica de l’ajuntament de 
la localitat es poden realit-
zar multitud de gestions 
amb certificat digital, Obsedi ha editat una 
sèrie de vídeos explicant a la ciutadania 
quins són els passos que s’han de seguir 
per a la presentació d’una instància a l’ajun-
tament. D’altra banda, es recull en aquests 
videotutorials com obtindre la vida laboral, 
tant amb certificat digital com per altres 
mitjans.

“La majoria dels tràmits que la població 
efectua de manera presencial es poden re-

alitzar en línia a través de la seu electrònica 
i cada vegada són més els ciutadans, que 
disposen de certificat digital, per això cre-
iem que és molt oportú facilitar-los la ma-
nera en què han de gestionar-ho”, explica 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

A més, el consistori magdalener és Punt 
de Registre d’Usuari (PRU) de l’Agència de 
Tecnologia i Certificació Electrònica, i per 
tant expedeix certificats digitals a aquelles 
persones, que així ho sol·liciten.

Santa Magdalena acosta l’administració electrònica 
a la ciutadania amb videotutorials
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El director general d’Infraestructures 
Educatives, Víctor García, ha visitat, al cos-
tat de l’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, la directora del CEIP Alberto Selma, 
Mar Foix, representants de l’AMPA i respon-
sables tècnics de les obres, el CEIP Alberto 
Selma, una vegada que ja han conclòs els 
treballs d’ampliació i millora del col·legi pú-
blic.

García, que ja havia visitat les obres du-
rant el mes de juny, ha pogut comprovar 
l’estat final d’aquestes obres, que han sigut 
finançades a través del Pla Edificant, en el 
qual la Conselleria d’Educació de la Gene-
ralitat ha invertit prop d’1,4 milions d’euros.

Víctor García ha destacat la gran qualitat 
i sostenibilitat de tots els materials emprats 
en l’obra, així com el disseny funcional del 
col·legi públic, aprofitant l’estructura exis-
tent.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, per part seua, ha plantejat al director 
general, algunes qüestions relacionades 
amb el servei de menjador escolar, ja que 
encara que s’ha rebut gran part del ma-
terial d’aquest, s’està a l’espera d’alguns 
elements, que són indispensables per a la 
seua posada en funcionament.

El director general d’Infraestructures Educatives 
visita el CEIP Alberto Selma a Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena, a 
través d’una empresa especialitzada en la 
prevenció, tractament i control de plagues, 
ha realitzat treballs de prevenció de la pla-
ga de la processionària del pi. En aquest 
sentit, des del consistori tracten d’evitar 
l’aparició de les erugues processionària, ja 
que es tracta de la plaga més perillosa d’Es-
panya perquè aquestes erugues són molt 
urticants.

“Encara que la plaga de la processionària 
resulta més perillosa a la primavera, hem 
d’actuar en previsió per a eliminar la pro-
cessionària del pi abans de l’aparició de les 
larves, d’aquí ve que ara a la tardor realit-
zem el tractament, ja que és l’època idònia 
per a això”, explica Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena.

Santa Magdalena realitza tractament de prevenció 
de la processionària en els pins del municipi

A través la plataforma de contractació 
de l’Estat pot consultar-se tota la 
documentació per a la licitació de les 
obres

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que, a través de la plataforma de con-
tractació de l’Estat, el consistori ha tret a lici-
tació les obres d’adequació i finalització de 
l’Edifici Social, l’última fase amb la qual es 
donarà per conclosos els treballs d’aquesta 
instal·lació. El preu de licitació és de 91.000 
€ IVA Inclòs.

Les empreses que estiguen interessades 
en la licitació d’aquests treballs hauran de 
presentar tota la documentació, de mane-
ra telemàtica, a través de la plataforma de 
contractació de l’Estat, finalitzant el termini 
de presentació el 15 de novembre de 2022.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na explica que “s’ha projectat l’adjudicació 

d’acabats de la planta segona, incloent la 
col·locació de paviment i finalització de les 
escales d’accés amb baranes, falsos sostres 
i col·locació de mampares divisòries de lo-
cals i fusteria de tota la planta i instal·laci-
ons contra incendis, finalitzant d’aquesta 
manera la segona planta per a poder oferir 
els serveis a les associacions locals”.

Ix a licitació l’última fase de l’Edifici Social 
de Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha 
realitzat tasques de condicionament i mi-
llora de les instal·lacions del cementeri mu-
nicipal, tal com és habitual, aprofitant la 
festivitat de Tots Sants.

S’ha procedit a esbrossar i millorar tota la 
zona de jardineria del cementeri, així com a 
reposar els elements que es trobaven dete-
riorats, fruit del pas del temps. D’altra ban-
da, s’ha aprofitat per a fer treballs de pintu-
ra en tota la instal·lació.

Al mateix temps, a través dels operaris 
de la brigada Emerge de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena s’ha esbrossat tot el camí 
d’accés al cementeri. Sergio Bou, alcalde de 
Santa Magdalena, explica que: “són tasques 
que realitzem de manera anual de forma 

més intensa, encara que al llarg de l’any, la 
brigada municipal és l’encarregada de fer 
les tasques de manteniment de la instal·la-
ció”.

Santa Magdalena realitza tasques de condicionament 
en el cementeri municipal
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L’Agenda Valenciana 
antidespoblament 
instal·larà un caixer 
automàtic

L’Ajuntament de Santa Magdalena 
anuncia que, a través d’una resolució de la 
directora general de l’Agenda Valenciana 
antidespoblament de la Generalitat, s’ha 
aprovat la instal·lació d’un caixer automàtic 
en el municipi, per a donar solució als pro-
blemes d’exclusió financera, que ve patint 
la localitat.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que: “gràcies a la col·laboració entre 
administració local i Agenda antidespobla-
ment, avui podem anunciar la posada en 
marxa d’aquest servei, tan necessari per a 
la nostra població”. De fet, segons apunta 
Bou, “des del mateix moment en què se’ns 
va comunicar per part de l’entitat financera 
que quedava en la població la seua intenció 
de retirar el caixer del qual disposàvem, ens 
vam posar en contacte amb la Generalitat, 
a través de l’Agenda antidespoblament, per 

a poder oferir una solució als nostres veïns 
i veïnes”.

L’entitat CaixaBank S.A. és l’adjudicatà-
ria d’aquest servei, de manera que en breu 
s’instal·larà un caixer automàtic en la planta 
baixa de l’Edifici Social de Santa Magdale-
na, tal com ha detallat l’alcalde de Santa 
Magdalena, Sergio Bou.

L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena, a través de les persones que 
formen part de la brigada EMERGE 
del municipi, ha dut a terme tas-
ques de desbrossament i neteja 
dels marges de la rambla d’Alcalà.

“Amb l’objectiu de mantindre 
neta, tant la rambla d’Alcalà com els 
seus marges, estem duent a terme 
el desbrossament de tota aquesta 
zona, per a evitar possibles emer-
gències, ara que s’acosta l’època de 
pluges torrencials”, explica Sergio 
Bou, alcalde del municipi.

La brigada EMERGE esbrossa els marges 
de la rambla d’Alcalá L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 

Bou, participava, a Castelló, en la V Cime-
ra d’alcaldesses i alcaldes de la província 
de Castelló, una trobada organitzada per 
la Diputació de Castelló, en el qual es van 
abordar les diferents qüestions d’interés 
provincial.

En aquest sentit, Bou, durant la seua in-
tervenció en la cimera, agraïa la col·labora-
ció de la Diputació de Castelló en la gestió 
de la pandèmia, tant en l’àmbit sanitari com 
econòmic, ja que “sense l’ajuda de la insti-
tució provincial haguera sigut molt més 
difícil de gestionar la situació, que se’ns va 
generar i les seues greus conseqüències”.

D’altra banda, l’alcalde de Santa Mag-
dalena també va agrair l’esforç inversor de 

la Diputació al Castell Polpís, encara que va 
animar a la institució provincial a “seguir en 
la línia de millora i consolidació del nostre 
senyal d’identitat, ja que invertir en la mi-
llora del nostre patrimoni és invertir en els 
nostres municipis”.

En un altre ordre de coses, el primer 
edil va plantejar la necessitat d’insistir, tant 
des de la Diputació com des dels diferents 
ajuntaments, en la gestió “eficient de tots 
els residus, que generem en les nostres 
llars, ja que com més reciclem en origen a 
les nostres cases, menor seran les tones a 
tractar que acaben en l’abocador i per tant 
menor serà la quantitat a pagar per l’im-
post d’eliminació. Reciclar en origen resulta 
beneficiós tan mediambiental com econò-
micament”.

L’alcalde de Santa Magdalena participa en la cimera 
d’alcaldesses i alcaldes de la Diputació de Castelló
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L’Ajuntament de Santa Magdalena que, 
de manera provisional, ha estat prestant els 
seus serveis en l’Edifici Social, ha estrenat ja 
les seues noves dependències municipals, 
després de la important reforma que s’ha 
dut a terme a la casa consistorial, gràcies 
a la subvenció de 137.870 € de la direcció 
general d’Administració Local de la Gene-
ralitat Valenciana, que ha finançat el 100% 
del cost de la millora de l’accessibilitat de 
l’edifici.

En aquest sentit, s’ha millorat l’accessibi-
litat de l’Ajuntament amb la instal·lació d’un 
ascensor i s’ha redistribuït, tant la planta 
baixa com la primera, per a oferir una ad-
ministració molt més còmoda al servei de 
la ciutadania, de manera que en la planta 
baixa se situen els serveis administratius, 
secretaria, alcaldia i el despatx dels tècnics 
municipals, mentre que la segona planta 
disposa de despatx d’atenció dels serveis 
socials i saló de plens. Al mateix temps, s’ha 
dotat a l’edifici d’un lavabo per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, explica que: “ens urgia remodelar la 
casa consistorial i fer-la completament ac-
cessible per a tota la població, i aprofitant 
aquestes obres hem realitzat una impor-
tant reforma per a millorar el servei d’aten-
ció al públic”.

Les oficines de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena estan situades en la plaça Espa-
nya, 9 i l’horari d’atenció al públic és de di-
lluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20.30 h.

Santa Magdalena estrena noves oficines municipals

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, anuncia que la conselleria d’Agricul-
tura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica ha inclòs la 
millora del camí rural que va de Santa Mag-
dalena a Peníscola, dins del projecte de 
condicionament de camins rurals del Baix 
Maestrat.

La conselleria invertirà 150.000 € en la 
millora d’aquest vial, que discorre de ma-
nera paral·lela a l’AP-7 entre els termes mu-
nicipals de Santa Magdalena i Peníscola. 
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha detallat que es millorarà “tot el camí que 
va des de l’inici de la sendera del Castell 
Polpís fins a l’encreuament amb Peníscola, 

de manera que les explotacions agrícoles 
i ramaderes, que hi ha en tot aquest tram 
veuran millorat el seu accés”. Les obres es-
tan previstes que s’inicien l’any vinent i el 
termini d’execució és de dos mesos.

La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica millorarà el 
camí rural entre Santa Magdalena i Peníscola

L’Ajuntament de Santa Magdalena con-
tínua treballant en la millora de l’eficiència 
energètica de tots els edificis i instal·lacions 
municipals. D’aquesta manera, les obres 
de reforma de l’accessibilitat del consisto-
ri han servit també per a instal·lar plaques 
solars fotovoltaiques, que donen subminis-
trament a l’edifici. Concretament, s’han ins-
tal·lat 10 plaques convertint l’edifici en una 
instal·lació eficient en matèria energètica.

D’altra banda, la millora i ampliació del 
CEIP Alberto Selma ha servit perquè des de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena es tre-
ballara en la instal·lació de plaques solars, el 
funcionament de les quals també garanteix 
el subministrament d’energia fotovoltaica a 
l’edifici, fent-li completament sostenible.

A més, el departament tècnic de l’Ajun-

tament està treballant en una sèrie de 
projectes, que s’han presentat a les ajudes 
per a inversions a projectes singulars lo-
cals d’energia neta en municipis de repte 
demogràfic (PROGRAMA DUS 5000), en el 
marc del Programa de Regeneració i Repte 
Demogràfic del Pla de Recuperació, Trans-
formació i Resiliència del Govern d’Espanya. 

