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La playa de Moncofa  
ha celebrado una 
edición más del MAC
Después de un año sin poder cele-
brar el MAC --Moncofa al Carrer--, la 
playa de la localidad ha disfrutado 
de este evento realizando cuatro 
espectáculos de gran nivel. PÁGINA 8

Moncofa pide los espigones ¡YA!
Cerca de 500 vehículos  participan en la concentración en defensa de la construcción de los espigones

 

Moncofa contará con la primera 
electrolinera a finales de año

Para su instalación, el consistorio ha recibido una    
subvención por parte del IVACE que supera los 10.000 euros 

El punto de carga para los coches eléctricos estará situado   
en las inmediaciones del centro de salud del municipio
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 ITema del mes 

Cerca de 500 vehículos salen a la calle 
para reclamar más espigones en Moncofa

C erca de 500 vehículos 
salieron a la calle en pro-
testa para reivindicar a la 
Dirección General de 

Costas que, de una vez por 
todas, actúe y ejecute los proyec-
tos diseñados para el litoral de 
Moncofa. Los vehículos realiza-
ron un recorrido que transcu-
rrió por la avenida Mare 
Nostrum hasta la urbanización 
La Torre-Camí Cabres. También 
hubo vecinos y visitantes que 
apoyaron esta manifestación 
desde los balcones de sus vivien-
das, con pancartas, y muchos 
siguieron la protesta a  pie de 
calle. Todos ellos con idéntica 
finalidad: la construcción de los 
espigones. 

Al respecto, el alcalde de la 
localidad, Wences Alós, es tajan-
te: «El litoral de Moncofa no 
puede esperar más, la inacción 
del Gobierno de España está 
propiciando que poco a poco 
vayamos quedándonos sin lito-
ral». El primer edil de Moncofa 
aseguró, tras la manifestación, 
que «la voz de Moncofa ha sido 
unánime porque nuestra reivin-
dicación de que el Gobierno ini-
cie ya las obras de los espigones 
es justa». Esta demanda ha 
aunado en Moncofa a todos los 
grupos políticos y asociaciones 
de vecinos. Por lo que el alcalde 
agradece a todos «que hayan 
protagonizado una moviliza-
ción tranquila y sin incidentes». 

José María Andrés, primer 

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Moncofa y las asociaciones vecinales han aunado fuerzas para esta reivindicación

El paseo marítimo lleva muchos años sufriendo la entrada de agua del mar.

teniente alcalde, indica que 
«ahora es el momento de que el 
Gobierno destine 100 millones 
de euros de los fondos europeos 
y actúe en todo el litoral sur con 
una regeneración integral». 

 
LA SITUACIÓN DEL LITORAL 
La portavoz municipal socialis-
ta, Ruth Esteve, afirma que «la 
situación de nuestro litoral es 
muy grave. Por ese motivo 

hemos apoyado esta iniciativa, 
porque es una necesidad impe-
riosa, pero también hay que 
dejar claro que han pasado vein-
te años y ningún gobierno ha 
hecho nada y ha sido el actual 
Gobierno de España el que ha 
seguido tramitando estos pro-
yectos, y el mayor ejemplo es la 
regeneración del litoral de 
Almenara. Lo que sí que pedi-
mos es celeridad en la tramita-

ción, para que Moncofa tenga 
un litoral regenerado antes de 
lo previsto». 
 
UNA ACCIÓN IMPORTANTE 
El portavoz de Compromís, Raül 
Borràs, manifiesta que «el lito-
ral de la localidad necesita una 
acción importante para frenar 
la regresión. El Gobierno de 
España no ha hecho nada desde 
hace veinte años. La situación es 

muy complicada. Con las esco-
lleras no será suficiente, porque 
el cambio climático en esta 
zona marca una situación muy 
complicada, por todo ello quere-
mos un cambio de política 
desde el Estado». 

El portavoz del grupo muni-
cipal Podem Moncofa, Rafa 
Segarra, argumenta que «apoya-
mos esta manifestación aunque 
la reivindicación de la costa no 

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Moncofa, Wences Alós, y los representantes de las asociaciones de vecinos estuvieron apoyados por diputados provinciales y nacionales y senadores.

La línea de agua está cada vez más cerca de las viviendas de primera línea.
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La inacción del Gobierno de España provoca el deterioro y  la desaparición del la Torre de Biniesma. Los cuatro grupos políticos del consistorio apoyan esta reivindicación de más espigones.

La caravana de vehículos participantes en la concentración recorrió los viales más céntricos de la playa de Moncofa.

viene de ahora. El hecho de lle-
gar a este punto es el resultado 
del fracaso y la incomprensión 
de los políticos. Los vecinos esta-
mos indignados y la paciencia 
se nos está acabando. De los fon-
dos europeos deberían de hacer 
frente de estos proyectos».  

Desde las tres asociaciones de 
vecinos de la playa, que tam-
bién se volcaron en la manifes-
tación, Eleuterio Abad, presi-
dente de la Asociación Playa de 
Moncofa, revela que «nuestra 
defensa tiene su origen en la 
protección y defensa de las casas 
situadas en la primera fila de la 
playa, construidas entre los 
años treinta y cuarenta del siglo 
pasado. Se trata de un conjunto 
de construcciones que mantie-
ne unas características cultura-
les, históricas y etnológicas que 
responden a una tipología muy 
tradicional en los poblados 
marítimos de la Comunitat».  

 
UN ESPIGÓN EXENTO 
Juan Sevilla, presidente de la 
Asociación Vecinal La Torre, 
explica que «las playas al sur del 
río Belcaire solo disponen de un 
espigón exento (paralelo a la 
costa) de 180 metros frente al 
camí de Cabres, que ha protegi-
do parcialmente a la urbaniza-

ción La Torre. El resto de playa 
ha quedado expuesta de tal 
manera que en los últimos 40 
años ha perdido más de 60 
metros de costa de media ».  

Por último, el representante 
de la Asociación de Vecinos del 

Sector C, José Luis Piedrabuena, 
ha indicado que «nuestra playa  
ha sufrido un retroceso conside-
rable, aproximadamente de 23 
metros en 18 años, así como la 
desaparición de parte de la 
microrreserva natural de la 

playa de Moncofa, y por ese moti-
vo  participamos en la manifesta-
ción. Habiendo sido pacientes, 
ahora estamos indignados por el 
retraso que está acumulando la 
redacción de los proyectos de las 
obras de los espigones».

NUEVAS ACCIONES

Crearán un ente 
frente a Costas
U El alcalde de Moncofa, Wences 
Alós, se ha puesto en contacto 
con los grupos políticos del 
Ayuntamiento y las asociaciones 
vecinales para crear una platafor-
ma o comisión que delibere sobre 
la construcción de los espigones. 
De esta forma, a través de este 
medio será posible continuar con 
las reivindicaciones que piden 
una actuación sobre la estrategia 
diseñada entre el tramo de costa 
del Puerto de Castelló y el Puerto 
de Sagunto (teniendo en cuenta 
los efectos del cambio climático). 
Alós ha decidido iniciar todo este 
proceso tras el éxito de la movili-
zación reivindicativa que se llevó 
a cabo el domingo 22 de agosto. 
El primer edil ha explicado que 
«recogiendo el testigo de lo 
hablado por todos en la reunión 
previa a la manifestación, se con-
vocará otro encuentro con el 
objetivo de constituir dicha plata-
forma o comisión para así ir todos 
de la mano y poder reclamar de 
una forma activa la esperada 
construcción de los espigones». 
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Vecinos y visitantes de la playa de Moncofa, desde los balcones de sus viviendas e incluso a pie de calle, reclamaron firmemente que la Dirección General de  Costas construya los espigones en este litoral.

Opinió

E
l pasado domingo 22 de 
agosto, los vecinos y 
veraneantes de Moncofa 
salimos en masa, cerca 

de 500 vehículos, a la manifes-
tación que recorrió nuestras 
playas, exigiendo la construc-
ción de los espigones para fre-
nar la regresión y pidiendo el 
inicio de las obras de defensa 
del litoral.  

