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Moncofa celebra unes festes  
de Sant Antoni amb molt d’èxit 

200 participants en 
la V Mitja Marató  
de Moncofa
La cinquena Mitja Marató va comp-
tar han 200 corredors que vab gau-
dir d’un recorregut semi-urbà i 
sobretot dels ànims de tot el públic 
present a la prova atlètica. PÀGINA 13 

La instal·lació de la carpa de festes per part de la comissió 
organitzadora La Clack, un gran encert  d’aquesta edició

Un any més, el màxim protagonisme ha recaigut en la penyes 
i en l’exhibicions taurines celebrades durant tota la setmana

La entrà de penyes celebrada el primer divendres de festes va comptar amb un gran nombre de penyistes que varen voler començar ambo molta marxa per a poder gaudir de caduscú dels actes programats
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El tramo de la avenida Mare Nostrum que transcurre desde el Canal de Masbó hacia el sur será totalmente desmantelado.

Presentan alegaciones al proyecto 
de Costas en avenida Mare Nostrum

E l Ayuntamiento de 
Moncofa ha presentado 
una decena de alegacio-
nes al desmantelamiento 

de la avenida Mare Nostrum al 
sur de la Gola de Masbó. El alcal-
de de Moncofa, Wences Alós, 
denuncia que «el proyecto inva-
de, destruye y ocupa en torno al 
50% de la superficie de la aveni-
da Mare Nostrum, pero no con 
ello amplía la superficie actual 
destinada a uso peatonal, ya que 
reduce el ancho total de la 
misma siendo incluso menor en 
algunas zonas». 

Por otro lado, el proyecto pre-
sentado no contempla ninguna 
de las actuaciones programadas 
en la Estrategia de defensa y pro-
puestas con problemas erosivos, con-
siderando los efectos del cambio cli-
mático y se enmarca como una 
actuación complementaria a los 
espigones. Es por ello que desde 
el Ayuntamiento se considera 
que es necesario primero reali-
zar la actuación principal (la 
construcción de espigones) y 
después, tras un análisis detalla-
do de sus efectos, las secunda-
rias o complementarias, y no a 
la inversa.  

El documento marco de 
todas las actuaciones en el sur 
de Castellón no contempla en 
ningún caso modificar la línea 
de playa tierra adentro, ni  alte-
rar la anchura y configuración 
de una avenida principal verte-
bradora, como es la avenida 
Mare Nostrum de Moncofa. Es 
por eso que el alcalde de la loca-
lidad, Wences Alós, valora muy 

El proyecto invade un tramo del principal vial de la playa pero no amplía la superficie actual destinada para uso peatonal

gón y una duna artificial sobre 
este, produciendo, además, una 
variación climática en la zona al 
imponer una barrera a la brisa 
marina, que producirá sensibles 
incrementos de temperatura.  

Las alegaciones también pla-
nean «porque parte de la actua-
ción se realiza fuera de la zona 
de dominio público marítimo 
terrestre estatal, los efectos 
adversos sobre el tráfico rodado, 
el transporte público, las plazas 
de aparcamiento, los accesos de 
los servicios de emergencia, y 
un largo etcétera», concluye el 
alcalde de la localidad.

Renuevan elementos 
en varios parques 
infantiles del municipio
U El Ayuntamiento de Moncofa 
ha llevado a cabo la renovación 
de elementos de los juegos 
infantiles que se encuentran en 
diversas zonas de ocio y esparci-
miento del municipio. Para este 
menester se invertirán alrede-
dor de 80.000 euros y esta se 
une a la ya llevada a cabo en 
zonas infantiles situadas en la 
playa de Moncofa. 

Concretamente se están cam-
biando los juegos en la zona 
infantil que se encuentra en la 
plaça dels Esports, a la que le 
seguirá la zona ubicada en el 

parc Isabel Allende, en las inme-
diaciones del Camí Vilavella. 

Wences Alós, alcalde de 
Moncofa, ha manifestado que 
«en los últimos años hemos 
renovado y realizado el mante-
nimiento de numerosos par-
ques infantiles, y este año, gra-
cias a la situación económica, se 
ha podido destinar una impor-
tante cantidad económica para 
evitar el deterioro de las zonas 
de ocio infantil del núcleo urba-
no de Moncofa, la playa y los 
desarrollos como Belcaire 
Norte, Camí Cabres y Sector C». El alcalde y primer teniente de alcalde  visitaron los trabajos en zonas infantiles.

negativamente la propuesta. 
«En vez de aplicar la estrategia y 
proteger la playa nos rendimos 
a los efectos adversos de las tor-
mentas y retrocedemos sin plan-
tear siquiera la construcción de 
espigones. Costas empieza 
cediendo, destruyendo, el 50% 
de la avenida Mare Nostrum al 
sur del Canal de Masbó pero no 
sabemos dónde terminará», 
señaló el alcalde.  

«La solución a los problemas 
pasa por la construcción de espi-
gones», añade Alós, «como se ha 
hecho en Almenara y como se va 
a hacer en Camí Cabres, recupe-

rando parte del terreno perdido 
frente al mar, y es una solución 
que se está aplicando a escasos 
metros de donde ahora se plan-
tea simplemente destruir y reti-
rarse», indica Alós.  

Por otro lado, en el documen-
to de alegación también se afir-
ma que la realización de un cor-
dón dunar producirá una obs-
trucción visual en todo el paseo 
modificando la visual y el paisa-
je de forma patente «pasando de 
disponer de un corredor visual y 
paisajístico con el mar 
Mediterráneo como telón a 
visualizar un muro de hormi-

Opinió

F
a pocs dies han acabat 
les renovacions de 
parcs i jardins previs-
tes per aquest any. La 

renovació i ampliació del 
parc de la plaça dels Esports 
on la instal·lació del Yeti ha 
vingut acompanyada de 
l’ampliació de la zona de joc, 
la introducció d’alguns ele-
ments nous, la substitució 
del sòl i la pintada del centre 
de transformació, ha sigut 
sense dubte la més espectacu-
lar, però no l’única. 

També s’ha millorat el 
parc del Camí Vilavella amb 
nous elements i sol conti-
nuu, s’ha instal·lat una pista 
antivandàlica on es pot jugar 
a bàsquet o a futbol en l’avin-
guda Primer de Maig i hem 
remodelat la totalitat de la 
plaça de la Bàscula envellint 
una plaça emblemàtica. 

Gràcies a estes obres, la 
plaça de la Bàscula s’ha tor-
nat un punt de trobada i 
també de joc per als més 
menuts. Malgrat el retràs 
ocasionat per les pluges que 
es van produir en els 
moments d’inici de l’obra 
vàrem aconseguir evitar que 
es paralitzara per la pujada 
dels preus dels materials, al 
contrari del que ha passat en 
altres llocs, on, per desgràcia, 
hi ha obres que es paralitzen. 

I aquestes obres, que han 
necessitat d’una major quan-
titat de diners, han vingut 
acompanyades d’altres actua-
cions més modestes però que 
també han repercutit en 
llocs diferents, com han 
sigut la instal·lació de 4 tau-
les de ping pong i d’escacs. 

Amb totes aquestes activi-
tats continuem embellint el  
poble i oferint als més 
menuts i als no tan menuts 
més oportunitats d’oci al 
carrer. Des que ostentem res-
ponsabilitats de govern, la 
millora dels parcs  és evident. 
Enrere queda quant a causa 
de la nefasta gestió econòmi-
ca no hi havia diners ni per 
reparar els elements infantils 
que hi ha en tots els parcs de 
Moncofa i la platja, tot 
gràcies a la bona gestió. 

