TELÈFONS
d ’interés

AJUNTAMENT................................................. 964 592000
POLICIA LOCAL.............................................. 964 592001
619 189772
GUARDIA CIVIL............................................................... 062
EMERGÈNCIES................................................................ 112
SERVEIS SOCIALS.......................................... 964 512404
667 574494
GUARDERIA..................................................... 964 514093
COL·LEGI PINTOR SOROLLA..................... 964 738685
POLIESPORTIU............................................... 964 516307
JUTJAT DE PAU............................................... 964 512404
BIBLIOTECA..................................................... 964 518001
CASA DE LA MUSICA I LA DANSA....... 964 511617
PARRÒQUIA.................................................... 964 510810
FARMÀCIA MONTESINOS.......................... 964 510014
CONSULTORI MÈDIC.................................... 964 399310
HOSPITAL DE LA PLANA............................ 964 357600
URGÈNCIES (Borriana)................................. 964 390760
GENERALITAT VALENCIANA..................................... 012
IBERDROLA .................................................... 900 225235
FOBESA Recollida gratuïta a domicili d’objectes
voluminosos.................................................... 964 536761
CORREUS.......................................................... 964 511029
Cita ITV.............................................................. 902 120013
RENFE (ferrocarril a Castelló, València i altres)............. 902 320320
HICID (autobusos a Borriana i altres)................. 964 200122
AVSA (autobusos a Castelló i la Vall d’Uixó)............... 964 697900
HIFE (autobusos València – Castelló)........... 963 492310
INFORMACIÓ SEGURETAT SOCIAL............... 901 166565
DROGODEPENDÈNCIES............................. 900 161515
FUNDACIÓ ANTI-SIDA ESPANYA................... 900 111000
ASS. ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER.................. 900 100036
TELÈFON DAURAT 3ª EDAT....................... 900 100011
AJUDA AL MENOR........................................ 900 100033
SÍNDIC DE GREUGES C.VALENCIANA................ 900 210970
ATENCIÓ DONES MALTRACTADES............................... 016
IVAJ CASTELLÓ.............................................. 964 357980
INFORMACIÓ ESTAT CARRETERES....................................... 011
SERVEF.............................................................. 900 100785

HOR A R I ECOPA R C

Divendres i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores / 15.00 a 17.00 hores
Segon diumentge de cada mes de 9.00 a 13.00 hores
Localització: junt al recinte del mercat

Visita la pàgina web:
www.lesalqueries.es
Segueix-nos a:

facebook.com/ajuntament.delesalqueries
El Municipi
|
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editorial

Esther Lara Fonfría
Alcaldessa-Presidenta

Benvolguts veïnes i veïns:
Hem arribat al tercer any de legislatura i crec, des del
meu sincer punt de vista, que el balanç és satisfactori.
L’experiència adquirida al llarg dels últims anys de
responsabilitat al capdavant d’aquest Ajuntament ens ha
permés desenvolupar una important activitat al municipi,
i conéixer més a fons la realitat de cada racó del nostre
poble.
A això cal sumar la voluntat i dedicació de tots i cada
un dels regidors que componen el meu equip de treball,
en els que combinem joventut amb veterania, experiència
amb il•lusió, esforç i responsabilitat.
En aquests tres anys, hem escomés diferents obres al
municipi, com per exemple la restauració de l’edifici
el Replà, i en pocs dies podrem veure també l’inici de
restauració de l’edifici de Sant Ramon, entre altres, i
millorat els accessos, com ha sigut el cas de l’ N-340 i les
diferents zones d’oci de les Alqueries, com l’actual Parc de
la Mediterrània, o les zones de joc de la Plaça Major. Com
no podia ser d’una altra manera, hem aconseguit l’apertura
del carrer dos de maig i estem amb les negociacions
perquè finalment el carrer Sant Jaume també siga obert
i connecte amb el nucli urbà, s’han adequat les portes de
l’ambulatori, per posar només uns exemples. I tot això,
sense renunciar en cap moment a la prestació de servicis
als ciutadans, sobretot pel que fa a l’atenció dels col•lectius
més necessitats.
Però també l’acció desenvolupada des dels Servicis
Socials municipals, un apartat que ens plena d’orgull i
que demostra que el nostre Ajuntament està al costat de
totes les persones, que es treballa per i per a tots els
ciutadans. Tampoc m’agradaria oblidar l’important paper
que exerceixen tots els col•lectius i associacions que
componen l’entramat social de les Alqueries, un exemple
de compromís, dinamisme i esforç, l’activitat del qual
beneficia al conjunt dels ciutadans. Des d’aquestes línies
volguera felicitar en aquest cas, a l’equip de futbol pel seu
ascens de categoria i campions de lliga.
Tal com queda demostrat en les pàgines d’aquest Butlletí
d’Informació Municipal (BIM), l’Ajuntament i l’equip
de Govern, hem afrontat nous reptes que ens ajudaran
a situar al nostre poble en una posició més destacada i
amb major projecció de futur. Després de 3 anys des que
vam inaugurar la nova legislatura, continuem mantenint la
mateixa il•lusió que el primer dia i davant de nosaltres
tenim importants projectes que es materialitzaran en els
pròxims mesos.

