
d L’investigador i científic moncofí segueix recollint premis arreu de tot el món

; en curt

Corma, premiat per la Royal Society of Chemistry 

Lliurament de 
premis als alumnes  
a la cloenda del 
taller de narrativa

Q En la cloenda de la novena 
edició del taller de narrativa 
s’han lliurat els premis als alum-
nes guanyadors en cadascuna 
de les categories. H pÀg. 11

Les activitats 
esportives, prop de la 
seva finalització

Reportaje

Moncofa, guardonada amb 3 
banderes blaves i sender verd
Després de dos anys consecutius sense obtindre guardó,
a la platja de Masbó tornarà a onejar la bandera blava

Per primera vegada s’ha otorgat el sender verd, que 
transcorre per la zona sud del litoral de Moncofa

Q El clarinetista i concertista moncofense, José 
Frach-Ballester, ha dut a terme a Moncofa un 
magnífic concert de música de cambra, on va 
estar acompanyat per músics de la prestigiosa es-

cola de música The Curtis of Music Philadelphia. 
L’edifici polifuncional de la localiad va quedar pe-
tit, ja que molts veïns no van voler perdre’s aquest 
esdeveniment musical. H pÀg. 8

Èxit del concert oferit 
per José Franch

DEP: CS-94-2008

MAIG I JUNY DEL 2016

de Moncofa

TAXI MONCOFA



2 MAIG Y JUNY DEL 2016ACTUALITATCròniCa de monCofa

La Diputació aporta 331.000 
euros per al camp de futbol
Aquest projecte col·locarà gespa artificial, y les obres tindran una durada de dos anys

La Diputació Provincial ha apro-
vat una partida pressupostària 

de 331.000 euros per a la col·locació 
de gespa artificial al camp de fut-
bol de Moncofa, una quantitat 
que, junt als 200.000 euros que té 
l’Ajuntament de Moncofa per al 
pressupost municipal d’aquest 
exercici, sumen 531.000 euros, im-
port suficient per fer realitat aques-
ta important inversió. Es per això 
que l’entitat provincial ha abordat 
una modificació pressupostària mi-
tjançant crèdits extraordinaris.

Per a l’alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, “una vegada més es-
tem demostrant als veïns la gestió 
municipal que està duent a terme 
aquest equip de govern. Després 
d’anys de reivindicacions, i gràcies 
al suport i compromís de la Diputa-
ció Provincial, els prop de 100 nens 
que diàriament practiquen l’esport 
del futbol comptaran amb un camp 
de gespa artificial“.

Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, José María Andrés, ha 
afegit que “en menys d’un any de 
govern ja tenim la quantitat econò-
mica necessària per al projecte es-
trella, tant dels pressupostos muni-
cipals de 2016 així com de la pròpia 
legislatura perquè donada la situa-
ció econòmica amb què es troben 
les arques municipals serà difícil fer 
front a un projecte d’aquesta enver-
gadura econòmica”. 

Després que la Diputació Pro-
vincial aportés els 331.000 euros, 
el grup municipal de Compromís 
ha denunciat que sembla ser que 

l’opinió que el projecte de la ges-
pa artificial s’ha d’executar en una 
anualitat, és a dir, els treballs s’han 
d’iniciar i finalitzar en uns mesos, 
no en dos anys.

L’alcalde de Moncofa ha afegit 
que “des de la Diputació asseguren 
que l’aportació designada per l’ent 
provincial és tota per enguany i no 
dubten que així serà”. H

Estat lamentable en què es troba el terreny de joc del camp de futbol municipal de la localitat.

aquesta aportació és per a dues 
anualitats. El portaveu nacionalis-
ta, Joan Vilar, explica que “estem 
totalment en contra que l’obra de 
la col·locació de gespa artificial al 
camp de futbol   s’execute en dos 
anys. Per Vilar, “si tots els grups po-
lítics pensem que la gespa artificial 
és una necessitat, s’ha de complir 
fins al final. Ara sembla ser que els 

331.000 euros que aportarà la Di-
putació Provincial corresponen a 
dues anualitats, és a dir, el projecte 
s’executarà en dos anys. Tot això és 
incomprensible, i els veïns de Mon-
cofa no ho entendran“. En defini-
tiva, “això és una presa de pèl per 
Moncofa”. Tant Ciutadans com el 
PSPV-PSOE estaran pendents dels 
esdeveniments, però també són de 

L’Ajuntament de Moncofa 
comptarà amb dues beques 
formatives per a discapa-
citats, que estan subven-
cionades per la Diputació 
Provincial. Els treballs a des-
envolupar per les persones 
que obtinguin aquestes be-
ques serà de subaltern a les 
dependències municipals. 
A data d’avui, hi ha diverses 
persones interessades.

; en curt
Beques de formació 
per a subaltern

L’Ajuntament de Moncofa 
està ultimant el plec de con-
diciones per licitar les para-
des de venda del nou mercat 
municipal. Aquesta conces-
sió administrativa serà per 
més de quatre anys. Recordar 
que el nou mercat municipal, 
que es trobe a la planta baixa 
del mateix edifici on està ubi-
cat la nova biblioteca munici-
pal, compta amb 14 punts de 
venda, que han de ser licitats 
entre els que hi ha dos llocs 
per a peixcateríes.

Plec de condicions del 
nou mercat municipal

El proper dissabte 28 de maig 
s’iniciarà el mercat estival a 
la platja de Moncofa, un es-
pectacle que estarà en marxa 
fins a finals del mes de sept-
embre. Un cop haja finalitzat 
l’època estival, tornarà el de 
l’època hivernal, amb menys 
llocs de venda. Hi ha que re-
cordar que el mercat estival 
comptarà amb 180 estands 
amb productes de tot tipus, 
que propicien que aquest es-
deveniment sigui el referent 
per als pobles colindants.

El mercat estival 
arrenca el 28 de maig

Pavasal acabarà el PAI 
Magraner a la platja

reres i la col·locació de rajoles. Res-
saltar que des del consistori es van 
convidar a set empreses per a que 
presentessin pliques, de les quals 
tres eren locals. Finalment només 
s’han mostrat interessades tres em-
preses, una d’elles de la localitat.

Aquest PAI es troba a la platja 
de Moncofa i està en paral·lel amb 
el camí Serratelles. La falta de fina-
lització de les obres propicia la pe-
rillositat en el tràfic rodat, sobretot 
en l’època estival, on la densitat de 
vehicles és molt més elevada ja que 
aquest vial comunica les platges de 
Moncofa i Nules. Es aixó el que es 
pretén solucionar. H

L’Ajuntament de Moncofa ha 
adjudicat a l’empresa Pavasal la fi-
nalització del desenvolupament ur-
banístic Mangraner. El pressupost 
presentat és inferior als 54.541 euros 
que havia de sortida a la baixa. El 
termini d’execució està marcat en 
dos mesos i en breus dies s’iniciaran 
els treballs. Les obres per finalitzar 
es centren en acabar les connexions 
elèctriques, així com la pavimenta-
ció dels vials, la construcció de vo- Aquest desenvolupament urbanístic està ubicat al camí Serratelles.

De les tres empreses que 
han presentat pliques, una 
d’elles és de Moncofa

L’Ajuntament de Monco-
fa reclama a la Generalitat 
Valenciana les ajudes de 
l’EMCORP. El regidor de per-
sonal, Josep Maria Andreu, 
denuncia que “en les dates 
que estem encara no tenim 
cap notícia d’aquests ajuts, 
quan ja haurien d’haver-se 
publicat. Per aquest motiu, 
ens hem posat en contacte 
amb la Generalitat Valencia-
na i ens han comunicat que 
desconeixen si per a aquest 
any convocaran aquest tipus 
d’ajudes “.

Moncofa reclama 
ajudes de l’EMCORP

municipal Facsa ha presentat 
a l’Ajuntament el 
nou Pla Director

Q INFRAESTRUCTURA. L’empresa 
concessionària del clavegueram ha pre-
sentat el nou Pla Director, ideat per als 
propers 25 anys. PÀG 4
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El Plan Director para 25 años 
sube a 29 millones de euros
Con esta inversión Moncofa y su playa contarán con una red de alcantarillado muy renovada

La renovación de alcantarillado 
para Moncofa y su playa as-

ciende a 29 millones de euros para 
los próximos 25 años. Así lo revela 
el Plan Director que ha presentado 
la empresa Facsa, concesionaria del 
mantenimiento de la red de alcan-
tarillado, a todos los grupos políti-
cos de la corporación municipal.

Esta importante inversión eco-
nómica dará con la solución defini-
tiva para que, después de muchos 
años de crecimiento urbanístico, 
Moncofa pueda contar con una red 
de alcantarillado en perfectas con-
diciones de uso. Para ello, el con-
sistorio deberá invertir un total de 
1,2 millones de euros anuales para 
llevar a cabo la ejecución de estos 
trabajos; sobre todo los prioritarios, 
tal y como indica este plan.

Es en la estación de bombeo 
que se encuentra en la zona de la 
acequia L’Illa, y en otros 15 luga-
res de bombeo, donde existen más 
deficiencias, y la inversión en estos 
puntos solo asciende a 6.280.000 
euros. Tal y como indica el Plan 
Director, algunas de las estaciones 
de bombeo trabajan al límite y si 
sufriesen daños el problema se 
agravaría. Como prioridad media, 
Facsa ha marcado una inversión de 
15.633.000 euros, además de otros 
6.950.000 euros. Todas estas canti-
dades suman los mencionados 29 
millones de euros. 

Cabe recordar que el casco ur-
bano de la playa de Moncofa ha 
sufrido un cambio muy brusco, 
propiciado por el ‘boom’ urbanísti-
co, donde las casas unifamiliares se 
han transformado en bloques de vi-
viendas, por lo que ha aumentado 
el caudal de aguas residuales y las 
conducciones primarias no lo pue-
den soportar. Por otro lado, el casco 
urbano de Moncofa no cuenta con 
una red propia de aguas pluviales, 

una infraestructura que también se 
tiene que construir.

Asimismo, el Ayuntamiento ha 
pedido que la EPSAR se implique 
en este proyecto de renovación de 
la red de alcantarillado. Según el 
alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, “consideramos que algunas 
inversiones a realizar son de su ám-
bito, como la creación de una nueva 
estación de bombeo en la zona del 
campo de fútbol y de otra en las in-
mediaciones de la calle Onda. Am-
bas recogerán las aguas de toda la 
población y se bombearían a la de-
puradora”. En definitiva, este plan  
acabará con los problemas que su-
fre Moncofa con sus aguas. H

El nuevo Plan Director indica todas las deficiencias existentes, sobre todo en la red de alcantarillado.

El Ayuntamiento de Mon-
cofa llevará a cabo la mejora 
de la red eléctrica en el desa-
rrollo urbanístico de Belcaire 
Norte. Dicho proyecto ha 
sido incluido dentro del Plan 
de Obras y Servicios de la 
Diputación Provincial, que 
aportará 30.000 euros. A esta 
cantidad el consistorio añadi-
rá otros 30.000 euros de fon-
dos propios para que, de esta 
manera, el proyecto abarque 
un espacio más amplio. 