Amb una economia local 
sanejada es poden fer coses, 
inclús baixant impostos. I és 
per això que continuem i 
continuarem treballant per 
Moncofa i per la qualitat de 
vida dels seus veïns i veïnes.

Treballant per 
Moncofa

WENCES 

Alós 

IMunicipal
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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

La nueva doctora tiene su consulta en un aula prefabricada existente en la parte exterior de la infraestructura sanitaria.

El ambulatorio de Moncofa 
suma un tercer médico

M oncofa cuenta con un 
tercer médico, con 
plaza estructural, y de 
esta manera se cum-

ple una reivindicación histórica 
de los vecinos del municipio. 
Para asignar médico a los 
pacientes de la localidad, desde 
la Conselleria de Sanitat se ha 
llevado a cabo una redistribu-
ción de los mismos y, aunque la 
mayoría mantiene a su faculta-
tivo, hay un buen número que 
tendrá como doctora principal a 
esta tercera facultativa que 
pasará consulta en un barracón 
que se ha habilitado por falta de 
espacio en el interior del centro 
de salud local. 

Pero la llegada del tercer 
médico con plaza estructural se 

Hasta la fecha los facultativos tenían que soportar gran número de pacientes diariamente

ha hecho esperar y los pacientes 
de la anterior doctora con plaza 
fija han tenido la paciencia de 
recibir atención por parte de 
distintos facultativos, lo que 
propiciaba cierto malestar. 

El alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, ha indicado al res-
pecto que «estamos contentos 
de que se haya asignado una 
nueva plaza médica, muy nece-
saria por otra parte, porque los 
facultativos que llegaban dura-
ban muy poco por la gran satu-
ración de pacientes que tenían 
diariamente. Sin embargo, la 
situación no deja de ser un par-
che, «por la gran necesidad que 
tenemos, que no es otra que la 
Conselleria de Sanitat otorgue 
al centro de salud de Moncofa 

Contratan a cinco 
personas sin empleo  
y mayores de 30 años

U El Ayuntamiento de 
Moncofa ha incorporado a 
cinco personas que se encon-
traban desempleadas con el 
objetivo de ayudar a mejorar 
su capacitación para reincor-
porarse al mercado laboral 
con mayores garantías de 
éxito, así como para mejorar 
los servicios que presta el con-
sistorio a sus vecinos y vecinas. 

José María Andrés, primer 
teniente de alcalde, y concejal 
que está al frente del área de 
Personal, ha explicado que «se 
han solicitado dos subvencio-
nes a la Generalitat valenciana 
dentro de los programas 
Empuju para menores de 30 
años y Explus para personas 
mayores de 30 años, por un 
total de 152.839,08 €. El 
Ayuntamiento de Moncofa 
aporta con fondos propios 
82.702,53 €, es decir el 54%, 

mientras que la Generalitat 
valenciana aporta el resto, 
70.136,55 €. Con estas contra-
taciones no solo ayudamos a 
personas que estaban en paro 
a trabajar durante un año, 
sino que, además, podremos 
ayudarles a mejorar su capaci-
tación profesional y formación 
cara a tener mayores opciones 
de reincorporarse después con 
éxito al mercado laboral». 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Moncofa, 
que dirige el alcalde, Wences 
Alós, trabaja activamente para 
acogerse a todos estos progra-
mas para el fomento del 
empleo, tanto de las personas 
jóvenes de menos de 30 años  
como para dar una nueva 
oportunidad laboral a todas 
aquellas personas mayores de 
dicha edad que han perdido su 
puesto de trabajo.

Las cinco personas contratadas trabajan diariamente en el consistorio.

su autonomóa como ambulato-
rio, no un centro de salud que 
siga dependiendo de Nules. 
Pienso que Moncofa cuenta con 
todos los requisitos para dispo-
ner de un ambulatorio indepen-
diente, como tiene Betxí,  y 
cuando nombro esta localidad, 
no es a modo de crítica, sino 
porque es una población con la 
que nos podemos comparar, ya 
que cuenta con los servicios que 
Moncofa lleva años demandan-
do, porque contamos con una 
gran cifra de empadronados, 
más que Betxí, pero hay que 
sumar los cerca de 50.000 habi-
tantes que tenemos durante la 
época estival. Moncofa se mere-
ce atención 24 horas y una 
SAMU», concluyó el alcalde.
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El tòtem turístic es troba en la part exterior de l’oficina de turisme de la platja.

Instal·len un tòtem amb el portal 
turístic a la ‘tourist-info’ de la platja

U El nou portal turístic de la 
localitat ja està en funciona-
ment dins de www.moncofaturis-
me.es. És un portal turístic 
modern que incita a la navega-
ció en la seua pàgina inicial on 
es van desplegant vídeos, imat-
ges i els diferents apartats, amb 

intel·ligents d’Espanya i en 
aqueixa fi l’evolució dins les tec-
nologies és primordial en una 
societat cada vegada més lligada 
a les noves tecnologies». 

El portal turístic comptarà, a 
més de vídeos, amb preses 
aèrees del recent desembarca-
ment de Santa Maria 
Magdalena, gastronomia o inte-
ractives a 360º per el sender 
blau del Belcaire, amb diferents 
apartats com a platges, rutes i 
naturalesa, cultura i patrimoni, 
planifica el teu viatge, festes i 
esdeveniments i un tour virtual 
que ens acostarà a la realitat 
dels principals recursos turístics 
on els usuaris podran observar 
llocs de difícil accés com els 
antics depòsits subterranis 
d’aigua. Segons la regidora de 
Turisme, Lola Alós, «ens plante-
gem realitzar aquest projecte 
unit a un tòtem interactiu 
d’informació 24 h, després de 
l’assistència a Fitur i veure la 
tendència de webs turístiques».

La plataforma Línia 
Verda recull més de 
500 incidències
U Més de 500 incidències a 
recollit la plataforma Línia 
Verda a la qual el mes d’abril 
passat es va adherir 
l’Ajuntament de Moncofa, 
impulsada per mitjà de la regi-
doria de Participació 
Ciutadana, la qual recull les 
queixes o recomanacions que, 
mitjançant una aplicació, fan 
arribar els ciutadans al propi 
consistori. 

José María Andrés, primer 
tinent d’alcalde, ha manifestat 
que s’hagen atés més de 500 
incidències, de les quals 317 

han sigut entre els mesos de 
juliol i agost, és balanç molt 
positiu perquè indica que la 
utilitza molta gent i una gran 
majoria està centrada en 
temes de fems, neteja i parcs». 

D’aquesta manera, «ens per-
met millorar totes les incidèn-
cies i això demostra la implica-
ció i l’interés en la millora con-
tínua del municipi. Millores 
en tot el tema de via pública i 
una vegada rebuda, automàti-
cament des del consistori es 
posen en contacte amb els ser-
veis tècnics».

L’àrea de Participació Ciutadana rep totes les incidències dels veïns.

Les autoritats municipals, visitant els treballs de recuperació d’aquesta séquia.

Recuperada tota la Séquia  
de Segones Palafangues

L ’Ajuntament de Moncofa 
ha recuperat la séquia 
coneguda com Segones 
Palafangues, que transco-

rre paral·lela a l’avinguda 
Generalitat, que portava més de 
tres lustres sense poder donar 
ús. Aquesta séquia és primor-
dial per al drenatge de tots els 

Aquest conducte no es va fer de nou quan es va planificar el desenvolupament del PAI

camps de cultiu que compta en 
el seu marge dret. L’Ajuntament 
ha realitzat aquesta inversió 
amb fons propis, que superen 
els 6.000 euros. 

José María Andrés, regidor 
d’Agricultura, ha explicat que 
«la inversió econòmica és molt 
menys important que la funció 

pel qual s’ha recuperat aquesta 
séquia, que sempre ha servit per 
a com a drenatge dels camps de 
cultius, però que en el seu 
moment quan es va construir el 
desenvolupament urbanístic 
Belcaire Nord no es va tindre en 
compte el respectar-la». 