Santa Magdalena millora l’eficiència energètica 
de les instal·lacions municipals amb la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques
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satgers en l’estació de 
RENFE de Santa Mag-
dalena, una cosa “in-
comprensible, ja que 
en aquests moments 
tenim doble via, l’esta-
ció està en condicions 
d’ús, encara que, tam-
bé és cert que seria ne-
cessari millorar l’acces-
sibilitat de la mateixa i 
instal·lar una màquina 
expenedora de bit-
llets”. A més, es disposa 
de subestació elèctrica 
i pas subterrani. També 
existeixen apartaders 
i en breu es pretén re-
alitzar un apartader 
més de 750 m.

El primer edil magdalenero ha explicat 
que, en l’actualitat la província de Castelló 
compta amb la Universitat Jaume I i que, 
una conseqüència directa de la seua exis-
tència, és l’increment de freqüències de 
trens entre Castelló i Vinaròs, combois que 
no paren a Santa Magdalena, la qual cosa 
suposa que “les famílies del municipi ve-
gen incrementada la despesa del despla-
çament dels seus fills i filles per a estudiar 
en la universitat”. A més, un altre punt fo-
namental és la reducció en el consum de 
combustibles fòssils, d’ací la necessitat de 
fomentar l’ús del transport públic, tal com 
és el cas del ferrocarril. “Els trens de Rodalia, 
passen tots per Santa Magdalena, però cap 
para”, insisteix l’alcalde de Santa Magdale-
na. “En aquests moments de crisi energè-
tica mundial, es fa més necessari que mai, 
l’ús d’aquest transport de viatgers, que és 
segur, eficient, còmode i per descomptat 
menys contaminant”.

D’altra banda, durant la trobada que van 
mantindre l’alcalde de Santa Magdalena i 
el responsable institucional de RENFE a la 
Comunitat Valenciana, es va parlar del Rep-
te Demogràfic, dins del qual es troba Santa 
Magdalena, ja que si bé la localitat no pa-
teix en aquests moments despoblació, cal 
generar noves oportunitats, “permetent a 

la nostra gent, que dispose de les millors 
condicions, tenint mitjans de comunicació, 
que permeten el desplaçament als muni-
cipis veïns i a la capital de província, no sols 
per qüestions de salut, sinó d’estudis o te-
mes de caràcter social, d’oci o turístic, hem 
de permetre que la gent vaja o vinga de la 
nostra població amb transport públic”, afir-
ma l’alcalde de Santa Magdalena.

El coordinador del Pla de Rodalies a la 
Comunitat Valenciana va afirmar que tras-
lladarà totes les reivindicacions de l’alcalde 
de Santa Magdalena al Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb l’ob-
jectiu de mantindre un diàleg fluid, perquè 
des de la voluntat política es puga desblo-
quejar un tema tan important per a aquest 
municipi com és la parada de trens de pas-
satgers en l’estació de Santa Magdalena.

I és que, per a l’alcalde de Santa Mag-
dalena, “és molt important i necessari facili-
tar la mobilitat entre territoris i més encara 
quan aquesta mobilitat afecta un munici-
pi d’interior, que forma part dels municipis 
en Repte Demogràfic”. De fet, Bou conclou 
que, “el ferrocarril és el mitjà de transport, 
que menys contamina, més econòmic 
i segur. Amb l’augment de freqüències 
d’aquests últims anys, no té cap sentit que 
Santa Magdalena de Polpís no tinga parada 
de trens de Rodalia, els actuals regionals”.

Així, es pretenen instal·lar plaques solars fo-
tovoltaiques en tota la zona poliesportiva 
municipal i en l’Edifici Social.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
explica que “una de les línies de les ajudes 
DUS 5000 va encaminada a la reducció de 

la demanda i el consum energètic en edi-
ficis i infraestructures públiques i des de 
l’Ajuntament estem treballant perquè tots 
els edificis públics siguen eficients i ens 
permeten estalviar en la factura del con-
sum energètic”.

El saló de plens de l’Ajuntament de Santa 
Magdalena ha acollit diversos tallers d’alfa-
betització digital, impartits per Obsedi Ma-
estrat Litoral. Els tallers que s’han celebrat 
són: d’una banda, d’alfabetització digital i 
ús del mòbil i per una altra, sobre els usos 
del certificat digital.

En el primer dels tallers que s’impartia 
es van mostrar, entre altres conceptes bà-
sics, les diferents eines per a sol·licitar la vida 
laboral, obtenció de la cita prèvia del DNI, 
consulta d’informació i inscripció en Labo-

ra, cerca d’ocupació,... entre altres tràmits, 
mentre que el segon dels tallers es va cen-
trar en com realitzar diferents gestions uti-
litzant el certificat digital.

Cal recordar, que l’Ajuntament de Santa 
Magdalena és Punt de Registre d’Usuaris 
del Certificat Digital i que, per tant, expe-
deix aquests certificats, que permeten re-
lacionar-se amb qualsevol administració. 
Qualsevol persona de més de 14 anys pot 
obtindre el seu certificat digital de ciutadà.

Santa Magdalena es forma en alfabetització digital

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, la senadora del PSOE, Ana Edo i el co-
ordinador del Pla de Rodalies a la Comuni-
tat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, han 
mantingut una reunió amb l’objectiu d’es-
tudiar incloure en el municipi en el conveni 

de l’obligació de Servei Públic, la qual cosa 
facilitaria la parada de trens de passatgers 
en l’estació del municipi.

Bou va manifestar a Fulgencio que, des 
de fa quasi 30 anys no para cap tren de pas-

Reunió de l’alcalde de Santa Magdalena 
i el coordinador del Pla de Rodalies 
a la Comunitat Valenciana
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Horari d’atenció al 
públic a l’ajuntament

Alcalde ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Tinent-alcalde ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor d’infraestructures 
i esports ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor de cultura i joventut ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor de festes, 
sanitat i benestar social ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Regidor d’agricultura 
i medi ambient ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA TELEFÒNICA. Tel. 964 415 070

Secretari Dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 20.30 h

Oficines 
Administratius

De dilluns a divendres de 09.30 a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 h

Agutzil
De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.30 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

Pàgina web del ajuntament: 
www.santamagdalena.es

Accés a la seu electrònica: 
santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

ECOPARC Santa Magdalena
HORARI ESTIU

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

10.00 - 14.00 h
TANCAT

16.00 - 20.00 h 16.00 - 20.00 h TANCAT TANCAT

HORARI HIVERN

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

TANCAT TANCAT
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

9.00 - 14.00 h
TANCAT

15.00 - 18.00 h 15.00 - 18.00 h TANCAT TANCAT

Santa Magdalena
al diaSOCIETAT, CULTURA I ESPORT
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Santa Magdalena de Polpís celebrava, 
la ja tradicional Entrà del pi dels Quintos 
i Quintes per a la plantà de la foguera de 
Sant Antoni. Tirat per diversos cavalls i amb 
la companyia de la música de la dolçaina i 
el tabal, els Quintos i Quintes feien la seua 
entrada a la població amb el pi, que ha si-
gut el cos central de la foguera.

Aquesta entrada desperta cada any més 
expectació i s’ha convertit en l’acte, que 
dona inici a la programació de Sant Antoni 
en la població. En aquesta ocasió i a cau-
sa de la pandèmia, els majorals van decidir 
no realitzar els actes més massius del dia 

17, celebrant-se únicament la foguera dels 
Quintos i Quintes.

Santa Magdalena celebra l’Entrà del Pi 
dels Quintos i Quintes 2022

Els Quintos i Quintes 2022 
cremen la foguera 
de Sant Antoni

Santa Magdalena celebrava el diumen-
ge, 16 de gener, la tradicional cremà de la 
foguera de Sant Antoni, per part dels Quin-
tos i Quintes 2022. Després de molts dies 
d’intens treball per part de tots ells, en la 
plaça Espanya, tenia lloc la cremà d’aques-
ta foguera. També, durant el transcurs de 
l’acte es va realitzar la lectura de la lloa dels 
Quintos i Quintes i el sorteig del pernil i di-

verses botelles de vi.

L’Agrupació Musical Santa Magdalena 
realitzava, moments abans de l’encesa, una 
cercavila anunciant aquesta festa.

Els carrers de Santa Magdalena de Pol-
pís s’omplien de diversió, gràcies a la desfi-
lada de Carnestoltes de l’alumnat de la Lu-
doteca Municipal i del CEIP Albert Selma, 
que després de dos anys sense desfilar pel 
municipi, ha mostrat amb gran alegria les 
disfresses preparades per a l’ocasió.

L’alumnat de la Ludoteca Municipal, així 
com les seues mestres s’han disfressat de 
simpàtics “mimos”, mentre que en el col-
legi públic s’han decantat per la temàtica 
circense i els alumnes i les alumnes de les 
diferents classes, acompanyats pel profes-

La Ludoteca Municipal i el CEIP Albert Selma 
celebren Carnestoltes
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sorat, s’han disfressat de mags, malabaris-

tes, pallassos i domadors de circ.

A ningú li faltava detall amb una vesti-

menta molt original, creada pels mateixos 
alumnes al llarg d’aquesta setmana de Car-
nestoltes. Així doncs, el Rei Carnal ha reinat 
a Santa Magdalena.

L’alumnat de l’Esco-
la Matinera del municipi 
s’ha sumat a Carnestoltes 
amb disfresses inspirades 
en l’obra del pintor neer-
landés, Piet Mondrian.

Els alumnes i les alum-
nes es disfressaven de la 
conegudíssima “Compo-
sició en roig, groc, blau, 
blanc i negre”, de Mondri-
an, treballant d’aquesta 
manera la geometria, al 
mateix temps que gaudi-
en del Carnestoltes.

L’alumnat de l’Escola Matinera celebra Carnestoltes

Amb motiu de la celebració del Dia de la 
Dona, el Parc Natural de la Serra d’Irta va or-
ganitzar diumenge, 6 de març, la III Marxa 
senderista, en col·laboració amb els ajunta-
ments de Santa Magdalena i d’Alcalà de Xi-
vert-Alcossebre en la qual es van donar cita 
més de 50 persones, que van gaudir d’un 
magnífic recorregut entre els castells tem-
plers de Polpís i Xivert.

A primera hora del matí, els senderistes 
després de prendre café i pastes típiques 
de Santa Magdalena en el pavelló polies-
portiu, van partir cap al castell Polpís, lloc 
en el qual van realitzar la primera de les pa-

rades, d’un recorregut que té una distància 
total de 18,5 km.

Altres punts pels quals van passar els 
participants de la III Marxa Senderista van 
ser la Barraca del Pastor, l’encreuament 
de la Mallada de la Rabosa, o el Coll de la 
Palma, fins a arribar al castell Xivert, fortifi-
cació que van poder admirar els senderis-
tes, en una jornada de ple contacte amb la 
naturalesa. Després del descens de Xivert, 
un autobús va esperar als senderistes per 
a portar-los de tornada fins a Santa Mag-
dalena, lloc des del qual partia el recorregut 
senderista.

Més de 50 persones participen en la III Marxa 
Senderista entre els castells Polpís i Xivert

Santa Magdalena ha celebrat el Dia de la 
Dona i ho ha fet amb la lectura de la Decla-
ració Institucional signada per la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies per a 
reconéixer els avanços aconseguits, recor-
dar els reptes encara pendents i alertar so-
bre els perills que aguaiten els assoliments 
aconseguits en matèria d’igualtat i elimi-
nació de totes les formes de discriminació 
contra la dona.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, ha sigut l’encarregat de llegir la Decla-
ració Institucional, a les portes de l’Edifici 
Social de la localitat. El manifest ha acabat 

amb una sonora ovació per part de totes les 
persones assistents a l’acte. Bou ha aprofi-
tat la lectura d’aquest manifest per a mos-
trar, d’altra banda, la condemna unànime 
de l’Ajuntament de Santa Magdalena a la 
guerra que s’està duent a terme en Ucraïna.