Las actuaciones están cla-
ras, las anticipaba el Estudio 
de Cantabria en el 2011: la 
construcción progresiva de 
espigones, empezando por el 
sur (Almenara) hasta Burriana. 
En el año 2015, cuando se pre-
sentó la definitiva Estrategia 
de protección del Sur de 
Castellón, considerando los 
efectos del cambio climático, 
el ámbito de actuación se 
amplió, pero la solución 

Espigones, ya
WENCES 

Alós 
 

pachos y la gente está cansada 
de ver que las obras no llegan. 

El Plan de Defensa del Litoral 
contempla más de 30 actuacio-
nes catalogadas en prioridad 
alta, media y baja, y todavía no 
se ha realizado ni una sola. La 
necesidad es acuciante y la evi-
dencia de lo mal que se está 
haciendo en el Ministerio de 
Transición Ecológica hace que 
cada vez más y más poblaciones 
salgan a la calle para denunciar 
su inacción. Inacción que provo-
ca daños irreparables en el 
patrimonio histórico, cultural y 
turístico de Castellón. 

El hartazgo de la gente es evi-

dente, en Almenara llevan años 
manifestándose, mientras que 
Nules y Moncofa han salido a la 
calle este verano y no es conse-
cuencia de los temporales, es 
debido de la lentitud con la que 
avanzan los proyectos en el 
Ministerio de Transición 
Ecológica. 

Un año después de la presen-
tación de la estrategia, en el 
2016, ya remití la solicitud al 
ministerio solicitando que el 
tramo del Grao de Moncofa 
pasara a ser considerado de 
prioridad alta. Un lustro des-
pués no solo no se ha reconside-
rado la actuación en el Grao, 
sino que están frenando las 
obras en el Camí Cabres mien-
tras las obras al norte de 
Moncofa avanzan.  

Sí, como lo leen, Costas solo 
tiene en redacción el proyecto 

seguía siendo la misma: la cons-
trucción de espigones para fre-
nar la regresión ante los efectos 
del cambio climático, pero tam-
bién ante los efectos de los puer-
tos de Castelló y Burriana.  

Han pasado 10 años y todavía 
nada, parece ser que en 
Almenara empezaran pronto las 
obras, pero la mayoría de las 
poblaciones todavía continua-
mos a la espera después de años 
de reivindicaciones en los des-

de un tramo de ¡menos de un 
kilómetro de longitud de los 
casi cinco con los que cuenta 
nuestro litoral! Diez años de 
espera para un proyecto que 
contempla solo una pequeña 
parte de nuestro litoral y que 
ahora se ve paralizado porque 
Costas considera que se debe 
de trazar un nuevo deslinde de 
la línea del mar, una línea que 
ha avanzado continuamente 
por su parálisis en la defensa 
del litoral.  

Se ha mostrado una unión 
en defensa de una reivindica-
ción común, la construcción 
de espigones, que nos va a dar 
la llave de la victoria, porque 
el pueblo de Moncofa unido 
llegará donde tenga que llegar 
para conseguir que el Estado 
asuma sus obligaciones en 
defensa de su litoral.
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  NUEVOS SERVICIOS 
DE MEDICINA ESTÉTICA

Bótox, Ácido Hialurónico, Lip Lift, 

Bichectomía,  Arrugas faciales, 

Masculinización facial, Rinomodelación, 

Peelings, Tratamiento de la celulitis, 

Rejuvenecimiento de manos, Sudoración excesiva

Camí La Vall, 43 Bajo. 12593 Moncofa (Castellón)          info@tenadental.com

964 580 094          683 409 994        www.tenadental.com

Aquesta electrolinera estarà ubicada en en les inmediacions del centre de salut per a ser utilitzada per qualsevol usuari.

El municipi tindrà la primera 
electrolinera abans de l’any 2022

L ’Ajuntament construirà 
abans de final d’any la pri-
mera electrolinera al 
poble, situada als voltants 

del centre de salut. Aquesta serà 
una instal·lació possible gràcies 
a la notificació oficial d’una sub-
venció de 10.612,80 euros, que 
servirà per a realitzar una inver-
sió total de 13.266 euros, per a 
instal·lar un punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics. 

José María Andrés, primer 
tinent d’alcalde de Moncofa, res-
ponsable de la tramitació de les 
subvencions, ha assegurat que 

L’ Ajuntament ha aprovat en el ple una bonificació de l’impost de vehicles elèctrics del 75% 

«disposarem d’una electrolinera 
al poble abans que acabe l’any 
perquè cada vegada hi ha més 
gent amb vehicles elèctrics tant 
entre els nostres veïns com 
entre la gent que ens visita, 
especialment a l’estiu». 

Aquesta infraestructura és 
una altra mostra més de l’apos-
ta de l’equip de govern que lide-
ra Wences Alós per les políti-
ques verdes, que ajuden a conta-
minar menys i faciliten que tots 
puguem ser més respectuosos 
amb el medi ambient. 

Cal destacar que aquesta 

L’Ajuntament instal·la un 
tercer parc caní prop de  
la zona del polifuncional

L’Ajuntament instal·larà un 
nou parc caní al costat del 
polifuncional. Aquesta cons-
trucció pretén donar servei a 
tots els veïns i visitants del 
municipi que tenen mascotes. 
D’aquesta manera, el consisto-
ri tindrà ja tres parcs on els 
propietaris de gossos puguen 
portar-los i que els animals 
puguen fer exercici en un 
espai segur i adequat. 

Mª Carmen Ferri, regidora 
de Sanitat, ha explicat que 
«aquest nou parc té una super-
fície aproximada de 640 
metres quadrats, amb ele-
ments d’agilitat perquè els ani-
mals puguen realitzar exercici 
i tinguen tots els serveis que 
necessiten. A més, també gau-
dirà d’una zona d’ombra natu-
ral perquè, tant els propietaris 
com les seues mascotes 

puguen estar a gust». Així, 
Moncofa disposarà de tres 
parcs canins al municipi per-
què ja compta amb altres dos a 
la zona de la platja. Aquest ter-
cer serà a prop del casc urbà, 
concretament en un solar pro-
pietat del consistori al costat 
de l’polifuncional. 

L’espai en qüestió és una 
zona amb gran ombratge natu-
ral, amb molta arbreda. El 
parc comptarà amb cinc ele-
ments d’agility i oferirà tots els 
serveis que necessiten els ani-
mals, com una font adaptada, 
porta doble de seguretat, porta 
pel manteniment o papereres. 
De fet, la regidora de Sanitat 
està «en constant contacte 
amb l’Associació Gossos Sense 
Sostre, perquè ells també ens 
traslladaran les seves idees i 
propostes». 

El nou parc caní també disposarà d’una zona d’ombra natural.

línia d’ajudes per a millorar 
l’eficàcia energètica en els ser-
veis públics pertanyen a 
l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(Ivace) de la Generalitat. 

Amb aquest canvi, 
l’Ajuntament pretén promoure 
un nou model de circulació, per 
això mateix ha decidit ampliar 
la bonificació que aplica en 
l’impost de circulació als pro-
pietaris tant de vehicles elèc-
trics com híbrids. Els vehicles 
elèctrics en concret tindran una 
bonificació del 75%. 

 IMunicipal
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Aquesta millora afecta al carrer Vicente Ramón Alós i a l’avinguda Ramón i Cajal.

Millora de la xarxa de clavegueram als 
carrers Vte. Ramón Alós i Ramón i Cajal

 

L’Ajuntament de Moncofa inver-
tirà 39.559,99 euros en la millo-
ra de la xarxa de clavegueram 
del municipi, concretament a 
l’avinguda Ramón i Cajal i el 
carrer Vicente Ramón Alós. Es 
tracta d’una inversió aprofitant 
una línia d’ajudes procedents 

de la zona, ja que aquesta xarxa 
es troba molt deteriorada. Són 
obres que no es veuen, però que 
són imprescindibles per a 
garantir la qualitat de vida dels 
residents». 

De fet, l’Ajuntament de 
Moncofa està fent una aposta 
molt important per millorar la 
xarxa de clavegueram al muni-
cipi, com ho demostra el fet 
d’adjudicar en el ple d’aquest 
mes de juliol el projecte amb el 
pressupost més important dels 
últims anys. Es tracta d’una 
obra de prop de 600.000 euros 
per millorar el clavegueram als 
carrers Almirante Cervera i 
carrer Peruga, que requereixen 
des de fa temps una gran reno-
vació per millorar els serveis 
dels veïns de la zona.  