Fa uns anys, els propietaris 
dels camps de cultiu van mos-
trar la necessitat de dur a terme 
una actuació, perquè van 
començar a notar la salinització 
dels seus cultius; de fet, molts 
d’ells han arribat a abandonar-
los i fins i tot alguns han arran-
cat els arbres de tarongers, per-
què no podia cultivar atés que 
l’aigua s’estancava i no tenia 
eixida, la qual cosa no podien 
produir. 

En els treballs que s’han fet 
amb summa delicadesa s’han 
pogut localitzar els conductes 
de drenatge, que en el seu 
moment els propietaris dels 
terrenys van col·locar per a asse-
car les seues finques, sobretot 
quan es produïen pluges torren-
cials i aquests s’han connectat 
en la séquia recuperada i actual-
ment ja es pot comprovar que 
els terrenys han eliminat molta 
aigua acumulada en el subsol. 

Per a Andrés, «si que existia 
uns desguassos per a grans plu-
ges, però estaven molt alts i 
només servien per a aigües 
superficials. Estem parlant de la 
part baixa del terme municipal 
per la seua part central».

Canviaran les bardisses 
de l’avinguda Científic 
Avel·lí Corma
U Moncofa substituirà les 
actuals bardisses que delimi-
ten el vial avinguda Mare 
Nostrum amb el seu carril bici 
i la seua zona per als vianants, 
que suposarà una inversió de 
30.000 euros de fons propis, 
vinguts del romanent de treso-
reria del passat exercici. 

José María Andrés, primer 
tinent d’alcalde, ha explicat 
que «aquestes bardisses no sols 
porten molts anys plantades, 
sinó que la terra està esgotada 
i actualment és tot arrel, estan 

morint-se i comencen a ser 
indecents». 

Els treballs previstos es cen-
tren en arrancar les bardisses 
velles existents en totes dues 
parts del vial, depositar terra 
vegetal fèrtil, malla antiherba, 
s’instal·larà regadiu per dego-
teig i la novetat de la substitu-
ció és que es plantaran dife-
rents plantes arbustives, de 
diferents colors, que canviaran 
en cadascun dels trams que 
compta aquest vial que té una 
longitud d’uns 800 metres.

Les bardisses de l’avinguda Científic Avel·lí Corma seran substituides.

un contingut principalment 
visual i de gran atractiu en el 
qual destaca la seua mobilitat, 
fotografies i integració de con-
tinguts. Segons l’alcalde, 
Wences Alós, «un dels nostres 
objectius és integrar-nos dins la 
xarxa de destinacions 
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Les penyes es bolquen en la intensa 
setmana de festes de Sant Antoni

D os anys d’espera que al 
final sembla ser pel vis-
cut que han valgut la 
pena, perquè les ganes 

de festa es palpaven en els dies 
previs a l’inici de les celebra-
cions de Sant Antoni.  

L’entrà de penyes va comptar 
amb la presència de desenes de 
penyistes, que van voler calfar 
motors i no va defraudar. En els 
moments previs a la cercavila, 
la comissió organitzadora, La 
Clack, es va desplaçar fins a 
l’habitatge del qual va ser el pri-
mer president de les festes de 
Sant Antoni, Armando Julià, 
que va morir l’any passat i com 
a homenatge li van entregar un 
detall a la seua esposa. Després 
d’aquests moments emotius va 
arrancar la festa fins a la plaça 
de la Constitució i des del balcó 
es va dur a terme l’esperat pregó 
de festes, que en aquesta edició 
va estar a càrrec de José 
Salvador Murgui, persona molt 
vinculada a Moncofa i al mateix 
temps a la penya La Clack, de la 
qual diversos dels seus compo-
nents són els que han coforma-
do la comissió organitzadora de 
les festes. Una vegada llegit el 
pregó i llançat el xupinasso, la 
festa va inundar els carrers de 
Moncofa. Per a la inauguració 
de la carpa de festes, la comissió 
va comptar amb la presència de 
les autoritats municipals i festi-
ves. De la carpa cal dir que tots 
els esdeveniments musicals i 
gastronòmics s’han celebrat en 
el seu interior, excepte alguns 
remember. 

El sopar de calderes, el dia 
dels paelles, la cavalcada, les 
diverses orquestres, les albaes, 
el flamenc, tardeo, Pep Gimeno 
Botifarra, etc., han sigut els culpa-
bles de que els penyistes i veïns 
de Moncofa hagen viscut i gau-

La carpa de festes ha sigut una gran novetat i tot un èxit, ja que ha estat el punt de trobada dels penyistes en dinars, sopars i balls

L’entrà de penyes va comptar amb un bon nombre de participants, sobretot joves que han estat esperant dos anys per a poder celebrar aquestes festes.

dit dels actes en ple carrer i en 
els casals cada minut dels nou 
dies de festa.  

Adela López, representant de 
la comissió de festes, ha mani-
festat que «han sigut dies molt 

La comissió va retre homenatge a Armando Julià, primer president de les festes.

intensos de treball i al mateix 
temps de festa, on els nervis 
hem tractat de contindre’ls, per-
què realment hem estat al peu 
del canó, perquè els penyistes 
ho tingueren fàcil i pense que  

ho hem aconseguit, encara que 
indubtablement pense que la 
carpa ha sigut tot un èxit». 

Per la seua part, l’alcalde de 
Moncofa, Wences Alós, ha afegit 
que «tots teníem ganes de tor-

nar a celebrar aquestes festes i 
la veritat és que s’ha aconseguit 
i ara toca treballar per a que 
ixca una comissió per a organit-
zar les festes que es celebraran a 
l’octubre de 2023».

La comissió i el pregoner, al balcó de l’Ajuntament, abans del pregó i xupinasso.

MONCOFA coll.marti_pintura.i.decoracio

-    Empresa dedicada a particulares, especializada en la aplicación de pinturas 
tanto en interiores como en exteriores.

-  Aplicación de pintura decorativa.
-  Colocación de papeles pintados, murales y vinilos.
-  Alisados y retirada de estucados.
-  Impermeabilizaciones de terrazas.
-  Esmaltados de puertas y rejas.

 IFestes
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U ACTUACIÓ DE PEP 
GIMENO ‘BOTIFARRA’ AMB 
UN GRAN ESPECTACLE

El cantaor d’Alzira Pep Gimeno 
‘Botifarra’ va estar present a les festes 
de Sant Antoni, amb l’espectacle 
‘Deixa’t de romanços (Rondalla), 
event musical que es va dur a terme 

a la carpa festiva, on va haver un bon 
nombre de veïns i veïnes, que no 
varen voler perdre’s l’actuació 
d’asquest popular cantant i gran ver-
sador. Va ser tot un èxit.

Imatges de les festes 

U MONCOFA CELEBRA 
L’ESPERADA PROCESSÓ EN 
HONOR A SANT ANTONI

Després de dos anys d’absència, el 
pas de Sant Antoni va eixir en proces-
sió i va ser dut per representants de 
diverses penyes. La comissió organit-
zadora, La Clack, va participar en 

aquest acte, que també va comptar 
amb la presència de la reina i dames 
de les festes patronals. Penyistes i 
resta de veïns també van es van bol-
car en aquest acte religiós.

U TIR I ARROSSEGAMENT,  
UN EVENT MOLT ATRACTIU 
A LES FESTES D’OCTUBRE

Una edició més, el tir i arrossegament 
que habitualment se celebra en les 
festes d’octubre va comptar amb la 
presència de nombroses cavalleries, 
vingudes de localitats de les comar-

ques de Castelló i del nord de 
València. Francisco Martí (fill) ha sigut 
l’encarregat de que aquest esdeveni-
ment haja tingut èxit de participació 
i d’afluència d’aficionats.