; en curt
Belcaire Norte mejora 
su red eléctrica

La empresa concesionaria 
del mantenimiento de la red 
de alcantarillado y agua po-
table en Moncofa ha llevado 
a cabo unos trabajos de me-
jora que han consistido en la 
colocación de bombas extrac-
toras de agua, en los sifones 
de la red de pluviales. La fi-
nalidad  ha sido que esta red 
se encuentre siempre limpia 
y preparada para cualquier 
episodio de lluvias que pu-
diera afectar a estas canali-
zaciones. Esta inversión ha 
alcanzado un coste de 73.000 
euros.

Facsa repara la red 
de aguas pluviales

Actualmente se están llevan-
do a cabo las pruebas para la 
creación de una bolsa de po-
licías locales. Concretamente, 
ya se ha realizado el  examen 
principal, las pruebas atléti-
cas y el test psicotécnico. Es-
tos ejercicios se iniciaron con 
102 inscritos y actualmente 
hay 58. Una vez finalicen las 
pruebas, el Ayuntamiento 
cubrirá todas las vacantes 
que existen en la Jefatura de 
la Policía Local. Además, se 
pretende contratar a cinco 
efectivos para reforzar la se-
guridad en verano.

Más policías locales 
para la época estival

Almacén municipal en 
la antigua depuradora

de vigilancia, entre otros materiales.
El concejal de Playas, Pedro Sales, 
ha manifestado que “hemos apro-
vechado el amplio espacio que ha 
quedado después del derribo de 
la antigua depuradora y, de esta 
manera, el material de la playa está 
más cerca de su ubicación en vera-
no. Además, hemos aprovechado 
para adecentarlo y tenerlo prepara-
do para su uso”.

Por otro lado, contar con un espa-
cio de estas características cerca de 
la playa evitará que el almacén mu-
nicipal, sito en el municipio, tenga 
que absorber todo el material que 
se utiliza en la época estival. H

El Ayuntamiento de Moncofa ha 
habilitado un almacén municipal 
en los terrenos de la antigua plan-
ta depuradora, que se encontraba 
muy próxima a la playa de Mon-
cofa. En dichos terrenos, que ya 
contaban con una valla perimetral, 
se deposita toda la infraestructura 
municipal que se utiliza durante la 
época estival; es decir, todas las pa-
sarelas de madera que dan acceso a 
las zonas de baño, papeleras, torres El nuevo almacén municipal alberga toda la infraestructura estival.

Todo el material que se 
utiliza en la época estival 
se deposita en esta zona

La biblioteca municipal de 
Moncofa amplía el horario 
de apertura. De esta mane-
ra, los usuarios tendrán más 
horas para poder utilizar los 
servicios que presta este ente 
municipal de lectura. De este 
modo, de lunes a viernes el 
horario se ha establecido de 
10.00 a 13.30 horas y de 15.00 
a 20.30; los sábados estará 
abierta de 10.00 a 13.30 ho-
ras. La concejala de Cultura, 
Rocío Martínez, ha explicado 
que “la ampliación del ho-
rario diario y de los sábados 
por la mañana era una de-
manda ciudadana”.

La biblioteca amplía 
el horario semanal

Cómo hacer frente al Plan Director
Una vez conocido el Plan 

Director, es la corporación mu-
nicipal la que tiene que buscar 
la fórmula para poder iniciar 
todas las obras y mejoras que 
marca el proyecto. A partir aho-
ra, los portavoces de los cuatro 
grupos políticos mantendrán 
reuniones para dar con la cla-
ve, que no es otra que poder 
invertir la cantidad de 1,2 mi-
llones de euros al año, pero sin 
dañar la economía doméstica. 
De entrada, se ha descartado 

un impuesto más o una subida 
importante del recibo trimes-
tral del consumo del agua. Se 
baraja la posibilidad de subir 
entre 5 y 8 euros el recibo del 
agua y, por otro lado, el consis-
torio invertiría de sus fondos 
propios una cantidad que no 
está determinada, pues deberá 
ser consensuada por todos los 
grupos políticos.

El Alcalde de Moncofa, Wen-
ceslao Alós, ha resaltado que 
este Plan “es muy necesario”.
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Moncofa recupera l’ensenya 
per a Masbó i aconsegueix 

una Senda Blava, la Senda del Bel-
caire. Hi ha que recordar que no-
més hi ha huit a la nostra província. 
A l’edició de l’any 2016, Moncofa 
ha recuperat la bandera blava a 
la platja de Masbó, que havia per-
dut l’any passat, i obté tres de les 
33 banderes que té Castelló. Per 
al regidor de Platges, Pedro Sales, 
“es tracta del resultat d’un treball i 
interès realitzat per tots, el fruit del 
qual és aquest reconeixement que 
repercutirà en tota la població”.

No obstant això, la millora en les 
platges de Moncofa no sols ha sigut 
una bandera blava més sinò també 
la consecució d’una Senda Blava. 
“Gràcies al gran treball dels tècnics 
hem aconseguit estar dins del club 
de les huit poblacions que tenen un 
camí blau a la província”, assegura 
Pedro Sales.

Des de l’Ajuntament de Monco-
fa “valorem molt positivament el 
resultat obtingut i volem recordar 
que és fruit de l’dur treball realitzat 
des de l’estiu passat. Peò conside-
rem que aquest no és el final, sinò 
el principi d’una millora continua-
da de les platges del municipi en el 
qual volem aconseguir la màxima 
excel·lència en tot el nostre litoral. 
Aprofitem i animem a tots els veïns 
i visitants a ajudar-nos a mantindre 
el que hem aconseguit”, explica Sa-
les.

Cal recordar que la platja de 
Moncofa compta amb tres platges 
que durant l’època estival són molt 
concorregudes, com Pedra-roja, que 
limita amb el terme municipal de 
Nules i és la més tranquil·la; Grau, 
que és la que es troba en ple centre 
de la platja, sent la de més extensió 
ja que té més d’un quilòmetre de 
longitud; i l’esmentada Masbo, que 
limita amb Grau i es troba a la zona 

sud del litoral. 
Aquestes dues últimes són les 

que més visitants reben tots els dies 
d’estiu i, encara que no hi ha una 
gran massificació de banyistes, són 
molts els que decideixen passar les 
seves hores de bany i sol a les dues 
platges ja esmentades.

El regidor Sales ha explicat que 
“estem fent un gran esforç perquè 
el proper estiu les platges comptin 
amb tots els serveis necessaris, tant 
per a mantenir-les en perfecte estat 
d’ús, com en infraestructures. Al-
guns exemples són les passarel·les 
de fusta, que han estat rehabili-
tades, les papereres, doncs s’ha 
augmentat el nombre o les dutxes, 
que s’han millorat. Ha sigut un 
treball important que ha tingut la 
finalitat de que els usuaris dispo-
sin d’aquestes infraestructures i, al 
mateix temps, que les utilitzin de 
manera correcta “. H

Moncofa recupera la 
bandera blava de Masbo
Per primera vegada es concedeix el guardó a la Senda del Belcaire

El sender verd transcorre per les zones més verges del litoral sud.

Un litoral de 
sis quilòmetres 
amb sis platges

Recordar que el litoral de 
Moncofa té una longitud de 
sis quilòmetres i sis platges 
delimitades. És a dir, a les ja 
conegudes Pedra-roja, Grau 
i Masbo se’ls uneixen les 
platges de Belcaire, La Torre 
i Estanyol. 

Aquestes platges són to-
talment verges i es troben a 
la zona sud, on no hi ha mas-
sificacions d’habitatges. Són, 
per tanto, molt tranquil·les, 
però manquen de construc-
cions d’espigons i defenses 
en el mateix litoral.

Contractació d’una 
auditoria energètica

L’Ajuntament de Moncofa ha 
contractat per mitjà de la Cen-
tral de Compres de la Diputació 
Provincial l’elaboració d’una au-
ditoria energètica, que té un cost 
de 12.000 euros, per a conèixer 
en tot detall el consum energètic 
de la totalitat dels edificis i enllu-
menat públic.

 Cal destacar que el consum 
d’electricitat té un cost anual 
próxim als 500.000 euros.

breus
L’AVT mostra interès 
pel projecte del resort 

La Agencia Valenciana de 
Turisme s’ha interessat pel 
projecte d’un resort integrat 
dirigit a un turisme sènior, 
que té previst construir-se en 
Moncofa. Aquest interès sor-
geix de la reunió que els res-
ponsables polítics de Mon-
cofa han mantingut amb 
responsables de l’AVT.

Nova regidora del grup socialista
En la sessió plenària ordinària del mes d’abril passat va entrar a for-

mar part del grup municipal socialista la nova regidora, Paula Galí, que 
substitueix la dimitida, Victòria Rius. A partir d’ara, la corporació muni-
cipal torna a comptar amb els seus 13 membres.

L’ascensor de l’estació 
“no és una prioritat”

L’ascensor de l’estació de 
trens de Moncofa segueix 
sense funcionar i Adif ha 
comunicat al consistori mu-
nicipal que a causa del baix 
flux de viatgers, a hores d’ara 
no és cap prioritat. S’espera 
que en el pla de millores a les 
estacions 2015-2020 es puga 
posar en marxa. 

La Tourist Info amplia 
l’horari durant l’estiu

La Tourist Info, que es troba 
a l’Avinguda Mare Nostrum 
de la platja, te previst ampliar 
l’horari d’atenció al públic. Des 
del proper mes de juny i fins el 
mes de septembre, els visitants 
a la platja de Moncofa podran 
rebre tot tipus d’informació tu-
rístic i d’interès, tant de la zona 
de Moncofa, com de qualsevol 
lloc de la comarca o de la resta 
de localitats de la província.

El Servef homologa les aules 
d’estudi del local d’associacions

al visitant; dinamització d’activitat 
de lleure educatiu-infantil i juvenil; 
instal·lació i manteniment de jar-
dins i zones verdes; desenvolupa-
ment d’aplicacions amb tecnologia 
web; i fàbrica de paleta.

Els espais triats per a les pràcti-
ques dels cursos són el magatzem 
municipal (obra), el gimnàs muni-
cipal (activitats temps lliure) i una 
zona verda (jardineria). Hiu ha que 
dir que, a més de poder comptar 
amb un taller d’ocupació, a les au-

El Servef ha homologat les au-
les d’estudi ubicades a la primera 
planta de l’edifici d’associacions 
de Moncofa. Davant d’aquesta 
nova situació, l’Ajuntament de 
Moncofa està a l’espera que la Ge-
neralitat Valenciana obri el període 
de sol·licitud de tallers d’ocupació, 
escoles taller i d’oficis, per sol·licitar 
un taller d’ocupació per a Mon-
cofa. Els cursos que s’han aprovat 
per inscriure a Moncofa són: pro-
moció turística local i informació El local d’associacions és el destinat per impartir els cursos.

L’Ajuntament espera que la Generalitat obri el període 
de sol·licitud detallers d’ocupació y escoles d’oficis

les homologades també es podran 
realitzar cursos del Servef.

En aquest sentit, el regidor 
d’Interior, José María Andrés, ha 
manifestat que “per primera vega-
da Moncofa compta amb aules ho-
mologades per fer cursos”. Y es que 
abans els interessats havien de des-
plaçar-se a altres localitats. “Tot ha 
sigut possible gràcies a l’obstinació 
de l’equip de govern, que està uti-
litzant totes les vies per intentar 
pal·liar la manca d’ocupació”, ha 
explicat. D’altra banda, Andrés ha 
destacat que “que és la primera 
vegada que Moncofa sol·licitarà un 
taller d’ocupació “. H



La campanya per a eliminar les 
caques de gossos, en marxa

En aquest sentit, el regidor 
d’Interior, José María Andrés, 
ha manifestat que “el consistori 
compta amb una ordenança que 
regula tot el que comporta tenir en 
els domicilis animals domèstics i no 
tenim més remei que vigilar i con-
trolar el que s’evitin els excrements 
de gossos a les vies i espais públics 
perquè estem parlant d’un proble-
ma de salut pública”.