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha afegit que 
«aquesta inversió en la xarxa de 
clavegueram es suma a totes les 
que hem fet i les que ja tenim 
programades per al 2021».

Moncofa compta amb 
una subvenció per a 
millorar l’alumbrat públic
L’Ajuntament ha aconseguit 
una subvenció de 149.602 
euros per a renovar les ins-
tal·lacions existents d’enllume-
nat públic exterior. Aquesta 
ajuda, confirmada ja per la 
Generalitat valenciana, és 
fruit de la bona gestió realitza-
da per l’equip de govern que 
lidera l’alcalde del municipi, 
Wences Alós. 

La subvenció té una part 
que és una ajuda reembossa-
ble bonificada a fons perdut de 
74.801 euros, mentre que la 
resta arribarà fins a 149.602 

euros. La línia d’ajudes per a 
millorar l’eficàcia energètica 
en els serveis públics és de 
l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial 
(Ivace) de la Generalitat valen-
ciana i l’Ajuntament de 
Moncofa ha de justificar abans 
del 2 de desembre la contracta-
ció d’aquest servei. José María 
Andreu, primer tinent d’alcal-
de,  ha assegurat que «gràcies a 
la feina feta per part de l’equip 
de govern, sol·licitant totes les 
subvencions, dona aquest 
tipus de fruïts positius».

Les actuals bombetes de l’alumbrat públic seràn canviades per les de LED.

 

L’avinguda Mare Nostrum de la platja comptarà am un carril bici en tot el tram.

Un carril bici transcorrerà per     
tota l’avinguda Mare Nostrum 

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha fet un pas més en 
millorar la sostenibilitat i 
la qualitat de vida dels 

seus veïns i visitants, i ha projec-
tat la construcció d’un carril 
bici que transcorrerà per tota 
l’avinguda Mare Nostrum de la 
platja, La inversió prevista són 

Aquesta nova infraestructura reforçarà el potencial turístic de la platja de Moncofa

80.000 euros. 
L’alcalde de Moncofa, 

Wences Alós, ha manifestat que 
«aquest projecte és una mostra 
més als ja realitzats, que tenen 
com a finalitat una vida més 
saludable i sostenible. I vull des-
tacar que construir un carril 
bici a la principal avinguda de 

la platja supondrà un canvi 
quantitatiu molt important per 
la façana litoral». 

 
PLA DE MOBILITAT 
Alós recorda que aquest projec-
te «l’estem estudiant durant 
molts anys. De fet, està inclòs 
dins del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible, el qual estableix que 
és assumible tota la zona d’apar-
cament que desapareixerà». Per 
al primer edil, ara per ara el 
focus és oferir al turista i visi-
tant una visió de platja sosteni-
ble i, per aquest motiu, «creiem 
que turísticament serà un gran 
potencial per al nostre litoral, ja 
que a les zones on no hi ha habi-
tatges es podrà veure la platja, 
serà molt atractiu». 

 
ESPAIS PER APARCAR 
Encara que es pot assumir la 
manca d’aparcament, el consis-
tori ha contactat amb diversos 
propietaris de solars per a con-
vertir-los en espais públics i, 
d’aquesta manera, fins i tot 
s’ampliaràn les zones d’estacio-
nament de vehicles. Finalment, 
cal afegir que els treballs estan 
previstos que comencen després 
de l’estiu, d’aquesta manera 
s’evitaràn problemes a les perso-
nes que diàriament transcorren 
per aquest vial, que és el més 
important de la platja. «La 
intenció és que els treballs s’ini-
cien en l’últim trimestre de 
l’any», afegeix l’alcalde.

 

La Conselleria de Sanitat 
col·loca una carpa al 
centre de salut del poble
La Conselleria de Sanitat ha 
atès la sol·licitud que li va fer 
l’Ajuntament de Moncofa i ha 
posat una carpa a l’exterior de 
l’ambulatori per evitar que la 
gent que espera a ser atesa 
haja d’estar sota el sol durant 
el que queda de l’estiu 

Mª Carmen Ferri, regidora 
de Sanitat, ha explicat que 
«des de l’Ajuntament vam 
demanar a la Conselleria de 
Sanitat que posara un ombrat-
ge a l’ambulatori del poble, ja 
que l’ombratge del pàrquing 

no era el més adequat i ara, a 
l’estiu, és inhumà estar el 
temps d’espera aguantant el 
sol i la calor fora de l’ambula-
tori. Aquesta setmana hem vist 
que s’ha procedit per part de 
Sanitat a posar una carpa, per 
la qual cosa ens alegrem que 
hagen escoltat la nostra peti-
ció i així fer més fàcil l’espera 
dels nostres veïns».  

L’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, pensa que «és el 
mínim que podia fer la 
Conselleria de Sanitat».

Els usuaris del centre de salut poden resguardar-se del sol baix la carpa.

 

del Pla Reactivem Castelló 
Obres, de la Diputació de 
Castelló. 

José María Andrés, primer 
tinent d’alcalde de Moncofa, ha 
explicat que «es tracta d’una 
actuació molt necessària per tal 
de millorar els serveis dels veïns 
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La gasolinera es troba ubicada estratègicament a l’exida del poble de Moncofa.

Les Cooperatives Rural Moncofa i Soex-2 
tenen una gasolinera per a socis i usuaris

  

Les cooperatives locals Rural 
Moncofa i Soex-2 compten amb 
una gasolinera propia, un pro-
jecte conjunt que ens va perme-
tre endinsar-nos en el feroç mer-
cat dels carburants. 

La gasolinera està a disposi-
ció del públic en general, pero 
són els socis i sòcies de les dues 
cooperatives els que es benefi-
cien de ventajes especials 
només per la seua condició de 
soci: sis cèntims de descompte 
per litre de combustible repos-
tat suposen més de tres euros 
per depòsit,  un factor a tindre 
en compte en l’estalvi. 

Aquest descompte és clar i 
efectiu al moment. Per posar un 

exemple, si una persona posa 20 
euros, que equivalen a vora 15 
litres de carburant, a l’haver-se 
identificat correctament com a 
soci/a, de seguida rebrà un litre 
de més de forma totalment gra-
tuïta. És així de senzill. 

Des de que es va obrir i fins 
l’últim exercici tancat, aquesta 
línia de negoci ha mantés una 
dinámica de resultats positius 
estable, però hi ha una part 
important del col·lectiu societa-
ri de les dos cooperatives que 
encara no fa ús d’aquest servei, 
bé per desconeixement o per 
costum, i «necessitem una 
major afluència de socis perquè 
el seu creixement repercuteixca 

en benefici de tots i puguem 
ajustar, més si cap, el preu dels 
carburants».  

«Aprofitem aquestes línies 
per a convidar a aquells socis i 
sòcies que encara no han usat la 
gasolinera o tenen problemes 
per a fer-ho, al fet que s’acosten 
al magatzem de subministra-
ments Rural Moncofa, i un dels 
nostres operaris els acom-
panyarà en el seu proveïment 
de carburant, així podran com-
provar en primera persona la 
senzillesa del procés. Volem afa-
vorir una major afluència de 
socis i sòcies perquè junts propi-
ciem el creixement de la nostra 
gasolinera», destaquen.

La qualitat de les platges compta 
amb l’aval dels banyistes i usuaris 

E n la recta final de l’època 
estival, des de la 
Regidoria de Platges 
expressen la satisfacció 

de que l’estiu ha transcorregut 
amb la normalitat esperada. 
Pedro Sales, regidor de Platges, 
ha manifestat que, «des de prin-
cipis del mes de juny, que és 
quan es van instal·lar totes les 
infraestructuas i serveis a les 
platges, com passarel·les de 
fusta, dutxes, sombrajes... no hi 
ha hagut cap contratemps. 
També s’ha dut a terme una 
neteja diària de tot el litoral, 
per evitar qualsevol tipus 
d’objecte, que poguera provocar 
algun problema als usuaris de 
les platges». 

Els banyistes han complit 
totes les mesures adoptades per 
la Conselleria de Sanitat i «cada 
dia l’afluència d’usuaris ha estat 
extraordinària. Les analítiques 
de l’aigua en els diferents punts 
assignats han donat resultats 
satisfactoris i els banyistes han 
avalat la qualitat de l’aigua a les 
sis platges, una valoració molt 
important per seguir obtenint 
guardons turístics», revela. 

