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El MONCOFA VEtERANs 
Es A lA pARt AltA dE lA 
ClAssiFiCACió lliguERA

12 Els CONtRiBuENts 
NOtARAN uNA BAixAdA 
dEl iBi A l’ANy 2019

4 lA lOCAlitAt hA CElEBRAt 
lA FEstiVitAt EN hONOR 
dE lA VERgE dEl pilAR
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Els penyistes i veïns de Moncofa, han 
gaudit de valent de la setmana de fes-
tes en honor a Sant Antoni i Les Pen-
yes, acudint i participant a tots els ac-
tes programats. pÁgiNEs 6,7,8,9 i10

Moncofa ha disfrutat  
d’unes excepcionals 
festes de sant Antoni

les pluges intenses van 
desbordar el riu Belcaire
El camí de la ramaderia de El Gallo i l’antic llit del riu 
van ser els punts per on es varen endinsar les aigües

L’Ajuntament de Moncofa ha sol·licitat la revisió dels 
tres ponts a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

l’Ajuntament 
s’ha  adherit al 
‘pla Edificant’

L’Ajuntament de Moncofa 
ha aprovat adherir-se al ‘Pla 
Edificant’ de la Conselleria 
d’Educació, amb la finalitat 
d’invertir en millores al CEIP 
Científic Avel·lí Corma. PAG 5

U

Nou programa 
d’activitats 
esportives 

Amb l’arribada d’octubre, 
s’ha iniciat al municipi el pro-
grama d’activitats esportives 
d’hivern, amb la novetat del 
ball de saló, així com diverses 
activitats infantils. PAG 12
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diana Martorell, 
guanya la iii Mitja 
Marató de Moncofa

Diana Martorell Canós ha 
estat la guanyadora en fèmi-
nes de la  III Mitja Marató, des-
prés de fer una excepcional 
prova de 21 quilòmetres en la 
seva localitat natal. PAG 12

UMoncofa celebra la V trobada de danses
El Grup de Danses ‘Biniesma’ de Moncofa conmemora 
el seu desé aniversari amb un bon nombre d’actes 

Danses la Sotà de Benicarló i la Casa d’Extremadura 
de Fuenlabrada, han estat els dos grups convidats
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La força de l’aigua del Belcaire va transcórrer per tota la part baixa i sud del terme municipal, dipositant al seu pas tot tipus de materials i aigüa en molts camps de cultius, majoritàriament de cítrics. 

El desbordament del Riu Belcaire va 
tenir en suspens els veïns de Moncofa
Les autoritats van témer durant hores que el riu es desbordara al pas per l’autopista AP7 i provocara més problemes dels registrats

M oncofa ha patit un epi-
sodi d’intenses pluges, 
esdevingudes en la 
conca del Belcaire, que 

van provocar el desbordament 
del mateix en el municipi.

Aquesta situació no es recorda-
va des del mes d’octubre de l’any 
2000, ara fa 18 anys. Tot va suc-
cedir a primera hora de la nit. En 
el moment en què, de forma pre-
ventiva, s’estava evacuant el càm-
ping Monmar, la punta del cabal 
del riu va provocar el desborda-
ment del mateix. Encara que 
també es temia el desbordament 
al seu pas per l’autopista (que va 
estar a punt de tancar al trànsit), 
el desbordament es va produir a 
partir del Camí de Xilxes de Baix. 
La riuada afectà a les dues riberes 
del riu, però va ser de molta més 
importància en la seva vessant 
sud, cap a les partides de Molsar, 
La Torre i Alqueria-Saladar.

CONSEQÜENCIES
Les inundacions provocades 
pel desbordament del riu, unit 
a les pluges, ha afectat una àm-
plia zona de cultiu (aproxima-
dament un 20% del terme mu-
nicipal --unes 250 hectàrees--) 
en què, si bé els seus camins 
als pocs dies ja eren totalment 
transitables ,  e ls  camps de 
cultius, en alguns punts, van 
mantenir aigua i materials 
aportats per la força del riu.

Les tasques de neteja de sè-

quies van fer que els 123 lli-
tres caiguts durant la nit no 
provocaren cap problema des-
tacable, però les quantioses 
pluges caigudes a la conca del 
Belcaire (Alfondeguilla o La 
Vall d’Uixó, amb 180 litres) sí 
que van provocar el desborda-
ment del riu .

Segons va assenyalar el regi-
dor d’Interior, José María An-
drés, «els continus treballs de 
neteja de sèquies i lleres, units 

al fet que les pluges van caure 
de forma més pausada que en 
els últims episodis, han provo-
cat menys problemes, tant al 
nucli urbà com a zones rurals 
allunyades de la influència del 
riu».

Andrés, també va afegir que 
«hem demanat la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, que 
revise els tres ponts elevats, 
perque poden tindre danys».

També es  va  evacuar,  de 

manera preventiva, un dels 
càmpings de la localitat, una 
aventualitat prevista en el Pla 
d’Inundacions de Moncofa. Cal 
destacar que aquesta es una de 
les sis localitats de la provín-
cia que disposa d’aquest pla. 
Els campistes, la major part 
d’ells jubilats provinents del 
centre d’Europa, van ser tras-
lladats al local polifuncional, 
que ja havia estat habilitat a 
la vesprada. 

Els tres ponts que pel terme municipal creuen el llit del riu Belcaire seran revisats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per evitar danys en les pilastres.

En octubre de l’any 
2000 també va ocorrer 
el riu Belcaire també es 
va desbordar al seu pas 
per la localitat

U



El 9 d’Octubre és el gran dia 
de la Comunitat Valenciana, 
un dia de festa per a mostrar 
l’orgull de ser valencians, 
un dia per deixar de banda 
les diferències i compartir el 
que ens uneix. L’orgull de ser 
d’on som és defensar allò que 
tenim en comú, el passat i el 
present, i mirar el futur amb 
esperança.

La nostra platja està con-
vertint-se en un important 
referent cultural i d’oci. Cada 
vegada fem més i més activi-
tats, i no sols a la platja, tam-
bé al poble. Com en el dia de 
la festivitat del 9 d’Octubre, 
amb la mitja marató que per 
tercer any consecutiu con-
verteix el nostre poble en un 
punt d’atracció d’esportistes 
de tota la província i també de 
València.

El 9 d’Octubre és també el 
dia de tots, de la nostra gent 
per la qual treballem. Ja fa 
quasi quatre anys en què hem 
fet moltes coses junts i sempre 
buscant el benefici de tots.

Treballem per a tots amb 
responsabilitat i consciència 
de la situació en què es troba 
el nostre poble. L’any passat 
en estes dates vam aprovar, 
després d’anys endreçant la 
situació de l’Ajuntament, una 
baixada de l’IBI que es va no-
tar en les butxaques de tota la 
població.

Enguany també ens hague-
ra agradat fer el mateix però 
les grans necessitats del poble 
en clavegueram, els compro-
misos adquirits en el passat 
per la dessaladora, els elevadí-
ssims costos de Belcaire Sud, 
etc., ens fa actuar amb pru-
dència. Hem aprovat una dis-
minució del tipus impositiu 
de l’IBI que farà que, almenys, 
no pugen els impostos als nos-
tres veïns.

Treballem per a tots des de 
la prudència i la constància. 
Com dijous i divendres pass-
at, quan les pluges caigudes 
al terme municipal van posar 
el nostre poble en gran peri-
ll. I tots junts, amb la Guàrdia 
Civil, Policia Local, Protecció 
Civil, Brigada Municipal, vam 
fer front a la situació. I des 
del dia següent ja estem tre-
ballant per buscar solucions 
perquè no es torne a produir, 
treballant juntament amb 
tots i per a tots. 

9 d’Octubre, 
el dia de tots 
els valencians

ALCALDE
Wenceslao
Alós

Opinió
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A primeres hores del matí ,el caval presentava un millor aspecte, perque l’aigua va baixar de manera considerable el seu nivell, ja sense cap perill.

Els evacuats del càmping Monmar es van traslladar al polifuncional.

Els diferents camins del marge dret de la llera del riu Belcaire i els passos elevats que el creuen en el terme municipal van patir danys per les envestides de l’aigua.