Les zones de bany també seran 
punt de mira per als agents de 

L’Ajuntament de Moncofa ini-
cia una campanya de control dels 
excrements de gossos, tant al po-
ble com a la platja, amb la finalitat 
de que amb l’arribada de l’estiu 
aqueste projecte estigui en marxa i 
consolidat. L’equip de govern s’està 
constatant de que segueix havent-
hi un bon nombre de propietaris 
de gossos que continuen sense ser-
conscients de la necessitat de tenir 
els carrers, voreres i parcs nets de 
caques de gossos.

Amb l’arribada del bon temps, la Policia Local 
controla que a les zones de bany no hagi gossos

la Policia Local, que són els que 
s’encarregaran d’evitar la presència 
de gossos a les platges, sobretot en 
aquesta època que el bon temps pot 
animar a turistes i visitants a acos-
tar a les diferents platges d’aquesta 
localitat.

En aquesta campanya, també 
es durà a terme un rigorós control 
als animals perillosos. L’alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, ha afe-
git que “la gent que té gossos deu 
conscienciar-se en que cal netejar 
els excrements que dipositen els 
gossos en carrers i espais públics 
com els parcs, perque així hi haurà 
molta més salubritat”. H

Multes a empreses 
per no netejar solars

en el temps, que també seran co-
municades als propietaris.

En total, s’han enviat 122 cartes 
de pagament a propietaris de so-
lars (100 a empreses i 22 a particu-
lars) de multes imposades en 2013, 
2014, 2015 i 2016, alhora que es va 
a continuar amb els requeriments 
de neteja de solars. L’Ajuntament 
està treballant per prevenir incen-
dis, millorar la imatge de la nostra 
ciutat i evitar situacions de perill 
per salubritat. Hi ha que recordar 
que avui en dia , a crisi econòmica 
segueix afectant moltes empreses 
i promotores que compten amb 
solars a Moncofa. H

L’Ajuntament de Moncofa ha gi-
rat un centenar de multes coerci-
tives, la majoria per falta de neteja 
de solars, acumulades en els últi-
ms anys. Segons l’ordenança mu-
nicipal que regula tot el relacionat 
amb la neteja i manteniment de 
solars després de la pertinent 
inspecció i advertiment, es po-
den imposar multes fins que els 
propietaris procedeixin a la neteja 
dels mateixos.

Des d’Urbanisme s’ha procedit 
a la inspecció periòdica de solars 
i s’ha advertit als propietaris de 
la manca de neteja dels mateixos. 
Després de la inspecció, s’ha remès 
als propietaris titulars una carta en 
la qual se’ls comunica que, com a 
propietaris, tenen el deure legal 
de mantenir-lo en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament 
públic, tot això en compliment de 
l’ordenança municipal

Si després de l’advertència en-
cara continuen sense netejar-se, 
el departament d’Urbanisme pro-
cedit a imposar multes, espaiades 

El Departament d’Urbanisme ha interposat un total 
de 122 sancions que ascendeixen a 32.000 euros

La majoria dels solars en males condicions són d’empreses.

El romanent de tresoreria 
ascendeix a 6 milions
Les plusvàlues practicades han propiciat recaptar 2 milions d’euros

L’Ajuntament de Moncofa ha 
liquidat els seus comptes de 

l’any 2015 amb un balanç molt po-
sitiu, ja que tot i les polítiques inver-
sores i de l’aposta en l’apartat social 
les arques municipals disposen 
d’un romanent de tresoreria rècord, 
de més de sis milions d’euros .

Entre d’altres dades recollides 
en l’informe d’intervenció destaca 
un resultat pressupostari de 3,9 mi-
lions, sent el de l’any anterior d’1,4 
milions a causa de les liquidacions 
de plusvàlues practicades que su-
peren els dos milions d’euros. Des 
de l’Ajuntament de Moncofa s’està 
fent un important esforç per a co-
brar tots els impostos pendents ja 
que “a més de ser el correcte” pot, 
fins i tot, permetre disminuir els im-
postos en el futur.

Així mateix, els fons líquids as-
cendeixen a 1.587.148 euros, el que 
unit al superàvit permetrà amortit-
zar 1.033.413 euros, el doble del que 
es va amortitzar l’any anterior i el 

que situés l’endeutament en el 73% 
dels ingressos.

L’alcalde de la localitat, Wences 
Alós, assenyala que “les dades 
constaten que la política econòmi-
ca que segueix aquest consistori és 
l’encertada. A més, el primer edil  
ha volgut mostrar la seva satisfacció 

i agraïment a tot l’equip de govern 
i als funcionaris per el seu treball 
fet durant aquests últims 10 mesos. 
“Tots ells són imprescindibles per 
poder arribar a obtenir aquest re-
sultat “.

No obstant això, des del consis-
tori no es vol abaixar la guàrdia ja 
que hi ha moltes incerteses en el 
futur proper. No hi ha que oblidar-
que, malgrat un passat en el qual 
l’Ajuntament de Moncofa va rebre 
grans ingressos pel ‘boom’ urba-
nístic, en l’any 2012 va necessitar 
de gairebé set milions d’euros del 
pla de pagament a proveïdors del 
govern central per pagar els seus 
deutes; només va ser superat per 
la ciutat de Castelló i la Vall d’Uixó, 
poblacions molt més grans que 
Moncofa). A tot això hi ha que afe-
git els processos judicials milionaris 
en els quals està immers o les obres 
que necessiten de grans inversions 
per finalitzar-se, com són la de Bel-
caire Sud o la piscina. H

Aquest any els 
comptes permetran 
a l’Ajuntament 
de Moncofa 
l’amortització de més 
d’un milió d’euros

Les multes que 
s’han imposat són 
dels exercicis de 
2013, 2014, 2015 i 
2016, i continuaran 
els requeriments

Els departaments d’intervenció i recaptació han portat a terme la liquidació dels comptes del 2015.
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Avel·lí Corma 
recibirá el 
premio Spiers 
Memorial 2016
Para Corma, recibir este premio y participar en la 
Faraday Discussión “es un honor y un privilegio”

Premios de la Royal Society of 
Chemistry han conseguido, poste-
riormente y gracias a su relevante 
trabajo, el Premio Nobel. 

En este listado, se encuentran 
nombres tan ilustres como Harry 
Kroto, Fred Sanger y Linus Pau-
ling.

Avel·lí Corma recibirá el premio  
y será presentado en la cena de las 
Faraday Discussion en la que está 
invitado a participar. Este premio 
se falla en conmemoración de Fre-
derick S. Spiers, nacido el 21 de oc-

El científico moncofense ha recibido premios en todo el mundo.

Un total de 47 
ganadores de 
los premios de la 
Royal Sociecty 
of Chemistry han 
recibido el nobel

La Royal Society of Chemistry 
(RSC) del Reino Unido ha de-

cidido conceder su Premio Spiers 
Memorial 2016 a Avel·lí Corma, 
profesor de investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que trabaja en 
el Instituto de Tecnología Química 
(centro mixto del CSIC y la Univer-
sitat Politècnica de València) por 
sus trabajos en el diseño molecular 
de catalizadores y en procesos cata-
líticos sostenibles en los campos del 
refino de hidrocarburos y deriva-
dos de la biomasa.

El Premio Spiers Memorial se 
otorga, de forma anual, a aquel 
científico que haya realizado una 
contribución extraordinaria en el 
campo de la química merecedora 
de ser presentada en una Faraday 
Discussion. Estas son reuniones de 
debate entre expertos de diferentes 
países que se centran en áreas de 
creciente desarrollo de la química 
y sus interrelaciones con otras dis-
ciplinas científicas. 

Las Faraday Discussions se cele-
bran en el seno de la RSC y su ob-
jetivo es la confrontación de ideas 
sobre un artículo científico. En estos 
encuentros, se concede más tiempo 
a la discusión entre científicos que 
al autor que presenta el trabajo.

Un total de 47 ganadores de los 

tubre de 1875 y conocido por su tra-
bajo como secretario de la Faraday 
Society, organización que ayudó a 
fundar en 1902.

El profesor de investigación del 
ITQ ha asegurado que “recibir el 
Premio Spiers Memorial es un gran 
honor, y supone un gran privilegio 
participar en la Faraday Discus-
sion”. H

Certamen de 
graffitis para 
conmemorar el 
año Cervantes

Moncofa conmemorará el año 
Cervantes con un certamen de 
graffitis que se celebrará dentro 
de la semana de las fiestas pa-
tronales en honor a Santa María 
Magdalena. Esta propuesta nace 
de una iniciativa del grupo mu-
nicipal de Ciudadanos.

La portavoz de Ciudadanos, 
Sandra Juliá, manifestó que “al 
igual que otros municipios de la 
provincia y de España están lle-
vando a cabo numerosos actos y 
eventos, todos ellos relacionados 
con Miguel de Cervantes, Mon-
cofa contribuirá en dar a conocer 
momentos de la vida de este es-
critor mediante graffitis”.

El resto de grupos políticos 
del Ayuntamiento de Moncofa 
han valorado de manera posi-
tiva esta iniciativa y, aunque en 
un primer momento la zona 
para pintar los graffitis era la pa-
red perimetral del campo de fút-
bol, ante la posibilidad de que 
este verano estén en marcha las 
obras de colocación de césped 
artificial se ha dejado en el aire la 
zona y espacio para este menes-
ter. Ahora se tienen que hacer las 
bases para ser partícipes. H

Campaña de 
limpieza de la 
desembocadura 
del Belcaire
El próximo domingo 29 de mayo 
se llevará a cabo la Clean up the 
Med, donde L’Arquet-Ecologistes 
en Acció participará activamente 
en la campaña, bajando a la des-
embocadura del Belcaire (Mon-
cofa) para realizar una batida de 
limpieza en la zona. El colectivo, 
fundado en la Vall d’Uixó en 1986 y 
con una larga trayectoria de lucha 
y defensa del medio ambiente, ya 
lleva cuatro años colaborando en 
esta iniciativa y pretenden seguir 
haciéndolo en futuras convocato-
rias, siempre con la ayuda de los 
socios, amigos y simpatizantes. 
“En esta ocasión, saldremos a las 
100.00 horas de la plaza del Mer-
cado de la Vall d’Uixó, donde nos 
organizaremos en coches para 
bajar. Una vez realizada la reco-
gida de basura, se separarán los 
residuos recogidos en cada una 
de las comunidades de acuerdo 
a unas fichas de clasificación es-
tandarizadas”, explican desde la 
organización. “Así, se conocerá 
de primera mano cuáles son los 
residuos más predominantes en 
nuestro litoral mediterráneo”. H

Vicent Usó presenta ‘Les veus i la boira’

El escritor Vicent Usó ha pre-
sentado su última obra ‘Les 
veus i la boira’, ganadora del 
último premio de narrativa, 

Alfons el Magnànim, en la 
biblioteca municipal. El acto 
estuvo presidido por la edil 
de cultura, Rocío Martínez.