Santa Magdalena celebra el Dia de la Dona 
amb la lectura d’un manifest
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Santa Magdalena ha demos-
trat, una vegada més, la seua so-
lidaritat i gràcies a la col·laboració 
logística de la Cooperativa Be-
nihort de Benicarló, ha realitzat el 
trasllat del material humanitari, 
aportat per la població fins a les 
instal·lacions d’aquesta empresa, 
que s’encarrega de transportar 
part del material que es recull des 
de diferents punts, entre ells San-
ta Magdalena.

Al llarg de unes quantes set-
manes es va recollir més materi-
al com a roba, aliments no peri-
bles, material tèrmic i medicaments amb 
l’objectiu de realitzar un nou enviament 

d’ajuda humanitària. Des de l’Ajuntament 
s’agraeix a tota la població la col·laboració 
ciutadana

Santa Magdalena realitza el seu primer enviament de 
material humanitari per a Ucraïna

L’alumnat de l’Escola d’Art de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena va rebre dilluns, 
14 de març, la visita de l’artista plàstic, Fa-
bián Salazar, que va oferir una classe ma-
gistral a tots els assistents amb l’objectiu de 
mostrar diferents tècniques artístiques.

Salazar, que és nascut a Colòmbia, però 
que actualment està residint al nostre país, 
se situa dins de la línia de l’expressionisme 
abstracte i durant la classe va poder com-

provar el talent, que els artistes magdale-
ners posseeixen i que cada any mostren en 
l’exposició, que es realitza durant les Festes 
Patronals.

Maite Baldrich, professora de l’Escola 
d’Art de Santa Magdalena, va agrair a Fa-
bián Salazar, la seua participació en aquesta 
classe magistral, en la qual tots els artistes 
van poder intercanviar impressions sobre 
diferents maneres de veure i entendre l’art.

L’artista plàstic, Fabián Salazar, 
ofereix una classe magistral

Santa Magdalena 
viu la festa de la 
‘Cremà’

Santa Magdalena de Pol-
pís desafiava la pluja i realit-
zava la ‘Cremà’ de la Falla de 
la Ludoteca Municipal i de 
les extraescolars i matineres 
del CEIP Alberto Selma.

Tot l’alumnat que fa ús del servei de Lu-
doteca Municipal i de les activitats de l’Es-
cola Matinera i extraescolars del CEIP Al-
berto Selma, es convertia en artista faller 
durant unes setmanes confeccionant, amb 

materials reciclats el seu propi monument 
faller.

D’aquesta manera, sota l’atenta mirada 
de tota la comunitat educativa, tant de la 
Ludoteca Municipal com del CEIP Alberto 
Selma es procedia a realitzar la tradicional 
‘Cremà’ de la Falla.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, ha participat en la cremà de la falla de 
l’IVASS Maestrat, a Benicarló. Bou ha pogut 
comprovar el gran treball de tots els usuaris 
i felicitava molt especialment a Belina Sos-
pedra i Joaquin Sospedra, veïns de la pobla-
ció que participen de totes les activitats.

L’IVASS crema la falla al seu centre de Benicarló
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L’Auditori de Santa Magdalena ha acollit 
enguany una jornada de dinamització lec-
tora per a l’alumnat del CEIP Alberto Sel-
ma, organitzada pel centre, en col·laboració 
amb la conselleria d’Educació.

Paula Bernabéu ha sigut l’encarregada 
de dur a terme aquesta activitat de dinamit-

zació lectora, consistent en un contacontes, 
adaptat a totes les edats de l’alumnat del 
centre. Mar Foix, directora del CEIP Albert 
Selma, explica que: “amb aquesta mena 
d’activitats complementàries, des del cen-
tre busquem dinamitzar la biblioteca esco-
lar i fomentar la lectura entre l’alumnat”.

L’alumnat del CEIP Alberto Selma gaudeix 
d’una jornada de contacontes

El CEIP Albert Selma ha rebut la visita 
de personal de la Fundació Isonomia de la 
Universitat Jaume I de Castelló, que en el 
marc del projecte De Tehano a Mirzakhani, 
ha programat tallers dirigits a l’alumnat de 
4t a 6é de primària amb la finalitat de fo-
mentar l’elecció acadèmica i professional 

allunyada d’estereotips de gènere i estimu-
lar les diferents opcions professionals, po-
sant especial atenció en la promoció de les 
xiquetes en tasques tradicionalment mas-
culinitzades, com la ciència i la tecnologia, 
i dels xiquets a les tradicionalment feminit-
zades com a cura, ensenyament, sanitat.

La Fundació IsonomIa fa una xarrada a l’alumnat 
del CEIP Alberto Selma per a fomentar l’elecció 
acadèmica lliure d’estereotips

Santa Magdalena acull 
l’espectacle 
‘Cançons al vent’

L’Auditori Municipal de Santa Magdalena 
acollia dissabte, 9 d’abril, l’espectacle ‘Can-
çons al vent. 60 anys de cançons amb Ale-
jandro i Balma’. Pare i filla van interpretar 
cançons d’ahir i d’avui en un format acústic.

Es tracta de dues generacions, que van 
oferir un repertori extret de 60 anys de can-
çó en català i valencià. Durant l’espectacle, 
tots dos artistes van interpretar cançons de 

Joan Manuel Serrat, Els Catarres, Txarango, 
Al Tall, Lluis Llach, Paco Muñoz, Maria de 
Mar Bonet, Raimón o Sau, entre altres.

Santa Magdalena de Polpís iniciava, els 
actes de la Setmana Santa i ho feia amb la 
tradicional benedicció de les Palmes, que 

enguany es celebrava a la plaça de l’esglé-
sia del poble. Posteriorment va tindre lloc 
la missa.

La benedicció de les Palmes marca 
l’inici de la Setmana Santa
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La regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena ha posat en marxa 
una nova edició de l’Escola de Pasqua, de 
la qual han gaudit prop de 40 xiquets i xi-
quetes d’edats compreses entre els 2 i els 
12 anys.

Les instal·lacions del pavelló poliesportiu 

i Ludoteca Municipal han acollit aquest di-
vertit campus, que permet, d’una banda, a 
les famílies conciliar la vida laboral i familiar 
i per un altre a l’alumnat participant gaudir 
de tota mena d’activitats lúdiques i espor-
tives, sota la direcció de monitores especi-
alitzades. Es tracta d’un servei totalment 
gratuït.

Prop de 40 xiquets i xiquetes gaudeixen 
de l’Escola de Pasqua

L’Associació ‘Amics de Sant Vicent’ de 
Santa Magdalena de Polpís, després de dos 
anys de pandèmia, ha tornat a organitzar 

els actes en honor a Sant Vicent, que han 
comptat amb una gran participació. Els 
festejos s’iniciaven amb una cercavila a càr-

Santa Magdalena celebra la festivitat de Sant Vicent

rec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters, 
‘Polpís’, mentre que l’Agrupació Musical 
Santa Magdalena també va fer el propi a la 
vesprada. Ja a la nit, unes 200 persones van 
gaudir d’un sopar de pa i porta en el pave-
lló poliesportiu municipal i posterior revetla 
amb l’Orquestra Energy Group. L’Associació 
Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet també 
va col·laborar en aquest esdeveniment amb 
la gestió de la barra.

Dilluns, 25 d’abril, festivitat de Sant Vi-

cent, l’ermita va congregar a un gran nom-
bre de veïns i veïnes, que, després de dos 
anys de pandèmia, van gaudir d’una jorna-
da de gran germanor entre veïns i veïnes. 
A les 11.30 h es va celebrar la missa i des-
prés d’ella un esmorzar popular a base de 
sardina rostida, mentre que més de 400 
persones van gaudir del menjar, que es va 
realitzar en l’ermita amb la paella com a 
protagonista. La música de la jornada la va 
posar el Duo, Adrián.
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L’alumnat del CEIP Alberto 
Selma visita la Biblioteca 
Municipal

L’alumnat del CEIP Alberto Selma de 
Santa Magdalena, dins de les activitats, 
que realitzen per al foment de l’hàbit lec-
tor, i aprofitant la festivitat del Dia del Llibre 
ha visitat les instal·lacions de la Biblioteca 
Municipal, on la seua responsable, Ma. Be-
lén Aicart, els ha explicat el funcionament i 
normes de la instal·lació.

Els i les alumnes han gaudit d’una esto-
na de lectura a la Biblioteca, acompanyats 
dels seus padrins lectors, que han sigut els 

alumnes i les alumnes dels cursos superiors 
de l’educació primària.

L’Ajuntament, per part seua, ha obse-
quiat l’alumnat amb uns punts de llibre, en 
commemoració del Dia Internacional del 
Llibre.

Santa Magdalena es va convertir, un any 
més, en el punt de trobada de les joves 
promeses del ciclisme provincial, gràcies 
a la XV Reunió de les Escoles de Ciclisme 
de Castelló, organitzada per l’Escola de Ci-
clisme Nord de Castelló (CNC Academy) i 
la Unió Ciclista Benicarló i que ha comp-
tat també amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Santa Magdalena, la Federació 
de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i 
Nutrinovex.

L’avinguda del Dr. Sr. Luis Torres Morera 
es convertia l’1 de maig, en el punt neuràl-
gic d’aquesta reunió en la qual van parti-

cipar prop de 200 ciclistes, vinguts des de 
diferents punts de la província de Castelló.

Es van realitzar tant proves de gimcana 
en la pista poliesportiva, com carreres en 
línia en les diferents categories pel nucli 
urbà de la població. Des de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena es dóna l’enhorabona, 
tant a organització com a tots els i les ciclis-
tes participants en aquest esdeveniment i 
molt especialment als corredors locals, Aleix 
Pérez, Mario de Zayas i Marc Marín, que van 
demostrar ser uns autèntics campions. De 
fet, Marc Marín va obtindre el primer lloc en 
la carrera en línia en la seua categoria.

Prop de 200 ciclistes es donen cita en 
la Reunió de les Escoles Provincials

La consellera d’Agricultura, Desenvo-
lupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha presi-
dit a Alcossebre, els actes de celebració del 
20é Aniversari del Parc Natural de la Serra 
d’Irta, acompanyada de la secretària auto-
nòmica, Paula Tuzón, i del director gene-
ral de Medi natural, Julio Gómez. L’acte ha 
comptat, a més, amb el director de la Jun-
ta Rectora del Parc, Joan Barceló, i amb els 
alcaldes dels termes municipals pels quals 
discorren les 12.000 hectàrees de superfície 
protegida: Alcalà de Xivert-Alcossebre, Pe-
níscola i Santa Magdalena de Polpís.

Mollà, ha destacat l’esforç realitzat per la 
Generalitat per a millorar la protecció d’una 
de les últimes serres verges del Mediterrani 
occidental. Un esforç que no haguera sigut 
possible sense el suport de la societat per a 
preservar un dels espais més singulars de la 
Comunitat Valenciana.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 

al costat de la resta d’edils dels municipis 
que formen part del Parc, ha intervingut 
durant l’acte, recordant la gran labor de 
preservació que llauradors, pescadors i ca-
çadors han realitzat durant anys en aquest 
espai tan singular al costat del Mediterrani.

Bou ha demanat a la consellera que con-
tinue “preservant el ric patrimoni mediam-
biental, sense oblidar a aquells que vivim 
en aquest territori, i per a qui la Serra d’Irta 
és també un motor econòmic”.

Per un altre costat, diumenge, dia 15 de 
maig, en el CESAL d’Alcossebre es va cele-
brar una jornada festiva recordant a través 
d’imatges els 20 anys de la declaració del 
Parc Natural de la Serra d’Irta. Va haver pro-
jeccions i tertúlies-col·loquis. A més, es va 
poder veure l’exposició de dibuixos que els 
alumnes dels col·legis de Santa Magdalena, 
Alcalà de Xivert-Alcossebre i Peníscola han 
realitzat per a celebrar el 20é aniversari del 
paratge.