EMERGÈNCIA

El treball incansable de tots els 
Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat, com Guàrdia Civil, amb 
seu capità al capdavant, que va 
estar durant tota la nit pendent 
del riu Belcaire, igual que els 
efectius de la Policia Local, així 
com de l’Agrupació de Protecció 
Civil, la Brigada Municipal i els 
voluntaris, van fer possible que 
la situació es tranquil·litzara; 
encara que tots van estar pen-
dents sempre del cabal del Bel-
caire, que per moments era tan 
alt que es va pensar en desallot-
jar la residència Saba. L’alcalde 

Les forces de seguretat
van controlar la situació

de Moncofa, Wenceslao Alós, va 
manifestar notindre paraules 
«d’agraïment a tots els agents i 
personal que ha estat implicat. 
En una situació d’emergència 
com la que van viure durant 
la nit del dijous, 18 d’octubre, 
vam estar totalment abrigats 
per ells, que van fer que la si-
tuació fos més fàcil de contro-
lar, dins de la preocupació». Per 
sort a la jornada de divendres, 
19 d’octubre, a poc a poc, la si-
tuació va tornar a la normalitat 
i es va baixar el risc de proble-
mes per la plutja.



Els habitants de Moncofa percebran una 
lleu baixada de la contribució urbana
Tots els grups polítics que conformen la corporació municipal també han aprovat el compte general de 2017

E ls contribuents de Monco-
fa tornaran a tindre una 
baixada del tipus impo-
sitiu per a la contribució 

urbana en 2019, que es fixarà 
en el 0,5060%. Encara que en 
aquest exercici la baixada és una 
simple congelació, perquè és mí-
nima, almenys seguirà la línia 
d’evitar que puge, tal com mar-
ca la revisió cadastral que es va 
aprovar l’any 2010 i que estarà 
vigent fins al 2019. Cal recordar 
que en l’any 2018 es va fixar en el 
0,5127% i la proposta presentada 
per l’equip de govern popular va 
ser aprovada per unanimitat per 
tots els grups presents a la sessió 
plenària extraordinària.

Per al portaveu del grup popu-
lar, José María Andrés, «els valors 
cadastrals encara estan molt alts, 
però amb les successives baixa-
des del tipus impositiu, els con-
tribuents de Moncofa percebran 
un alleujament, perquè creiem 
que els diners han de romandre, 
en la seva major part, a les butxa-
ques de la gent que els guanya i 
ha de ser ella la que decidisca in-
vertir, gastar o estalviar».

Per als portaveus dels grups 
socialistes i Compromís, Jaime 
Picher i Joan Vilar, «la baixada 
podria haver estat més gran, per-
què les arques municipals es tro-
ben més sanejades, però per falta 
de terminis no es pot presentar 
una proposta de major baixada 
de l’IBI». El portaveu popular va 
manifestar que «la oposició po-
dría haver presentat una nova 
proposta». D’altra banda, tam-
bé s’ha aprovat per unanimitat 

Els grups polítics presents en la sessió plenaria extraordinaria varen aprovar la baixada del compter general de l’IBI.

de tots els grups el resultat del 
compte general, que arriba 1,4 
milions d’euros, una quantitat 
inferior a la de l’any anterior, 
que va ser de 2,5 milions. Aquest 
fet es, en part, la conseqüència 
de la important disminució dels 
ingressos de l’impost sobre les 
plusvàlues, que en 2017 es va si-
tuar en 127.000 euros, front als 
666 euros,de 2018.

Així mateix, la disminució 
dels crèdits a llarg termini van 
passar de 3.085.729, a finals de 
2016, a 1.973.096 euros, al tan-
cament l’exercici en el 2017. 
També es van vore reduïdes els 
deutes a curt termini, van pas-

sar de 127.227,91 euros a 95.965 
euros , una xifra que l’informe 
d’intervenció atribueix a la im-
portant tasca recaptatòria i de-
puració de saldos realitzada.

Pel que fa a les operacions pen-
dents d’aplicar a pressupost s’ha 
produït un empitjorament, pas-
sant de 70.000 euros a 223 euros, 
però encara molt lluny dels 
2.437.732,17 de 2013. L’informe 
d’intervenció reprodueix les 
dades relatives al compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària, en la liquidació del 
pressupost del 2017, i l’informe 
del compliment de la despesa en 
la liquidació del pressupost.

La revisió de l’Impost 
de Béns Inmobles, que 
es va dur a terme al 
municipi en 2010, estarà 
vigent fins al 2019

U

Moncofa s’adhereix al Pla 
Edificant de la Conselleria
L’Ajuntament de Moncofa, mi-
tjançant el suport de tots els 
grups polítics, ha signat l’adhesió 
al Pla Edificant de la Conselleria 
d’Educació, amb la finalitat de 
poder dur a terme una ampliació 
d’aules a la zona d’Infantil.

L’import del projecte supera 
els 429.000 euros, als quals, en 
principi hi haurà de fer front 
el propi consistori, encara que 
dins dels terminis marcats, 
l’administració autonòmica re-
emborsarà l’esmentada quanti-
tat. D’altra banda, l’Ajuntament 
encara està a l’espera que la Con-
selleria d’Educació, inicie els 
treballs de construcció de dues 
aules i dos magatzems, a la zona 

de Primària, que haurien d’haver 
estat construïdes abans de l’inici 
d’aquest curs, però que per cir-
cumstàncies que es desconeixen 
encara no s’han iniciat les obres. 
Els alumnes han de rebre les clas-
se en aules que al principi esta-
ven destinades a altres activitats, 
però que per falta d’espai s’han 
habilitat per altres assignatures.

 Així mateix, des del mes de 
maig, l’Ajuntament i l’AMPA 
del CEIP Científic Avel·lí Corma 
no tenen notícies del projecte de 
construcció del nou IES Palafan-
gues, que la Conselleria pretén 
fer realitat a Moncofa en uns te-
rrenys municipals, a mitat camí 
del poble i la platja.

Nous col·lectors d’aigües 
per al sud de la platja
La Platja de Moncofa compta-
rà la construcció de dos nous 
col·lectors d’aigües residuals, 
que abastarà els carrers To-
rrecaída, Torremolinos i Fuer-
teventura. Dir, que aquests 
nous col·lectors culminaran 
la millora de la xarxa de cla-
vegueram, tal com marca el 
pla director i que el seu pri-
mer canvi es va dur a terme 
entre finals de 2017 i princi-
pis de 2018.

D’una banda hi  ha  e l 
col·lector que farà front el 
propi consistori, que tindrà 
una distància de 400 metres 
de longitud, en el qual es 
construiran diversos pous de 

registre i tindrà la finalitat de 
continuar descongestionant to-
ta la xarxa de clavegueram, des 
del Canal de Masbo i fins a la zo-
na sud del nucli urbà de la Pla-
tja de Moncofa. A més, aquesta 
descongestió de la xarxa, propi-
ciarà que la resta de conduccio-
ns pateixin una important mi-
llora en el cabal d’aigua que re-
ben diàriament, sobretot en els 
mesos d’estiu i comptarà amb un 
pressupost de 229.000 euros. I el 
segon col·lector està inclòs dins 
el Pla 135 de la Diputació Pro-
vincial i tindrà un pressupost de 
105.000 euros. Tots dos col·lectors 
es construiran a la zona sud del 
nucli urbà de la platja.

La liquidació 
de Belcaire Sud 
ascendeix a 
7.881.321 euros
Després de diversos mesos de 
treball, els tècnics municipals 
han elaborat l’informe de la 
del PAI Belcaire Sud, la qual 
estableix un saldo en contra 
de l’urbanitzador, Piscivall, 
de 5.984.894 euros, quanti-
tat a la qual caldria sumar un 
saldo a favor l’Ajuntament 
de 1.987.427 euros, resultant 
un total de 7.881.321 euros. 
No obstant això l’empresa es 
troba en concurs de creditors, 
sense propietats i l’aval presen-
tat en el seu dia tan sols és de 
865.843 euros. Tot l’anterior 
fa que l’escenari que es plante-
ja a l’Ajuntament de Moncofa 
sigui extremadament negatiu 
ja amb la confiscació de l’aval 
que amb prou feines podrà re-
cuperar el 10% de la quantia 
que li correspondria.

En la  resolució de les 
al·legacions presentades per 
l’agent urbanitzador, també 
es posa de manifest que Al-
fons López i Javier Debón no 
han pogut demostrar que ha-
gin pagat ni un sol euro de les 
quotes d’urbanització que els 
corresponen com a propieta-
ris (7.158.321,46 euros), quan-
tia que asseguren haver pagat 
però que no han presentat 
cap comprovant. En definitiva 
tindrà que ser el propi Ajunta-
ment el que haurà d’anar eje-
cutant tot el PAI.