U AUTORITATS LOCALS I 
FESTIVES INAUGURANT 
LA CARPA DE FESTES

Les autoritats locals i festives varen 
procedir a la inauguració de la carpa 
de festes, que engany ha sigut la 
gran novetat de la semana de festes, 
gràcies a la gestió de la comissió.

U MEMORABLE 
ACTUACIÓ FLAMENCA DE 
PEDRO ‘EL GRANAÍNO’

Si gran va ser l’expectació de l’actua-
ció del cantaor Pedro ‘el Granaíno’, 
aquest no va defraudar i va haver 
gran afluència de públic per a escol-
tar-lo junt a Patrocino (fill).

U EL DIA DE LES PAELLES 
VA OMPLIR DE GOM A 
GOM EL RECINTE FESTER

El día de les paelles nombroses pen-
yes varen acudir al recinte fester per 
a cuinar la seua pròpia paella, en un 
gran ambient festiu i després es la 
varen menjar dins la carpa festera.

U ELS CASALS, PUNT DE 
TROBADA DE PENYISTES 
DURANT LA SETMANA

Els casals han sigut el punt de troba-
da dels penyistes i, com no podia ser 
d’una altra manera, la gastronomia 
ha tingut un lloc preferent, sobretot 
la autòctona, com la paella.



Crònica de Moncofa
OCTUBRE DEL 2022 7

U LA CAVALCADA 
CONGREGA A DESENES DE 
PENYES PARTICIPANTS AMB 
MOLTA ALEGRIA I DIVERSIÓ

Habitualment, la nit de l’últim diven-
dres de la setmana de festes, que és 
quan es celebra la cavalcada, és una 
jornada molt esperada per tots els 
veïns i visitants, perquè sempre hi ha 
un bon nombre de penyes que 

durant mesos treballen la disfressa, 
carrossa o simplement de manera 
individual amb només una finalitat, 
gaudir i fer gaudir a tots els assistents 
que estan al pas de tota la comitiva i 
enguany no ha sigut diferent als 

anteriors. Cal destacar l’espectacle 
que van preparar les integrants de la 
penya El Rus i les seues parelles, que 
van donar el colp. De tots els aplaudi-
ments que es van repartir durant 
l’acte, molts d’ells se’ls van emportar 

aquestes joves, que es van llançar 
amb la coneguda cançó ‘’Ay Mamà’ 
de la cantant Rigoberta Bandini. Però 
també va haver-hi grups que van 
mostrar les seues disfresses molt ben 
pensades i van sorprendre.
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La penya K-Nut demostra que són una gran família i que sempre estan disposats a ser partícips d’aquestes festes.

Els membres de la penya El Peló, moments abans de la solta del bou que varen adquirir en aquesta setmana de festes.

La primera jornada taurina de les festes va comptar amb un bou de Núnez del Cuvillo. El segon bou de l’últim dissabte, un jabonero de la ramaderia de Guadaira, va donar joc als aficionats.

La comissió i les 
penyes taurines 
exhibixen set bous  
en les celebracions

S ense cap dubte les festes 
de Sant Antoni de 
Moncofa tenen com a 
màxim protagonisme les 

exhibicions taurines i enguany 
han continuat en aquesta línia, 
ja que als bous adquirits per la 
comissió organitzadora, La 
Clack, s’han unit els ja habituals 
de la penya taurina Port Sant 
Lorenzo i K-Nut, i, de manera 
especial, la penya El va pelar, 
pel seu vinté aniversari.  

Cal dir que els bous de la 
comissió van ser transportats 
directament des de la ramade-
ria fins al recinte taurí, així com 
el bou de Port Sant Lorenzo. No 
obstant això, els dos bous de K-
Nut van entrar al recinte taurí 
tirats per cavalleries, que van 
arrancar des del carrer Castelló. 
Igual que el bou de El Va pelar, 
que també tirat per cavalls va 
ser transportat fins a la plaça de 
bous de Moncofa, des de la 
ramaderia de Javier Tárrega El 

Els aficionats gaudixen dels bous oferits per la comissió  de  
La Clack i les penyes Puerto San Lorenzo, K-Nut i El Peló 

Gallo, de la localitat. 
l bou embolat també és un 

dels actes més arrelats en aques-
ta localitat i, per aqueix motiu, 
totes les vesprades de bous han 
estat acompanyades per bous 
embolats, excepte la de l’últim 
divendres, quan es va celebrar la 
cavalcada. Els quatre tanca-
ments de vaquilles i la posterior 
solta també van comptar amb 
un bon nombre d’aficionats, 
així com la vesprada que es van 
exhibir vaques de la ramaderia 
de Fernando Machancoses. 
Adela López, representant de la 
comissió de festes, ha manifes-
tat que «hem comptat amb 
diverses vesprades i nits tauri-
nes, que han agradat molt als 
aficionats, ja que tots els bous 
han donat bon joc als veïns i 
visitants que es llancen a la 
plaça per a dur a terme tot tipus 
de retallades i la veritat és que 
ha eixit tot molt bé i no hagut 
cap contratemps».

Els membres de la penya ACT K-Nut van fer l’entrà dels bous des del carrer Castelló fins al recinte. La penya El Peló va traslladar el seu bou des de la ramaderia ‘El Gallo’ fins al recinte taurí del poble.
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La penya taurina Puerto San Lorenzo va gaudir durant tota la jornada del divendres, en que van exhibir l’exemplar adquirit.

El bou de la penya Puerto San Lorenzo va oferir bon joc i gust a tots els presents en el recinte taurí.

El bou de la penya K-Nut va donar molt bon joc als aficionats en el recinte taurí.

L’última jornada taurina de les festes de Sant Antoni va comptar amb nombrosos aficionats. 

Els aficionats van gaudir de valent amb les exhibicions de vaques celebrades en la setmana de festes. El bou embolat té una gran tradició a Moncofa i no podia faltar en les nits festives d’aquesta localitat.
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Opinió

D
els 135 municipis amb 
que compta la provín-
cia de Castelló, 
Moncofa ocupa el 

número 13 en habitants, ja 
que supera amb escreix els 
7.000 i les autoritats munici-
pals han de començar a pensar 
(com en alguns casos ja ho 
estan fent), que les infraestruc-
tures actuals van quedant xico-
tetes i que progressivament 
estan patint ampliacions. Jo 
recorde quan tots els departa-
ments municipals estaven en 
l’actual casa consistorial i 
sobrava espai i actualment hi 
ha departaments que utilitzen 
tota una planta o l’edifici de la 
casa de cultura, que a la planta 
baixa es dedica a urbanisme i a 
la primera planta, a l’àrea de 
tributs. Perque la resta 
d’infraestructures van pel 