Santa Magdalena participa en la commemoració del 
20é Aniversari del Parc Natural de la Serra d’Irta
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Amb el títol de ‘Guerra i Pau’, l’Agrupació 
Musical Santa Magdalena, oferia el seu con-
cert de primavera a l’Auditori de la localitat. 
El públic va gaudir d’una acurada selecció 
musical per part del director de la forma-
ció, Sergio Tortajada. D’aquesta manera, els 
músics van sorprendre amb obres d’Azael 
Tormo, Frank Cogollos Martínez, John Len-
non o Jacob de Haan i Ed Huckeby, entre 
d’altres.

L’Agrupació Musical Santa Magdalena ofereix un 
magnífic concert de primavera

Santa Magdalena compta amb un allot-
jament de turisme rural, gràcies a la inici-
ativa d’una jove emprenedora local, Elena 
Cid, que ha restaurat un immoble de la lo-
calitat per a convertir-lo en un allotjament 
rural amb capacitat per a 8 persones, que 
ha aconseguit la certificació de 4 estreles, 
que atorga l’Agència Valenciana de Turis-
me, qualificant aquesta instal·lació com a 
excel·lent quant a turisme rural es refereix.

La Casa del carrer Major és el nom triat 
per a aquest allotjament, que disposa de 
tres habitacions, una d’elles amb jacuzzi, 
televisió i bany en tots els dormitoris, cuina, 
dues terrasses i una zona de saló en la gol-

fa de la casa, sens dubte el lloc idoni per a 
gaudir d’uns dies de descans a Santa Mag-
dalena.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdale-
na, visitava aquesta setmana, ‘La Casa del 
carrer Major’, moment en el qual aprofita-
va per a felicitar la jove emprenedora per 
la iniciativa duta a terme, que sens dubte 
contribuirà a millorar l’oferta turística de la 
població.

Aquest allotjament, igual que l’alberg ru-
ral, El Maset, s’han finançat en part gràci-
es, els fons europeus, Leader, que serveixen 
per a fomentar la creació de negocis i em-
prenedoria a les zones rurals.

La Casa del carrer Major obri les seues portes

Santa Magdalena posa en 
marxa la programació 
“Estiu per la Igualtat”

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Santa Magdalena, en col·laboració amb 
el Pacte d’Estat contra la violència de gène-
re del Ministeri d’Igualtat posava en marxa 
una ambiciosa programació durant l’estiu 
amb diferents activitats, que s’iniciaven 
el dia 11 de juny, amb la representació de 
l’obra teatral, ‘El Porter’, de Baladre Teatre, a 
l’Auditori Municipal.

D’altra banda, el dia 18 de juny, també a 
l’Auditori Municipal, es realitzava un con-
cert didàctic de clarinets, que fou a càrrec 
d’’Àuria Quartet’.

Les activitats continuaven el dia, 24 de 
juny, en la pista poliesportiva exterior del 
pavelló amb l’espectacle musical, Foc Vio-
leta, un viatge musical divertit, teatralitzat i 
amé amb músics i veus en directe, carregat 
d’anècdotes i curiositats. Un acostament a 
la vida i cançons més emblemàtiques. Un 
homenatge a la memòria de les dones que 
ja no estan i un reconeixement a les quals 
encara lluiten al peu del canó.

Finalment, el dia 16 de juliol, es tancava la 
programació, a la pista poliesportiva del pa-
velló amb l’actuació del monologuista, Rafa 
Alarcón i la maga, Patricia Guerrero.

Tots els espectacles foren gratuïts i fi-
nançats a través del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere del Ministeri d’Igualtat.

Santa Magdalena donava a conéixer els 
premis del V Concurs per a la portada del 
Llibre de Festes. D’aquesta manera, la mag-
dalenera, Aroa Jiménez resultava la guanya-
dora del primer premi amb una portada, 

en la qual es combinen diferents elements 
gràfics i en la qual cobra protagonisme la 
figura central d’un bou i el castell Polpís.

El segon premi ha sigut per a Lucía Ró-
denas, i el tercer per a Pau Lacruz, mentre 

Aroa Jiménez guanya el V Concurs de la portada 
del Llibre de les Festes Patronals
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que el jurat ha decidit atorgar un accèssit a 
Gerard Lacruz per l’obra, que presentava a 
concurs.

El jurat ha estat format per l’alcalde de la 

localitat, Sergio Bou, la fotògrafa, Elena Cid 
i l’artista local, Maite Baldrich, qui han des-
tacat la creativitat dels treballs presentats a 
concurs.

El CEIP Albert Selma de Santa Magdale-
na ha finalitzat amb gran èxit les VII Jorna-
des Culturals i Esportives, que s’han desen-
volupat entre el 25 i el 27 de maig, amb una 
àmplia programació.

A més, de la sessió de Zumba en família, 
la xarrada sobre alimentació saludable, l’ex-
posició de receptes de desdejunis o el cir-

cuit infantil “Roda la roda”, el divendres 27 
de maig, es desenvolupava la I Jornada de 
“Lectura a la natura” al pati del CEIP Albert 
Selma i l’espectacle, “Tu sí que vals”, en el 
qual l’alumnat va mostrar diferents habili-
tats artístiques, científiques i culturals, en 
una activitat que es desenvolupava a l’Au-
ditori de Santa Magdalena, davant un nu-
mere públic assistent.

Finalitzen les VII Jornades Culturals i Esportives 
del CEIP Albert Selma

Xarrada sobre la malaltia 
de l’Alzheimer

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena organit-
zava el dilluns, 13 de juny, a l’Auditori Muni-
cipal, una xarrada informativa per a perso-
nes cuidadores de persones afectades per 
l’alzheimer i altres demències, impartida 
per Tamara Doménech, treballadora social 
del centre que AFA Castelló té a Vinaròs.

L’Alzheimer té unes característiques de 
deterioració neurodegenerativa progres-
siva, que fan que la persona que ho pateix 
siga incapaç de governar-se per si mateix i 
siga necessària l’ajuda, supervisió i cura, du-
rant les 24 hores del dia. Una situació que 
suposa una sobrecàrrega per a la família, a 
més de problemes psicològics, socials, fa-
miliars i laborals associats a cura de perso-
nes amb aquesta malaltia.

L’objectiu d’AFA Castelló és millorar la 
qualitat de vida de les persones que pa-
teixen la malaltia d’Alzheimer i la dels seus 
cuidadors, que normalment són familiars, 

a través de tota mena de recursos des de 
centres de dia a escoles de famílies, unitats 
de respir, assistència domiciliària entre al-
tres.

L’Auditori de Santa Magdalena de Polpís 
ha acollit el Festival de Fi de Curs de l’alum-
nat del CEIP Alberto Selma i ho ha fet amb 
un musical basat en la història d’El Petit 
Príncep.

Des dels més xicotets fins a l’alumnat 
de 6é de Primària han participat en un 
magnífic espectacle, que narra la histò-
ria d’aquest xicotet príncep que ens infon 
molts valors.

Durant el transcurs de l’acte, també 
va tindre lloc l’acte de graduació, tant de 
l’alumnat d’infantil com el de primària, que 
acabava la seua etapa en el centre.

Les activitats de fi de curs es van tancar 
amb animació a càrrec del grup Trencape-

rols i desdejuni per a tot el col·legi, així com 
un sopar de pa i porta al pati del col·legi, ac-
tivitats totes elles organitzades per l’AMPA 
del CEIP Alberto Selma.

El CEIP Alberto Selma celebra el Festival de Fi de Curs
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Marc Marín Falcó es 
proclama campió 
Autonòmic de BTT

El magdalener, Marc Marín Falcó, es pro-
clamava enguany, campió Autonòmic de 
BTT categoria Principiant 1r any. Des de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena felici-
tem Marc i la seua família per aquest im-
portant triomf i li animem a continuar gau-
dint d’aquest esport.

L’Auditori de Santa Magdalena acollia 
l’acte de graduació de l’alumnat de la Lu-
doteca Municipal, amb el qual es tancava 
també el curs escolar 2021-2022.

Laura Sospedra i Rebeca Bou, mestres 
de la Ludoteca Municipal van ser les encar-
regades de graduar a l’alumnat, que tan-

ca la seua etapa en el centre, ja que l’any 
vinent s’incorporen a l’aula d’Infantil 2 anys 
del col·legi.

L’acte va acabar amb un ball molt animat 
per part de les mestres en companyia dels 
xiquets i xiquetes de la Ludoteca Municipal.

La Ludoteca municipal celebra la graduació 
del seu alumnat
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Cursos intensius de 
natació a la piscina 
municipal

L’Ajuntament de Santa Mag-
dalena informa, que entre el 4 i 
el 15 de juliol s’han oferit cursets 
de natació, tant d’iniciació com 
de perfeccionament en la pisci-
na municipal.

Una monitora especialitzada 
ha sigut l’encarregada de realit-
zar aquests cursos de natació, 
que van dirigits a població major de 3 anys. 

El darrer dia del curset es va organitzar una 
exhibició de totes les categories.

L’Escola de Música de l’Agrupació Musi-
cal Santa Magdalena tancava el curs esco-
lar 2021/22 i ho feia amb una espectacular 
audició a l’Auditori Municipal.

Amb la participació de tot l’alumnat de 
l’Escola de Música, es va mostrar al públic 
assistent a l’audició els diferents coneixe-
ments adquirits a través de diverses espe-
cialitats musicals.

L’audició va concloure amb la interpre-

tació conjunta de diverses obres musicals 
per part de tot l’alumnat, sota la batuta del 
director de l’Escola de Música, Sergio Tor-
tajada Gómez, qui a més de felicitar a tots 
els alumnes per l’excel·lent curs, també va 
voler donar l’enhorabona a Aroa Mínguez, 
integrant de l’Agrupació Musical Santa 
Magdalena, per haver finalitzat amb èxit els 
seus estudis en el Conservatori de Música, 
Mestre Feliu, de Benicarló.

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

Santa Magdalena ha pogut contemplar 
de prop la lluna, gràcies a la iniciativa de 
l’Ajuntament de la localitat, que ha orga-
nitzat l’activitat, Descobreix la Lluna, duta 
a terme pel planetari itinerant de València.

Amb l’ajuda d’un telescopi de gran pre-
cisió, totes les persones que així ho van de-
sitjar, van poder contemplar des del pavelló 
poliesportiu com és la lluna i la seua super-
fície. Una experiència única que va ser se-
guida per un nombrós públic.

Classes d’Aquagym 
a la piscina municipal

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma, que, des de dilluns, 18 de juliol i fins al 
31 d’agost és s’han realitzat classes d’Aqua-
gym, a la piscina municipal, a càrrec de la 
fisioterapeuta, Yolanda Pérez. L’horari ha 
sigut de dilluns a divendres de 15.15 a 16.15h.

L’Aquagym segons diversos estudis 
aporta benefici físic i mental, millora la 
condició física endurint els músculs i estilit-
zant la figura, millora la coordinació motriu 
i l’agilitat, així com la condició cardiorespi-
ratòria i la circulació sanguínia. Té un efecte 
terapèutic i millora la respiració.

Un planetari itinerant acosta la lluna 
a Santa Magdalena
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Santa Magdalena, acollia dissabte, 16 de 
juliol, la II Carrera Escoles de Ciclisme Fes-
tes Patronals, organitzada per l’Escola de 
Ciclisme Tallers Grañana, en col·laboració 
amb la Diputació de Castelló, l’Ajuntament 
de Santa Magdalena i la Federació de Ciclis-
me de la Comunitat Valenciana. D’aquesta 

manera, Santa Magdalena va tornar a aco-
llir a totes les joves promeses de les dife-
rents escoles de ciclisme de la província de 
Castelló. Nou èxit participatiu i d’organitza-
ció. Des de l’Ajuntament felicitem els ciclis-
tes locals, Marc Marín Falcó i Mario de Zayas 
Marín pels èxits aconseguits.

Santa Magdalena acull la II Carrera Escoles 
de Ciclisme Festes Patronals

La plaça Espanya acollia l’actuació del 
grup Zumba Kids, dirigit per la instructora 
de zumba, Rebeca Bou.