A principis de juny es van instal·lar totes les infraestructures turístiques a les sis platges 

Per la seua banda, Lola Alós, 
regidora de Turisme, indica que 
«durant tot l’estiu, la Tourist 
Info de la platja ha oferit infor-
mació a centenars de turistes i 
visitants, que han volgut conéi-
xer de primera mà el ventall de 
possibilitats turístiques que ofe-
reix Moncofa en la seva època 
estival». L’alcalde, Wences Alós, 
afegeix que «les regidories de 

Els socorristes realitzen 
més de 300 serveis en els 
mesos de juliol i agost

A falta d’uns dies perquè fina-
litze la campanya estival pel 
que fa al control i vigilància de 
platges, es pot dir que ha estat 
un estiu relativament tran-
quil. Cal apuntar que fins a 
mitjans del mes d’agost, 
l’equip de socorristes ha efec-
tuat 306 cures per picada de 
meduses, 25 ferides, tres lipotí-
mies, 7 picades de peix aranya, 
4 rescats i, fora de l’àmbit de la 
mar, s’han requerit 4 assistèn-
cies pel 112. Dins del seu orga-
nigrama de treball diari  

també estan els diversos simu-
lacres realitzats en la tempora-
da estival. 

D’altra banda, cal destacar 
la infrestructura de l’empresa 
Provita, que és la que està al 
capdavant de la vigilància i 
socorrisme de les sis platges de 
Moncofa, que sumen 16 soco-
rristes, dos patrons, dos tèc-
nics emergències que són con-
ductors d’ambulància, una 
ambulància, una coordinado-
ra motoacúatica i també una 
embarcació.

Imatge d’un dels simulacres realitzats aquest estiu pel servei de socorrisme.

Platges i Turisme han treballat 
de valent perquè els banyistes i 
turistes gaudisquen dels seus 
dies de descans en aquesta 
platja. I el treball constant és 
sempre efectiu, en aquest cas ho 
demostren totes les xifres que 
obtenim d’enquestes i analíti-
ques, que no poden ser millor, 
però vull reiterar que tot es 
degut a la constància».

Des de principis d’estiu, els banyistes han ocupat per complet les platges.
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La playa se transformó, por unos días, en Ibiza, ya que 
albergó una feria de estilo ibicenco, que contó con la 
presencia de las autoridades municipales, encabezadas 
por el alcalde, Wences Alós, la concejala de Fiestas, Mª 
Teresa Alemany, así como la reina Ester Julià.

U LA PLAYA ALBERGÓ           
OTRA EDICIÓN  DE SU   
PARTICULAR FERIA IBICENCA

 

Un buen número de librerías, escritores y editoriales se 
dieron cita en la feria del libro que se ha llevado a cabo 
en pleno paseo marítimo. La concejala de Cultura, Ana 
Gracia, acompañada por miembros de la corporación 
municipal y la reina de fiestas, visitaron el evento.

U EL PASEO MARÍTIMO             
ES EL ESCENARIO DE UNA 
NUEVA FERIA DEL LIBRO

 

El MAC triunfa un año más con unos 
espectáculos que son pura diversión

L a lluvia empañó el final 
de esta edición de MAC, ya 
que se suspendió la últi-
ma jornada. No obstante, 

las tres primeras jornadas fue-
ron todo un éxito, ya que conta-
ron con un buen número de 
asistentes, quienes colocados en 
sillas y cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios, completa-
ron el aforo que permitía el 
escenario elegido, la plaza Na 
Violant d’Hongría. 

Los espectáculos de este año, 
ofrecidos por las compañías 
Kambahiota, con la obra La 
Coquette;  La Finestra del nou 
circ, con su función The Troupers; 
y Arritmados, con su Reparte 
Amor, fueron del agrado de 
todos los niños y niñas que, 
junto a sus familias, acudieron 
a las tres jornadas. El domingo 
29 de agosto estaba previsto el 
espectáculo Karpaty, de la com-
pañía La Troupe de Malabó, 
pero la mala climatología que 
reinó por la tarde hizo que se 
suspendiera. 

Ana Gracia, edila de Cultura, 
señala que «ha sido una verda-
dera lástima que no se haya 
podido celebrar el último espec-
táculo, pero al memos me 
quedo con la satisfacción de que 
después de un año de ausencia 
por la pandemia sanitaria, este 
año hemos recuperado MAC-
Moncofa al Carrer y espero que 
de cara al próximo verano haya-
mos olvidado por completo el 
covid y se pueda elaborar una 
programación más completa y 
más arraigada a MAC, que no es 
otra que el teatro itinerante por 
la zona centro de la playa, que 
tanto éxito nos da siempre».

La plaza Na Violant d’Hongría ha sido el escenario donde se han llevado a cabo los tres espectáculos, ya que la última jornada se suspendió por la climatología
 

La compañía Kambahiota ofreció  el espectáculo ‘La Coquette’ el primer día.

 La compañía Arritmados ofreció el 28 de agosto el espectáculo ‘Reparte Amor’.

La Finestra del nou circ llevó a cabo con éxito su función ‘The Trouppers’.

Todos los actos han contado con la presencia de muchos asistentes.
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U INICIATIVA TURÍSTICA I COMERCIAL A LA PLATJA
L’Ajuntament de Moncofa, conjuntament amb Comerços Moncofa, ha dut 
a terme la Fira Comerç d’Estiu a la platja amb l’objectiu de dinamitzar els 
comerços locals i promoure més vendes aprofitant l’arribada de milers de 
visitants en aquest mes d’agost. La regidora de Comerç, Lola Alós, ha mani-
festat que «des de l’Ajuntament estem donant suport a totes les iniciatives 
que presenten els comerços de Moncofa, perque pensem que hi ha que 
ajudar-los, degut a que estan passant un temps molt difícil».

 

U CONCERT EN PLENA NATURA A LA PLATJA DE L’ESTANYOL
La platja de l’Estanyol va tornar a comptar amb el III Concert Natural Music 
Lluna Plena a l’Estanyol’. Aquest esdeveniment musical, organitzat per la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Moncofa, va comptar amb la 
presència de quatre músics instrumentalistes, que van dur a terme un con-
cert on van interpretar temes clàssics de Bach, Mozart, Boccherini, bandes 
sonores de Morricone, Beatles, el clàssic  ‘O sole mio’ i tangos. Ana Gracia, 
regidora de Cultura, ha manifestat que «un any més va ser un concert molt 
agradable, amb el mar de fons, que va comptar amb un públic que des del 
primer moment va gaudir en cadascuna de les interpretacions».

Les sales María Sorolla i Pleamar 
han exposat obres de gran nivell

D urant els mesos de 
juliol i agost, la platja 
de Moncofa ha estat 
envoltada d’un bon 

nombre de propostes culturals, 
i un dels millors exemples ha 
estat la programació de les 
exposicions que s’han celebrat a 
les sales. En primer lloc, la sala 
Maria Sorolla ha comptat amb 
tres exposicions de gran nivell, 
com han estat la d’Arturo 
Doñate, Biot i Santiago Bono. 

La comissària d’aquesta sala 
d’exposició, Gabriela Alemany, 
que suma gran experiència en 
la matèria, ha manifestat que 
«aquest estiu hem tingut la sort 
de comptar amb tres exposi-
cions dignes d’estar presents a 
les millors sales d’Espanya. Estic 
orgullosa i satisfeta del gran 
nivell que hem pogut oferir  a 
tots els veïns i visitants que 
s’han acostat fins a aquesta sala 
per contemplar-les». 

Per la seua banda, la sala 
Pleamar ha oferit una progra-
mació més extensa, ja que des 
de principis del mes de juny 
han anat passant artistes que 
han pogut exposar els seus tre-

La localitat ha sigut testimoni de màgnifics treballs d’un bon nombre artistes

La sala d’exposicions María Sorolla ha comptat amb els treballs realizats en ceràmica per l’artista Santiago Bono.

 

balls durant set dies i tots han 
comptat amb la presència d’un 
nombrós públic amant de les 
arts gràfiques. 