Reptes a Moncofa
MIQUEL 

Sánchez 
bol hi ha espai per a comptar 
amb una àmplia zona de mul-
tiesport, és a dir, perfectament 
es podria construir un pavelló 
poliesportiu, pistes de tennis, 
un frontó i més pistes de pàdel, 
perquè ara com ara és necessari 
i a més és el que demana la gent 
que practica esport. El gimnàs 
municipal també ha quedat 
xicotet i també podria cons-
truir-se en l’espai del camp de 
futbol i donar-li un altre ús a la 
sala que ocupa en l’actual 
poliesportiu. Però és que 
Moncofa es mereix comptar 
amb una piscina climatitzada, 
no de l’envergadura que en el 

seu moment es va planificar, 
però que comptara amb els ser-
veis necessaris per a evitar que 
els usuaris hagen de desplaçar-
se a localitats veïnes. Recorde 
que fa uns vint anys la localitat 
veïna de Xilxes no comptava 
amb camp de futbol i l’equip de 
futbol disputava els seus partits 
en el camp de l’hotel Simba. 
Però les autoritats municipals 
del moment, pensaven en futur 
i hui en dia compta amb una 
excel·lent zona esportiva i en 
això ha de pensar Moncofa, i si 
cal adquirir terrenys i requalifi-
car-los, avanç, però no podem 
anar disemant els espais espor-
tius, perquè la solució és unifi-
car-lo. A nivell cultural i musi-
cal, no tenim un altre espai que 
l’edifici polifuncional o la sala 
d’actes de la casa de cultura. Cal 
anar més enllà i planificar la 

mateix camí. Per aquest motiu 
la corporació municipal, però 
sobretot l’equip de govern que 
gestiona els comptes, ha de 
mirar més enllà del futur més 
pròxim i començar a marcar-se 
reptes, perquè actualment 
Moncofa ja necessita un segon 
poliesportiu i ja tenim el nom-
bre d’associacions culturals per 
a poder comptar amb un audito-
ri. En les instal·lacions esporti-
ves on es troba el camp de fut-

construcció d’un auditori. Em 
ve al capdavant l’estructura 
del que anava a ser la piscina, 
que es troba a meitat camí 
entre el poble i la platja. Pense 
que és la zona perfecta per a 
constuir l’auditori. Vull pen-
sar que l’actual estructura 
podria servir, perquè piscina 
no serà mai.  

Igual que en l’àmbit espor-
tiu, en la cultura també hem 
de concentrar-ho tot en un edi-
fici el més cèntric possible o 
almenys dins del nucli urbà, 
perquè els veïns tinguen falici-
tat per a acostar-se i gaudir 
dels esdeveniments. Moncofa 
és un poble al que li costa trau-
re a la gent de casa i per eixe 
motiu hi ha que dur a terme 
projectes d’aquesta envergadu-
ra. Aquests reptes són el futur 
que espera Moncofa.

Autoritats municipals i festeres, amb l’alcalde i la representant de la comissió de festes, en la processó de Sant Antoni. En els actes taurins els cadafals estan de gom a gom per vore les exhibicions.

La comissió de festes, junt a l’alcalde de Moncofa i els cuiners de la carn de bou, que varen gaudir les penyes a la carpa. Les albaes són un dels actes tradicionals en aquestes festes de Sant Antoni.

Ramón Luque y Enrique Alemany, junt als companys de penya en la carpa. Les penyes joves han gaudit al màxim de tots els actes programats tant en la carpa de festes com en el mateix carrer.
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Mojo Mars edita su primer EP 
Mojo Mars es una excelente for-
mación musical ligada a 
Moncofa, ya que tres de sus com-
ponentes son de la localidad, 
además de que Moncofa ha sido 
el nexo de unión y el lugar 
donde iniciaron los primeros 
ensayos. La banda desarrolla su 
música en los locales de ensayo 
de Trash Recordings, ubicados 
en la zona del castillo de 
Sagunto, y nació como un pro-
yecto de estudio de improvisa-
ción y creación musical, en 
busca de nuevos sonidos y 
fusión de varios estilos musica-
les. De ahí que en la contrapor-
tada del vinilo aparezca el eslo-
gan Let your mind free, deja tu 
mente libre. Según señala su 
vocalista, Francisco Peixó, «hay 
que dejarse llevar por la música, 
los sonidos y las sensaciones que 
nos provocan. Cada momento 
puede tener su banda sonora».  

La banda está formada por 
José Antonio Sánchez Hyde, al 
bajo eléctrico; Pati Carra y 
Chadre González, a cargo de las 
guitarras; y Pedro Marzo, a la 
percusión y sintetizadores, para 
dar ese sonido tan espacial y 
personal que tiene la forma-
ción. LIPS  es el título de su pri-
mer trabajo discográfico y 
según afirma  su bajista, Jose 
Hyde, «estábamos inmersos en la 
creación de nuevos sonidos y en 
la composición de varios temas, 
cuando de repente nos queda-
mos sorprendidos por la noticia 
de que Droman Records tenía la 
intención de editar un primer 
vinilo solo con la escucha de un 
par de temas. El paso posterior 
fue pasarles más música para 
que eligieran los temas para el 
miniLP». 

La banda no tiene la inten-
ción de hacer conciertos en 
directo a no ser que sea en festi-
vales de renombre. Pedro Marzo 
comenta que «más que preparar 
conciertos, queremos dedicar 
nuestro tiempo a componer 
nuevos temas y seguir experi-
mentando en la fusión de rit-
mos diferentes. De hecho, ya 
estamos preparando el que será 
nuestro primer LP».

La formación musical ha publicado su primer miniLP con el sello discográfico Droman Records,  con el título ‘LIPS’  

Antonio Sánchez ‘Hyde’, Pati Carra, Chadre González, Pedro Marzo y Francisco Peixó formanMojo Mars, una banda integrada por tres vecinos de la localidad.
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Opinió

E
stem il·lusionades per 
tornar a començar esta 
comunicació en vosaltes 
mitjançant la columna 

del Crònica de Moncofa. Segur 
que tenim lectores i lectors 
que ens segueixen i també 
s’alegren. 

Després de tants mesos 
sense escriure, resulta compli-
cat fer un recompte de tantes 
coses com han ocorregut. 
Moltes de roïnes, ens referim 
als assassinat, a les violacions 
de les dones i les xiquetes tant 
en el nostre territori com 
arreu del món. També  ens 
preocupa la pèrdua de drets  
de les dones en molts països. 
Com per exemple als Estats 
Units d’Amèrica, on la Cort 
Suprema ha revocat la sentèn-
cia de 1973 que garantia el 
dret a la interrupció 

Espai democràtic
ASSOCIACIÓ DE DONES 

CARMEN DE BURGOS 

(COLOMBINE)

es sí» i pel debat parlamentari 
respecte a l’abolició de la prosti-
tució. 

L’agenda feminista també 
s’ha reafirmat i ha ixit reforça-
da en el VI Feminari celebrat a 
València els dies 23 i 24 de 
setembre i al que hem tingut el 
plaer d’assistir algunes com-
panyes de l’associació. El VI 
Feminari ha tingut com a tema 
d’anàlisi i reflexió Dona, 
Feminisme i Democràcia.  

 
DEMOCRÀCIA I FEMINISME 
No hi ha democràcia sense femi-
nisme, sense igualtat entre 
dones i homes, i sense el respec-

te als drets humans. Esta afirma-
ció significa que totes les reivin-
dicacions feministes han de 
quedar recollides en polítiques 
públiques, en lleis institucio-
nals específicament creades per  
aconseguir eixa igualtat efectiva 
entre dones i homes. 

El feminisme és el principal 
moviment vertebrador de la cul-
tura democràtica amb capacitat 
per a innovar en costums. 

La nostra associació també 
vol participar en la contrucció 
d’eixa cultura democràtica 
mitjançant les nostres Escoles 
d’Igualtat que, gràcies a la regi-
doria d’Igualtat de  Moncofa, 
hem pogut realitzar en els 
últims anys. Escoles d’Igualtat 
que han obert espais de reflexió 
compartits, per a la participació 
ciutadana igualitaria. 

Per a este curs 2022-2023 

voluntària de l’embaràs a nivell 
federal. Fets que ens produeixen 
horror, repulsió, molta impo-
tencia i indignació perquè 
estem veient com la política 
internacional no intervé, ni 
denuncia, ni sanciona. Ucraïna, 
Afganistan, Iran, Síria…. 