Divertides i animades coreografies van 
ser posades en escena per la gran quantitat 

d’alumnes, que formen part del grup Zum-
ba Kids. Es va tancar amb aquesta actuació 
el curs 2021/2022 d’un nombrós grup, que 
cada any compta amb més alumnes que 
practica aquest esport.

Magnífica actuació del grup Zumba Kids

L’Associació Juvenil ‘Pont de l’Agüelo 
Queixalet’, després de dos anys de pandè-
mia, va poder celebrar les Festes de la Jo-
ventut.

A la final del torneig de pàdel, organitzat 
de manera conjunta entre l’Associació Ju-
venil i l’Associació Cultural i Taurina ‘Polpís’, 
es va imposar la parella formada per Nés-

tor i Hugo, al concurs de cocs dolços i salats 
van guanyar Marina i Mónica, mentre que 
el sopar de pa i porta va estar molt concur-
rit.

Després van actuar, el còmic Rafa Alar-
cón i la maga, Patricia Guerrero. La festa es 
va allargar amb discomòbil, El Sarao i el dj., 
Dani Marzà.

Santa Magdalena gaudeix de les Festes de la Joventut
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Entre el 21 i el 31 de juliol Santa 
Magdalena reprén l’activitat festiva 
després de l’aturada per la pandèmia

La programació s’iniciava, el 21 de juliol 
amb la presentació dels Festers i Festeres 
2022, càrrec que ostenten un total de 18 
representants: Darío Ródenas Bou, Lucía 
Ródenas García, Martina Borrás Cid, Dani 
Moldovan Marzal, Sara Álvarez Cheto, Aita-
na Pegueroles Moya, Vera Aixa Pegueroles, 
José Manuel Daniel Lacruz Neuschli, Aylyn 
Córcoles Barna, Eugenia Natalí Moreira, 
Ruth Bonet Ristea, Pau Lacruz Marín, Eneko 
Bonet Medina, Edurne Bonet Medina, Marc 

Bosch Cheto i Manu Alberich Senar són els 
Festers i Festeres infantils, mentre que Àn-
gels Adell Ramos i Claudia Cid Oms, són les 
Festeres. Posteriorment, va haver ball de 
gala en la pista del poliesportiu municipal.

El divendres, 22 de juliol, es celebrava la 
festivitat de la patrona, Maria Magdalena, i 
per això, a les 11.45 h es realitzava una ofre-
na floral per part de totes les associacions 
del municipi i posteriorment va haver mis-
sa. Tampoc van faltar durant la jornada, la 
recepció de l’Ajuntament per a tota la po-
blació, la processó i la inauguració de l’ex-
posició de pintura en La Capella.

També el dia, 22 de juliol, a la vesprada 
es va fer lliurament dels premis del Concurs 
per a la portada del Llibre de Festes. La jor-
nada es tancava amb revetla a càrrec de 
l’orquestra Júniors en la pista exterior del 
pavelló poliesportiu.

El dissabte, 23 se celebrava el segon dia 
de la patrona i a més de la missa i processó, 
en honor a Maria Immaculada, destacava a 
la vesprada, l’Orxatada, en honor de la gent 
gran i l’actuació infantil, ‘Tot és joc’.

Santa Magdalena es retroba amb la Festa
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La programació festiva va prosseguir el 
diumenge, 24 en el qual destacava el Dia 
de les Associacions, d’11 a 14 h i l’actuació, 
a les 22.30 h del grup, ‘Folk a banda’ junta-
ment amb l’Agrupació Musical, la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters, ‘Polpís’ i el ‘Grup de 
Danses Magdaleneres’.

D’altra banda, el dilluns, 25 tenia lloc el 
muntatge del recinte taurí i la vesprada 
de disfresses, que culminava amb una dis-
comòbil en el poliesportiu, mentre que a 
partir del dimarts, 26 de juliol i fins al dia 31 

s’iniciaven les jornades taurines, amb exhi-
bicions de bestiar boví tant al matí com a la 
vesprada.

Els sopars ‘a la fresca’ també han format 
part del programa. Encara que la gastrono-
mia també ha tingut el seu plat fort amb 
les ja tradicionals paelles, que es celebra-
ven al carrer Ermita, lloc en el qual enguany 
s’habilitava una carpa.

El segon cap de setmana va haver bous 
alternatius per als xiquets i bou embolat de 
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Les festes culminaven el diumenge, 31 
de juliol, amb un parc infantil, patrocinat 
per la Diputació de Castelló, l’exhibició de 
bous i un castell de focs artificials, fi de fes-
tes, que fou a càrrec de Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
ha fet un balanç molt positiu sobre el trans-
curs de les Festes Patronals. “Tota la pobla-
ció teníem moltes ganes de festa i ho hem 
demostrat, ja que la participació ha sigut 
altíssima i de nou hem demostrat que som 
una població unida, que gaudeix de les se-
ues festes als carrers, en les nostres places i 
ho fem amb una gran convivència”.

El primer edil magdalener ha felicitat els 
Festers i Festeres i les seues famílies per la 
seua implicació en els festejos, a la comis-
sió de festes i als treballadors del consisto-
ri, així com als regidors per la gran feina de 
coordinació. Felicitació que fa extensible 
als cossos i forces de seguretat, que durant 
aquests dies han vetlat pel normal desen-
volupament de les Festes Patronals.

la ramaderia d’Iván Miró de la Ribera. A la 
nit, la revetla l’amenitzava l’orquestra Euro-
pa i diferents dj’s tancaven la jornada.

El dissabte, 30 de juliol, es va celebrar ‘en-
cierro’ a l’estil Sant Fermin per als xiquets i 
xiquetes del municipi i es va celebrar el Dia 
de l’Associació Cultural i Taurina ‘Polpís’, 
amb actes com la cagada del manso i l’ex-
hibició de bestiar boví d’Iván Meseguer de 
Cervera. També va haver un masterclass de 
zumba i dos bous embolats.
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Arranquen les classes 
de Zumba

L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma que, ja estan en marxa les classes de 
zumba, impartides per la instructora, Rebe-
ca Bou González. Com és habitual, s’han es-
tablit dos grups; d’una banda, Zumba Kids, 
les classes de la qual van dirigides a xiquets 
i xiquetes de 3 a 12 anys i s’impartiran els 

divendres a les 17.15 h, mentre que per un 
altre, les classes de zumba per a adults tin-
dran lloc els dilluns i dimecres de 17.30 a 
18.30 h.

Santa Magdalena ha celebrat la festa fi-
nal de clausura del ‘Campus Natura’, orga-
nitzat pel club de caçadors Sant Lázaro i la 
Federació de Caça de la Comunitat Valenci-
ana, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
la localitat.

Prop de 30 xiquets i xiquetes de 5 a 12 
anys, han participat, en aquesta iniciativa, 
aprofitant els últims dies de vacances es-
colars, realitzant eixides pel camp, visites a 
voladers de perdius i tallers de falconeria, tir 
amb arc o de manualitats, així com també 
han pogut gaudir de demostracions d’Agi-
lity i de rescat amb gossos. En l’última ses-
sió, la que s’ha realitzat, han visitat el castell 
‘Polpís’ i se’ls han explicat alguns conceptes 
relacionats amb la reina del camp, la per-

diu roja. Finalment, han gaudit de la piscina 
municipal i se’ls han entregat uns diplomes 
acreditatius, així com samarretes i motxilles 
de record d’aquest campus.

L’alcalde de Santa Magdalena, Sergio 
Bou, valora molt positivament “aquesta ini-
ciativa del club i la Federació de Caça de la 
Comunitat Valenciana, ja que ha permés 
als nostres joves estar en contacte amb la 
naturalesa i acostar-los una mica més al 
sector cinegètic”. Esteban Moya, president 
del Club de Caçadors Sant Lázaro, assegu-
ra, per part seua, “estar molt content amb 
el desenvolupament del campus, ja que els 
xiquets i xiquetes ens han mostrat moltes 
inquietuds, relacionades amb la caça, al 
llarg d’aquests dies”.

L’Ajuntament de Santa Magdalena infor-
ma que, a través de l’empresa Dreamracket, 
es posaran en marxa en el municipi una 
sèrie d’activitats esportives dirigides tant a 
públic adult com infantil. En aquest sentit, 
s’ofereixen classes de pàdel de 60 minuts, 

dirigides a alumnat de 3 a 16 anys. D’igual 
manera, per a alumnes de més de 16 anys. 
D’altra banda, s’ofereix la possibilitat de re-
alitzar activitats dirigides per a adults en 
les següents modalitats: pilates, ioga, GAP i 
CrossFit, així com entrenaments personals.

Santa Magdalena posa en marxa nombroses 
activitats esportives

L’Agrupació Musical de Santa Magdale-
na ha començat el curs 2022-23 de la seua 
Escola de Música. En aquest sentit, s’in-
forma que les classes, tant de llenguatge 
musical com d’instrument, començaven al 
mes d’octubre.

“A la nostra escola recomanem la inici-

ació 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’Agrupa-
ció Musical de Santa Magdalena.

Inici de curs a l’Escola de Música

Santa Magdalena clausura el ‘Campus Natura’ 
organitzat pel Club Sant Lázaro

L’Agrupació Musical Santa Magdalena 
ha participat conjuntament amb la Unió 
Musical Santa Cecília de Cervera, en les 
desfilades de l’Associació Cultural de Mo-
ros i Cristians de Peníscola, celebrades du-
rant les festes de la localitat. Un any més, la 
banda de Santa Magdalena ha fet un ampli 
desplegament i ha participat activament 
d’aquestes desfilades.

L’Agrupació Musical present a les desfilades 
de Moros i Cristians de Peníscola

Desfilada de fanalets 
de meló

La delegació local de la AECC organit-
zava novament una desfilada de fanalets 
de meló. Ha tornat aquesta iniciativa, que 
degut a la pandèmia havia estat dos anys 
sense dur-se a terme.
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L’Ajuntament de Santa Magdalena in-
forma que, des del mes d’octubre es posa 
en funcionament el nou horari del gimnàs 
municipal, ampliant d’aquesta manera 
l’horari en què roman obert.

Dilluns, dimecres i divendres, les instal·la-
cions obriran de 17.30 a 19 h, mentre que els 
dimarts i dijous estarà obert de 17.30 a 20 h.

D’altra banda, dimarts 4 d’octubre, arran-
caven les classes de gimnàstica de mante-
niment, impartides per la fisioterapeuta, 
Yolanda Pérez. Aquestes classes es realitza-
ran els dimarts i dijous de 9.45 a 10.45 h en 
les instal·lacions del gimnàs municipal.

La gimnàstica de manteniment va dirigi-

da a totes les edats i serveix per a treballar 
totes les articulacions i músculs de l’orga-
nisme, amb l’objectiu d’enfortir la muscu-
latura i/o previndre lesions musculars i/o 
articulars.

Santa Magdalena ha començat el curs 
escolar de l’Escola d’Art Municipal. Un any 
més, la professora d’arts plàstiques, Mai-
te Baldrich, és l’encarregada d’impartir els 
ensenyaments artístics a tot l’alumnat, que 
està inscrit en aquesta escola.

La matrícula continua oberta i les classes 
es desenvolupen a l’aula d’Arts, situada en 
el primer pis de l’Edifici Social, els dilluns i 
divendres de 15.30 a 17.30 h.

Baldrich explica que: “l’educació artística 
és un mètode d’ensenyament, que desen-
volupa capacitats, actituds, hàbits i com-
portaments, potencia habilitats i destreses, 
i, a més, és un mitjà d’interacció, comuni-

cació i expressió de sentiments i emocions 
que permet una formació integral per a to-
tes les persones”.

Santa Magdalena amplia l’horari del gimnàs municipal

La campanya d’Intercanvis Mu-
sicals creada per la Federació de 
Societats Musicals de la Comuni-
tat Valenciana arribava dissabte, 
1 d’octubre a Santa Magdalena. 
D’aquesta manera, en la plaça Es-
panya va tindre lloc un intercanvi 
musical entre l’Agrupació Musi-
cal Santa Magdalena i l’Agrupació 
Musical Vila de Càlig.