Moncofa podria 
comptar amb 
més espigons 
des de l’any 2019
L’alcalde de Moncofa, Wences-
lao Alós, ha mantingut amb la 
resta d’alcaldes del litoral sud 
de la província, un encontre 
a la Direcció General de Cos-
tes, per conèixer in situ en 
quina fase es troba el projec-
te de defensa del litoral sud 
que abasta des el Riu Millars i 
fins al límit amb la província 
de València. Sembla ser que a 
hores d’ara està previst que es 
liciti la redacció del tram que 
abasta entre Xilxes i Moncofa, 
on està prevista la construc-
ció de diversos espigons, que 
es podrien iniciar a partir del 
2019, entre ells l’allargament 
dels dos murs de la desembo-
cadura del Belcaire. En aquest 
sentit, el primer edil ha expli-
cat que «ens agradaria que els 
terminis fossin més ràpids, 
però almenys que no pateixin 
cap aturada més».
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El Grup de Dances Biniesma va ser un perfecte amfitrió una edició més.

Els diferents grups participants en aquesta cinquena Trobada van fer gaudir als espectadors amb els seus cants i balls.

Moncofa celebra la 
festivitat de la verGe del 
pilar aMb una tradicional 
Misa i ofrena dels veïns

U El passat 12 d’octubre es va dur a terme 
la festivitat de la Verge del Pilar en què, 
com és habitual, els actes institucionals 
es van celebrar al migdia amb la missa 
solemne, en la qual van estar presents 
tots els efectius de la Casa Quartell 
de Moncofa, així com les autoritats 

municipals encapçalades per l’alcalde 
de Moncofa, Wenceslao Alós, i diversos 
membres de la corporació municipal, 
així com la reina de les festes patronals, 
Alba de Luna Jiménez i la seua cort 
d’honor, les quals van dur a terme una 
imponent ofrena a la ‘Pilarica ‘. 

el cantaor de flaMenc 
antonio reYes ofereix un 
concert al polifuncional

U L’edifici polifuncional de la localitat 
es va quedar petit per poder 
escoltar la magnífica veu del 
cantaor de flamenc, Antonio Reyes, 
que compta a molts seguidors.

El Grup de Danses Biniesma celebra la V 
Trobada de Danses amb notable èxit
Danses La Sotà, de Benicarlo’, i la Casa d’Extremadura, de Fuenlabrada han sigut els grups convidats enguany

C om és habitual el Grup 
de Danses Biniesma de 
Moncofa, amb l’arribada 
del mes d’octubre, porta 

a terme la Trobada de Danses, 
que aquest any ja ha arribat a la 
cinquena edició. En aquesta oca-
sió els grups convidats han estat 
Danses la sota, de Benicarló, i la 
Casa d’Extremadura, de Fuenla-
brada (Madrid). El lema del grup 
de danses de la localitat és El ball 
i el cant d’un poble.

L’edifici polifuncional va ser 
l’escenari triat per a dur a terme 
l’excepcional Trobada, en què 
cada un dels grups participants 
van delectar als presents amb els 
seus balls i cants típics de les se-
ves respectives zones.

Cal dir que amb anterioritat a 
l’acte es va dur a terme un cerca-
vila des del centre del nucli urbà 
i fins a l’esmentat edifici polifun-
cional. Un cop allà va ser el mo-
ment de la Casa d’Extremadura, 
que amb el seu nodrit grup de ba-
lladores, balladors i grup de cant 
van portar a terme un total de 
deu balls típics d’Extremadura. 
A continuació van pujar a 
l’escenari el grupo Danses la so-
ta, de Benicarló, que amb els seus 
balls típics també van fer gaudir 
a tots els presents i finalment va 
ser el torn de l’amfitrió de la Tro-
bada, el Grup de Danses Binies-
ma, de Moncofa, que van oferir 
un repertori de balls, ja coneguts 
almenys per les persones que són 
assídues a les seves actuacions. 
Al final de les actuacions els in-
tegrants de tots els grups parti-
cipants van pujar a l’escenari i 
van realitzar un ball conjunt. Cal 

indicar que van estar presents 
l’alcalde de Moncofa, Wenceslao 
Alós, i la regidora de Cultura, An-
na Gràcia, així com la reina de 
les festes patronals, Alba de Luna 
Jiménez, i les xiquetes de la seua 
cort d’honor.

 Cal recordar que el proper 
27 d’octubre el Grup de Danses 
Biniesma celebrarà un taller de 
balls del nord de València i un 
bureo de música tradicional. Per 
al diumenge 28 d’octubre està 
prevista la mostra de cant d’estil 
i, per finalitzar, el desè aniversa-
ri d’aquest grup de danses, el 3 
de novembre, on se celebrarà un 
concert ‘Per Valencianes’ amb 
tres cantaors de gran nivell.

Moncofa és un poble on la 
gent és molt oberta i que el 
casc urbà sempre està viu, és 
a dir sempre hi ha gent pel ca-
rrer, al contrari del que passa a 
altres pobles d’aquesta comar-
ca. Però, pel contrari, també és 
un poble on el qual als veïns 
no els agrada moure’s. Dic açó 
perque sempre que hi ha qual-
sevol esdeveniment dut a ter-
me per les associacions locals, 
aquestes es queden despaga-
des de vore la poca presència 
dels seus veïns, com és el cas 
de l’Associació de Danses Bi-
niesma, que està celebrant el 
seu desé aniversari i el passat 
dissabte ens van oferir una  
Trobada de Danses que ja és la 
cinquena edició i hi van haver 
més balladores i balladors que 
veïns, millor dit, va haver més 
gent de fora que del poble. La 
veritat és que no sols els passa 
a aquesta associació, perque a 
la SUM Santa Cecília de Mon-
cofa, que es una de les millors 
d’aquesta província, li passa 
el mateix, perque encara que 
reuneix a més gent, tots els 
que acudeixen són familiars 
dels músics. La pregunta que 
hem faig és si durant tot l’any 
a Moncofa no es fera res pas-
saria alguna cosa? Pareix que 
no. Però la realitat és que Mon-
cofa mai ha sigut així, per aixó 
pense que el meu poble ha 
canviat. 

Des de fa uns 
anys note un 
poble canviat

Miquel 
Sánchez
Martí

Anàlisi
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La ‘entrà de penyes’, 
inició la Setmana de 
festes de Sant Antoni
L a penya NK+A, al frente de 

la organización de la Set-
mana de festes en honor 
a Sant Antoni i Les Penyes, 

tuvo la idea de adelantar la tradi-
cional entrà de penyes, a la tarde-
noche del primer viernes de ce-
lebraciones. La iniciativa resultó 
un rotundo éxito, tanto de parti-
cipación como de afluencia de es-
pectadores, que se congregaron 
en la avenida Camí la Vall para 
contemplar el paso de los peñis-
tas, en el que el confeti se adueñó 
de todo el recorrido.

La Cuando todos los participan-
tes a la plaza de la Constitución, 
la orquesta ya estaba en marcha 
y se propició un gran ambiente. 
El primer viernes también tuvo 
lugar el primer acto gastronómi-
co en el que los peñistas disfruta-
ron de la tortilla monumental.

ÁMBITO GASTRONÓMICO 
Asimismo, la población en gene-
ral también puedo saborear  la 
torrà, disfrutar del concurso de 
paellas, las sardinas asadas con 
pimiento, la carne guisada con 
tomate, la carne de toro y los al-

muerzos que ofreció el Cafenet y 
la peña El Peló.

Cabe señalar también que, des-
pués de varios años, volvió a cele-
brarse la Nit d’Albaes. No obstan-
te, los principales protagonistas 
de estas fiestas fueron los actos 
taurinos. En total se exhibieron 
nueve toros cerriles, con sus co-
rrespondientes emboladas, as 
las que se sumó una tarde de va-
quillas. Cinco de los astados fue-
ron adquiridos por la comisión 
organizadora y el resto por las 
peñas taurinas ACT K-Nut, ACT 
Guarisme 9 y ACT Puerto de San 
Lorenzo. Por lo que respecta a la 
vaca cerril, corrió a cargo de  la 
peña El Rus. Cabe señalar que en 
todas las exhibiciones, el recinto 
de cadafales registraron con un 
excepcional ambiente festivo.

UN PROGRAMA PARA TODOS
Durante los ocho días la atmós-
fera festiva inundó las calles del 
casco urbano de la mano del cen-
tenar de casales y, especialmen-
te, de los peñistas más jóvenes. 