‘Cazando estrellas’ con David Mateo

El escritor David Mateo ha 
presentado su último libro 
‘Cazando estrellas’, una obra 
dirigida a los adolescentes. 

Mateo estuvo acompañado 
por el ilustrador del libro, Fe-
rrán Cabezas, y la edil de cul-
tura, Rocío Martínez. 

Recogida solidaria para los refugiados

El PSPV-PSOE de Moncofa 
ha recogido alimentos no pe-
recederos y ropa para enviarla 
a Grecia y, una vez allí, entre-

garla a los campos de refugia-
dos. Los vecinos de Moncofa 
han contribuido de manera 
activa en esta iniciativa. 

sociedad Excelente concierto de 
José Franch-Ballester 
en el polifuncional

El concierto que celebrado el 20 de 
mayo en el polifuncional, con el clari-
netista y concertista José Franch-Balles-
ter, fue excelente. PÁG. 8
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El colegio se 
implica en 
la I Semana 
Saludable
La concejalía de Sanidad ha sido la impulsora de 
esta propuesta sobre la alimentación saludable

de participantes que, en su mayo-
ría, fueron mujeres. Con una kine-
siología holística se testaron a los 
interesados para que conociesen de 
primera mano si padecían algunas 
alergias aéreas o alimentarias y se 
sanó una alergia por persona.

La edil Alemany ha manifestado 
que “esta primera semana ha sido 
especialmente interesante dado 
que, por un lado, los alumnos del 
colegio han podido degustar un 
desayuno saludable con una mez-
cla de alimentos sanos, así como 
también han tenido charlas para 
que empiecen a valorar los ámbitos 
de una vida saludable”.

Por otro lado, los vecinos que lo 
han deseado “han podido acudir a 
las distintas charlas, donde se han 
informado de las bases para hacer 
una vida saludable, acompañada 
de una alimentación con productos 
de primera calidad para todo tipo 
de personas. 

Con todo, “esta primera edición 
ha conluído con un balance muy 
positivo para vecinos y escolares y 
cara al próximo año trataremos de 
abarcar más propuestas interesan-
tes que estén bajo el paraguas de la 
alimentación saludable”, explica.

Con toda probabilidad, volve-
remos a implicar a los alumnos 
del colegio de la localidad, pues 
que con su edad ya tienen que ser 
conscientes de los alimentos que 
consumen diariamente”, revela la 
concejala del área. H

Los alumnos del colegio han llevado a cabo un desayuno saludable.

Moncofa ha llevado a cabo su 
primera semana saludable. 

Con esta iniciativa de la concejal 
de sanidad del Ayuntamiento de 
Moncofa, María Teresa Alemany, se 
ha tratado de divulgar, reflexionar 
y promover hábitos y rutinas de 
vida saludable para todas las eda-
des haciendo partícipes a todos los 
vecinos y vecinas de Moncofa, con 
acontecimientos y actividades. 

Los alumnos de primaria del 
CEIP Científic Avel·lí Corma se han 
implicado, ya que los alumnos de 
primero de Primaria han partici-
pa en un desayuno saludable que 
estuvo compuesto por un vaso de 
leche con un sobre de cacao en pol-
vo, una rebanada de pan con aceite 
de oliva y jamón de pavo y una na-
ranja. Este desayuno se repetió un 
segundo día, con el alumnado de 
segundo de Primaria.

Durante la I Semana Saluda-
ble, también se han llevado a cabo 
conferencias sobre alimentación, 
impartidas por la doctora Vicenta 
Cubells, nutricionista y médico. Las 
citadas conferencias estuvieron di-
rigidas a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 
6º de Primaria, y además se impar-
tió otra sobre el tabaquismo a los 
alumnos de tercer ciclo.

En la programación, también 
se incluyó una caminata de tres 
kilómetros por la zona rural y el 
posterior almuerzo saludable en la 
Casa de Cultura; ambos eventos 
contaron con un nutrido número 

El escritor Alfonso Quiles, en Moncofa

El escritor Alfonso Quiles ha 
llevado a cabo la presentación 
de su libro ‘El ser con traja de 
padre’. Esta presentación se 

llevó a cabo en la biblioteca 
municipal. El escritor estuvo 
acompañado por la concejala 
de Cultura, Rocío Martínez.

Cuentacuentos para los más pequeños

La biblioteca municipal de la 
localidad ha llevado a cabo 
cuentacuentos para los más 
pequeños, quienes disfru-

taron y estuvieron atentos a 
todos los movimientos que 
constantemente hacía el per-
sonaje principal de esta obra. 

Gimnasia para mitigar la fibromialgia

La Asociación de Fibromial-
gia y Enfermedades Reumáti-
cas ha llevado a cabo la Sema-
na de la Fibromialgia, donde 

han tenido cabida música, 
charlas, gimnasia, entre otros 
actos, los cuales han tenido 
buena aceptación.

Q El grupo de sevillanas de 
Moncofa grabarán un vídeo, 
el 12 de junio, en la calle del 
Mar, marco incomparable 
porque es un vial estrecho, 
repleto de flores y plantas. 
Después, el próximo 2 de 
julio, en el salón de actos de 
la Casa de Cultura, la agru-
pación llevará a cabo el tradi-
cional festival de sevillanas, 
que programan año tras año 
cuando finaliza el curso. Con 
toda probabilidad, los veci-
nos responderán a ambos 
eventos porque el baile y la 
música une a todos.

; repaso
El Grupo de sevillanas 
grabará un vídeo

Q La concejalía del Mayor 
ha programado una serie de 
actos para la celebración de 
la Semana del Mayor, que 
se iniciaron el 23 de mayo y 
donde se han involucrado la 
propia concejalía, la Associa-
ció de Jubilats i Pensionistes 
Belcaire de la localidad y la 
Savia, residencia de la terce-
ra edad. Entre los actos que 
se realizarán se encuentran 
charlas, bailes, meriendas, ci-
nefórum, taller de expresión 
corporal y demás actos rela-
cionados con los mayores. 

Semana del Mayor 
del 23 al 29 de mayo

Q La fiesta de la primavera 
tendrá lugar el próximo 4 de 
junio, un evento organizado 
por la Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Moncofa. El 
evento, que se celebrará en 
el edificio polifuncional, con-
tará con una merienda-baile, 
donde con toda probabilidad 
participarán todos los asocia-
dos. Este año no se ha pre-
sentado ninguna mujer para 
ser elegida como Reina de la 
Tercera Edad. La concejala 
del Mayor, María Teresa Ale-
many, estará presente en la 
mencionada festividad.

Baile y merienda en la 
fiesta de la primavera

Q El Grup de Danses Binies-
ma de Moncofa celebrará su 
espectáculo de  fin de curso,  
el domingo 5 de junio a las 
18.00 horas y en la Casa de 
Cultura,  donde bailarán los 
niños y niñas que componen 
el grupo infantil (Daniela, 
Magda,Adela, Aina, Ferran, 
Elia, Lola, Alberto, Sofía i 
Laia) y los alumnos del gru-
po juvenil (Miriam Ester, Ire-
ne y Vicent). El espectáculo 
consistirá en un conjunto de 
bailes, adaptados según la 
dificultad de los grupos.

Los niños y niñas de 
Biniesma bailarán
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Excelente concierto del clarinetista 
Franch-Ballester en el polifuncional
El músico y concertista moncofense estuvo muy bien 
acompañado con músicos de una gran talla mundial

Apoteósico y extraordinario el 
concierto que nos ofreció Curtis 

on Tour con su parada en Moncofa, 
que tuvo como gran protagonista 
al moncofense José Franch-Balles-
ter, clarinetista y conciertista de un 
gran nivel mundial y que todos 
los amantes de la música tuvieron 
la suerte de poder escuchar y con-
templar en directo en el edificio 
polifuncional de Moncofa. La gira 
de conciertos con este mismo cartel, 
también visitará Alicante, Teulada, 
Berlín, Múnich, Bremen, Dresden y 
Frankfurt.

Franch-Ballester hace auténtica 
magia con el clarinete; es un astro 
y, al mismo tiempo, un vecino de 
Moncofa que, hace 15 años, decidió 
cruzar el charco para iniciarse a fon-
do en el aprendizaje del clarinete. 
Hoy en día es conocido en todas las 
partes del mundo. Como él mismo 
dice, “a Moncofa siempre la llevo 
en el corazón”, y en su concierto 
brindó a todos los asistentes un es-
pectáculo de una calidad exquisita, 
que solo se puede escuchar en audi-
torios de Austria y Alemania, cuna 
de la música de cámara.

El programa del concierto que 
denominado ‘Franch-Ballester i 
amics’ ha llegado a la décima edi-
ción, por lo que el músico cumple 
10 años interpretando conciertos 
en Moncofa para sus vecinos. Pero 
este año el cartel ha sido de cinco 
estrellas. Se nota que Franch-Balles-
ter quiere colocar a su localidad en 
el ‘cum laude’ de la música, pues 
estuvo acompañado por Emily 
Deans, a la viola; Chelsea Wang, al 
piano; Heather Stebbins, soprano; 
Stephen Tavani, al violín; y Zachary 
Mowit. Las obras que interpreta-
ron fueron de Mozart, Ludwing y 
Messiaen, todas ellas de una gran 
calidad musical que con el plantel 
de músicos que subieron al escena-
rio del edificio polifuncional propi-
ciaron que todos los asistentes que 
completaron el aforo se levantasen 
de la silla en muchas ocasiones. 

Las obras que interpretaron fueron de Mozart, Messiaen y 
Ludwing, esta última cantada por la soprano Stebbins

El edificio polifuncional estuvo repleto de vecinos y amigos de Franch-Ballester.

En este concierto, los asistentes 
tuvieron el placer de escuchar a la 
soprano Heather Stebbins, al vio-
linista Stephen Tavani, a la violista 
Emily Deans y al cellista Zachary 
Mowitz junto al clarinetista Jose 
Franch-Ballester. 

Cabe destacar que el programa 
estuvo compuesto con la pieza 
principal del ‘Cuarteto para el fin 
de los tiempos’ del compositor fran-
cés Olivier Messiaen, siendo una de 
las composiciones más importantes 
de este siglo, ya que fue elaborada 
mientras el propio compositor se 
encontraba preso en un campo de 
concentración nazi durante la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Las autoridades municipales es-
tuvieron encabezadas por el alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, así 
como la concejala de Cultura, Rocío 
Martínez, y el resto de miembros de 
la corporación municipal. H

Las obras interpretadas por los excelentes músicos fueron de una excelencia que el público supo reconocer con sus aplausos.

El polifuncional se 
llenó hasta los topes 
de personas que no 
quisieron perderse 
el concierto que 
ofreció Franch

Para finalizar los músicos, excepto Franch-Ballester, interpretaron un bis al público.

Esta es el décimo 
año que se ofrece en 
Moncofa el concierto 
que lleva el nombre 
de ‘Franch-Ballester i 
Amics’

La soprano Stebbins deleitó con su magnífica voz al auditorio.
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Bernat Mestre i Batiste 
l’Apotecari ja són cabuts
L’Associació Cultural Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa ha 
portat el nom de Moncofa per tot el territori valencià durant tot l’any

Moncofa ha viscut la segona 
trobada de Gegants i Cabuts 

on es van presentar i van batejar 
als dos nous membres de la colla, 
els gegants i cabuts, Bernat Mestre 
i Batiste l’Apotecari. Aquest esde-
veniment, que es va celebrar a la 
plaça de la Constitució, va comptar 
amb la presència d’un bon nombre 
de veïns, que van voler conèixer de 
primera mà els dos nous gegants i 
cabuts, que estaran al costat de la 
geganta Madalena, que ja va ser ba-
tejada l’any passat.