Vicent Pegueroles, president 
de l’Agrupació Musical Santa Magdalena, 
explicava que: “un any més formem part de 
la campana d’intercanvis de la FSMCV i ho 
fem amb la veïna banda de Càlig, la qual 
cosa ens permet estrényer encara més els 
llaços amb aquesta formació musical”.

 Aquests intercanvis que es realitzen per 
tota la Comunitat Valenciana consisteixen 
en un programa de concerts per parelles 
entre agrupacions artístiques de les se-
güents federacions: Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana (FSM-

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-
baleters (FVDiT) i la Federació d’Orquestres 
i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat 
Valenciana (FORPPCV).

D’altra banda, el diumenge, 2 d’octubre, 
l’Agrupació Musical Santa Magdalena viat-
java fins a Càlig, on participava en el segon 
concert d’aquest intercanvi, sent en aques-
ta ocasió la banda de Càlig l’amfitriona de 
l’esdeveniment.

Càlig i Santa Magdalena estrenyen llaços musicals 
amb un intercanvi de la FSMCV

L’Escola d’Art inicia el curs escolar

Santa Magdalena ha participat enguany 
en la Trobada de Danses, i també en la Tro-
bada de Bandes del Baix Maestrat.

D’una banda, el Grup de Danses Mag-
daleneres i la Colla de Dolçainers i Tabale-
ters, ‘Polpís’ van participar en la Trobada de 
Danses, que es va celebrar a Alcalà de Xivert, 
mentre que l’Agrupació Musical Santa Mag-
dalena va fer el propi a Vinaròs, en un acte 
que va tindre lloc a la plaça de Bous  i en el 
qual van participar més de 600 músics.

Santa Magdalena participa en les Trobades de Danses 
i Bandes del Baix Maestrat
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El servei d’Educació 
Ambiental de Diputació 
visita la Unitat de Respir

La Unitat de Respir Familiar de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena ha rebut la vi-
sita del Servei d’Educació Ambiental de la 
Diputació de Castelló, que ha realitzat una 
sessió amb totes els usuaris d’aquest servei.

Durant la sessió, una Educadora Ambi-
ental es va encarregar d’explicar els princi-
pis bàsics de l’economia circular i va aportar 
diferents nocions sobre la gestió dels resi-
dus domèstics. Al mateix temps, des de la 
Unitat de Respir es va traslladar a la respon-
sable d’aquest servei les accions, que ells 

i elles, realitzen diàriament, ja que tots els 
treballs i manualitats del Respir es realitzen 
amb material reciclat pels usuaris.

El taller, organitzat pel servei d’Educació 
Ambiental de la Diputació, va ser tot un èxit 
i les persones participants es van encarre-
gar de confeccionar boniques bosses amb 
material reciclat.

L’Auditori de Santa Magdalena acollia 
dissabte, 12 de novembre, una xarrada so-
bre “Educació sexe-afectiva per a famílies”, 
impartida per Sara Soro i organitzada per 
la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Santa Magdalena. Sara Soro compta amb 
més de 10 anys d’experiència en educació 
social, afectiu-sexual i atenció a persones 
amb discapacitat.

Durant la xarrada es va reflexionar sobre 
sexualitat i educació emocional, el sistema 
sociopolític heteropatriarcal, mites de la 
pornografia, erotisme i molts temes més, 
que li van ser plantejats a l’educadora, Sara 
Soro.

També es va posar l’accent principal-

ment en qüestions relacionades amb el 
sexe i la població adolescent, oferint a les 
famílies algunes eines a l’hora d’abordar 
determinades qüestions.

El Circuit Provincial Cultural de la Dipu-
tació de Castelló arribava a Santa Magdale-
na amb l’espectacle de l’Orquestra Lírica de 
Castelló, ‘Història del soldat’, que es va de-
senvolupar a l’Auditori Municipal.

L’Orquestra Lírica de Castelló estrenava 
en 2020 a Castelló la seua producció ‘La his-
tòria del soldat’, teatre musical amb parti-
tura de Stravinski. L’obra original, en forma 
de paràbola, va ser estrenada en 1918.

L’espectacle musical va posar en escena 
l’orquestra de cambra, un narrador-actor, il-
luminació i pantalla cinematogràfica, en la 
qual es representava aquest conte popular 
rus.

La trama es va articular al voltant d’un 
soldat que en tornar de la I Guerra Mundial 
donava el seu violí al dimoni a canvi d’un lli-
bre on es llig el futur. En aquesta nova pro-
ducció la història del soldat ha sigut adap-
tada per Carlos Pascual, director artístic i 
musical del projecte, per a fer-la transcór-
rer en un poble de la comarca de la Plana 

al qual el soldat torna a casa després de la 
Guerra Civil Espanyola i on el futur s’endevi-
na a través d’una empresa discogràfica de 
vinils.

Aquest espectacle, patrocinat per la Di-
putació de Castelló, va comptar amb una 
bona entrada de públic, que va passar 
d’aquesta manera una entretinguda ves-
prada de dissabte a l’Auditori Municipal de 
Santa Magdalena.

L’Orquestra Lírica de Castelló ofereix un magnífic 
espectacle amb la seua ‘Història del soldat’

Xarrada sobre Educació sexe-afectiva per a famílies 

La plaça de l’església de Santa Magdale-
na va ser el punt triat per l’organització de 
la Territori Templer Experience, per a donar 
eixida a la tercera etapa d’aquest esdeveni-
ment esportiu, que es va veure afectat per 
les inclemències meteorològiques. De fet, 
molts esportistes es van veure obligats a 
abandonar després de la duresa de les pro-
ves del divendres i dissabte.

Des de l’Ajuntament de Santa Magdale-
na es va obsequiar els valents ciclistes amb 

rotllets típics del municipi per a donar inici 
a una prova, que en la jornada d’ahir va re-
córrer una distància de 81 quilòmetres, fi-
nalitzant el seu recorregut a Les Coves de 
Vinromà.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, 
va ser l’encarregat de donar l’eixida, mo-
ment en el qual va animar a totes les per-
sones participants a gaudir d’una jornada 
d’esport i de contacte amb el passat tem-
pler de la nostra zona.

Santa Magdalena acull l’eixida de la tercera etapa 
de la Territori Templer Experience
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El Casal Municipal de Santa Magdalena 
acollia un taller d’elaboració de sabó de ma-
nera artesanal utilitzant oli reciclat, gràcies 
al Servei d’Educació Ambiental de la Dipu-
tació de Castelló, que ha sigut l’encarregat 
d’oferir aquest taller.

Des del Servei d’Educació Ambiental de 
la Diputació s’ha explicat a totes les partici-
pants alguns conceptes relacionats amb la 
gestió dels residus domèstics, posant l’ac-
cent principalment en el reciclatge de l’oli 
domèstic, que precisament es va utilitzar 
per a l’elaboració de sabó. I és que, un sol 
litre d’oli de fregir és capaç de contaminar 
fins a 1.000 litres d’aigua.

Les educadores van explicar que el sabó 

elaborat amb oli reciclat serveix per a llavar 
la roba i també els plats. A més, l’elaboració 
de sabons amb oli usat és una magnífica 
manera de cuidar el medi ambient i també 
un extraordinari passatemps.

una exposició en la qual es reflectien els 40 
anys de l’entitat. Una mostra que ha sigut 
visitada per una gran afluència de visitants, 
que van poder repassar aquesta història 
instants abans que donara inici el concert 
extraordinari de Santa Cecilia, així com al 
llarg de tota la setmana passada.

Finalment, va tindre lloc un dels mo-
ments més esperats de la jornada, el con-
cert, en el qual l’Agrupació Musical, acom-
panyada d’una pantalla gran en la qual es 
projectaven imatges fotogràfiques, va re-

córrer la seua història amb obres, que han 
marcat les seues actuacions. 

Sergio Tortajada Gómez, director de 
l’Agrupació Musical Santa Magdalena, des 
de fa 20 anys, va cedir la batuta a Juanjo Vi-
llarroya i Pablo Anglés, que en el seu mo-
ment van ser directors de l’entitat. Villarroya 
va dirigir el pasdoble, “Maestrazgo” i Anglés, 
“Rafaelet”, obra composta pel mateix An-
glés, dedicada a un músic magdalener. Els 
tres directors van rebre un obsequi en agra-
ïment als seus anys de dedicació a l’entitat.

D’altra banda, també van pujar a l’esce-
nari l’alcalde de l’any 1982, any en què es 
va fundar l’Agrupació Musical, Luis Sospe-
dra, el president de l’entitat del moment, 
Bautista Cheto, així com la resta de presi-
dents que han passat per la banda durant 
aquests 40 anys; José Antonio Bou, José 
Agustín Sospedra, Jordi Puig i l’actual, Vi-
cent Pegueroles. Finalment, l’alcalde de 
Santa Magdalena, Sergio Bou, va ser l’en-
carregat de tancar el torn de persones ho-
menatjades de la vesprada.

El Servei d’Educació Ambiental de la 
Diputació imparteix un taller d’elaboració de sabó

La celebració de la festivitat de Santa Ce-
cília, patrona de les persones que es dedi-
quen a la música, ha estat enguany marca-
da en Santa Magdalena pel 40 aniversari de 
l’Agrupació Musical.

El dissabte, 19 de novembre, la jornada 
arrancava amb una cercavila de recollida a 

la nova integrant de la formació, la flautista, 
Laia Marzal Puig, que s’incorpora a l’Agru-
pació Musical, després del seu període de 
formació musical. Posteriorment, tota la 
banda participava en una eucaristia en ho-
nor a la seua patrona.

L’Edifici Social, d’altra banda, albergava 

Espectacular 40 aniversari de l’Agrupació 
Musical Santa Magdalena
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L’alumnat del CEIP Alberto Selma de 
Santa Magdalena ha celebrat el Dia inter-
nacional de les persones amb diversitat 
funcional amb diferents activitats encami-
nades a promoure els drets i el benestar de 
les persones amb diversitat funcional en 
tots els àmbits de la societat i conscienciar 

sobre la seua situació als xiquets i xiquetes 
del col·legi públic de la localitat.

D’aquesta manera, es van realitzar di-
ferents exercicis, que van servir als més 
xicotets per a prendre consciència de les 
situacions per les quals han de passar les 
persones amb diversitat funcional.

Les regidories de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de Santa Magdalena, en col-
laboració amb les diferents associacions lo-
cals, han iniciat aquest cap de setmana la 
programació de Nadal i Any Nou.

D’aquesta manera, el dissabte al matí es 
rebia la visita del Patge Real, organitzada 

per l’Associació Juvenil ‘Pont de l’Agüelo 
Queixalet’, prèviament tenia lloc una xoco-
latada, a benefici de la delegació local de 
l’AECC.

A la vesprada, a l’Auditori Municipal, es 
va celebrar un gran espectacle de música i 
folklore valencià, a càrrec del Grup de Dan-

El CEIP Alberto Selma celebra el Dia internacional de 
les persones amb diversitat funcional

El Nadal arriba a la Unitat 
de Respir Familiar

Els usuaris de la Unitat de Respir Fami-
liar de Santa Magdalena ja han celebrat la 
imminent arribada de Nadal i fruit d’això 
han fet lliurament a l’alcalde de la localitat, 
Sergio Bou, d’unes figures decoratives con-
feccionades per elles dins de les activitats 
que programa la unitat.

Des del Respir s’ha estat treballant en 
les últimes setmanes en l’elaboració de di-
ferents detalls nadalencs, fets tots a base 
de material i productes reciclats, tal com 
és costum en el centre. D’aquesta manera, 
la monitora, Núria Muñoz, ha proposat una 
sèrie d’idees als usuaris, que s’han posat a la 
feina i han elaborat motius nadalencs molt 
originals, alguns dels quals es poden veure 
ja en el vestíbul de l’Ajuntament.

D’altra banda, en els pròxims dies i dins 
de les activitats programades pel servei 

d’Educació Ambiental de la Diputació de 
Castelló, col·laboraran en la confecció de 
més material, que servirà per a engalanar 
els carrers i places de la localitat.

Santa Magdalena inicia la programació de Nadal 
amb nombroses activitats
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ses Magdaleneres i la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters, ‘Polpís’.