Però, malgrat tot, el feminis-
me és imparable i va fent camí. 
Hem d’alegrar-nos per les con-
questes  legislatives com la nova 
llei de l’abort, la llei del «sólo sí 

hem fet una proposta a la regi-
dora d’Igualtat, Mª Dolores  
Alós, que està orientada a 
millorar la salut de les dones 
des de diverses perspectives, 
aportant informació per a 
l’autocuidao. Intentem conju-
gar la teoria i la pràctica amb 
el coneixemet del nostre cos i 
tècniques i estrategies pràcti-
ques  que inclouen tallers. 

Alguns dels tallers previstos 
són sobre el sol pelvià,  nutri-
ció femenina i un taller de tea-
tre que estem programant con-
juntament amb l’associació de 
Majors Belcaire. 

 Per a qualsevol dubte, ací 
vos deixem el nostre correu  
colombinemoncofa@gmail.com, 
Facebook Dones Carmen de 
Burgos de Moncofa i 
Instagram @donescarmendebur-
gosmoncofa.

El repertori del Grup de Danses Biniesma de Moncofa agradà a tot el públic.

La setena edició de la Trobada 
de Danses resulta un gran èxit

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 
setena edició. En aquesta ocasió, 
els grups convidats van ser el 
Grup de Danses La Corona, 
d’Almenara, i el Grup de Danses 
Socarral, de Xàtiva. La plaça de 
la Constitució  va ser l’escenari 
triat per a dur a terme l’excep-
cional trobada, en què cadascun 
dels grups participants van 
delectar als presents amb els 
seus balls i cants típics de les 
seves respectives zones. Cal dir 
que La Corona va ser el primer 
en pujar a l’escenari, on varen 
mostrar balls típics de la seua 
localitat. A continuació van 
pujar a l’escenari el grup 
Socarral, 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 
Trobada, el Grup de Danses 
Biniesma, de Moncofa, que va 
oferir un repertori de balls, ja 
coneguts almenys per les perso-

Grups d’Almenara i Xàtiva van estar presents en aquest esdeveniment celebrat a Moncofa

Danses Biniesma, va reivindicar 
la necessitat de comptar amb 
mes balladores i balladors. 

Ana Gràci va manifestar que 
«es d’agraïr l’esforç que està fent 
el Grup de Danses Biniesma, 
perque són part important de la 
recuperació de la cultura que 
durant molts anys ha tingut 
aquest poble».

Obra Social ‘La Caixa’ dona support a l’asso-
ciació de jubilats i pensionistes de Moncofa 
i a l’associació local contra el càncer, per a 
que puguen dur a terme les activitats i pro-
jectes programats per aquest any.

U JUBILATS I CÀNCER 
REBREN AJUDA DE 
FUNDACIÓ LA CAIXA

La Corona d’Almenara va mostrar balls recuperats al poble. El nombrós grup de Xàtiva va fer gaudir al públic present.

nes que són assídues a les seves 
actuacions. Al final de les inter-
vencions els integrants de tots 
els grups participants van pujar 
a l’escenari i van realitzar un 
ball conjunt. Cal indicar que 
van estar presents la regidora de 
Cultura, Ana Gràcia, i membres 
de la corporació municipal. 

Leonor Vegas, del Grup de 

Moncofa celebra  la festa 
de la Verge del Pilar
U Moncofa va celebrar el 12 
d’octubre la festivitat de la 
Verge del Pilar, una data que 
va tornar a reunir les autori-
tats municipals, encapçalades 
per l’alcalde de Moncofa, 
Wences Alós, així com a la 
reina de les festes patronals, 
Jennifer Peña, i les seues 
dames, Judit Llorens i Carmen 
Ramírez, i els agents de la 
Guàrdia Civil de la localitat. La 
nodrida comitiva va partir de 

les instal·lacions de la casa 
caserna en direcció a l’església 
parroquial de Santa Maria 
Magdalena. Una vegada allí, 
abrigallats per nombrosos 
veïns, els representants insti-
tucionals i els del cos de segu-
retat van ser testimonis de la 
missa solemne en honor a la 
que és la patrona de la Guàrdia 
Civil, l’ofici de la qual va ser a 
càrrec del rector Francisco 
Francés.

Totes les autoritats es van reunir en l’església per a celebrar el día del Pilar.
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Grup humà que està al front de les diverses seccions de Rural Moncofa.

Les diverses seccions de Rural Moncofa fan 
un balanç molt positiu de la seua activitat

  

Passat l’estiu i les festes d’octu-
bre tot torna a la normalitat i a 
la necessària rutina. 

El balanç del treball dut a 
terme en les nostres seccions 
durant aquests mesos és molt 
positiu. S’ha treballat amb gran 
intensitat en els nostres super-
mercats Charter, en el nostre 
magatzem de subministra-
ments, secció de Cultiu i en La 
Teua Tenda¡. Ara bé, com és 
llògic, la botiga Charter de la 
platja de Moncofa ha rendit a 
tota màquina durant el periode 
estival. Per a cobrir totes aques-
tes necessitats de personal Rural 
Moncofa ha donat ocupació a 
més de 40 persones, tots i totes 

veïns de Moncofa i vinculats 
amb el món cooperatiu d’una o 
altra manera. Des de Rural 
Moncofa ens esforcem a dina-
mitzar social i econòmicament 
el nostre municipi i intentem 
mantindre un fort vincle amb 
tots els seus ciutadans. 

Seguint aquesta línia aju-
dem, dins de les nostres possibi-
litats, a totes aquelles associa-
cions, clubs i altres entitats 
sense ànim de lucre que sol·lici-
ten la nostra col·laboració; Club 
de Futbol Platges de Moncofa, 
Comissió de Festes La Clack, 
ACT K-Nut, Puerto San Lorenzo, 
Guarisme 9, Moncofa FC, festes 
de Santa Maria Magdalena, 

Concurs de Tir i Arrossegament, 
Gats Sense Sostre, Guifi.net, 
Associació Tambors i Bombos 
Crist de l’Agonia,  AMPA… i és la 
nostra intenció continuar fent-
ho amb aquestes i amb totes 
aquelles altres que així ens ho 
demanen, sempre que els nos-
tres resultats ens ho permeten, 
perquè aquests han de reinver-
tir-se en el desenvolupament de 
la nostra cooperativa i del nos-
tre entorn. 

De tot l’esforç i treball de 
l’equip humà que forma part de 
Rural Moncofa i de la vinculació 
dels nostres socis i clients depén 
el creixement de la nostra coo-
perativa.

Diana Martorell y Héctor Lozano, els 
guanyadors de la Mitja Marató local

L a cinquena edició de la 
Mitja Marató celebrada a 
Moncofa va tindre com a 
guanyador al corredor 

Héctor Lozano, que es va alçar 
amb el triomf parant el crono 
en 1.18:26. Per la seua part, la 
corredora local, Diana Martorell 
Canós, va ser la guanyadora en 
dones amb un temps d’1.28:50. 
Cal dir que Moncofa va viure i 
va vibrar en aquesta cinquena 
edició on van eixir 200 corre-
dors, que van gaudir d’un cir-
cuit semi-urbà. 

Respecte a la resta del podi, 
el corredor Paco Balastegui va 
entrar en segona posició amb 
un crono d’1.18:30 i el tercer 
escaló del podi va ser per a Edu 
Pla, on va invertir un temps 
d’1.18:31. Respecte a les dones, 
el podi el van completar Pilar 
Hernández, que va parar el 
temps en 1.32:35 i Almudena 
Marcilla, amb un crono 
d’1.41:32. 

Des de primeres hores del 
matí, Moncofa feia olor d’espec-

Els participants van donar dues voltes a un recorregut que va transcórrer pels nuclis urbans de Moncofa i la seua platja, i una gran part del terme municipal

Diana Martorell i Pilar Hernández, al podi femení. La ‘runner’ local Paula Galí va complir el seu repte.El podi masculí va estar encapçalat per Lozano.