Ana Gracia, regidora de 
Cultural, ha manifestat que «les 
dos sales d’exposicions que 
tenim a la platja són un refe-
rent, perquè any rere any fem 
un esforç per comptar amb 

artistes de reconegut nivell». 
Per la seva banda, l’alcalde de 

Moncofa, Wences Alós, ha afegit 
que «anem pel bon camí, que no 
és altre que la platja de Moncofa 
no només sigue coneguda pel 
sol i la platja, sinó també per la 
seua programació cultural, en 
la que s’ofereixen atractives e 
interesants exposicions». 

La sala Plenamar ha comptat amb diverses exposicions durant l’estiu. 
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Opinió

E
n este número del 
Crònica se’ns amontonen 
els temes amb un regust 
amarg; tenim motius de 

preocupació i tenim pregun-
tes. Preguntes que reclamen 
respostes i projectes  resolu-
tius  urgents. No ens serveixen 
les respostes evasives --tibies--, 
volem respostes i solucions 
enquadrades dins d’un marc 
ideològic igualitari, demo-
cràtic, ecologista i universal, 
que tinguen com objectiu el 
respecte als drets humans i,  
sobretot, el respecte als drets 
humans de la meitat de la 
població més castigada i vulne-
rable, que som les dones. 

Vam començar l’article 
plantejant-nos fer una anàlisi 
de tots els canvis que han apor-
tat les dones atletes en estes 
últimes olimpiades celebrades 

El meu cos és meu
ASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS  

DE MONCOFA

han donat una dosi important 
d’optimisme i ens han confir-
mat que la solidaritat i sororitat 
entre nosaltres està creixent, 
com ho demostra la cantant 
Pink. Pink va donar el seu 
suport a l’equip de jugadores de 
balonmano  oferint-se a pagar la 
multa imposada pel COI. 

 
SILENCI CÒMPLICE 
Però este cop d’optimisme va 
durar poc, perquè els assassi-
nats de dones han seguit crei-
xent de forma dramàtica i alar-
mant amb el silenci còmplice 
dels mitjans de comunicació, 
l’absència de declaracions i de 

mesures urgents del Ministeri 
d’Igualtat. 

Estos últims dies, el terror ha 
invaït les xarxes socials de les 
dones feministes, hem vist una 
vegada més com els interessos 
econòmics de les grans corpora-
cions financeres del neolibera-
lisme internacional abandonen 
un país després d’espoliar-lo, 
deixant a la seua sort a les dones 
afganes i a la resta de la pobla-
ció de l’Afganistan,  front a la 
marea negra del fonamentalisme  
religiós, que tan bé creix en els 
seus caldos de cultiu. 

 
LLISTA DE PROHIBICIONS 
Anem sobrades d’informació,  
coneixem la llarga llista de 
prohibicions que imposaran a 
les dones i les abocarà al suïcidi 
o a la mort en vida i que conver-
tirà als homens en carcellers 

en juliol i agost a Tòkio. Elles 
han donat exemple de valentia 
a l’enfrontar-se i trencar normes 
ràncies, obsoletes i masclistes 
imposades pel Comité Olímpic 
Internacional (COI), composat 
majoritàriament per homes. 
Normes que perpetuen els este-
reotips i rols de les societats 
patriarcals i que hipersexualit-
zen i mercantilitzen els cossos i 
la vida de les dones. 

Les dones olímpiques ens 

vigilats. Hem fet propostes: un 
corridor humanitari. Traguem 
a totes les dones de 
l’Afganistan. Traguem a les 
maltractades de la seua casa! 
Fugim! Hem de fugir sempre, 
hi ha un lloc en la terra per a 
nosaltres? 

 
EN OCCIDENT ENS DESPULLEN  
I EN ORIENT ENS TAPEN 
Dos exemples clars: el minibi-
kini de les dones olímpiques i 
el burka de les dones afganes. 
Una reivindicació present en 
l’agenda feminista des de fa 
quasi dos segles és el dret de 
les dones a manar del nostre 
cos i una pancarta sempre pre-
sent en les manifestacions del 
25 de novembre (Dia 
Internacional Contra la 
Violència Contra les Dones) és 
ésta: El meu cos és meu.

La platja de Moncofa celebra les festes  
de Sant Roc marcades per la pandèmia
Els actes celebrats en la setmana festiva s’han caracteritzat per la música en directe, les activitats infantils, la cultura i la religió

L a platja de Moncofa ha 
celebrat unes festes mar-
cades per la pandèmia 
sanitària i tots els actes 

que s’han celebrat han comptat 
amb l’aforament controlat. Tots 
s’han dut a terme a l’aire lliure 
per evitar el màxim els contagis. 

Maria Teresa Alemany, regi-
dora de Festes, ha manifestat 
que «en aquesta edició de les fes-
tes de Sant Roc, la programació 
s’ha centrat amb actes musicals, 
culturals, religiosos i infantils, 
ja que per les restriccions 
sanitàries no s’han pogut fer 
actes taurins». La veritat és que 
«és d’agrair la comprensió que 
han tingut tots els assistents als 
actes programats, que sempre 
han complit amb les mesures de 
distància i portar en tot 
moment la mascareta». 

Entre els actes a destacar ha 
estat el concert en acústic que 
va oferir el cantant local 
Gustavo Paradís, que va estar 

El mag local ‘Carolus’ va fer gaudir a tots els xiquets i xiquetes amb molta magia. Les autoritats locals van estar a la missa en honor a Sant Roc a l’ermita.

El cantant local Gustavo Paradís, acompanyat per un grup de músics, va oferir un concert en acústic. L’actuació flamenca, que al mateix temps va ser benèfica, va estar digna de ser recordada.  

acompanyat per quatre músics 
instrumentalistes i que va reu-
nir un bon nombre de segui-
dors. L’actuació flamenca, que 
va ser de caràcter solidari amb 
l’Associació Local Contra el 
Càncer, tampoc va defraudar, 
sobretot pel bon fer de les joves 
balladores, ballador i el grup de 
guitarra i percussió. La vesprada 
infantil amb el mag local 

Carolus, va congregar a la plaça 
Na Violant d’Hongria a un bon 
nombre de nens i nenes, que no 
van voler perdre’s l’actuació.  

 
L’ERMITA DE LA PLATJA 
La missa en honor a Sant Roc a 
l’ermita de la platja, que va ofi-
ciar el retor local Jesús Vilar, va 
comptar amb la presència de les 
autoritats locals, encapçalades 

per l’alcalde, Wences Alós, així 
com de la reina de les festes, 
Ester Julià, i per membres de la 
corporació municipal. El cor 
parroquial Santa Maria 
Magdalena va ser l’encarregat 
de posar la nota musical religio-
sa en aquest esdeveniment, que 
va comptar amb nombrosos feli-
gresos. Alós ha manifestat que, 
«amb les mesures sanitàries 

actuals, no s’ha pogut celebrar 
una setmana de festes amb tots 
els actes tradicionals, perquè 
hem volgut evitar al màxim una 
afluència massiva de persones, 
perquè, com he dit sempre, la 
salut està per sobre de tot i hem 
evitar més contagis». 

Des de el consistori s’espera 
que per a les festes de 2022 
torne la programació habitual. 
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 ILa veu dels veïns 

Aquel juvenil del Moncofa CF

S e cumplen 50 años de la 
gesta que hizo un grupo 
de amigos que conforma-
ban la plantilla del 

Moncofa CF en la categoría juve-
nil en la temporada 1971-72. El 
equipo alcanzó la gloria ascen-
diendo a la categoría Nacional 
de Juveniles. 

Era una plantilla en la que 
no había jugadores, sino ami-
gos, y el fruto no fue otro que 
hacer una excelente campaña, 
en la que no solo ascendieron, 
sino que también tuvieron al 
portero menos goleado 
(Zamora) de la liga, con Eugenio 
Sanz bajo los palos, que partido 
tras partido fue haciéndose 
grande y al mismo tiempo la 
portería más pequeña. Una de 
las anécdotas en esa temporada 
es que Sanz, conocido como 
Beethoveen, vestía con una elásti-
ca con una señal de prohibido, 
en referencia que era casi impo-
sible que un balón besara la red. 