Recordar que Madalena és una 
llauradora de finals del segle XIX, 
que balla amb una col al braç. Els 
nou cabuts Bernat Mestre -en ho-
nor al poblador a qui Guillem de 

Montcada va atorgar la carta po-
bla de Moncofa el 1254- i Batiste 
l’apotecari --un antropònim comú 
en el Moncofa combinat amb un 
ofici tradicional en desús--. Dir que 
aquesta colla local, ha portat el nom 
de Moncofa i part de la seva cultura 
popular, per tot el territori valencià, 
des de Vinaròs fins a Alcoi.

cultura popular
El president de la Colla de Gegants 
i Cabuts de Moncofa, Vicent Mar-
tí, ha explicat que “ahir dissabte 
vam viure una jornada de cultura 
popular, de tradicions que es fan 
i es mantenen”. Va ser un dia de 
festa organitzada per l’Associació 
cultural Colla de Gegants i Cabuts 

de Moncofa, amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Moncofa i la Di-
putació Provincial.

Després del bateig dels dos nous 
gegants i cabuts de Moncofa, tots 
els assistents van dur a terme una 
cercavila i un cop va finalitzar, a 
la plaça de la Constitució, es van 
presentar tots els gegants i cabuts 
presents a l’acte i, com a cloenda 
d’aquest, tots junts van ballar al so 
de la dolçaina i el tabal. Amb ante-
rioritat al bateig es van desenvolu-
par tallers per als més petits.

En aquesta segona trobada, 
van acudir set colles al costat de 
l’amfitriona de Moncofa, vingudes 
de diferents punts de la Comunitat 
Valenciana, que té aquesta tradició. H La cercavila va recórrer diferents carrers de casc urbà de la localitat.

Bateig dels dos nous Gegants i Cabuts de la Colla de Moncofa.

El 8 de maig 13 xiquets van prende la seva primera comunió a l’església parroquial del poble

El passat 8 de maig es va cele-
brar el primer diumenge de 
comunions a Moncofa. Aquest 
dia van prendre la primera 
comunió: Ainhoa Alemany 
Ibáñez, Minerva Arnau Agut, 
Nerea Camps Faus, Carlos Ca-
sino Isach, Paula Castelluccio 
Renedo, Sofia Canós Gràcia, 
Laia Delgado Franch, Ainhoa 
Espinós Gomis, Ainhoa Gó-
mez Montesinos, María Anais 
López Alemany, Nayara Masià 
Moral i Pau Muchola Martí.

Tots ells van estar asseguts 
a l’altar major de l’església pa-
rroquial de Santa Maria Mag-
dalena i en tot moment van 
estar acompanyats pels seus 
familiars, amb els quals poste-
riorment a l’acte de la comunió, 
van passar un día inoblidable.

El 15 de maig, segon dia de comunions, 11 xiquets van rebre la seva primera comunió

El diumenge 15 de maig Mon-
cofa va tornar a vestir-se de 
festa, ja que es va celebrar el se-
gon diumenge de comunions. 
Aquest dia van rebre la prime-
ra comunió: Joan López García, 
Irene Martí Canós, Carles Mar-
tí Fabregat, Alba Martínez Al-
bert, Candela Muñoz Muñoz, 
Laura Santa Muñoz Muñoz, 
Irene Padilla Julià, Manel Pa-
radells Guanter, Vicent Peirats 
Arnau, Jesús Rodríguez Ponfe-
rrada i Mar Terol Albert. 

Aquest grup de xiquets, tam-
bé van passar una jornada ino-
blidable al costat dels seus fa-
miliars i amics més propers. La 
propera cita serà el diumenge 
28 de maig, dia que se celebrarà 
la festivitat del Corpus Chisti, 
on participaran en els seus ves-
tits de comunió.



L’AMPA Moncofa és una associa-
ció de pares i mares del col·legi pú-

blic Avel·lí Corma. Som més de 200 
socis i la nostra finalitat és, des de 
la junta, servir de canal de comu-
nicació entre les families i l’escola. 
Tenim reunions periòdiques on tractem te-
mes puntuals de cada moment i, després, 
les comuniquem al centre. Proposem acti-
vitats que ens semblen interessants i ens 
informem del que passa o dels projectes i 
necessitats educatives que van apareixent. 
Tots els anys realitzem les activitats ex-
traescolars, que tenen una gran rellevàn-
cia per la quantitat de famílies que en 
fan ús. De cara a final de curs ja estem re-
bent i buscant informació d’empreses que 
puguen oferir activitats que s’adapten 
a les demandes dels nostres socis. 
Aquest any, a més, hem fet les escoles 
de Nadal, Pasqua i Estiu en un intent 
de fer més fàcil la conciliació familiar. 
Respecte de les festes, al llarg de l’any se’n 
realitzen unes quantes; Nadal, Carnes-
toltes, festa fi de curs. Aquesta última sol 
fer-se l’últim dia d’escola amb l’objectiu 
de deixar un bon record en les memòries 
dels xiquets i xiquetes que han passat pel 
centre i se’n van a fer la E.S.O. fora, i tin-
dre un dia de germanor amb la comuni-
tat educativa. Aquest any, hem contractat 
una disco-mòbil, castells i 4 atraccions. 
Com cada any, el sopar serà de pa-i-porta. 
Volem fer especial menció a una festa 
que ja fa 3 anys que s’organitza:  la festa 
d’intercanvi cultural dels iaios angle-
sos. Aquest any, s’han arreplegat 1.500 
euros que s’han destinat a comprar 
dues pissarres digitals. Volem donar les 
gràcies als comerços de la localitat per 
la seua col·laboració i finançament que 

han ajudat sense dubtar a la nostra esco-
la. Amb aquest xicotet gest, a més de lo 
material, també s’ha aconseguit apropar 
la cultura anglosaxona al poble i que la 
integració de ambdós comunitats siga un 
poc més propera. D’altra banda, dir que 
estem federats en la FAPA. D’aquesta 
manera, estem informats i ens benefi-
ciem, entre altres coses, de ĺ escola per a 
famílies. Aquest any hem realitzat a cada 
trimestre xarrades d’interès per als so-
cis. En concret: com motivar als xiquets 
i xiquetes i treballar la seua autoestima, 
dificultats en l’aprenentatge i per últim la 
lluita contra l’assetjament escolar i altres 
riscos d’internet. També hem subvencio-
nat als socis i les sòcies de l’AMPA amb 5 
eruos per xiquet/a ĺ autobús de ĺ excursió 
que fan durant el curs escolar. Tal vegada 
l’objectiu principal d’aquest any siga aban-
donar el caràcter continuista de ser la jun-
ta qui decidisca en tot moment què, com 
i quan? i millorar l’aspecte de la comu-
nicació/informació a les famílies i socis 
de l’associació. Ens agradaria una major 
implicació i participació de les famílies en 
tots els aspectes.

És per això que altre dels objectius que 
ens hem proposat és intentar potenciar 
les comissions de treball per a donar major 
servici a les famílies y poder desenvolu-
par un major nombre d’activitats, sempre 
i quan, augmente el nombre de membres 
actius en l’associació.

Per acabar, voldríem fer saber on poden 
contactar amb l’associació: tenim una pà-
gina a Facebook AMPA Moncofa, on po-
dreu veure i opinar d’allò que penseu in-
teressant o important. O bé enviar-nos un 
correu a ‘ampamoncofa@hotmail.com’. H

AMPA Moncofa

La colla som un grup de gent amb 
una sèrie d’inquietuds cultu-

rals i de dinamització social que el 9 
d’octubre de 2014 vàrem crear una 
entitat sense ànim de lucre a través de 
la fórmula d’associació cultural; la qual 
està inscrita en el registre de la Gene-
ralitat, en el de la Diputació i en el de 
l’Ajuntament de Moncofa.

Diu el diccionari que cultura popu-
lar és el conjunt de manifestacions amb 
que s’expressa la vida tradicional d’un 
poble. I precisament aquest és l’objectiu 
de la nostra Colla: fer cultura popular, 
la de Moncofa, amb l’imaginari de les 
figures dels gegants, cabuts i dels seus 
balls, al so de dolçaina i tabal. Una 
expressió cultural que per ser pròpia, 
ni és única ni aïllada sinó que la com-
partim amb altres pobles, cosa que ens 
agermana, ens identifica i, si més no, 
ens uneix. Ara fa un any que vàrem 
celebrar el bateig de la nostra Geganta 
Madalena, una llauradora de finals del 
segle XIX amb una col en la mà que bo 
l’arròs amb col!. I no fa tant, acabem 
de fer el bateig dels primers cabuts: 
Bernat Mestre en honor al poblador a 
qui Guillem de Montcada li va atorgar 
la nostra Carta Pobla el 1254 i Batiste 
l’apotecari un antropònim comú al po-
ble, combinat amb un ofici tradicional 
ja en desús. Esperem tindre prompte, 
a través dels tallers, noves figures de 
cabuts a les quals dotarem d’un ima-
ginari representatiu de les tradicions 
moncofines.

La Colla ha passejat fins ara el nom 
de Moncofa i part de la seua cultura 
popular en les trobades geganteres 
celebrades a Vinaròs, a Benicàssim, a 

Castelló de la Plana, a Artana, a Borria-
na, a Onda i la darrera a Alcoi.

Com a associació ens impliquem en 
la dinamització cultural i en la partici-
pació ciutadana. És per això, que tam-
bé volem participar en la Cursa contra 
el Càncer d’enguany i en la jornada del 
Moncofa Orgull i estem oberts a es-
coltar propostes de col·laboració amb 
d’altres entitats del poble o de pobles 
veïns, com la que venim fent amb la 
Vall d’Uixó, on col·laborem amb el 
seu Centre Ocupacional del Institut 
Valencià d’Atenció als Discapacitats, 
IVADIS. Al mateix temps, pensem que 
cal que la nostra tasca siga difosa tant 
com es puga per poder donar-nos a 
conèixer al màxim. Per això, formem 
part de l’Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya ―cosa que ens 
permet beneficiar-nos d’una assegu-
rança a tercers― i a més som membres 
de la Federació Valenciana de Nanos i 
Gegants, sense oblidar el suport insti-
tucional de l’Ajuntament de Moncofa 
i de la Diputació de Castelló.

A banda de tot el que ja hem explicat 
ací, desitgem que les figures passen a 
ser uns moncofins i unes moncofines 
més, i per això cal que tots i totes ens 
els estimem, els fem nostres. Volem 
que la gent de Moncofa, com sol i com 
li agrada fer, senta comboi, participe i 
gaudisca de la festa en vore passar en 
cercavila les seues figures. Logotip de 
la nostra colla amb què juguem amb la 
M de Moncofa per formar una parella 
de gegants, el cap dels quals té la for-
ma de l’escut del nostre poble. H

Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa

; Col·laborem
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La concejala de Cultura estuvo presente en la entrega de premios.