D’altra banda, el diumenge 18 de desem-
bre, a La Capella, la família Torres Bellés re-
alitzava un acte d’agraïment a la població, 
sota el lema “Homenatge als meus pares: 
dues ànimes amb un propòsit”. Eloísa Tor-
res va ser l’encarregada de fer acte de lliura-
ment a l’alcalde de la localitat, Sergio Bou, 
d’un quadre dels seus pares en agraïment 
al municipi de Santa Magdalena, al qual 
sempre ha estat vinculat la seua família, 

des que el seu pare estiguera exercint com 
a metge a la localitat.

Les activitats del cap de setmana es 
tancaven el diumenge, a l’Auditori, amb 
un concert de l’Agrupació Musical, que va 
comptar amb la participació especial de 
l’alumnat de l’Escola de Música de la for-
mació. A més, durant l’acte es va rendir un 
homenatge especial al director de l’Agru-
pació Musical, Sergio Tortajada Gómez, que 
compleix 20 anys al capdavant de la banda 
de Santa Magdalena.

Aitana Pegueroles Moya 
guanya el Concurs 
de la Postal de Nadal de 
Santa Magdalena

L’Ajuntament de Santa Magdalena, com 
cada any, ha realitzat el tradicional Concurs 
de la Postal Nadalenca, entre l’alumnat del 
CEIP Alberto Selma. L’alumna de 6é d’Edu-
cació Primària, Aitana Pegueroles Moya, 
ha sigut en aquesta ocasió la guanyadora 
del certamen, de manera que el seu dibuix 
és el que felicita per Nadal des de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena.

El segon premi ha sigut per a Laura Lara 

Muñoz, d’Infantil 5 anys i Adam El Ghoufairi, 
de 1r d’Educació Primària, ha aconseguit el 
tercer premi. Tots els dibuixos de l’alumnat 
participant estan exposats en la recepció 
de l’Edifici Social.

El CEIP Alberto Selma de Santa Mag-
dalena informa que s’ha incorporat al cen-
tre una auxiliar en conversa anglesa amb 
l’objectiu de millorar les competències orals 
de l’alumnat en llengua anglesa. Kailyn Go-
odwin, té com a llengua nativa l’anglés i es-
tarà en el centre durant tot el curs escolar, 
de manera que tot l’alumnat, tant d’Educa-
ció Infantil com Primària, podran millorar 

les seues competències orals en aquesta 
llengua. D’altra banda, des de la direcció 
del centre comuniquen que 5 persones 
s’han incorporat com a practicants a les au-
les d’Educació Infantil i Primària. Es tracta 
de: Carla, Marisa, Marina, Iván i Jaume, tots 
ells són estudiants de l’UJI de Castelló, que 
complementen amb aquestes pràctiques 
la seua formació.

El CEIP Alberto Selma de Santa Magdalena 
incorpora una auxiliar en conversa anglesa 
i 5 estudiants en pràctiques
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Santa Magdalena ha viscut una jornada 
molt especial, marcada per la visita del Pare 
Noel i els seus elfos, que han volgut assistir 
al Festival de Nadal del CEIP Alberto Selma, 
celebrat a l’Auditori de la localitat.

Santa Claus ha viatjat des de Lapònia 
fins a Santa Magdalena per a acudir al Fes-
tival de Nadal de tot l’alumnat del col·legi 
públic, que un any més ha captivat al pú-

blic present a l’Auditori Municipal, amb un 
recital de cançons i coreografies de caràc-
ter nadalenc. De fet, fins i tot el professorat 
ha participat en un animat ball, amb el qual 
han tancat el Festival de Nadal.

Durant el transcurs de l’acte, s’ha fet lliu-
rament dels premis del Concurs de la Postal 
Nadalenca, organitzat per l’Ajuntament de 
Santa Magdalena, en el qual Aitana Pegue-
roles Moya, ha resultat ser la guanyadora del 
primer premi, motiu pel qual el seu dibuix 
és el que felicita per Nadal des de l’Ajunta-
ment de Santa Magdalena. El segon premi 
ha sigut per a Laura Lara Muñoz, d’Infantil 
5 anys i Adam El Ghoufairi, de 1r d’Educació 
Primària, ha aconseguit el tercer premi.

D’altra banda, el Pare Noel ha vingut 
molt carregat i ha portat regals per a tot 
l’alumnat del centre, ja que sembla ser s’ha 
portat molt bé al llarg de tot l’any.

El Pare Noel visita a l’alumnat del CEIP Alberto Selma 
de Santa Magdalena

Telèfons d’interés

Ajuntament
Oficines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 070
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964 415 162
Agutzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 465 314
Alcaldia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 058 211

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

Centre Mèdic d’Alcalà
Matins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964 336 030 
Vesprades. Urgències 
i ambulància  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 336 035

Hospital Comarcal 
de Vinaròs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 477 000

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

IES Serra d’Irta . . . . . . . . . . . . . . . . .964 336 085

CEIP Albert Selma . . . . . . . . . . . . .964 336 065

Ludoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 923 196

Poliesportiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 026

Parròquia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 415 212

Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 572 223

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

Guàrdia Civil Alcalà de Xivert
De 6.00 fins a les 14.00 h . . . . . . .964 410 002
De 14.00 fins a les 6.00 h . . . . . . . . . . . . . . . .062

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

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

Telèfons associacions locals

AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625 058 699

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

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

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

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

Colla de Dolçainers 
i Tabaleters Polpís . . . . . . . . . . . . . 964 415 265

Club de Jubilats 
i Pensionistes . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 345 905

Associació juvenil “Pont 
de l’Agüelo Queixalet” . . . . . . . . 685 781 905

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

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

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

AFIVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 588 395

Delegació local AECC . . . . . . . . . .691 815 960
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Pluja generosa amb temperatures 
extremadament elevades!

El titular més significatiu per aquest ar-
ticle, sense dubte serien les temperatures 
tan elevades que s’han registrat pràctica-
ment des del mes de maig, superant totes 
les mitjanes mensuals. Si al mes de març la 
temperatura mitjana dels últims 12 mesos 
era de 16,7ºC (al centre del poble), al mes 
de novembre ja la teníem en 18,0ºC. Un 
augment més que considerable!

L’altre titular seria que la pluja caiguda 
a les estacions més humides –primavera i 
tardor–, esborra l’empremta de la sempre 
temuda sequera del període estival.

Els 700,8 litres/m2 acumulats (fins no-

vembre/2022) supera en més d’un 13% la 
mitjana dels últims 23 anys que és de 619,5 
l/m2. Només entre els mesos de març i 
d’abril van caure 345,2 l/m2, destacant el 
temporal del 19 al 26 de març amb 151,5 
l/m2. –Els 21 dies de pluja al mes de març, 
ho diu tot.–

La tardor per a res ens va defraudar. 
Entre els mesos de setembre i novembre 
es van comptabilitzar fins a 283,6 l/m2, 
destacant el 18 de setembre com el dia 
amb el registre diari més alt de l’any, amb 
94,0 l/m2.

En quan a les temperatures, després 
d’un mes de gener molt gèlid, amb 10 jor-
nades baixant de <0ºC, –la matinada del 
dia de Sant Antoni la mínima va tocar fons: 

pluviometriaDades facilitades per Ximo Vives

-1,9ºC –, els termòmetres es disparen a par-
tir de la primavera, arribant fins a 44 dies 
amb màximes per damunt dels >32ºC i 
amb 62 nits tropicals (mínimes per damunt 
dels >20ºC).

Curiosament la temperatura màxima de 
l’any 2022 es va registrar un 16 de juny amb 
37,4ºC, encara que la xafogor més impor-
tant se va patir els dies 13 i 14 d’agost amb 
una temperatura mitjana diària de 31,4ºC i 
una “sensació de calor” de 44,1ºC.

En quan al vent, sense destacar cap ven-
daval extraordinari, el 5 de gener l’anemò-
metre va superar els 77 Km/h i el 29 de no-
vembre la velocitat mitjana diària va ser de 
23,3 Km/h, considerant-se com el dia més 

ventós de l’any. 

Només 8 tronades van visitar la població 
de Santa Magdalena en tot l’any 2022, molt 
poques per al que estem acostumats, des-
tacant la vesprada-nit del 11 de novembre 
com la més virulenta, acumulant un total 
de 64,4 l/m2 i acompanyat d’una fina pe-
dra.

No es pot considerar tots aquests canvis 
observats durant l’any sigui fruit del can-
vi climàtic, però si que preocupa que els 
pròxims anys pugui seguir amb un mateix 
patró: temperatures cada vegada més ele-
vades, sequera extrema als mesos d’estiu i 
hivern, i els pocs temporals que ens visiten, 
siguin més catastròfics.
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VALORS EXTREMS (fins novembre de 2022)

CLIMATOLOGIA

PLENS 
de l’ANY 
2022

A continuació, detallem els plens cele-
brats a la població al llarg del 2022 i en els 
que s’ha donat compte de tota classe d’in-
formacions, relacionades amb els acords 
adoptats pel consistori.

plens
31 de gener 
de 2022 
SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena va donar el vistiplau al conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valencia-
na a través de la Vicepresidència segona i 
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bio-
climàtica, i l’Ajuntament de Santa Magdale-
na de Polpís, per a la realització de les obres 
concernents a la línia “Actuacions Urbanes” 
anualitat 2022.

D’altra banda, es va aprovar per unani-
mitat de tots els presents el pressupost 
de l’entitat per a l’exercici 2022, xifrat en: 
1.002.850,38 €.

I. PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL

A) ESTAT DE DESPESES

Cap. Denominació Euros

1. Despeses de personal 186.818,83

2.
Despeses corrents en 
bens i serveis

287.777,71

3. Despeses financeres 14.500,00

4. Transferències corrents 34.600,00

5. Fons de contingència

TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6. Inversions reals 414.800,00

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers 64.353,84

TOTAL OPERACIONS 
DE CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
DE DESPESES 1.002.850,38
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A) ESTAT D’INGRESSOS

Cap. Denominació Euros

1. Impostos directes 234.130,77

2. Impostos indirectes 0,00

3.
Taxes, preus públics i 
altres ingressos

196.741,88

4. Transferències corrents 342.697,73

5. Ingressos patrimonials 29.280,00

TOTAL OPERACIONS 
CORRENTS

6.
Enajenació inversions 
reals

7. Transferències de capital 200.000,00

8. Actius financers

9. Passius financers

TOTAL OPERACIONS 
DE CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST 
D’INGRESSOS 1.002.850,38

Finalment s’aprovava la certificació nú-
mero 8, de les obres d’ampliació i millora 
del CEIP Alberto Selma per un import de 
26.677,80 €.

18 de març 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI I URGENT

En el ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena s’aprova tant la factura com la certi-
ficació número 13 de les obres d’ampliació 
i millora del CEIP Alberto Selma per un im-
port de 79.896,32 €.

D’altra banda, s’aproven les certificacions 
núm. 2, 3 i 4, corresponents a les obres d’”-
Adequació de l’entorn del Col·legi Públic Al-
berto Selma de Santa Magdalena de Polpís” 
redactades per l’Enginyer i director de l’obra 
Sr. Miguel Pascual Traver Monfort (Getec So-
lucions en Ingenieria S.A.), i executades per 
l’empresa Pavasal Empresa Constructora 
S.A., per import de 97.937,05 euros.

Al mateix temps, es va aprovar la certi-
ficació i factura núm. 14, 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 Alberto Selma, per import de 
94.424,07 euros.

31 de març 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

Es concedeix a l’empresa Ravi, Obres, 
Transports i Excavacions S.L., una pròrroga 
de 92 dies hàbils per a l’execució de l’obra 
corresponent al contracte d’ADEQUA-
CIÓ AMB AMPLIACIÓ DEL CENTRE EXIS-
TENT Al PERFIL 2I+4P+MENJADOR (80 EN 
DOS TORNS) + ESPAI EDUCACIÓ FÍSICA” 
COL·LEGI CEIP ALBERTO SELMA, atenent 
l’informe del responsable del contracte 
manifestant la concurrència de causes jus-
tificatives.