Els corredors van eixir en tromba per a fer el r ecorrut de la prova atlètica.

tacle esportiu, ja que molts van 
acudir d’hora per a poder reco-
llir els dorsals i, al mateix 
temps, conéixer el transcórrer 
del circuit, al qual van donar 
dues voltes. L’eixida va ser 
espectacular i tots els partici-
pants concentrats es van aco-
miadar d’un públic que els va 
estar animant en tot moment. 

Tots els participants van res-
saltar com a bonic el disseny del 
circuit ja que a més de transcó-
rrer per diverses zones del nucli 

urbà de Moncofa, també van 
transcórrer pel camí Biniesma, 
el qual els va conduir a la platja, 
on van recórrer els prop de tres 
quilòmetres que té l’avinguda 
Mare Nostrum, per a tornar  a 
endinsar-se en la zona de cultius 
en direcció a Moncofa i dins del 
nucli urbà. En tot moment van 
rebre ànims del públic present, 
a l’igual que en la zona centre 
de la platja i el traçat marcat 
pels carrers de Moncofa. Ara, cal 
pensar en la propera edició.
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PARTITS POLÍTICS

N
os encontramos en la recta 
final del año 2022 y es 
momento de hacer balance 
de la gestión realizada por 

parte del equipo de gobierno, en este 
caso, de las subvenciones solicitadas 
a otras administraciones superiores.  

Una de las prioridades del equipo 
de gobierno es solicitar el máximo 
número de subvenciones que pue-
dan mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos independientemen-
te de los colores políticos que gobier-
nen las instituciones superiores. 
Atrás dejamos los años en los que los 
anteriores equipos de gobierno, por 
desinterés, no solicitaban ninguna 
subvención al resto de instituciones. 
Ahora, la oposición, que anterior-
mente no solicitaba ninguna subven-
ción, indica de manera malintencio-
nada que las subvenciones son auto-
máticas, sin ninguna gestión que 
realizar por parte del equipo de 
gobierno, desacreditando el trabajo 
y esfuerzo llevado a cabo por el equi-
po de gobierno. Hay que indicar a los 
partidos de la oposición que detrás 
de la obtención de las subvenciones 
existe un trabajo y gestión por parte 
del equipo de gobierno popular. 
Fruto de este intenso trabajo se vie-
nen obteniendo numerosas subven-
ciones que permiten mejorar la vida 
de nuestros vecinos, que de otra 
manera con recursos propios sería 
imposible poder acometer.  

Este año se han conseguido dos 
talleres de empleo para el año 2023, 
uno de ellos dedicado exclusivamen-
te para mujeres, que suponen para 
las arcas municipales 754.063.20 €; 
la modernización del edificio poli-
funcional, dotándolo de equipos de 
sonido e iluminación, por valor de 
30.960,86 €;  la implantación de 
luminarias led en el alumbrado 
público, reduciendo la factura eléc-
trica, obteniendo 200.000 €; la 
modernización del polígono 
Casablanca, para que las empresas 
sigan apostando por Moncofa, como 
fuente generadora de empleo y 
riqueza, por valor de 106.646,87 €; y 
otras muchas más como la repara-
ción del alcantarillado, la accesibili-
dad de las playas, la ampliación de 
los servicios sociales llegando a más 
personas, programas dirigidos a 
nuestros jóvenes, etc. Obras, proyec-
tos y servicios que sin estas subven-
ciones no podrían llevarse a cabo con 
recursos propios. Esta inyección eco-
nómica a nuestro municipio hace 
posible que mejoremos nuestro 
entorno sin tener que aumentar los 
impuestos. El camino para conseguir 
estas subvenciones por valor de más 
de 1.000.000 € para nuestro munici-
pio es bien conocido: trabajo, esfuer-
zo, compromiso y responsabilidad. 
Con estos valores, Moncofa sale siem-
pre ganando.

Con buena gestión 
Moncofa sale 
siempre ganando

D
esde el partido socialista 
estamos, al igual que 
muchos ciudadanos de 
Moncofa, observando el cam-

bió que está dando Wenceslao Alós, 
alcalde del municipio, que después 
de casi ocho años en la alcaldía,  esta 
legislatura con mayoría absoluta, no 
ha invertido NADA en infraestructu-
ras. Las calles están llenas de baches, 
las aceras están rotas, los cruces peli-
grosos no  tieneN visibilidad. La 
entrada del pueblo deja mucho que 
desear, para un municipio costero.  
Al igual que la dejadez de los servi-
cios esenciales de limpieza, especial-
mente en el Grao.  

Los planes de juventud a los que 
ahora, después de tantos años, están 
empezando a tratar, en el PSPV-PSOE 
lo llevamos en el programa electoral 
del 2019 y se lo recordamos en los 
plenos en muchas ocasiones, porque 
el Casal Jove desapareció. Lo que han 
hecho ahora, juntando las dos casas 
para convertirlo en Casal Jove, nos 
parece insuficiente, para la cantidad 
de jóvenes que tenemos en Moncofa. 
Tampoco tenemos nada para la 
juventud que se queda a vivir todo el 
año en la playa, porque no se invierte 
en estos temas. Todas las inversiones 
que se han hecho en Moncofa --la 
gran mayoría de dinero-- proceden de 
la Generalitat Valenciana, que para 
este año 2022, en sus presupuestos, 
ha aportado una partida de 3.000.000 
€, para que el Ayuntamiento invierta 
en lo que más se necesite. Ahí ya 
entran las prioridades de cada parti-
do y qué intereses tenga. En educa-
ción, el gobierno de Ximo Puig ha 
invertido 800.000 euros en el CEIP 
Científic Avel·lí Corma, para arreglar 
el forjado que tenía muchas deficien-
cias y la construcción de varias aulas, 
y cuando finalice toda la burocracia 
que está en manos del Ayuntamiento 
también construirá el  IES 
Palafangues. Ahora el equipo de 
gobierno del PP va a iniciar una cade-
na de cambios en las ordenanzas, 
para el problema de los mosquitos. 
Pensamos que ya podían haberla 
aprobado, que desde el grupo socia-
lista se lo hemos podido en reiteradas 
ocasiones. Como siempre decimos, el 
problema sería más llevadero. La 
Diputación nunca ha tenido el talan-
te que tiene ahora, destinando a los 
municipios el dinero para que los 
propios alcaldes tengan la posibili-
dad de invertirlo en lo que ellos con-
sideren más importante.  Este tipo de 
ayudas externas ha hecho que la 
liquidez de este Ayuntamiento sea 
boyante. Con estas ayudas los temas 
de cultura deberían ser más potentes, 
porque no se debe gobernar solo con 
las subvenciones que nos llegan 
desde el exterior. Desde el PSOE les 
damos la enhorabuena a los organi-
zadores de las fiestas de San Antoni.

La economía 
boyante no se palpa 
entre la ciudadanía

A
cabades les festes d’octubre, 
on cal donar l’enhorabona a 
la comissió de festes de La 
Clack per la fantàstica setma-

na que ens han organitzat i pel seu 
esforç i dedicació, comença realment 
el nou curs polític 2022-2023. I no es 
tracta d’un any més, ja que acabarà 
en uns mesos el mandat iniciat al 
2019 i ens portarà al mes de maig a 
eleccions municipals on tot pot can-
viar. 