Los pequeños de la casa tam-
bién disfrutaron de una progra-

mación concebida para ellos, en 
la que pudieron participar en 
juegos tradicionales e hincha-
bles, así como de disfraces y ma-
gia. En este sentido, el mago local 
Carlos Sanz ‘Carolus’ congregó a 
numerosos vecinos de todas las 
edades en su espectáculo.

Otro de los actos multitudina-
rios de las celebraciones fue la 
calbagata, en la participaron los 
integrantes de las peñas atavia-
dos con originales disfraces.

La comisión de fiestas mostró 
su agradecimiento a todo aque-
llos que se implicaron en las dis-
tintas actividades. En este senti-
do, la  concejala de Fiestas, María 
Teresa Alemany, manifestó que 
«las fiestas de octubre siempre 
son especiales, puesto que los ve-
cinos las viven de otra manera. El 
pueblo está más vivo y los casa-

les acrecientan el ambiente fes-
tivo». Por su parte, el alcalde de 
Moncofa, Wenceslao Alós, aña-
dió que «las celebraciones han 
transcurrido sin ningún tipo de 
contratiempo, la climatología ha  
acompañado y solo queda espe-
rar la próxima edición».

La comisión organizadora ya 
recopila la documentación nece-
saria para pasar las cuentas a la 
comisión gestora y que ésta con-
voque una reunión de peñas, con 
objeto de informar sobre los gas-
tos e ingresos que ha supuesto la 
semana de fiestas. Si antes de la 
reunión se diese la situación de 
que surgiese una comisión de 
fiestas para el próximo año, no 
será oficial hasta que se cierre el 
ejercicio contable de las fiestas 
de 2018 y tras la pertinente apro-
bación en sesión plenaria.

33 La ‘entrà de penyes’, que se inició en las inmediaciones de la Casa Cuartel, congregó a decenas de peñistas, en su mayoría jóvenes, que incrementaron el ambiente festivo de estas fechas.

Nueve toros cerriles 
y una animada 
tarde de vaquillas 
hicieron las delicias 
de los aficionados 
de la localidad

Los miembros de la comisión organizadora portaron al patrón en procesión.

Fiestas
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las peñas taurinas son 
protagonistas de la semana 
de fiestas de sant antoni

U Un año más, las tres peñas tau-
rinas de Moncofa, han contribui-
do con sus toros para ampliar el 
calendario de exhibiciones tauri-

nas en las fiestas de Sant Antoni 
i Les Penyes. Es el caso de la ACT 
K-Nut que fue la primera en ex-
hibir su toro de la ganadería de 

Arcadio Albarrán, después fue el 
momento de la ACT Guarisme 9 
y por último fue el ejemplar de 
la ACT Puerto de San Lorenzo. 

Todos los astados han sido del 
agrado de los aficionados que se 
acercaron al recinto taurino de 
Moncofa durante los festejos.

IMÁGENES DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI I LES PENYES
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la cabalgata de disfraces 
dotó de un gran colorido la 
noche festiva en sant antoni

U Uno de los actos más espera-
dos, por los vecinos, es la cabal-
gata de disfraces, porque son mu-
chas las peñas que salen a la calle 

disfrazadas, tanto a pie en solita-
rio, como en grupo o carroza. 
En esta edición los premios han 
recaído en las peñas; en carroza 

Birlos, Desastre y Trifulka. A pie 
en grupo, Xa K’ampastre, UBM, 
L’Asbaró y Un Rapidet, y a pie in-
dividual, al disfraz montaña ru-

sa. La mejor crítica fue para la pe-
ña El Rus. La participación , para 
la peña El Guehto; y el glamour 
para els gots de la comissió.

IMÁGENES DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI I LES PENYES 



un año más la penya ‘el 
peló’, ofreció un almuerzo 
de jamón con tomate

U Desde hace varios años los in-
tegrantes de la penya ‘El Peló’, 
ofrece a los peñistas y vecinos 
bocadillos de jamón y tomate.

los peñistas y vecinos 
disfrutaron del almuerzo 
ofrecido por ‘cafenet’

U El establecimiento ‘Cafenet’ 
ofreció a todos los peñistas y ve-
cinos un grato almuerzo para 
recuperarse en las fiestas.

IMÁGENES DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI I LES PENYES

las peñas taurinas rinden 
Homenaje a la familiar de un 
joven de moncofa fallecido 

U Las peñas taurinas Guarisme 9 
homenajeó a la familia de un jo-
ven de Moncofa fallecido recien-
temente. El recinto taurino rin-

dió un minuto de silencio al que 
se unió un aplauso de todos los 
aficionados taurinos en la Plaza 
de la Constitución.

la penya nk+a acudió a 
rendir Homenaje a la estatua 
de jaume i el día 9 d’octubre 

U Los integrantes de NK+A han 
sido los encargados de organi-
zar  las fiestas en honor a Sant 
Antoni, patrono del municipio. 

También acudieron en compañía 
de las autoridades a celebrar el 9 
d’Octubre ante la estatua de Jau-
me I en Moncofa.

la tortilla monumental 
para peñistas, el primer acto 
gastronómico y numeroso  

U La noche del viernes 5 de oc-
tubre se llevó a cabo el primer 
acto gastronómico de la semana 
de fiestas, como fue la tortilla 

monumental de cual disfruta-
ron todos los peñistas y vecinos 
que abonaron la cuota de fiestas, 
mostrando la pulsera festiva.

los más pequeños de la 
localidad disfrutaron de la 
fiesta de disfraces infantil

U La calle San Pascual fue el 
escenario elegido para que los 
más pequeños de la localidad 
disfrutaran de los disfraces.

el almuerzo de carne 
guisada con tomate fue del 
agrado de los participantes

U La comisión organizadora de 
las fiestas también ofreció a los 
peñistas y vecinos un almuerzo 
de carne guisada con tomate.

Fiestas Crònica de Moncofa
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las vaquillas ofrecieron 
un gran nivel a todos los 
aficionados taurinos

U La exhibición de vaquillas no 
defraudó a nadie de los presen-
tes durante las dos jornadas en 
el coso taurino de Moncofa.

la tradición regresa en 
fiestas de sant antoni con el 
concurso de tiro y arrastre

U La zona habilitada al lado del 
parque la Sénia acogió el con-
curso de tiro y arrastre que se 
celebra en la semana de fiestas.

IMÁGENES DE LAS FIESTAS DE SANT ANTONI I LES PENYES

Moncofa celebra el 9 
d’octubre en plenas fiestas 
de sant antoni i les penyes

U La celebración del 9 d’Octubre  
tuvo lugar en el marco del pro-
grama de fiestas de Sant Antoni. 
Las autoridades locales y los com-

ponentes de la comisión organi-
zadora de los festejos inmortali-
zaron la celebración ante la esta-
tua de Jaume I en Moncofa.

los peñistas disfrutan de 
lo lindo, tanto de los actos 
coMo de sus propios casales

U Las agrupaciones festeras de 
Moncofa han vivido a fondo las 
fiestas participando en la prácti-
ca totalidad de los actos progra-

mados por la comisión. También 
han disfrutado de sus casales, 
tanto de la gastronomía como 
del buen ambiente reinante. 

la faMilia de antonio 
gonzález, recibió un gran y 
eMotivo hoMenaje

U La familia del recién fallecido 
Antonio González, recibió un gra-
to homenaje por parte de la pen-
ya ‘Beu i calfat’, ya que su hija, 

Gema González, forma parte de 
esta peña. Todos los aficionados 
presentes en el acto mostraron 
su apoyo con un gran aplauso.

los encierros de vacas 
hicieron disfrutar a los 
aficionados taurinos

U Los encierros de vaquillas por 
el recorrido de costumbre, hi-
cieron disfrutar a los aficiona-
dos taurinos más jóvenes.

el caMpo de fútbol 
local acogió una Magnífica 
exhibición canina 

U Las instalaciones deportivas 
de Moncofa, acogieron una 
magnífica exhibición canina 
con mascotas de gran nivel.
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La veu dels veïns

Les festes de Sant Antoni a Moncofa

T enim ganes de que arribe 
octubre que és sinònim de 
festa a la població de Mon-
cofa, si al juliol tenim la 

festa patronal de Sta. Mª Magda-
lena que organitza l’Ajuntament, 
ara en aquest mes tenim les fes-
tes del patró Sant Antoni que or-
ganitzen les penyes.

Sempre no ha sigut igual i 
ha anat evolucionant segons el 
temps, per diferents raons cívi-
ques, socials i econòmiques, com 
també en la quantitat d’actes i 
dies en que es portaven a terme i 
qui les organitzava.