Pero, aunque el cancerbero 
fue una pieza clave, no menos lo 
fueron otros componentes. En 
la defensa, José Franch, Manolo 
Romero y José Palmer eran un 
frontón, donde los delanteros 
de los equipos contrincantes se 
desquiciaban en cada una de las 
jugadas que intentaban para lle-
gar al área de Sanz. En el centro 
del campo estaba José Martínez 
Cubano, un jabato que tenía al 
lado a su lugarteniente José 
Vicente Isach. Ambos se encar-
gaban de nutrir a los extremos, 
Antonio Luque, Ignacio 
Martínez, Vicente Espinós y 
Agustino, y estos bombeaban los 
balones a la delantera que esta-
ba compuesta por Paco Julià 
Ratero y Vicente Paradís Sombra, 
para rematar la jugada en gol. 
Junto a estos jugadores había 
una plantilla totalmente impli-
cada y, sobre todo, un entrena-
dor como José Ferrando Pepet 
d’Angeleta, quien desde el primer 
día creyó en esta plantilla. 

                                           Por Miquel Sánchez

En la imagen aparecen, Eugenio Sanz, Manuel Romero, José Franch, José 
Martínez, José Vicente Isach,  José Ferrando ‘Pepet’, Agustí Muñoz, Vicente 
Paradís, José Aymerich, Francisco Julià, Antonio Luque, Ramón Franch, 
José Castell, Juan Enrique Mullor, Ignacio Martínez y Vicente Flich.

Tal como relata José 
Martínez, «éramos una gran 
familia, el compañerismo esta-
ba por encima de todos; salvo 
Agustino y Palmer, el resto de 
jugadores éramos de Moncofa. 
La verdad es que fue una horna-
da que dejamos una bonita his-
toria para todos los aficionados 
al fútbol, sobre todo para los 
centenares de moncoferos que 
domingo tras domingo acudían 
al campo de fútbol para vernos 
jugar y disfrutaban en cada uno 
de los partidos». «Con el público 
ya teníamos mucho ganado, 
pero no quiero dejar de resaltar 
el gran trabajo que hizo el equi-
po comandado por el mito  Pepet 
d’Angeleta, que además de ser 
una bellísima persona, nos 
metió el fútbol en el cuerpo y 
nos lo creímos. Por todo ello fui-
mos campeones y ascendimos, 
no antes de haber ganado a un 
todo poderoso Burriana, que fue 
el campeón del otro grupo y la 
finalísima de campeones al 
Utiel», argumenta. 

Por su parte, Pepe Franch 
destaca de aquella plantilla que, 
«cuando marcábamos el primer 
gol, ya sabíamos que íbamos a 
ganar el partido». El portero 
Sanz siempre fue muy inquieto, 
perfeccionista, y no le temblaba 
la lengua para decir a cualquier 
compañero lo que tenía que 
hacer o el espacio del terreno de 
juego que tenía que controlar e 
incluso, en ocasiones, en el ves-
tuario era el que llevaba la voz 
cantante, porque realmente es 
el que mejor veía el juego de su 
equipo y del contrario. 

 
EL PRINCIPAL RIVAL 
Futbolísticamente hablando, el 
rival siempre fue la UDE de la 
Vall d’Uixó, un equipo que a 
priori tenía mucha mejor plan-
tilla y durante las campañas que 
coincidieron, sus enfrentamien-
tos eran más que derbis. Vicente 
Paradís recuerda que «en esa 
temporada les ganamos 1-2 en 
su campo y en el partido de 
vuelta, perdiendo 0-1, les 

remontamos y ganamos el parti-
do 2-1. Nosotros perdimos el 
último partido de la temporada 
en Utiel y la UDE solo perdió el 
doble enfrentamiento contra el 
Moncofa CF». 
 
MOTIVACIÓN 
Eugenio Sanz destaca que en un 
partido que «jugábamos contra 
el Saguntino en el campo del 
Romeu, en Sagunto, íbamos per-
diendo 1-0 y en el descanso les 
motivé de tal manera que en el 
segundo tiempo les metimos 
seis goles, quedando 1-6». 

Este grupo de jugadores han 
querido recordar que tenían 
que haber subido en la tempora-
da 1970-71, ya que hicieron un 
curso inmaculado, pero en el 
último partido jugando contra 
el Estudiantes en Segorbe les 
hicieron el robo del siglo. «Los par-
tidos eran de cuarenta minutos 
cada parte y con un punto tenía-
mos suficiente, y con 1-1 el árbi-
tro alargó el segundo tiempo 
hasta los cincuenta minutos, 
mejor dicho, hasta que no nos 
marcaron el segundo gol no dio 
por finalizado el encuentro», 
revelan. Y dicen que tenían que 
subir en esa temporada porque 
a la siguiente, que es cuando se 
obtuvo el ascenso, por edad ya 
no podían jugar en la categoría 
juvenil y no pudieron disfrutar 
jugando con equipos como el 
Valencia, Castellón, Acero... 

 
UNA GRAN HISTORIA 
En definitiva, hace 50 años 
Moncofa contó con un gran 
equipo en la categoría juvenil, 
que nutrió al primer equipo, 
que también tenía una gran 
plantilla. Siempre quedará en el 
recuerdo que este grupo de ami-
gos con un visionario como 
entrenador lograron hacer una 
gran afición en el pueblo, al 
mismo tiempo que dejaron al 
juvenil del Moncofa CF en la 
máxima categoría nacional.

U Los exjugadores aún 
recuerdan cómo se 
gestó el ascenso 50 años 
después de  aquella 
gran temporada

Imagen del 2002, con la presencia, por orden numérico de ‘Cartagenero’, José Ferrando, José Claramunt --exjugador del 
Valencia--, Eugenio Sanz, Manuel Romero, José Manuel Pauner, Agustí Muñoz, Antonio Franch, José Martínez, Vicente Canós, 
José Franch, Manuel Martí, Vicent Canós, Francisco Sales, Vicente Espinós, Ramón Franch, Francisco Julià, José Vicente Isach, 
Antonio Luque, José Castell, Juan Enrique Mullor, Ignacio Martínez, Vicente Flich y Vicente Paradís. 

Los exjugadores José Martínez, Vicente Paradís, José Franch y Eugenio Sanz, recuerdan las hazañas vividas aquel año.
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Durant dos díes, la Copa de l’Europa League aconsegui-
da pel Villarreal CF es va exposar en les instal·lacions del 
poliesportiu de Moncofa, on les autoritats locals i molts 
veïns van anar a veure-la i fer-se fotos.

U MONCOFA GAUDEIX AMB 
L’EUROPA LEAGUE QUE VA 
GUANYAR EL VILLARREAL CF

 

El Club de Bàsquet Moncofa ha organizat i celebrat el 
tradicional torneig 3x3, en el que han participat un total 
de 16 equips. Van jugar en el poliesportiu i en les pistes 
del Sector C. El guanyador va ser l’equip Kenny Bell

U EL CLUB DE BÀSQUET HA 
ORGANITZAT UN 3X3 AMB UN 
GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

 

Opinió

Quan parle de que a Moncofa 
hi ha gent amb poca o molt 
poca sensibilitat tinc les 
meues raons. En primer lloc, 
tinc que dir que els carrers de  
les afores estan plens de mer-
des de gossos, hi ha qui trau 
residus o millor dit, trastos i 
deixalles, i els amuntega al 
costat dels contenidors, quan 
de tots és sabut que hi ha uns 
díes en concret per a trau-
re’ls, però a més a més, també 
hi ha el servei del consorci de 
residus, que a Moncofa treba-
lla els dilluns i en la platja el 
dimarts, però així i tot, tras-
tos al carrer. També hi ha qui 
tira la escombraria domèstica 
quan li ve en gana, sense pen-
sar que pot molestar als veïns 
que viuen prop dels conteni-
dors. També fan acte de 
presència els vàndals, cre-
mant contenidors i palmeres 
i fent destrosses per tot arreu. 

També estan els que 
creuen que els carrers són un 
circuit de velocitat i si no es 
frena algun dia passarà una 
desgràcia. El vallat del parc 
del Camí Vilavella està des-
trossat, perque com el qui el 
trenca no el paga, li peguen 
amb més força. 

Encara que he posat uns 
quants exemples per mostrar 
la poca sensibilitat que tenen 
uns quants veïns de Moncofa, 
de segur que hi ha molts 
més. Però el que hem de trac-
tar és que aquestes persones 
que pareix que els dóna tot 
igual, és donen compte que 
no van pel camí correcte, 
deuen de fixar-se amb la 
resta de ciutadania que trac-
ten de fer les coses bé, per a 
què la convivència en el 
poble seguisca sent excepcio-
nal. Perquè pense que tenim 
un gran poble.