Un día María se’n va 
anar d’aventures 

a una cova negra. En la 
cova hi havia un mis-
teri que la gent anome-
nava ‘El Misteri de la 
Cova Negra’. Maria no 
tenía altre remei només 
que descubrir el misteri. 
Quan anava caminant es 
va trovar un os del Capità 
Barba Roja i va continuar 

amb molt de compte per a no trecar-lo.
De sobte es va trovar en ell i volia fur-

tar-li el seu propi os pero Maria no el va 
deixar. Al córrer li va caure de les mans 
però de seguida el va recuperar. El Capità 
va desaparèixer i Maria no savia on esta-
ba. En això va vore un cofre amb una clau 
al costat i va pensar guardar l’os dins i així 
no el trovaria ningú.

Maria va seguir caminant i va vore una 
llum, va córrer cap a ella i va arrivar a un 
lloc on hi havia molta aigua. Era la mar. En 
l’aigua fins al genoll va caminar fins a una 
roca, es va asentar a descansar i va vore 
una botella amb un paper dins, el va obrir 
i va descubrir que era un mapa ple de rat-
lles. Allí es trovaba el tresor.

Seguint lo que el mapa indicava, Maria 
va arribar fins al cofre que estaba amagat 
a la cova, el va obrir i estaba ple de mo-
nedes d’or. En això va sentir un soroll fort, 
pareixien xafades, es va amagar i va vore 
pasar al Capità Barba Negra. Maria tenia 
pór de que la vera el capità.

Sense que la vera Maria va agafar les 
monedes i va comensar a còrrer buscant 
la eixida, cada volta estava més fosc i Ma-
ria tenia cada volta més por. De sobte va 
tropesar en alguna cosa i va vore que era 
una calavera. Va pensar que no eixiria mai 

d’allí i es va posar a plorar de tanta por 
que tenia. Cansada i amb la por al cos es 
va amagar entre dos pedres per dormir un 
poc. Quan estava quasi dormint-se va sen-
tir com si una mosca volara per seu costat, 
va obrir els ulls i va vore un gnomo xicotet 
i cabut. El gnomo li va preguntar qué feia 
ahí a soles, i Maria li va contestar que volia 
descobrir el secret de la cova.

Els dos varen anar poc a poc buscant 
l’eixida de la cova amb molt de cura de 
que no els pillara el Capità. El gnomo ana-
va corrent i pegant salts, Maria no podia 
anar tan ràpid com ell i li va pegar un crit 
per a dir-li que ella estava molt cansada 
i necesitaba descansar. La va portar a un 
lloc on podria dormir.

Quan Maria va entrar i va vore aquell 
lloc es va quedar al·lucinada i havien mils 
de gnomos tots xicotets i cabuts i amb la 
barba blanca. Maria se’n va anar cap a 
un llit i allí va dormir hores i hores fins a 
que ella havia descansat prou. Quan es va 
despertar estava a soles i no sabia si havia 
viscut un somni o una realitat.

En les monedes penjades al coll i amb 
moltes ganes d’arribar a casa va seguir ca-
minant per dins la cova anant en compte 
de no trovar-se al Capità Barba Roja. Va se-
guir la llum que es veia pel final del camí 
i encara que estava molt cansada tenia 
moltes ganes d’arribar i per aixó començà 
a córrer.  Per fi va trovar l’eixida i saltant 
d’alegria va arribar fins la porta i la sorpre-
sa va ser gegant quant va vore al Capità 
Barba Roja amb un somriure a la cara i 
amb companyia de tots els gnomos. Ma-
ria va entendre el secret de la cova, era no-
més un joc, ella era la jugadora i el capità 
i el gnomos eren els personatges d’aquella 
meravellosa aventura. H

‘El Misteri de la Cova Negra’

Judith 
Marco
Ferri,
4º A

Había una vez un 
colegio muy vie-

jo, pero que todavía 
seguía funcionando 
y dando clases a los 
niños y niñas de un 
pueblo. El colegio tenía 
por lo menos 500 niños 
y años, y por el que ha-
bían pasado personajes 
importantes como Al-
bert Einstein o Edison, 

que fue el inventor de la bombilla. En los 
últimos años, en el colegio habían ocu-
rrido sospechosos acontecimientos y los 
niños no paraban de repetir que había 
un fantasma que trataba de matarlos a 
todos…

Lo último que había ocurrido era que 
había desaparecido una pizarra de la cla-
se de Primaria. Cuando esto sucedió, los 
profesores empezaron a tomarse más en 
serio, lo que antes les parecía un cuento de 
terror para niños. En todo el colegio em-
pezaron a buscar la pizarra, tanto como 
los niños y niñas, como el profesorado, 
hasta que Javier, un niño de Primaria, gri-
tó: ¡La he encontrado, estaba colgada de 
la portería de fútbol del patio del cole!.

El profesor de gimnasia recogió la piza-
rra de la portería y al darle la vuelta leyó 
la siguiente inscripción: “Soy el fantasma 
del cole, si queréis que deje de molestaros 
todos los niños del cole, conmigo en el 
gimnasio esta tarde. Pero no quiero que 
venga ningún profesor…”. Los profeso-
res se asustaron mucho, pero los niños en 
vez de asustarse, tenían ganas de conocer 
al fantasma y saber lo que iba a contar…

Así que entre todos los niños trazaron 
un plan para encontrarse con el fantasma 
del cole sin que los profesores se dieran 

cuenta. Los niños se dirigieron disimu-
ladamente al gimnasio y le dejaron una 
nota escondida al fantasma, para que se 
reuniera con ellos, al día siguiente en una 
clase de primero de Primaria. Todos los 
niños del cole durmieron nerviosos esa 
noche, no pudieron pegar ojo pensando 
en cómo sería el fantasma y qué les tenía 
que decir.

Al día siguiente, cuando los niños es-
taban esperando al fantasma en la clase 
vieron cómo la puerta se abría sola lenta-
mente y luego se cerraba de un portazo…
Todos los niños estaban asustados, pero a 
la vez intrigados por ver al fantasma del 
cole. Y de repente fue apareciendo de la 
nada con su capa blanca y sus cadenas 
colgadas de los tobillos.

Cuando todos los niños estaban con la 
boca abierta, empezó hablar y dijo: “¡Ni-
ños y niñas del cole! He venido a haceros 
una visita, para que me conozcáis mi 
historia. Yo soy Edison, el inventor de la 
bombilla. ¿Vosotros queréis inventar algo 
cuando seáis mayores?” Todos los niños 
de la clase gritaron a la vez ¡Sí! Y el fan-
tasma de Edison siguió hablando: “Pues 
entonces debéis saber que para llegar a 
ser alguien importante en la vida debéis 
olvidaros de los fantasmas como yo y es-
tudiar mucho, mucho más!

Después de decir esto el fantasma se es-
fumó como si del humo de una parrillada 
se tratara. Todos los niños se volvieron a 
quedar con la boca abierta y a partir de 
entonces se tomaron más en serio los es-
tudios. Los niños de aquel colegio siem-
pre tuvieron el deseo de que el fantasma 
del cole se les volviera a aparecer y man-
tenían la esperanza de que algún día ocu-
rriera y les pudiera dar otro consejo de los 
suyos. H

‘El fantasma del cole’

Nadia
Rabbah
Escudero
5º B
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Entrega de premios en la novena 
edición del taller de narrativa
Judith Marco Ferri y Nadia Rabbah Escudero han sido las 
ganadoras al mejor relato en sus respectivas categorías

Moncofa ha clausurado la no-
vena edición del taller de 

narrativa, que imparte el escritor 
David Mateo. Recordar que en este 
taller participan los alumnos de 
tercero, cuarto, quinto y sexto de 
primaria del CEIP Cientific Avel.lí 
Corma. El primer premio de esta 
edición de 3º y 4º de primaria ha 
recaído en Judith Marco Ferri, por 
el relato ‘El misteri de Cova Negra’; 
en segundo lugar ha quedado Laia 
Romero Martínez, por el relato ‘Un 
ratón de amigo’, y el tercer premio 
ha sido para Anais López Alemany 
por la obra ‘La historia de Marina’  
y para Laia Delgado Franch, por el 
relato ‘Unos buenos amigos’.

Los galardones para las obras de 
los alumnos de 5º y 6º de primaria 
han tenido como ganadora a Nadia 
Rabbah Escudero por ‘El fantasma 
del cole’; el segundo premio ha sido 
para David Martí Arnau, por el re-

Los participantes de este taller han sido los alumnos que 
están cursando tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria

lado ‘La aventura de la familia Es-
corihuela’; y el tercer premio ha re-
caído en Gabriel Nuñez Rius por su 
obra ‘Cambio de vida’ y para Irene 
Tendero Vegas, por ‘Un misterio no 

tan misterioso’. Los premios fueron 
entregados en el salón de actos del 
colegio, en un evento que contó con 
la presencia de la directora del cen-
tro y la concejala de Cultura. H

Los premiados posaron con todos los obsequios que recibieron



300 persones participen 
en activitats esportives
La localitat ultima, ara, els esdeveniments programats per a l’estiu

Les activitats esportives d’hivern 
estan arribant a la seva fi i des 

del passat mes d’octubre han hagut 
prop de 300 inscripcions, entre totes 
les modalitats que s’han format de 
la programació hivernal. El pavelló 
poliesportiu i el local d’associacions 
han estat el centre neuràlgic d’una 
gran majoria. També hi ha hagut 
activitats a l’aire lliure i, majoritària-
ment, han estat les dones les que han 
guanyat en nombre d’inscripcions.

El regidor d’Esports, José María 
Andreu, ha manifestat que “el ba-
lanç és força positiu perquè totes les 
activitats han comptat amb un bon 
nombre d’inscripcions”.

Actualment s’està ultimant la 
programació d’activitats esportives 
d’estiu que es celebren a la platja de 
Moncofa. “Bàsicament, la progra-
mació comptarà amb les mateixes 
modalitats esportives del passat 
estiu, atès que en ser conegudes 
per veïns i turistes totes elles tam-
bé comptaran amb molts inscrits”, 
afegeix Andrés. El que és segur és 
que durant l’estiu augmentarà el 
nombre d’inscripcions, atès que a la 
platja durant dos mesos hi ha molts 
més habitants, per lo que hi haurà 
molta més demanda.

Durant els dos mesos estivals, la 
zona litoral, la pista de patinatge, la 
zona centre, la plaça Satse i el parc 
de l’ermita seràn les zones més fre-
qüents per a dur a terme les nom-
broses activitats esportives.

L’edil d’Esports destaca que la 
finalitat del projecte és “comptar 

amb una programació extensa, 
amb l’objectiu que agradi a totes les 
persones que habitualment passen 
els seus dies d’estiu a aquesta platja 
i que s’interessen en poder formar 
part de alguna de les modalitats es-
portives que s’hagin programat “. 

Cal afegir que està previst que 
aquestes activitats esportives d’estiu 
s’incien el 4 de juliol. 

La oficina Tourist Info i el polie-
sportiu municipal de la localitat  
seran els punts per dur a terme les 
inscripcions. Tambè seràn a els llocs 
on els interessats a ser partícips po-
dran rebre informació de totes les 
activitats programades. H

El poliesportiu municipal ha assumit un bon nombre d ‘activitats.

La programació 
d’activitats esportives 
d’estiu arrancarà el 
proper 4 de juliol a 
la zona de la Platja 
de Moncofa

esports El futbol base es troba 
a falta de pocs partits 
per a finalitzar la lliga

La totalitat dels equips que conformen 
el futbol base del Platges de Moncofa 
es troba a la recta final de la temporada, 
ja que finalitzarà al mes de juny.