Si fem un poc de memòria o 
ens basem en tot allò que hi ha 
escrit o ens han contat, podem 
comentar  diferents aspectes que 
ens porten al  pressent.

Segons Eduardo Canós en el 
seu llibre Moncofa: Crónica y He-
chos (2006), en les pàgines 302 i 
següents, comenta que  alguns 
dels repobladors de Moncofa 
(1253 Carta Pobla) serien veïns de 
la població catalana de Cervera, a 
on hi havia un convent de l’orde 
dels Antonians, i serien ells pre-
sumiblement els que portarien el 
culte, devoció i la festa de Sant 
Antoni.

Moncofa sempre ha sigut una 
població eminentment agrícola 
i per tant els llauradors del po-
ble demanaven protecció al sant 
patró per als seus animals, com 
també li pregaven no contraure 
diferents malalties que eren co-
muns a l’època (ergotismo i la 
pesta), era molt comú tindre una 
imatge del Sant Antoni del Por-
quet en les cavalleries i estables 
dels llauradors.

Segons el santoral de l’església, 
la seua festivitat es celebra el 17 
de gener i en un principi la festa 
consistia sols en tres dies: la ves-
pra, la festa i el Dia dels Difunts i 
era pagada per un clavari junt a 
l’Ajuntament.

El dia de la vespra, es ballaven 
balls típics valencians con el Ball 
del Barril en la plaça del poble, ja 
que en la part superior del barril 
estava protegit per un cremaller 
i d’ell tenien la llum i el calor de 
les brases del foc,  amb les seues 
variants de la  de la zona, con jo-
tes, seguidilles, boleros o fandan-
gos i en certes ocasions si no hi 
havia balladors es contractaven 
de fora.

El dia de la festa, es feia missa 
de matí i en molts casos es con-
tractava un predicador per fer 
el sermó; per la vesprada, amb 
la imatge del sant es feia la pro-
cessó.

Finalment el Dia dels Difunt, 
després de la missa, es portaven 
a terme corregudes de cavalls les 

Joies i per la vesprada les cucan-
yes. El temps a anat evolucionant 
les nostres festes i es varen anant 
donant més contingut incloent 
més dies i algunes activitats més 
socials, incloent els bous i vaques 
i tenim constància que a finals 
del segle XVII ja es feien bous a 
Moncofa, que no sempre han si-
gut ben vists per les autoritats ad-
ministratives, al llarg del temps.

En la dècada de 1890 es va tras-
lladar la festivitat al tercer diu-
menge d’octubre, fet ocasionat 
per mal temps i per la coincidèn-
cia del cultiu de la taronja que es 
va introduir en la nostra comarca 
uns anys avanç, i així els monco-
fins pogueren gaudir d’una festa 
plena i de millor oratge.

Recordem que en Moncofa es 
va iniciar uns anys avanç el cul-
tiu dels cítrics i hi havia diferents 
magatzems de taronja en el po-
ble i en la mar i s’exportava en 
vaixells que es carregaven en el 
grau mitjançant barcasses tirats 
per bous.

Com l’Arxiu Municipal es va 
cremar en la guerra civil no po-
dem detallar més en concret al-
guns aspectes de l’evolució de 
la nostra festa. Tan sols diré que 
així va continuar fent-se en un 
principi organitzades i patroci-
nades pels clavaris, sents grups 
d’amics o penyes que portaven 
a terme diferents activitats per 
aconseguir un suport econòmic 
i així portar-les endavant, organi-
tzaven balls, rifes, i demanaven 
donatius als veïns del poble per 
poder pagar tot allò que volien 
fer. En un principi l’Ajuntament 
estava al marge.

El primer programa que tinc 
com a referència és el de l’any 
1962 y les festes les varen organi-
tzar la Penya El Llam del 20 al 27 
d’octubre.

En el programa de festes de 
l’any 2002 poden llegir l’escrit 
redactat per Vicente Franch Vi-
cent a on comentava els canvis 
més significatius del que eren les 
festes en anterioritat.

Les barreres es feien amb ca-
rros que deixaven els llauradors 

PEPE FRANCH
VICENTE FRANCH

lo ensabonat, carreres de sacs, 
perols,...

Es posaven altaveus pel recinte 
connectats a una centraleta situa-
da en els baixos de l’Ajuntament 
i es podien dedicar cançons”

Les penyes anaven succeint-se 
a organitzar-les, podem destacar 
per la gran quantitat de com-
ponents que la varen fer la dels 
anys 1978 i 1979 que varen ser 
uns seixanta homes, sent el pre-
sident Vte. Alemany “Xarrona”

CRISI DE L’ANY 1982
Així continuaven en més o 
menys èxits fins la gran crisi que 
tingueren en l’any 1982 que fins 
a juliol no hi havia ninguna pen-
ya que volia fer-se càrrec, va ser 
quan es va formar per primera 
vegada una Comissió de Penyes, 
sent presidida per Armando Ju-
lià Rius que va ser elegit demo-
cràticament. Amb pocs compo-
nents representats de les quinze 

el poble, i cabirons que ens lloga-
ven, i no hi havien cadafals per 
amagar-se la gent ho feia a les 
reixes on posaven cordes i esca-
les, o en les cases que sempre te-
nien les portes obertes per a aco-
llir els rodadors.

El bou corria també pel Pla, ca-
rrer Trinitat i Sant Pasqual, y una 
vegada lligat, s’obria una barre-
ra i es portava a l’escorxador on 
es matava. Si per qualsevol cir-
cumstància el bou s’apuntillava 
en una barrera, el carregaven en 
un carro per transportar-lo.

Els balls a la plaça eren més po-
pulars. Tot el poble hi acudia i les 
persones majors posaven cadires 
al seu voltant.

La nit de més èxit era la nit la 
de les ballarines, on actuaven els 
artistes de més fama de l’època 
que a vegades tenien problemes 
amb la censura.

Altres atraccions de les festes 
a més de les vaques, eren el pa-

penyes que hi havia en aquest 
moment les portaren a terme en 
grans dificultats, però ajudats 
pel l’Ajuntament presidit per An-
tonio Julià i sent regidor de festes 
Ricardo Arnau, i es portava tot 
democràticament i s’aprovaven 
els punts tractats per majoria i 
es varen introduir els famosos 
cartonets.

En l’any 1984 va tindre un ac-
te molt significatiu, ja que es va 
aprovar canviar la data festa i a 
partir d’aquest any es realitzaren 
per primera setmana d’octubre.

Així continuaren uns anys que 
entre Armando, Vicente Romero 
Alemany i Juan Lopez Gamero 
les organitzaren en ajuda de di-
ferents penyistes, aquest últim 
va iniciar el procés de constituir 
una associació per donar-li lega-
litat la festa però no va ser pos-
sible.

Un acte també a destacar va 
ser l’any que es va poder consti-
tuir definitivament l’Associació 
Comissió de Penyes de Moncofa, 
en què dos representants de les 
diferents penyes del poble, des-
prés d’un laboriós procés varen 
formar aquesta associació cultu-
ral, i en la junta constituent del 
21 de novembre de 2008, es van 
aprovar els estatus que regiran 
les festes de Sant Antoni, sent 
el seu primer president Vicente 
Romero Alemany i es varen lega-
litzar els estatus que regiran la 
festa.

Així va nàixer l’associació amb 
personalitat jurídica pròpia , sen-
se ànim de lucre,  sent les seues 
finalitats el foment de les tradi-
cions, cultura, llengua i les cos-
tum en totes les manifestacions i 
aquelles festes que corresponen a 
les penyes constituïdes en comis-
sions festeres, col·laborant en la 
gestió, organització, desenvolu-
pament i muntatge.

Des d’aquesta data, la comis-
sió han assessorat i col·laborat en 
allò que les diferents penyes han 
organitzat la festa.

Per finalitzar, poden destacar 
l’últim canvi que s’ha introduït 
la data de la festa, va ser en l’any 
2010 que es va aprovar que es fe-
ra en la setmana que hi havia el 
pont d’octubre, i així poder gau-
dir les festes oficials, i també que 
els joves i menuts no perderen 
tants dies de classe.

En aquest any 2018 han si-
gut organitzades per les penyes 
NK+A, sent 15 components, i han 
participat 87 penyes i uns 1.000 
penyistes, muntant 53 cadafals.

NOTA
Si alguna persona té algun pro-
grama antic ho podria dir i així 
farien una copia i també dema-
nar a la joventut que continue 
implicant-se en la festa que la 
sàvia nova és molt necessària.