Gent amb poca 
sensibilitat

MIQUEL 

Sánchez 

La modalitat esportiva ‘move it’ continua sent la que més inscripcions suma entre totes les activitats realitzades a l’estiu. 

La programació esportiva d’estiu a la 
platja de Moncofa conclou amb èxit

Amb l’arribada del mes de 
setembre conclou la pro-
gramació d’activitats 
esportives que, com no 

podia ser d’altra manera, ha 
estat marcada per les mesures 
sanitàries que han propiciat que 
les diferents modalitats esporti-
ves s’hagen desenvolupat en 
diversos espais, tots ells a l’aire 
lliure, amb la finalitat que abas-
tara a totes les persones intere-
ssades. Tot i així ha hagut un 
bon nombre d’inscripcions en 
les modalitats més consolida-
des, com són el move it, 
aquagym, ioga, pilates, tai-txi... 

A més, des de la Regidoria 
d’Esports van habilitar, en 
temps i hora, tots els espais per-
què les persones pogueren assis-
tir, depenent de la seua proxi-
mitat a la més propera del seu 
habitatge. La majoria de modali-
tats s’han centrat en el nucli 
urbà de la platja, així com a les 
urbanitzacions de la Torre-Camí 
Cabres i també en el Sector C-
L’Estanyol. 

 
DIVERSIFICAR ELS ESPAIS 
José Luís Isach, regidor 
d’Esports, ha manifestat que «ha 
estat un estiu complicat. Per a 
diversificar els espais hem 
comptat amb moltes inscrip-
cions i, encara que les estadísti-
ques no estan tancades, és fàcil 
pensar que el nombre de partici-
pants en les diferents modali-
tats haurà estat inferior als 
estius prepandèmia. Però supo-
se que aquesta situació també 
serà la línia en altres platges, 
perquè les mesures de distància 
i portar mascareta són difícils 
de compaginar amb l’esport, 
però, com dic, estem molt satis-
fets perquè aquest estiu sí que 
s’han pogut fer activitats espor-
tives i, en segon lloc i no menys 
important, ha estat un orgull 
per la resposta tan positiva que 
hem rebut de les persones que 

Les diferents modalitats esportives han comptat amb diferents escenaris per les zones d’habitatges de la platja durant l’estiu
 

s’han inscrit en qualsevol de les 
modalitats». 

La zona verda de Satse, en el 
cas urbà de la platja, és el lloc 
on més inscrits ha hagut. Els 
més petits s’han divertit apre-

nent o millorant la seua habili-
tat en els patins, els quals han 
acudit setmanalment a la pista 
de patinatge. I el mateix ha pa-
ssat a l’aquagym, on un grup 
d’inscrits, majoritàriament 

dones, han practicat esport dins 
de l’aigua. En l’apartat de 
l’esport de relaxació han el ioga, 
que s’ha dut a terme a la plaça 
dels Cucs, com el tai-txi i pilates 
han tingut com a escenari la 
zona verda de l’ermita de la 
platja. També cal recordar els 
cursos de multiesport i psico-
motricitat, que han sumat mol-
tes inscripcions. 

 
PRÒXIMES ACTIVITATS 
L’alcalde, Wences Alós, ha mani-
festat que «hem lliurat un estiu 
que al principi tenia expectati-
ves incertes perquè sempre hem 
estat pendents de la incidència, 
però la veritat és que s’han 
pogut realitzar amb tota norma-
litat les modalitats esportives 
programades». A partir d’ara, 
des de el área d’Esports iniciaran 
la confecció del programa d’acti-
vitats esportives per a l’hivern.

Les xiques i xics han gaudit de valent amb l’aprenentatge de patinatge. 
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PARTITS POLÍTICS

L
legadas estas fechas, es hora de 
hacer balance de la campaña 
estival. Otro año más, el verano 
ha venido marcado por la  

dichosa pandemia. Pese a ello, la 
afluencia de turistas y visitantes a 
nuestro municipio no se ha resenti-
do, lo que demuestra que Moncofa es 
un referente turístico en nuestra pro-
vincia. Desde el Ayuntamiento, siem-
pre respetando las directrices que ha 
marcado la Conselleria de Sanidad, 
hemos organizado una ambiciosa 
programación de actos festivos, cul-
turales y deportivos para que 
Moncofa siga siendo uno de los desti-
nos preferentes en nuestra provincia, 
y el balance no puede ser más que 
satisfactorio, ya que numerosos turis-
tas y visitantes han vuelto a elegir 
estas playas como destino para pasar 
sus vacaciones, lo que ha propiciado 
una ocupación durante los meses de 
julio y agosto del 100%. Esta gran 
afluencia de personas ha hecho que 
tanto la hostelería como los peque-
ños comercios hayan visto incremen-
tada su actividad, generando nume-
rosos puestos de trabajo y riqueza 
para nuestro municipio, ayudando a 
la recuperación económica después 
de este último año marcado por la  
Covid, donde muchos negocios han 
padecido las consecuencias de la pan-
demia.  Desde el Ayuntamiento siem-
pre hemos hecho un llamamiento  a 
la prudencia y prevención en todos 
los actos organizados y,  junto con el 
sentido común de todos, ha permiti-
do mantener una incidencia baja de 
casos en nuestro municipio.  

Moncofa es un referente turístico 
de primer nivel que contribuye al 
progreso de nuestro municipio, sien-
do un pilar fundamental en nuestra 
economía local, por lo que desde el 
consistorio se sigue apostando por la 
mejora continúa de nuestras playas y 
de los servicios que ofrecemos a nues-
tros visitantes. La calidad de nuestras 
playas hace que seamos el municipio 
referente del sur de la provincia de 
Castellón. Pues bien, este pilar se 
encuentra en grave peligro, ya que 
nuestras playas están en riesgo de 
desaparecer debido  a la gran regre-
sión que sufren. 

Las actuaciones para frenar esta 
regresión son claras y pasan por la 
construcción de los espigones por 
parte de costas, para defender nues-
tras playas y por ende defender nues-
tra economía local. Es por ello que el  
22 de agosto salimos en masa a la 
manifestación que recorrió nuestras 
playas exigiendo la construcción de 
los espigones. El Ministerio de 
Transición Ecológica del Gobierno de 
España no puede hacer oídos sordos y 
mirar hacia otro lado, ya que está en 
juego el futuro de todo un pueblo. 
Exigimos la protección de nuestra 
costa, ¡Espigones ya!

Finaliza la época 
estival con un 
balance muy positivo

E
l partit socialista de Moncofa 
hem asistit per donar suport a 
la manifestació pels espigons 
que va tindre lloc el diumenge 

22 d’agost, perque volem reivindicar  
la necessitat d’accelerar les actua-
cions contra la regressió  de la costa. 
En aquest sentit, volem destacar que 
amb l’actual Govern d’Espanya de 
Pedro Sánchez s’estan duent a terme 
molts projectes per frenar la regre-
ssió de la costa sud de Castelló. No 
obstant, tenim que seguir reivindi-
cant la necessitat de continuar treba-
llant en aquesta direcció  i accelerar 
les actuacions en el front litoral, «com 
s’estan fent des dels governs socialis-
tes per protegir les nostres costes».  

A més a més, cal ressaltar que 
estem veient com les actuacions en 
altres pobles com Almenara van 
avançant i ara hem de continuar tre-
ballant perque s’acceleren. 

No entenem l’actitud del Partit 
Popular, que durant els anys en que  
va governar no va promoure cap pro-
jecte per a protegir la costa de 
Moncofa. A més de que no portaren a 
terme els estudis fets en governs 
anteriors en els que es va dotar a 
Costes al voltant de 300 milions 
d’euros per fer les actuacions oportu-
nes en el litoral de Castello. Estos pro-
jectes es van guardar en un caixó, 
mostrant cap interés en portar a 
terme estos estudis i aminorant la 
partida de Costes a 64 milions. No ha 
sigut fins ara, quan governem els i les 
socialistes, que s’han iniciat les ges-
tions necessaries per a la construccio  
d’espigons en tot el litoral castello-
nenc. També es incomprensible que 
l’alcalde de Moncofa, no haja mene-
jat ni un dit en els sis anys que porta 
en el càrrec fins ara, que ja no gover-
na el seu partit en l’executiu central. 
Entenem que si hagueren continuat 
la tasca que ja estaba feta i hagueren 
mostrat interés pels problemes del 
nostre litoral, hui en dia ja estarien 
els espigons en la nostra costa.  