Diana Martorell, primera en el Montí

L’atleta de ‘running’ de Mon-
cofa Diana Martorell s’ha 
alçat amb el triomf absolut en 
la Pujà al Montí d’Onda, una 

prova que es va celebrar el 15 
de maig. Una setmana abans 
la jove va quedar segona en la 
XTrem d’Almenara. H
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23 bikers recorren amb bici la baixada Barraques-Moncofa

Un total de 23 membres de l’Associació Cultural 
Esportiva de Moncofa es van traslladar fins a la 
localitat de Barraques per efectuar els 90 quilò-
metres existents fins Moncofa. Com no podia ser 

d’altra manera, tots els participants van gaudir 
del paissatge. El president d’aquesta associació, 
Miguel Andrés Tendero, va voler agrair el suport 
rebut per l’Ajuntament de Moncofa. 

El Moncofa C.F. seguirà en primera

Després d’una temporada 
amb alts i baixos, el Moncofa 
C.F. seguirà militant a la pri-
mera regional del futbol pro-

vincial. La salvació es va rati-
ficar en l’enfrontament contra 
el Xilxes C.F., que es va saldar 
amb victòria local.

Juan Manuel Canós, campió en kàrate

El karateka local i cinturó 
negre, Juan Manuel Canós, 
es alçat amb la medalla d’or 
del campionat autonòmic de 

karate + 40. Aquest esdeve-
niment es va celebrar el 13 de 
maig al poliesportiu munici-
pal de Cheste (València).
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Q Partits polítics

Justament  fa un any el 
Partit Popular va guan-

yar les eleccions municipals 
a Moncofa i va aconseguir 

l’alcaldia després de 16 anys de governs 
socialistes. Des de llavors, el PP s’ha posat 
a treballar per a traure a Moncofa de la pa-
ràlisi i la desil.lusió en què ens trobàvem i, a 
poc a poc però amb pas ferm, el projecte del 
Partit Popular per a la localitat va avançant, 
des de la humilitat i la transparència, no en-
trant en polèmiques estèrils que no aporten 
res al municipi.

Un dels nostres principals projectes és el 
camp de futbol de gespa artificial, que final-
ment serà una realitat abans de final d’any. 
D’una forma discreta i sense grans osten-
tacions s’han mantingut distintes reunions 
amb la Diputació per a firmar un conveni 
que faça realitat el tan anhelat camp de fut-
bol; doncs bé, el treball ha donat els fruits i 
la Diputació aportarà 351.000 euros al pro-
jecte. A pesar dels dubtes i les incerteses que 
d’una manera interessada algunes forma-
cions polítiques han generat, el camp de 
futbol de gespa artificial serà una realitat, 
encara que a algú li pese.

Una altra de les nostres majors reivindi-
cacions és el collegi públic Avel·lí Corma. 
Juntament amb la direcció de col·legi hem 
exigit a la Generalitat que l’obra siga recep-
cionada, però sense deixar de solucionar per 
part de la Generalitat els nombrosos defec-
tes d’obra que encara existeixen; doncs bé, 
el treball discret va donant els fruits i alguns 
dels defectes s’han solucionat i d’altres, ens 
indica la Generalitat, que en breu seran re-
solts. Mentrestant, l’Ajuntament ha assumit 
xicotets treballs urgents en el centre per a 
millorar l’estada dels nostres alumnes i en 
pròximes dates s’instal.larà el tan deman-
dat tendal en el pati de les aules d’infantil. 
A pesar de tot este treball constant, realitzat 
en coordinació amb el centre, alguns estan 
buscant debats polítics infructuosos al vol-
tant d’un tema tan seriós com és l’educació 
dels nostres fills.

Un altre dels projectes de vital importàn-
cia per al nostre municipi és l’eliminació 
d’abocaments a la mar i per a això des d’un 
primer moment ens vam posar en contac-
te amb l’empresa FACSA per a frenar esta 
problemàtica; doncs bé, fruit d’aquests con-
tactes, en l’actualitat s’estan realitzant nom-
broses actuacions en el municipi i principal-
ment en la platja per a atallar d’una vegada 
per sempre aquest problema que tant perju-
dica el nostre turisme. Fruit de les actuacio-
ns urgents que es van dur a terme el passat 
estiu per a frenar els abocaments a la mar, 
ha sigut la recuperació de la bandera blava 
per a la platja de Masbó i que esperem man-
tindre amb les obres que estem realitzant en 
l’actualitat. Per tant, Moncofa en estos mo-
ments disposa de tres banderes blaves i una 
senda blava en l’antiga zona dels xiringui-
tos, gràcies al pla de xoc i l’actuació que es 
va fer en esta zona l’estiu passat.

En estos moments s’està treballant de 
forma intensa per a l’obtenció per primera 
vegada d’un Taller d’Ocupació per a Mon-
cofa, que donaria ocupació durant 9 mesos 
a 25 parats del nostre municipi. En resum, 
anem avançant en la bona direcció. H

Avançant en la 
bona direcció

PP

Somos diferentes, sí, lo so-
mos, y lo sentimos así!, no 

actuamos de la misma forma 
que los demás ante situacio-

nes similares. Lo hemos demostrado y lo 
seguiremos haciendo, está en nuestro ser. 
Estamos en la política para hacer la vida 
más fácil a nuestros conciudadanos, por lo 
que si hay que consensuar unos presupues-
tos, lo hemos hecho, para conseguir abonar 
más de un millón de euros de préstamo y 
poder ahorrar unos 90.000 euros de intere-
ses a las arcas municipales. Todo ello se ha 
conseguido con la buena gestión del ante-
rior gobierno y la del nuevo (recordemos 
que el remanente líquido de tesorería que 
se ha conseguido en el 2015 es fruto de la 
gestión de los dos gobiernos).

No actuamos igual, actuamos de buena 
fe. Intentamos llevar a los plenos iniciativas 
que no solo beneficien a nuestros votantes, 
sino a todo el pueblo en general, no duda-
mos en acompañar al equipo de gobierno 
a cuantas reuniones sean necesarias en las 
diferentes Consellerías, cosa que no había 
ocurrido en anteriores gobiernos. También 
apoyamos las iniciativas de otros grupos 
que creemos que pueden ser beneficiosas 
y no por ser la idea de otro, nos vamos a 
oponer. ¡NO ! no estamos para poner palos 
a las ruedas, como han estado haciendo los 
demás, estamos representando las ideas del 
socialismo, el cual gobierna para todos y no 
para unos cuantos. El beneficio de todos es 
el nuestro. Este verano tendremos de nue-
vo otra bandera azul. Recordar que se nos 
quitó por las avenidas del río Belcaire y que 
gracias al trabajo intenso del anterior equi-
po del PSOE y la continuidad del actual se 
ha conseguido que nos la devuelvan, es un 
trabajo continuado y bien hecho.

Hemos conseguido que se incluya en el 
presupuesto municipal una partida para 
la renovación de nuestra red de alcantari-
llado, que es muy antigua y deficitaria, de 
ahí la necesidad y es nuestra voluntad que 
todos los años se vaya renovando poco a 
poco, pero de forma continuada y sin pa-
rar, gobierne quien gobierne. Demostramos 
nuestra voluntad de avanzar y mejorar no 
solo en el municipio, sino nosotros mismos 
como partido que mira al futuro, sin dejar 
de ver los errores del pasado, para no volver 
a repetirlos. Seguimos haciendo y avanzan-
do. Gobernar para todos. Es fácil decirlo, 
pero no hacerlo. Se nos criticó en demasía 
por tener el Ayuntamiento endeudado, 
pero no lo está tanto como decían, gracias 
a la acción del buen gobierno, ya que se ha 
podido bajar el IBI, dejando de ingresar una 
cantidad importante de dinero y aún así, 
con el presupuesto consensuado, tenemos 
dinero para hacer: el carril bici, fiestas tau-
rinas en la playa, césped artificial, etc. No 
estará tan mal como querían hacernos creer, 
así se demuestra como no somos iguales. 
Palabras y hechos. 

Esperamos que la voluntad de trabajo 
para el beneficio de todos que ahora existe 
entre los diferentes partidos continúe du-
rante toda la legislatura. Los políticos, como 
personas que somos, se conocen no por lo 
que dicen, sino por lo que hacen, y nosotros 
hacemos. H

¡Somos 
diferentes!

PSPV-PSOE

Recordeu aquell titular 
d’un periòdic estatal 

que deia ‘Glòria i misèria de 
la rajola a Moncofa’. “Ací no 

quedarà terra ni per a enterrar els morts”, 
deia una veïna de Moncofa, que regenta 
una cèntrica fruiteria. Recordeu aquell co-
mentari dels anys de l’urbanisme salvatge 
Aquells en els quals una bona part de la po-
blació va vendre parcel·les a preus miliona-
ris. Aleshores era habitual veure pels carrers 
a gent ‘amb boina i amb un Mercedes’. Era 
el temps que es brindava per la pluja de di-
ners que portaven els PAI. Han passat anys 
des de llavors i a la nostra població, que 
aspirava a arribar a 120.000 habitants, li ha 
esclatat en la cara la bombolla immobiliària 
a causa de la mala gestió de les administra-
cions amb connivència d’eixos dos partits 
polítics que tots sabem.

Ara, en el 2016, han arxivat el Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana (PGOU) i el nostre 
poble s’enfronta a la situació més lamen-
table que hem viscut mai amb el punt de 
partida d’un deute declarat d’uns 8 milions 
d’euros.

En aquest sentit hem de fer especial re-
ferència a la situació actual del PAI Belcaire 
Sud, ara responsabilitat de l’Ajuntament, 
i que suposarà que tots els veïns de Mon-
cofa paguem amb els diners dels nostres 
impostos més de 8 milions d’euros per a 
solucionar-ho, a part de fer front a totes les 
indemnitzacions per responsabilitats patri-
monials que els jutjats ens imposen i que 
no coneixem. Per continuar, el Pla Direc-
tor d’Aigües Fecals, actualitzat en el 2016, 
i que ascendeix a 26 milions d’euros segons 
l’empresa concessionària (sembla invers-
emblant veritat?), i encara que tenim una 
depuradora nova no ens és possible portar 
la brutícia fins a ella. Per descomptat, açò 
no és tot, hi ha més coses a lamentar però 
que no paga la pena comentar-ho, perquè 
des de Compromís Moncofa volem utilit-
zar més aviat aquestes paraules per a cons-
cienciar als ciutadans de Moncofa, que no 
per criticar o lamentar el mal que s’ha fet.

Tots els ciutadans hem de prendre cons-
ciència de com és d’important el fet d’estar 
pendent de les accions que prenen els di-
rigents que ens governen, de fer-nos sentir 
quan no ens agraden les seues accions, per-
què treballen per a cadascun de nosaltres, 
perquè governen les nostres administracio-
ns per a augmentar el nostre benestar i no 
per a crear-nos més problemes.

no tots els polítics són iguals
Dit açò, sabem que ara mateix molts de vo-
saltres esteu pensant en llegir aquestes últi-
mes paraules, però no tots els polítics són 
iguals. La veritat és que els ciutadans quan 
ens impliquem en la vida política podem 
canviar moltes coses. Teniu un exemple clar 
en Compromís per Moncofa on un grup 
de persones que mai abans havia tingut 
cap responsabilitat política i en menys d’un 
any ha aconseguit avanços importants en 
el Centre de Salut, el camp de futbol o el 
nostre col·legi.