La nit de més èxit 
era la nit la de les 
ballarines, on actuaven 
els artistes de més 
fama de l’època que 
a vegades tenien 
problemes amb la 
censura

U

Imagen del 
programa de fiestas 
de Sant Antoni 
del año 1962 en la 
localidad.
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Deportes

Marcos Lerma fue el ganador de la prueba y Javi Lozano entró el segundo. 

La moncofense Diana Martorell fue la ganadora en féminas. En la prueba participaron 350 corredores.

distintas situaciones en 
el inicio de la liga para el 
moncofa y el veteranos

U El fútbol local está dando una de cal y 
otra de arena. El  Veteranos Moncofa ha 
iniciado la temporada a un gran nivel 
y se encuentra situado en la parte alta 
de la clasificación y todo indica que 

el equipo está entre los mejores de 
la categoría. El Moncofa CF ha tenido 
un inicio liguero muy inferior a las 
expectativas marcadas y se encuentra 
en la zona baja de la clasificación. 

marc cervera, campeón 
de la supercopa de españa de 
brazilian jiu jitsu en juvenil

U Marc Cervera, joven deportista 
de Moncofa, se ha proclamado 
campeón de la Supercopa de 
España de Brazilian Jiu Jitsu en la 
categoría juvenil. ¡Felicidades!

El baile de salón 
es la novedad de 
las actividades 
deportivas
Como viene siendo habitual  
en el municipio, con la llega-
da del mes de octubre se inicia 
la programación de activida-
des deportivas, que se desarro-
llarán durante los próximos 
nueve meses y que contará 
con diversos escenarios para 
las distintas modalidades de-
portivas programadas.

Una de las novedades de es-
ta edición es el baile de salón 
y parece ser que ha arrancado 
con fuerza, ya que cuenta con 
un buen número de inscripcio-
nes. Por otro lado, también se 
potencian las actividades in-
fantiles de psicomotricidad y 
move it, que para ellos son to-
talmente gratuitas.

Cabe destacar como moda-
lidades con más arraigo el pi-
lates, yoga, move it, gimnasia 
suave, ponte en forma y GAP. 
Por otra parte, también están 
las distintas escuelas y clubes 
deportivos, como es el caso ba-
loncesto, judo, fútbol y karate, 
que aunque no son de ámbito 
municipal, también están in-
cluidas en la programación 
de actividades deportivas de 
invierno.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifesta-
do que «a esta programación 
de actividades deportivas que 
es muy similar a la de años 
anteriores le hemos incluido 
novedades como es el caso del 
baile de salón, a petición de un 
grupo de personas, pero por lo 
demás tratamos de mantener 
lo tradicional. Además, esta 
programación va destinada a 
todos los vecinos para que pue-
dan realizar deporte».

Diana Martorell, ganadora en féminas 
de la III Media Maratón de Moncofa
La ‘runner’ moncofense hizo parar el crono en 1:25:24 minutos y recibió ánimos de todo el público presente

L a tercera edición de la me-
dia maratón de Moncofa, 
tuvo como ganador al run-
ner, Marcos Lerma Buleo, 

que se alzó con el triunfo paran-
do el crono en 1:10:57. Por su 
parte, la corredora local, Diana 
Martorell Canós, fue la ganadora 
en el apartado de féminas con un 
tiempo de 1:25:24, batiendo el 
récord de la prueba. Decir, Mon-
cofa vivió y vibró en esta tercera 
edición donde salieron 350 co-
rredores, que disfrutaron de un 
circuito semi-urbano.

Respecto al resto del podio, el 
runner Javi Lozano Velasco, en-
tró en segunda posición con un 
crono de 1:11:04 y en el tercer 
escalón del podio fue para Iván 
Robles Collado, donde invirtió 
un tiempo de 1:12:11. Respecto 
a las féminas, el podio lo com-
pletaron, Clara Rada,  que paró 
el crono en 1:28:17 y Belinda Ma-
rín Verdejo, con un tiempo de 
1:29:19.

Desde primeras horas de la 
mañana, Moncofa olía a espec-
táculo deportivo, ya que muchos 
acudieron temprano para poder 
recoger los dorsales y al mismo 
tiempo, conocer el transcurrir 
del circuito, al que dieron dos 
vueltas. La salida fue espectacu-
lar y todos los participantes con-
centrados, se despidieron de un 
público que les estuvo animando 
en todo momento.

Todos los participantes resal-
taron como bonito diseño del 
circuito ya que además de trans-
currir por varias zonas del cas-
co urbano de Moncofa, también 

transcurrieron por el camino Bi-
niesma, el cual les condujo a la 
playa, donde recorrieron los cer-
ca de tres kilómetros que tiene 
la Avenida Mare Nostrum, para 
volver adentrarse en la zona de 
cultivos en dirección a Monco-
fa. En todo momento recibieron 
ánimos del público presente, so-
bretodo en la zona centro de la 
playa, y el trazado marcado por 
las calles de Moncofa.

El concejal de Deportes, José 
María Andrés, ha manifestado 
su agradecimiento, «tanto a to-
dos los participantes, así como a 
todas las personas que se han vol-
cado para poder hacer una reali-
dad esta tercera edición».
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Ja fa tres anys i mig de l’inici de la 
legislatura i des del principi hem in-
tentat portar una gestió de govern de 
col·laboració amb totes les institucio-
ns, tant amb la Diputació com amb la 
Generalitat. Hem demanat, escoltat i 
obtingut moltes promeses i també al-
gunes actuacions però per desgràcia es-
temsofrint l’abandó de la Generalitat. 
De la Diputació hem obtingut l’ajuda 
per al camp de gespa artificial, la ro-
tonda i també diners per al clavegue-
ram. En el 2018 la Diputació va establir 
un nou sistema de repartiment de les 
subvencions que, amb el mateix crite-
ri per a tots els pobles,ens va permetre 
doblar la subvenció respecte de l’any 
anterior; tot això amb un pressupost 
anual de 135 milions d’euros.

De la Generalitat vam començar la le-
gislatura amb moltes esperances: pro-
meses d’un ambulatori nou, d’un bom-
beig per al clavegueram, de noves au-
les i inclús d’un institut. Però passa el 
temps i les promeses es queden en el pa-
per. Tots els anys apareix l’ambulatori 
en els pressupostos de la Generalitat 
Valenciana, un pressupost total de 
20.000 milions d’euros, però que no 
s’executa mai. El bombeig de l’EPSAR, 
una cosa pareguda; primer que sí, des-
prés que no, ara que sí, però tampoc 
s’executa. I en l’escola,demanant-nos 
a nosaltres que dediquem els nostres 
recursos, que fem els projectes per a, 
després, ells no fer res. L’Ajuntament 
realitza el que s’ha pactat i la Genera-
litat, res de res. Ja fa quasi un any que 
els vam facilitar un projecte per a les 
aules de primària i encara estem espe-
rant que inicien les obres.

També recordem les reunions de la 
mesa per l’institut quan alguns dels 
components tenien l’esperança de tin-
dre l’institut en un parell d’anys, i ja 
n’ha passat un i la Generalitat ni tan 
sols ens ha contestat amb el projecte 
que té per a Moncofa.

Hem sigut reivindicatius, no hem 
volgut recórrer a l’enfrontament però 
l’abandó de la Generalitat al nostre 
poble durant la present legislatura és 
evident. Enrere queda quan en gover-
ns del Partit Popular a la Generalitat, a 
Moncofa es va fer l’escola, la biblioteca-
mercat o l’ambulatori.

Una altra mostra del total abandó és 
en el tema dels mosquits. Una plaga 
que ha vingut per a quedar-se i que no 
entén de fronteres entre municipis, ni 
de províncies i que estem sofrint espe-
cialment a la Plana Baixa, de la qual la 
Generalitat se desentén sense més. Ens 
obliguen als municipis a tractar sola-
ment amb mitjans terrestres tot el ter-
me municipal, una feina impossible, 
mentre ells estan en els seus despatxos 
de Valenciaa. Des de l’Ajuntament 
hem demanat que siga la Conselleria 
d’Agricultura, que té departaments 
específics de plagues, davant la nega-
tiva de la Conselleria de Sanitat, la que 
s’encarregue de tractar esta plaga en el 
camp i la marjal, i els ajuntaments ens 
encarreguem de dins de les ciutats. 