Els nostres integrants volem 
agrair la presencia i el suport en la 
manifestació a Moncofa de la vicese-
cretaria del PSPV-PSOE de la provin-
cia de Castelló i senadora, Ana Edo. 

El partit socialista posa en valor el 
treball que des de la Direccio  
General de Costes s’esta  duent a 
terme, ja que són molts anys que 
estem demanant la construccio  dels 
espigons i ara se’ns escolta.  

Cal ressaltar que continuarem rei-
vindicant aquesta qüestió fins que 
siga una realitat i per fi la costa de 
Moncofa compte amb la protecció 
adequada per a no haver de patir més 
els efectes dels temporals. Per això 
mateix, des del govern central hem 
de continuar treballant com ja s’està  
fent per a demanar que s’accelere 
tota la tramitació que envolta 
aquests projectes.

La nostra costa és 
una gran prioritat per 
al futur del turisme

D
oncs sí, s’acaba l’agost i ja 
s’acaba l’estiu. I la veritat és 
que, malgrat les restriccions 
que encara hem patit i pel 

que es veu continuarem patint, la 
nostra platja s’ha lliurat, gràcies a la 
baixa incidència, del toc de queda i 
altres mesures que s’han hagut 
d’aplicar en moltes poblacions 
veïnes.  Al llarg de l’estiu, i sobretot a 
l’agost, hem tingut una mica de tot, 
de bo i de molt lleig, però hem 
demostrat ser un poble unit, divers, 
digne i orgullós. Esculleres, ja! 

Des de Compromís valorem positi-
vament la unió de veïns del poble i de 
la mar, d’estiuejants i de tots els par-
tits polítics del consistori el passat 22 
d’agost en la primera mobilització 
del nostre municipi per a reclamar 
una gestió ràpida i eficaç per a la nos-
tra costa. Per primera vegada en 
anys, hi ha hagut unanimitat per a 
reclamar justícia i compliment de la 
llei davant de la progressiva desapari-
ció de metres i metres de platja amb 
l’ajuda del canvi climàtic i altres cau-
ses que venen de molt abans. Està 
clar que amb els espigons i esculleres 
no tindrem prou, fan falta polítiques 
directes i decidides del govern cen-
tral. Malgrat tot, és un primer pas per 
fer-nos sentir més poble.  

Per un altre costat, va tindre lloc 
un incident molt desagradable i que 
ha tingut molta repercussió als 
mitjans de comunicació. Va ocórrer 
durant una representació de 
monòlegs en valencià programada 
per a les festes de Sant Roc, on els 
artistes van tindre que patir la into-
lerància i la prepotència d’una part 
dels espectadors que exigien que 
feren l’espectacle en castellà a cop de 
crits i xiulades. A més, no hi va haver 
cap membre de l’equip de govern del 
PP per a deixar clar que era un acte 
programat en valencià i anunciat 
com a «riure en valencià». Cal recal-
car que ha sigut l’únic acte exclusiva-
ment en valencià  que ha tingut lloc 
al programa. El nostre suport als 
actors que estaven fent el seu treball 
i, com també ja hem comentat, ani-
mem l’Ajuntament a programar més 
actes en la nostra llengua.   

El valencià sempre suma i tenim 
molt bons artistes dels quals gaudir. 
Moncofa sempre ha sigut acollidor, 
un municipi que des de sempre ha 
viscut en valencià i que fins ara no 
havia patit aquest tipus de boicot. 
Des de Compromís agraïm que 
aquest tipus de persones irrespectuo-
ses siguen una minoria que no podrà 
esborrar mai les nostres arrels de 
poble obert, respectuós amb diversi-
tat i orgull de la seua cultura. Per 
això mateix no podem acovardir-nos. 
Més programació en valencià, menys 
complexes i que el pròxim MAC no hi 
haja només un espectacle en la nos-
tra llengua. Com més, millor.

Moncofa és un        
poble divers, digne, 
orgullós i unit

P
odem afirmar sense por a equi-
vocar-nos que, en política, està 
tot inventat. Observar com 
l’equip de govern municipal fa 

ús del populisme per a tapar les seues 
evidents carències resulta entre 
entranyable i vergonyós. 

Exemples d’aquesta política els 
tenim en el tema del cotonet o en el 
de la costa. Són temes en els que tots 
els partits de l’Ajuntament estarem 
d’acord i en els quals aconseguir un 
consens resultaria prou senzill. 
Doncs, el PP els utilitza per a fer polí-
tica del «i tu més», mai per a buscar 
una solució. 

Una evidència de que no se busca 
el consens i, per tant, una solució, és 
la forma en la que es tracta als partits 
de l’oposició. Quan es convoca a una 
reunió per a debatre un tema, primer 
ens enterem per premsa i, ja després, 
ens convoquen per un simple 
whatsapp. No seria més normal pac-
tar la reunió i si cal, que no sempre 
caldrà, ja s’informa? L’excés de notí-
cies buides de contingut, només per a 
engrandir l’ego de qui ven una imat-
ge però cap resultat, porta a la farta-
da generalitzada de les persones. 

La manifestació del passat 22 
d’agost no ha sigut un cop en la taula 
de qui està fart perquè no li fan cas, 
sinó més bé la prova de que no s’ha 
fet res els 6 anys que s’està en el 
govern municipal ni tampoc es va 
ajudar quan estaven a l’oposició.  

No cal oblidar que els dos alcaldes 
tenen molta història darrere, no han 
aterrat ara en el seu partit. Aquesta 
manifestació és la evidència d’un 
fracàs grandíssim d’una forma de fer 
política a la que tant ens tenen acos-
tumats tots els partits que ens han 
governat, tant en el Congrés com en 
les Corts Valencianes i no cal oblidar-
se de Moncofa, que tots han tocat 
poder. 

El que ens preocupa és que al PP se 
li està fent molt llarga la legislatura i, 
per tapar les seues vergonyes, la seua 
estratègia siga el conflicte i no buscar 
solucions als múltiples problemes 
que el poble de Moncofa té.  

Els carrers estan en molt mal estat, 
les grans avingudes no són segures al 
trànsit, la desocupació està en nivells 
de la crisi urbanística, els parcs infan-
tils no són segurs, estem pagant una 
taxa de reciclatge elevadíssima per-
què no tenim el Pla Local de Residus 
en vigor, i així moltes coses més però 
necessitaríem un Crònica sencer. 
Hem estat, estem i estarem amb qui 
busca solucions als problemes però 
no podem estar-ho amb qui pretén 
fer d’un problema una arma política 
pel seu propi benefici. 

Volem acabar insistint que 
«riure’s en valencià» és sa i necessari 
per a cuidar lo nostre. Som un poble 
inclusiu i respectuós, rebutgem als 
que no ho entenen. 

Pancartes per a tapar 
evidències que 
donen vergonya

PP PSPV-PSOE COMPROMÍS PODEM 
MONCOFA 
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TelÉfonos 
Ayuntamiento 964 58 04 21
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 39 97 75
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 94 49
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 h. 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 (CERRADO TEM-
PORALMENTE)
El horario del polideportivo municipal es de 10.00 a 13.00 h. y 16.00 a 22.00 
horas. Tel. 964 58 01 81. Dentro de estas instalaciones se encuentra el gim-
nasio municipal con el mismo horario. 

OFICINA DE TURISMO (CERRADO TEMPORALMENTE)
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 h. Los sábados, de 
9.30 a 14.30 horas.

BIBLIOTECA (CERRADO TEMPORALMENTE)
El horario de la biblioteca pública, situada en la calle Ramón y Cajal, es de 
lunes a viernes, de 09.30 a 20.00 horas. Además, los sábados está abierta de 
10.30 a 13.00 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.

telefonos de emergencia covid-19
112 marcando el 1 después

900 300 555
salud pide a los ciudadanos que solo acudan
a los centros sanitarios en caso de urgencia
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