Per tot això, vos animem perquè parti-
cipeu en la política municipal i entre tots 
canviem Moncofa. H

El conte de la 
lletera

BLOC-COMPROMÍS

M’agradaria començar 
apel·lant a una de les 

afirmacions que des de Ciu-
tadans de Moncofa vam fer 

per a estrenar-nos en el Crónica: “C’s serà 
la veu en el plenari de l’Ajuntament  de 
tots els col·lectius i veïns que així ho desit-
gen, la veu de tots aquells que creguen que 
una nova forma de fer política és possible, 
deixant enrere el vell enfrontament polític 
i formalitzant el binomi Govern-oposició 
com l’únic camí per a millorar i construir 
Moncofa”. Doncs, bé, quasi un any des-
prés, podem dir que estem complint amb 
el promès.

Així doncs, malgrat que sols tenim un 
regidor, no ens resignem, sinó al contrari, 
treballem més dur per a poder fer reali-
tat les iniciatives que duem en el nostre 
programa.  En C’s vam ser els primers en 
advocar per la transparència en l’ús dels 
recursos públics, també per apostar per la 
continuïtat del projecte ‘balneari’ dins de la 
legalitat vigent, així com per la consolida-
ció dels càmpings com a sector estratègic i 
turístic amb l’elaboració d’una ordenança 
inexistent fins al moment.  Així mateix, cal 
recordar la proposta sobre la reducció de la 
velocitat en trams conflictius i el mural de 
grafits per a commemorar el quart centena-
ri de Cervantes. És a dir, totes i cadascuna, 
són mesures que busquen construir i su-
mar per un Moncofa millor des del nostre 
paper d’oposició.

El diàleg és clau en l’època en la qual ens 
trobem actualment, una època on les línies 
roges han de donar pas a ponts d’unió per 
a arribar a acords necessaris per al benestar 
comú. Acords que malauradament tampoc 
han sigut possibles a nivell nacional per 
l’egoisme d’uns i l’afany de poder d’altres. 
Hui més que s’ha de tindre altura de mires 
i saber cedir sense renunciar als valors pro-
pis de cada partit, això és el que fem diària-
ment en Moncofa i el que ha fet també el 
nostre líder Albert Rivera, junt al seu equip, 
en Madrid perquè en C’s no hem vingut a 
la política a buscar enfrontaments ni trinxe-
res, sinó mediació i punts comuns.

 La realitat ens diu que anem pel bon 
camí. Som els únics que hem tractat d’unir 
forces per formar un Govern de l’Estat cons-
titucionalista i reformista i som els únics 
que des de la nostra postura d’oposició en 
els consistoris i Comunitats Autònomes 
(CCAA) hem impulsat nombroses iniciati-
ves de canvi. Iniciatives com comissions de 
investigació a Madrid o València que han 
permès destapar les catifes en casos de co-
rrupció com ‘Taula’ o la trama ‘Púnica’.

Pel que fa a Moncofa, fins al moment, 
el resultat és positiu. Tot i les disparitats 
ideològiques en un arc parlamentari plu-
ral, hem aconseguit arribar a consensos en 
moments clau com l’aprovació dels pres-
supostos per a 2016, pressupostos que cal 
recordar van ser iniciativa del nostre grup 
municipal després d’anys sense elaborar-se 
de cap nou. 

En definitiva, el que reiterem amb aques-
tes línies és la voluntat de C’s de continuar 
amb el mateix propòsit amb el qual vam 
encetar la legislatura: diàleg sí, però ferme-
sa també. H

Diàleg i 
fermesa

CIUDADANOS
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TELÉFONS d’iNTErÉS

Ajuntament:                          964 58 04 21
                                                 964 57 78 29
Fax                                           964 58 03 48
Departament d’Urbanisme     964 57 90 85
Biblioteca Municipal:           964 57 92 73
Casal Jove:                             964 57 93 12
Tourist-info                            964 58 85 57
Centre de Salut:
Cita previa  964 39 93 45
Fax                                           964 39 93 45
Centre salut platja:              964 58 82 75
Centre salut Nules:             964 55 85 50
Hospital de La Plana:           964 35 76 00
Urgèncias de 21 a 8 horas:  964 67 23 35
Emergències CICU:              964 24 43 00
Emergències:                                          112
Protecció Civil                        616 504 521
CP Científic Avel.lí Corma: 964 73 85 80
Fax                                           964 73 85 81   
Esglèsia parroquial:           964 58 00 58                     
Farmàcies:
Platja                                        964 58 80 81
Poble                                        964 58 00 15
Guarderíes Infantils:               
Walt Disney                             964 58 02 45
Blancanieves                            964 57 91 99
Policia Local:                         964 58 01 36 
Fax                                           964 58 03 48
Móvil                                       616 40 11 52
Guàrdia Civil:                        964 58 00 35
Correus:                                 964 57 90 68
Creu Roja la Vall d’Uixó:      964 66 14 11       
Poliesportiu:                          964 58 01 81
Ajuda drogodependència: 900 16 15 15
Telèfon dorat 3ª edat:           900 10 00 11
Assistència al menor:           900 10 00 33
Atenció a la dona:                 900 58 08 88
Inf. Seguretat Social:           900 16 65 65
Arxiu municipal:                   964 57 94 49
Cooperativa agraria:            964 58 02 71
Cooperativa de regs:            964 58 03 75
Cooperativa Soex-2:             964 58 04 49
Entitats bancàries:
Cajamar                                     964 58 00 25
Caixabank                               964 38 53 00
Bankia                                      964 58 00 80
                                                 964 58 02 89
Banco Popular                         964 58 01 25
BBVA                                       964 57 79 18
Hospitals:
Castellón General                 964 20 01 00
La Magdalena                 964 73 00 00
Provincial                 964 35 97 00
Valencia 9 d’Octubre 96 34 60 000
Clínic                                 96 38 62 900
La Fe                                 96 38 62 700
Informació universitària: 900 21 07 38
Institut toxicologia: 91 56 20 420
Inst. Valencià de la Dona: 900 58 08 88
Ivaj:                                        964 35 79 80
Mediació families: 900 12 23 34
Taxi:                                 608 04 65 62
                                                 608 76 19 39
Renfe Castelló:                 964 25 02 02
Renfe València:                 96 35 20 202

hOrariS TrENS

Origen: MONCOFA 
Destinació: CASTELLÓ 

Eixida  Arribada   Línia     Temps
 06.55  07.30      C-6          0.35  
 07.30  08.01      C-6          0.31  
 08.05  08.29            C-6    0.24  
 08.25      08.54            C-6    0.29  
 09.50  10.17      C-6          0.27  
 11.05  11.32            C-6    0.27  
 12.50  13.17      C-6         0.27  
 14.02  14.31     C-6          0.29  
 14.55  15.24      C-6         0.29  
 16.00  16.31      C-6         0.31  
 17.00  17.28      C-6         0.28  
 19.12  19.38      C-6         0.26  
 20.20  20.49      C-6         0.29  
 21.20  21.50      C-6         0.30  
 22.07  22.36      C-6         0.29 
 23.22  23.48      C-6         0.26

Origen: MONCOFA
Destinació : VALÈNCIA-NORD 

 06.21  07.20      C-6        0.59  
 07.56  08.57      C-6        1.01  
 08.51  09.52      C-6        1.01  
 09.56  10.55      C-6        0.59  
 11.01  12.00      C-6        0.59  
 12.51  13.50      C-6        0.59  
 14.26  15.25      C-6        0.59  
 14.59  15.58      C-6        0.59  
 15.46  16.49      C-6        1.03  
 17.06  18.05      C-6        0.59  
 19.14  20.17      C-6        1.03  
 19.56  20.59      C-6        1.03  
 21.06  22.07      C-6        1.01  
 22.11  23.09      C-6        0.58  
 22.46  23.47      C-6        1.01

BIBLIOTECA
L’horari de la biblioteca, situada al 
carrer ramón y Cajal, és de dilluns 
a divendres, de 10.00 a 13.30 hores 
i de 15 a 20.30 hores. En dissabte 
l’horari,  és de 10.00 a 13.30 hores. 
El telèfon és el 964 57 79 78.

CASAL JOVE
Es troba ubicat al carrer Sant ra-
mon, enfront del CEiP avel·lí 
Corma. L’horari és de dimarts a 
dissabte, de 17.00 a 21.00 hores. El 
telèfon és el 964 57 93 12.

OFICINA DE TURISME
L’Oficina de Turisme de l’avinguda 
Mare Nostrum de la obri de di-
lluns a divendres, de 9.30 a 14.30 
hores i de 17.00 a 20.00 hores. Els 
dissabtes, de 9.30 a 14.30 hores.

iNFOrMaCiÓ i hOrariS d’iNTErÉS

POLIESPORTIU MUNICIPAL
L’horari és de 10.00 a 13.00 h. i de 
16.00 a 22.00 h. Té gimnàs amb el 
mateix horari.

DEPENDÈNCIAS MUNICIPALS
L’horari es de dilluns a divendres, 
de 8.00 a 14.00 hores. El telèfon és el 
964 58 04 21.

POLICÍA LOCAL
Les dependències de Prefecura de 
la Policia Local de Moncofa es tro-
ben als baixos de l’ajuntament i el 
seu horari és les 24 hores del dia. El 
seus telèfons són 964 58 01 36 i 616 
40 11 52.

CEMENTERI MUNICIPAL
L’horari es de dilluns a diumenge, 
de 8.00 a 20.00 hores.

CORREUS
Es troba al carrer Trinitat número 
41. L’horari és de dilluns a diven-
dres de 8.30 a 14.30 hores i els dis-
sabte, de 9.30 a 13.30 hores.

CASERNA GUàRDIA CIVIL
al carrer Camí La Vall, l’horari és 
de dilluns a diumenge, de 9.00 a 14 
.00 h. i de 17.00 a 20.00 h. Telèfon: 
964 58 00 35 i 062 (urgències).

FARMàCIES
La farmàcia de la platja (avinguda 
del Port) obri de dilluns a dissabte, 
de 9.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.30 h. 
Telèfon: 964 58 80 81. La farmàcia 
del poble (carrer Calvari) obri de 
9.00 a 14.00 h. i de 17.00 a 20.00 h., 
de dilluns a dissabte. i diumenge 
de 10.00 a 14.00 h.

Q ¿sabies què?

s
e
r
v
e
i
s

EDITA:
COMELE

 COORDINACIÓN:
Ediciones Especiales

DISEÑO:
José M. Martos

REDACCIÓN Y
FOTOGRAFÍA:
Ediciones Especiales

PUBLICIDAD:
Tel. 964  349 500

DIRECTOR
COMERCIAL:
Jesús dualde

La firma Facsa està al servei dels veïns
al número de telèfon 964 58 01 01

i a més...

El 900 102 653 és el telèfon del servei 
de recollida d’objectes voluminosos 

La Sénia visita la localitat de Gandia

Q Membres de l’Associació de Senderisme ‘La Sénia’ 
de Moncofa han visitat la localitat valenciana de Gan-
dia, on han pogut contemplar tots els llocs d’nterés, in-
clós tota la zona del port i les platges.
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