 Abandonats 
per la 
Generalitat

PP

Tenim un problema lo suficientment 
fort, com pa que els dirigents de les 
poblacions, en concret la nostra, per-
què és la que ens preocupa. es fiquen a 
buscar culpables i no assumisquen les 
seues responsabilitats.

L’empresa contractada que està pres-
tant tots els serveis disponibles al seu 
abast demana més ajuda als ajunta-
ments, ajuntaments amb problemes 
per a posar en marxa protocols que 
no havien tramitat mai (a pesar que 
la problemàtica té anys), una Diputa-
ció de Castelló que volia coordinar les 
accions al territori comptant amb els 
tècnics municipals,desbordats per uns 
polítics que només han sabut constatar 
la ja esmentada falta de coordinació de 
tots els actors, veia que no funcionava 
tampoc; aleshores quedava demanar 
l’acció de la Conselleria.

Quan parlem de tractaments aeris 
per al mosquit, parlem de tractaments 
de larvicides, per la qual cosa quan 
algun alcalde es trenca la camisa de-
manant matar mosquits “adults” amb 
l’avioneta simplement fa el paperot da-
vant del veïnat. 

Les avionetes estan prohibides per 
normativa europea i no tornarem a 
veure-les volar.Europa considera que 
tirar verí sobre la població o sobre cul-
tius alimentaris no és autoritzable.
Per què es diu que Conselleria ho ha 
denegat?Es va demanar tard,erque no 
es pot fer en sec.

La baixada deL impostos
Putjar o baiaxar impostos,nomes es 
pot medir, amb el resultat del que se 
fa amb ells. Buidar el conter del ajunta-
ment de diners suposa també baixar les 
inversions, la prestació de serveis i les 
ajudes als veins, vol dir, que nia que re-
tallar en l’atres puestos y per norma ge-
neral, el Partit Popular, sempre retalla 
en asunts relacionats en els que menos 
tenen. (asistenta social)per exemple,ja 
que els que mes diners tenen,no nesesi-
ten d’eixos serveis. Perque si baixen els 
ingressos de on pensen retallar? Seria 
bó,que se explicara tot.

Hay que recordar que Moncofa co-
braba impostos, però també pagaba els 
llibres dels estudiants quan la Genera-
litat ( gobernada entonces per el PP) no 
ho feia, pagaba els medicaments dels 
mes nesesitats, quan el PP va imposar 
el copago.

I com a bon representant de la 
dreta,vol que els diners estiguen a la 
butxaca. Els impostos són una medi-
da de redistribució de la riquesa i lo 
important no es cobrar-los, sinó per a 
que se cobren, es a dir, en què els gas-
ta l’ajuntament.La recolsarem,encara 
que no siga la mes adecua. I perque els 
plaços, son els que son.  

temporaL de pLutja torrenciaL
Desde el Partit Socialista de Moncofa 
dessigem, que les aigües caigüdes es-
tos dies,  no hagen fet molt de mal a 
l’agricultura, i als béns dels veïns de 
Moncofa en general.

Tirant molts 
balons fora 
de lloc

PSPV

El Partit Popular de Moncofa està im-
mers en una carrera electoral on li im-
porta ben poc faltar a la veritat d’una 
manera constant, arrogant i desver-
gonyida. Segurament és eixa ànsia per 
guanyar les properes eleccions muni-
cipals la que els porta a mentir davant 
les persones del poble sense pensar que 
es deuen a elles i que els ciutadans ens 
mereixem que els nostres governants 
ens conten la veritat sense intentar ma-
nipular l’opinió pública. 

Així mateix, podem començar pel 
capítol més recent on el PP ha intentat 
vendre com una baixada de l’impost 
de l’IBI d’urbana una compensació del 
tipus impositiu aprovada per unanimi-
tat en el ple que deixarà el rebut en la 
mateixa quantitat econòmica a pagar 
que l’any passat; però no contents amb 
mentir a la població, a més ho han pu-
blicat al web municipal pagat per tots 
i totes. 

‘programa edificant’
Tanmateix, més greu encara ens pareix 
la manipulació que ha fet el PP davant 
les obres de l’escola. Ha hagut de caure 
el sostre d’un magatzem del gimnàs, 
inundar-se tot el CEIP Avel·lí Corma i 
perdre dies d’escola l’alumnat perquè 
per fi l’equip de govern es decidira a 
posar en marxa el Programa Edificant 
per fer les obres i canviar tot el sostre. 
Unes obres per a les quals tenia per-
mís des de la Conselleria d’Educació 
per començar-les des del mes de gener 
i que han tingut que esperar 8 mesos 
per portar-lo a un ple extraordinari i 
fer el que ens han demanat diverses 
voltes des de València. Des de Com-
promís per Moncofa portàvem des de 
juliol dient-los que feren les gestions 
per començar la reparació del sostre i 
les aules d’educació Infantil, mentre 
el PP escrivia notes de premsa culpant 
a la Conselleria per fer política i sen-
se tindre la seua faena feta. Aquestes 
obres valorades en més de 400.000 €, 
pagats per la Conselleria, són una de 
les pitjors gestions del PP en Moncofa 
en esta legislatura.

mosQuits
A més, a més ens trobem amb tota la 
problemàtica dels mosquits, un pro-
blema de salut pública, on l’equip de 
govern s’ha dedicat a demanar unes 
fumigacions aèries que sap que estan 
prohibides per la Unió Europea, men-
tre que Moncofa és dels pocs pobles 
que no tenim ordenança municipal 
per tractar seriosament contra el mos-
quit tigre i actuar en l’entorn urbà o 
que al llarg de l’estiu no hem tingut 
cap empresa contractada per controlar 
la plaga. Una altra vegada tirant-li la 
culpa a tots i la faena sense fer.

Per finalitzar, no volem oblidar-nos 
de felicitar a la Comissió de Festes de 
2018 per oferir-nos un Sant Antoni fan-
tàstic; ni tampoc d’agrair a tot el perso-
nal que ha treballat en l’episodi de gota 
freda per solucionar tots els problemes 
que hem hagut de patir: GRÀCIES!

Les mentides 
que ens 
conta el PP

COMPROMÍS

El 9 d’Octubre es un día grande para 
quienes somos y nos sentimos de la Co-
munitat Valenciana, para todos sin ex-
cepción fue un día de celebración, con-
cordia y estar con quienes más quere-
mos. El Día de la Comunitat Valenciana 
es una jornada para reivindicar nues-
tra cultura, nuestra historia y nuestro 
orgullo de ser castellonenses, valencia-
nos y alicantinos. Y en Ciudadanos (Cs) 
así lo creemos, por eso lamentamos la 
falta de respeto de algunos violentos 
que intentaron  manchar un día tan 
importante en la ciudad de València. 
La violencia es violencia provenga de 
donde provenga, por ello nuestra más 
firme condena a los intolerantes y a 
quienes no respetan a los que piensan 
de forma diferente.

vaLencianos, españoLes y europeos
Y a ellos les digo que nunca el orgullo 
de ser de una tierra tiene que ser ex-
cluyente. En Ciudadanos nos sentimos 
valencianos, españoles y europeos, y 
en nuestro corazón hay sitio para las 
tres banderas. La Comunitat és la me-
va terra, España es mi país y Europa 
es nuestro futuro, así afrontamos las 
identidades en nuestro partido. El afán 
de algunos por excluir y dejar fuera a 
una parte de la sociedad fue el germen 
que hizo nacer y crecer a Ciudadanos 
como dique de contención al naciona-
lismo en Cataluña y estos valores hay 
que recordarlos en los días donde la 
diversidad cultural y lingüística y el 
proyecto de una sociedad unida y com-
prometida por un proyecto común de 
futuro deben ir juntos de la mano.

dÍa de fiesta para todos
El día de los valencianos debe ser eso, 
un día de fiesta para todos donde las 
voces de quienes nos quieren separar 
no pueden sonar más altas de quienes 
respetamos a los demás y contamos 
con ellos para hacer nuestra tierra más 
prospera, con más oportunidades y un 
lugar mejor donde vivir. Somos un pue-
blo emprendedor, innovador, luchador 
y solidario y lo seguiremos demostran-
do a lo largo de nuestra historia. Vivi-
mos momentos cruciales en la historia 
de nuestro país, con el separatismo 
cada vez más fortalecido por la pasi-
vidad del presidente socialista, Pedro 
Sánchez, que gobierna a la batuta de 
lo que  marcan los independentistas y 
los populistas con el fin de mantenerse 
en su sillón el máximo tiempo posible. 
Pero desde Ciudadanos no nos vamos 
a callar y vamos a defender que es más 
lo que nos une que lo que nos separa, 
también en la Comunitat Valenciana. 
Una Comunitat que corre el peligro 
de vivir un efecto contagio gracias a la 
complicidad del socialismo con los na-
cionalistas de Compromís.