07 d’abril 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

La sessió extraordinària del ple aprova la 
certificació núm. 15, i factura 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” per import de 30.267,56 
euros.

26 d’abril 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

Es dóna compte al Ple del document 
adjunt com a annex I, corresponent a l’In-
forme Resum anual de Control f inancer 
elaborat pel secretari-Interventor de la 

corporació. El Ple per unanimitat dels seus 
membres presents acorda aprovar la pro-
posta.

05 de maig 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI I URGENT

El ple aprova per unanimitat de tots els 
presents la certificació núm. 5, correspo-
nent a les obres d’”Adequació de l’entorn 
del col·legi Públic Alberto Selma de Santa 
Magdalena de Polpís” redactada per l’Engi-
nyer i director de l’obra Sr. Miguel Pascual 
Traver Monfort (Getec Solucions en Inge-
nieria S.A.), així com la factura emesa per 
aquesta certificació per l’empresa Pavasal 
Empresa Constructora S.A., per import de 
42.027,97 euros.

15 de juny 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

S’acorda iniciar expedient de reclamació 
patrimonial del camí dels Cellers. Aquest 
expedient es publica en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el del Municipi; a més 
està a la disposició dels interessats en la seu 
electrònica de l’Ajuntament. Així mateix, 
s’exposa en el tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment durant un termini de quinze dies.

13 de juliol 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

S’aprova la certificació núm. 18 i la factu-
ra 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 Alberto Selma, 
per import de 15.085,74 euros.

28 de juliol 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

El ple de l’Ajuntament de Santa Mag-
dalena aprova el programa de festes patro-
nals de l’exercici 2022.

08 d’agost 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

S’aprova, en la sessió plenària, la certi-
ficació núm. 19, corresponent a les obres 
d’ampliació i millora del CEIP Alberto Sel-
ma. A més de la certificació s’aprova tam-
bé la corresponent factura per import de 
17.157,73 ruros.

23 de setembre 
de 2022 
PLE EXTRAORDINARI

Durant el ple, s’aprova fixar com a dies 
festius de caràcter local per a l’exercici 2023, 
el 17 de gener de 2023, dia de Sant Anto-
ni i el 17 d’abril de 2023, dia de Sant Vicent. 
D’altra banda, s’aprova el Compte General 
de l’exercici 2021.

Al mateix temps, en el ple, per unanimi-
tat de tots els presents es reconeix el dret 
del contractista de les obres d’ampliació i 
millora del CEIP Alberto Selma, a la revisió 
excepcional de preus, conforme al fona-
mentat en aquesta resolució i condicionat 
al fet que una vegada publicats els índexs 
de preus definitius aplicables a la revisió es 
continue tenint dret a aquesta. Finalment, 
s’aprova la certificació núm. 20 i la seua fac-
tura, 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 Alberto Selma” 
per import de 80.949,61 euros.
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Subvencions amb el vist i plau aprovades 
i pendents d’aprovació definitiva 2022

SOL·LICITADES COST 
A JUSTIFICAR APROVADES

01
PLA CONVIURE. GENERALITAT 
VALENCIANA.

1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

02
TRITURACIÓ RESTES DE PODA. 
GENERALITAT VALENCIANA

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

03
TAXI 2022. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ. 
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €

04

DUS 5000. FONS EUROPEUS DE 
RECONSTRUCCIÓ. MINISTERI DE 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA I REPTE 
DEMOGRÀFIC

46.686,15 € 46.686,15 € 34.792,34 € 

05
MANTENIMENT DE PISTES I CAMINS 
RURALS. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

06
LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE. 
GENERALITAT VALENCIANA

4.259,20 € 945,12 € 945,12 € 

07
FONS REACTIVEM PER A CAMINS 
RURALS PÚBLICS. GENERALITAT 
VALENCIANA

146.457,33 € 146.457,33 € 146.457,33 €

08
EMDONA 2022. GENERALITAT 
VALENCIANA

17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €

09
EXPLUS 2022. GENERALITAT 
VALENCIANA

41.038,80 € 23.893,35 € 23.893,35 €

10
EMPUJU 2022. GENERALITAT 
VALENCIANA

57.285,24 € 32.030,87 € 32.030,87 €

11
EMERGE 2022. GENERALITAT 
VALENCIANA

 50.000,00 €  50.000,00 €  50.000,00 €

12
PLA DE COOPERACIO PROVINCIAL 
D’OBRES I SERVEIS CASTELLÓ AVANÇA. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 103.500,00 €  103.500,00 €  103.500,00 €

13

RESTAURACIÓ ECOSISTEMES 
FLUVIALS. RAMBLA D’ALCALA. 
FUNDACIÓ BODIVERSITAT. MINISTERI 
DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 935.915,42 €  935.915,42 €  734.809,63 €

14
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 
PERSONAL. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 7.554,73 €  7.554,73 €  7.554,73 €

15
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. 
GENERALITAT VALENCIANA

 25.513,00 €  25.513,00 €  25.513,00 €

16

ACTUACIONS INCLOSES DINS 
DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS. GENERALITAT 
VALENCIANA

 29.990,30 €  26.991,27 €  26.991,27 €

17

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE 
TITULARITAT PÚBLICA. MINISTERI 
DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I REPTE 
DEMOGRÀFIC

 654.641,59 €  526.393,51 €  526.393,51 €

18
FOMENT DEL GOVERN OBERT. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 8.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €

19
ESCOLA MATINERA. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 8.400,00 €  8.400,00 €  8.400,00 €

20
PLA D’CUPACIÓ 2022. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 8.888,88 €  8.888,88 €  8.888,88 €

21
PARC INFANTIL. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 495,23 €  495,23 €  495,23 €

22
AJUDES PER A L’ELABORACIÓ 
DE NOUS PLANS D’EMERGÈNCIA. 
GENERALITAT

 13.000,00 €  9.000,00 €  9.000,00 €

23
ACTUACIONS CULTURALS 2022. 
DIPUTACIÓ

 5.808,00 €  5.808,00 €  5.808,00 €

24
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
2022/2023. GENERALITAT VALENCIANA.

 18.560,00 €  18.560,00 €  3.724,51 €

25
AJUDES JUTJAT DE PAU. GENERALITAT 
VALENCIANA

 1.397,20 €  1.397,20 €  1.397,20 €

26
SOLUCIONS HABITACIONALS PER 
A COL·LECTIUS VULNERABLES. 
GENERALITAT VALENCIANA

 11.325,00 €  11.325,00 €  11.325,00 €

27
TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS I 
VIATGERES A DEMANDA. GENERALITAT 
VALENCIANA

 9.958,55 €  9.958,55 €  9.958,55 €

28
MILLORA ABASTIMENT I REDUCCIÓ 
DE PÈRDUES EN XARXES D’AIGUA 
POTABLE. GENERALITAT VALENCIANA

 179.419,20 €  179.419,20 €  179.419,20 €

29
AJUDES PER A LA GARANTIA DE  
L’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 8.420,39 €  8.420,39 €  8.420,39 €

30
ACCESSIBILITAT EDIFICIS MUNICIPALS 
PER A SALA-VETLATORI. GENERALITAT 
VALENCIANA

 78.021,59 €  78.021,59 €  78.021,59 €

31

AJUDES PER A PROGRAMES 
D’ATENCIÓ A PERSONES MAJORS 
I MÓN RURAL. GENERALITAT 
VALENCIANA

 9.484,28 €  9.484,28 €  9.484,28 €

32
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. 
DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

 22.013,00 €  22.013,00 €  22.013,00 €

33
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 
EXTRAORDINARI. DIPUTACIÓ DE 
CASTELLÓ

 57.579,37 €  57.579,37 €  57.579,37 €

TOTAL SUBVENCIONS 2022 2.574.612,45 €  2.390.651,44 €  2.162.816,35 €
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Altres subvencions sol·licitades per l’Ajuntament 
i pagades íntegrament per la Generalitat Valenciana 

i la Diputació de Castelló finalitzades en 2022

01
SUBMINISTRAMENT D’INSTAL·LACIONS EDUCATIVES DE CARÀCTER 
PROVISIONAL. MUNTATGE, ARRENDAMENT I DESMUNTATGE). AULES 
PREFABRICADES

135.616,03 €

02
ADEQUACIÓ AMB AMPLIACIÓ DEL CENTRE EXISTENT AL PERFIL 
2I+4P+ MENJADOR (80 EN DOS TORNS + ESPAI EDUCACIÓ FÍSICA DEL 
COL·LEGI PÚBLIC CEIP ALBERTO SELMA

1.380.000,00 €

03 ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DEL COL·LEGI PÚBLIC ALBERTO SELMA 200.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS REALITZADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS DIRECTAMENT. GENERALITAT VALENCIANA 
I DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

1.715.616,03 €

Altres subvencions sol·licitades per l’Ajuntament 
i pagades íntegrament  per la Generalitat Valenciana 

i la Diputació de Castelló iniciades en 2022

01
MILLORA ENERGÈTICA DE LA  CONNEXIÓ DEL POU DE LA CANONJA 
AMB EL NOU DIPÒSIT DE LES PEDRERES

 179.871,90 €

02 ADEQUACIÓ ACCÉS AL CASTELL DE POLPÍS 140.000,00 €

TOTAL SUBVENCIONS INICIADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS DIRECTAMENT. GENERALITAT VALENCIANA 
I DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ EN 2022

319.871,90 €

Subvencions sol·licitades per l’Ajuntament 
i no concedides en 2022

SOL·LICITADES COST 
A JUSTIFICAR NO APROVADES

01
ABASTIMENT AIGUA I SANEJAMENT. 
GENERALITAT VALENCIANA

42.822,60 €  42.822,60 €  42.822,60 €

02
CONDICIONAMENT DE CAMINS 
RURALS. GENERALITAT VALENCIANA

 60.060,99 €  60.060,99 €  60.060,99 €

03

AJUDES PER A PROMOURE 
ALTERNATIVES A LES CREMES COM 
A MÈTODE D’ELIMINACIÓ DE RESTES 
AGRÍCOLES. GENERALITAT

 33.560,00 €  33.560,00 €  21.738,00 €

04
ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A 
LES BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE 
LECTURA

 10.524,63 €  10.524,63 €  5.262,32 €

05
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
GENERALITAT VALENCIANA.

 199.517,48 €  199.517,48 €  199.517,48 €

06 PLA CONVIURE  500.000,00 €  500.000,00 €  500.000,00 €
TOTAL SUBVENCIONS DENEGADES EN 2022  829.401,39 € 

ANY 2022

DEFUNCIONS
JUAN ROCA CERVERA 01/01/1930 al 01/01/2022
ROSE PUIG 28/01/1930 al 03/01/2022
RAFAEL ADELL SOSPEDRA 25/02/1943 al 28/01/2022
JOSÉ ANTONIO CHETO SERRAT 08/12/1956 al 26/04/2022
MANUEL PEGUEROLES CHETO 25/04/1940 al 10/05/2022
ROSA AYCART SEGARRA 30/05/1946 al 25/05/2022
VICENTE SOSPEDRA SORLÍ 13/04/1931 al 12/06/2022
DOLORES BELLÉS MOR 13/02/1935 al 23/07/2022
JOSÉ RAMÓN CHETO ESBRI 06/05/1929 al 01/12/2022
MANUEL RAMOS MERCHÁN 28/07/1933 al 01/12/2022

NAIXEMENTS
DANI ESPADA SOSPEDRA 01/09/2022
DANTE GARCÍA PEÑA 12/10/2022
MOHAMED SLIMANI 15/11/2022
ANWAR AIT HASSOU 17/11/2022
ERIC TORTADA ARNAU 13/12/2022

MATRIMONIS
JOSE LUIS CID SANZ MARIA ELIA SARTI MARCO 
(23/02/2022)

EDGAR BOU LACRUZ AROA JIMÉNEZ MARTORELL 
(13/08/2022)

JOAQUIN MANUEL PEGUEROLES SOSPEDRA YOLANDA GÁMEZ MARTÍNEZ 
(11/09/2022)

ÓSCAR CASTELLANO BOU RAQUEL ESCRIG SOS 
(16/12/2022)
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