Quan queden a penes set mesos 
per a finalitzar els 4 anys de legislatu-
ra trobem un PP desfonat, acomodat 
i amb molts dubtes en la seua gestió. 
Un equip de govern que amb una 
majoria absoluta de 8 regidors ha 
demostrat molt menys que a l’ante-
rior mandat amb un govern en mino-
ria. De fet, s’han mostrat incapaços 
de governar amb uns romanents de 
tresoreria milionaris que arrosse-
guen d’un any a l’altre sense invertir 
decididament en les necessitats del 
poble. Un PP que té Moncofa bruta 
com cap poble de la contornada, amb 
una plaga de mosquits que no saben 
resoldre, amb un contracte de soco-
rrisme sense licitar i que acaba abans 
de les 19 hores, unes terrasses de 
locals obligades a tancar a la una en 
ple estiu, sense quasi transport 
públic al municipi, el projecte de 
l’IES “Palafangues” sense acabar, 
l’esquelet de la piscina abandonat, 
les subvencions a les associacions 
sense criteris objectius, un centre 
històric del poble tallat durant tot 
l’any i un llarg etcètera que demostra 
que han llançat al fem una majoria 
absoluta i una confiança dels veïns i 
veïnes que els ha vingut molt gran. 

Nosaltres hem demostrat al llarg 
d’estos anys que treballem pel benes-
tar de la gent que vivim ací, de mane-
ra fixa o una part de l’any, pel futur 
dels nostres joves, l’educació i la sani-
tat, per tindre unes oportunitats 
econòmiques i laborals favorables i 
en la defensa de la nostra cultura i 
drets personals i col·lectius. Podem 
dir amb confiança que hem desenvo-
lupat la nostra tasca d’oposició de 
manera honesta, ferma i amb uns 
valors clars. La confrontació davant 
d’un PP hegemònic que ha passat el 
rodillo moltes voltes mai ens ha desa-
nimat, i hem aportat propostes tant 
en les negociacions dels pressupos-
tos, com en diverses mocions als ple-
naris sempre mirant per la millora 
del poble. Tanmateix, continuarem 
en esta línia fins l’últim minut, lide-
rant una oposició de manera fefaent 
com heu pogut observar estos anys 
perquè volem ser la vostra opció 
majoritària que redrece el rumb de 
l’esquerra de Moncofa. A partir del 
proper mes de maig començarem a 
canviar de veres i de manera clara i 
decidida el poble des dels despatxos 
del nostre Ajuntament.

Comença un curs 
polític que pot 
canviar Moncofa

V
olíem  començar aquesta 
columna agraïnt a la comissió 
organitzadora La Clack les fes-
tes d’octubre tan espectacu-

lars que han organitzat. Les hem dis-
frutat de veritat. 

 Afortunadament, aquestes festes 
no han sigut organitzades per l’equip 
de (des)govern. Però no han deixat 
passar l’ocasió de penjar-se alguna 
medalla, encara que no els correspo-
nia, com el presumir de que «hemos 
programado un total de ocho activi-
dades específicas para conmemorar 
la fiesta del 9 d’Octubre con orgullo, 
así como para ayudar a que vecinos y 
visitantes lo celebren en la calle y que 
se puedan beneficiar también los 
pequeños comercios y locales de res-
tauración del pueblo». 

Segons la RAE, l’expressió castella-
na de fer una cosa al tun tun signifi-
ca fer-ho sense càlcul ni reflexió o 
sense coneixement de l’assumpte. I és 
que tenim un equip de govern muni-
cipal que ni governa, ni se li espera, i 
com a exemple vos portem diversos 
casos recents de vergonya política. 
Ens presenten al ple municipal de 
setembre una baixada de l’impost de 
circulació per a tractors i remolcs 
agrícoles presumint de portar-lo al 
mínim legal. Però lo que tenia que 
ser una ajuda al sector agrícola de 
Moncofa, a la pregunta del nostre 
regidor Rafa Segarra de quants 
d’aquest vehicles estan adherits a 
l’exempció que els permetria no 
pagar aquest impost, el propi alcalde 
no fou capaç de contestar.  Però si no 
teníem prou, als pocs dies porten als 
mitjans de comunicació la informa-
ció  amb l’argument per part de 
l’alcalde de que «hemos podido cons-
tatar que la ley da la posibilidad de 
que los tractores agrícolas no paguen 
el impuesto de circulación». 
Vergonya hem vist  que poca. 

Altres dels exemples de la NO-ges-
tió podrien ser portar als pressupos-
tos unes obres de millora de les ins-
tal·lacions municipals amb els tres 
milions d’euros de remanent (o dit 
d’altra forma, tres milions que no 
has gastat en la legislatura per a 
invertir-los en l’any electoral, un clàs-
sic de la vella política) i després no 
poder començar les obres. Com a 
mostra podria ser l’ampliació del 
poliesportiu o la carpa polivalent, 
dos projectes de quasi un milió 
d’euros que es quedaran en el calaix 
per no  tindre una planificació clara. 
Però bé, què ens podem esperar d’un 
partit que es va presentar a les elec-
cions municipals del 2019 sense pro-
grama electoral? Ahí ho tenim. 

Aquests són alguns dels casos que 
podríem contar-vos però, malaurada-
ment, no tenim més que unes poques 
línies per a dir-li al nostre poble que 
el PP, encapçalat per Wenceslao Alós, 
ni governa, ni se li espera.

No es pot  
governar Moncofa  
al tun tun

PP PSPV-PSOE COMPROMÍS PODEM 
MONCOFA 
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 I  Agenda

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 TEMPORALMENTE)
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

U L ’A j u n t a m e n t de Moncofa 
ha iniciat els treballs d’adecenta-
ment del cementeri tant a l’inte-
rior com a l’exterior, amb la fina-
litat de que estiga en perfectes 
condicions d’ús per als dies pro-
pers a l’1 de novembre, dia de 
Tots Sants, data en la qual acudi-
ran tots els veïns i veïnes de la 
localitat.

L’AJUNTAMENT ESTÀ DUENT A 
TERME L’ACONDICIONAMENT  
DEL CEMENTERI  MUNICIPAL

U La SUM Santa Cecília ha pro-
gramat una sèrie d’activitats 
per a celebrar la festivitat de 
Santa Cecília, que arrancaran el 
proper 19 de novembre, amb 
paelle i tardeo. El 20 de novem-
bre serà el concert de la banda 
jove; i el 26, el concert amb 
Gustavo Paradís i la presentació 
de la nova Musa, Anna Sánchez.

LA SUM SANTA CECÍLIA  
CELEBRARÀ LA SEUA FESTA 
DEL 19 AL 27 DE NOVEMBRE

U El proper 6 de desembre 
l’Ajuntament de Moncofa cele-
brarà un dinar per a tots els 
majors 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.

EL 6 DE DESEMBRE EL 
CONSISTORI FARÀ EL DINAR 
DEDICAT A TOTS ELS MAJORS 

U L’àrea de Comerç ha progra-
mat per als dies 16, 17 i 18 de 
desembre la celebració de la 
Fira de Comerç de Nadal, on 
estaran presents un bon nom-
bre d’establiments del poble, 
que oferiran productes novedo-
sos cara a les compres que habi-
tualment es fan cara a la festivi-
tat del Nadal.

LA FIRA COMERÇ LOCAL ES 
CELEBRARÀ ELS DIES  
16, 17 I 18 DE DESEMBRE

U El 3 de desembre, a les 19.00 
hores, en el saló d’actes de la 
Casa de Cultura es presentarà el 
llibre Los 27 de Mauthausen, dels 
autors José Francisco Albelda de 
Moncofa i Lara Cardona 
d’Almenara. Aquest llibre reu-
neix les històries dels veïns de la 
Plana Baixa que varen estar en 
Mauthausen.

EL 3 DE DESEMBRE PRESENTEN  
EL LLIBRE ‘LOS 27 DE 
MAUTHAUSEN’
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