Aun con todo, estoy segura de que 
los valencianos seremos parte de la so-
lución, una región en la que las demás 
autonomías puedan verla como ejem-
plo en la defensa de nuestro Estado del 
Bienestar y de Derecho.

El día de 
todos los 
valencianos

CIUDADANOS
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Agenda

el divendres 26 d’octubre es 
celebraran contacontes a 
la biblioteca municipal

El proper 26 d’octubre  la bi-
blioteca municipal Clara Cam-
poamor de la localitat té previst 
la realització del contacontes Es-
panta la por!. Cal dir que aquesta 
activitat forma part de la progra-
mació feta de la biblioteca muni-
cipal i està destinada per als més 
menuts, ja que està prop la ves-
pra de Tots Sants.

U

l’ajuntament està duent a 
terme l’acondicionament del 
cementeri municipal

L ’ A j u n t a m e n t  d e  M o n -
cofa ha iniciat els treballs 
d’adecentament del cementeri 
municipal, tant a l’interior com 
a l’exterior, amb la finalitat que 
estiga en perfectes condicions 
d’ús, per als dies propers a l’1 de 
novembre, dia de Tots Sants, i al 
qual acudiran tots els veïns i veï-
nes de la localitat.

U

el 6 de desembre el consistori 
farà el dinar dedicat a tots 
els majors de la localitat

El proper 6 de desembre 
l’Ajuntament de Moncofa cele-
brarà un dinar per a tots els ma-
jors de la localitat. Com ve sent 
habitual els salons Monmar de 
la Platja de Moncofa seran el lloc 
elegit per a dur a terme aquest 
esdeveniment. Després de dinar 
es celebrarà una vesprada de ball 
per a tots els asistents.

U

el 15 de desembre moncofa 
celebrarà la carta pobla i la 
fira medieval com cada any

La Regidoria de Festes ha ade-
lantat per la vesprada del dia 
15 de desembre la festivitat de 
l’atorgament de la Carta Pobla a 
Moncofa. Cal dir també que del 
14 al 16 de desembre es celebrará 
la tradicional fira medieval que 
s’instal·larà en la plaça de la Cons-
titució i als carrers més propers a 
la zona centre del casc urbà.

U

el 24 de novembre la sum 
santa cecília celebrarà el dia 
de la festivitat de la patrona

El proper 24 de novembre, la 
SUM Santa Cecília de Moncofa, 
celebrarà la festivitat de Santa 
Cecília, on l’actual musa de la 
música, Sonia Gamón, cedirà el 
testimoni a la jove Marian Castell 
Guanter, que ostentarà el càrrec 
durant els dotze pròxims mesos. 
S’espera una gran festa dels mú-
sics al polifuncional.

U

TelÉfonos
Ayuntamiento .   .   .  964 58 04 21 - 964 57 78 29
Fax  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 03 48
Dpto Urbanismo  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 57 97 30
Casal Jove .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 964 57 79 78
Centro de Salud - Cita previa  .   .   . 964 39 93 45
Centro salud playa  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 82 75
Centro salud Nules (urgencias)  .   . 964 55 85 55
Hospital de La Plana  .  .  .  .  .  .  .  . 964 35 76 00
Urgencias de 21 a 8 horas  .   .   .   .   . 964 39 93 46
Emergencias CICU   .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 24 43 00
Emergencias .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  112
Protección Civil .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 616 50 45 21
CP Cientific Avel lí Corma .   .   .   .   . 964 73 85 80
Iglesia parroquial   .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 58
Guardia Civil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 58 00 35
Cruz Roja la Vall d’Uixó  .   .   .   .   .   . 964 66 14 11
Ayuda drogodependencia  .   .   .   .   . 900 16 15 15
Teléfono dorado 3ª edad .   .   .   .   .   . 900 10 00 11
Asistencia al menor .  .   .   .   .   .   .   .   . 900 10 00 33
Atención a la mujer .  .   .   .   .   .   .   .   . 900 58 08 88
Inf Seguridad Social  .   .   .   .   .   .   .   . 900 16 65 65
Archivo municipal  .  .  .  .  .  .  .  .  . 964 57 78 89
Cooperativa agraria .  .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 02 71
Cooperativa de riegos   .  .  .  .  .  .  . 964 58 03 75
Cooperativa Soex-2  .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 58 04 49
Información universitaria   .  .  .  . 900 21 07 38
Instituto toxicología  .   .   .   .   .   .   .   . 91 56 20 420
Inst Valencià de la Dona   .  .  .  .  . 900 58 08 88
Ivaj  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 35 79 80
Mediación familias  .   .   .   .   .   .   .   .   . 900 12 23 34
Taxi  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 608 04 65 62
 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 608 76 19 39
Renfe Castellón  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 964 25 02 02
Renfe Valencia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 35 20 202

 De InTeRÉs TRenes
Origen: MONCOFA
Destino: CASTELLÓ
Salida	 Llegada	 Línea	 Tiempo
06:45 . . 07:09 . . C6 . . 0 24
07:30 . . 07:57 . . C6 . . 0 27
08:25 . . 08:25 . . C6 . . 0 27
10:00 . . 10:27 C6 . . 0 27
11:05 . . 11:32 . . C6 . . 0 27
12:50 . . 17:17 . . C6 . . 0 27
14:02 . . 14:31 . . C6 . . 0 29
14:45 . . 15:14 . . C6 . . 0 29
16:05 . . 16:36 . . C6 . . 0 31
17:12 . . 17:38 . . C6 . . 0 26
19:12 . . 19:38 . . C6 . . 0 26
20:32 . . 21:01 . . C6 . . 0 29
21:32 . . 21:58 . . C6 . . 0 26
22:07 . . 22:36 . . C6 . . 0 29
23:22 . . 23:48 . . C6 . . 0 26

Origen: MONCOFA
Destino: VALENCIA-NORD
Salida	 Llegada	 Línea	 Tiempo
06:16 . . 07:12 . . C6 . . 0 56
07:56 . . 08:57 . . C6 . . 1 01
08:56 . . 09:57 . . C6 . . 1 01
09:56 . . 10:55 . . C6 . . 0 59
11:06 . . 12:05 . . C6 . . 0 59
12:51 . . 13:50 . . C6 . . 0 59
14:26 . . 15:25 . . C6 . . 0 59
15:49 . . 16:52 . . C6 . . 1 03
17:11 . . 18:10 . . C6 . . 0 59
19:14 . . 20:17 . . C6 . . 1 03
20:16 . . 21:17 . . C6 . . 1 01
21:06 . . 22:07 . . C6 . . 1 01
22:06 . . 23:04 . . C6 . . 0 58
22:46 . . 23:47 . . C6 . . 1 01

FARMACIAS
La farmacia de la Playa se encuentra en Avda  .del
Puerto  .Su horario es de lunes a sábado, de 09 00
a 14 00 y de 17 00 a 20 30 h  .El teléfono, 964 58 80
81  .La farmacia del pueblo está en c/ Calvario y su
horario es de 09 00 a 14 00 y de 17 00 a 20 00 h  .El
teléfono 964 58 00 15 

CORREOS
Se encuentra en la calle Trinidad  .Su horario es de
lunes a viernes, de 8 30 a 14 30 h , y los sábados,
de 9 30 a 13 30 h  .Tel  .964 57 90 68

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El horario del polideportivo municipal es de 10 00 a 13 00 y 16 00 a 22
horas  .Tel  .964 58 01 81  .Dentro de estas instalaciones se encuentra el gim-
nasio municipal con el mismo horario 

OFICINA DE TURISMO
El horario de la oficina de turismo de la avenida Mare Nostrum de la Playa
es de lunes a viernes, de 9 30 a 14 30 h  .y de 17 00 a 20 00  .Los sábados, de
9 30 a 14 30 horas 

BIBLIOTECA
El horario de la biblioteca pública, situada en la calle Ramón y Cajal, es de
lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas  .Además, los miércoles está abierta de
9 00 a 18 00 horas  .El teléfono es el 964 57 79 78 

POLICÍA LOCAL
Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Moncofa se encuen-
tran en los bajos del Ayuntamiento y el horario son las 24 horas del día y
los teléfonos son 964 58 01 36 y el 616 40 11 52 
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