Queridos vecinas y vecinos:
Hemos llegado al tercer año de legislatura y creo, desde
mi sincero punto de vista, que el balance es satisfactorio.
La experiencia adquirida a lo largo de los últimos años
de responsabilidad al frente de este Ayuntamiento nos
ha permitido desarrollar una importante actividad en
el municipio, y conocer más a fondo la realidad de cada
rincón de nuestro pueblo.
A esto hay que sumar la voluntad y dedicación de todos y
cada uno de los concejales que componen mi equipo de
trabajo, en los que combinamos juventud con veteranía,
experiencia con ilusión, esfuerzo y responsabilidad.
En estos tres años, hemos realizado diferentes obras en el
municipio, como por ejemplo, la restauración del edificio
el Replà, y en pocos días podremos ver también el inicio
del edificio de San Ramón, entre otros, y mejorando los
accesos, como ha sido el caso de la N-340 y las diferentes
zonas de ocio de les Alqueries, como el actual Parque de
la Mediterránea, o las zonas de juego de la Plaza Mayor.
Como no podía ser de otro modo, hemos conseguido
la apertura de la calle 2 de mayo y en un futuro, lo será
también la calle San Jaime, conectando con el resto del
casco urbano, se han adecuado las puertas del ambulatorio,
por poner sólo unos ejemplos. Y todo esto, sin renunciar
en ningún momento a la prestación de servicios a los
ciudadanos, sobre todo en cuanto a la atención de los
colectivos con más necesidades.
Pero también la acción desarrollada desde los Servicios
Sociales municipales, un apartado que nos llena de orgullo
y que demuestra que nuestro Ayuntamiento está junto a
todas las personas, que se trabaja por y para todos los
ciudadanos. Tampoco me gustaría olvidar el importante
papel que ejercen todos los colectivos y asociaciones que
componen el entramado social de les Alqueries, un ejemplo
de compromiso, dinamismo y esfuerzo, la actividad de la
cual beneficia al conjunto de los ciudadanos. Desde estas
líneas quisiera felicitar en este caso, al equipo de fútbol
por su ascenso de categoría y por ser campeones de liga.
Tal como queda demostrado en las páginas de este Boletín
de Información Municipal (BIM), el Ayuntamiento y el
equipo de Gobierno, hemos afrontado nuevos retos que
nos ayudarán a situar a nuestro pueblo en una posición
más destacada y con mayor proyección de futuro. Después
de 3 años desde que inauguramos la nueva legislatura,
continuamos manteniendo la misma ilusión que el primer
día y ante nosotros tenemos importantes proyectos que
se materializarán en los próximos meses.
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El parc del Mediterrani ja està a disposició del veïns
La seua construcció finalitzarà amb la instal·lació d’una zona de jocs per a les xiquetes i xiquets.

Parc del Mediterrani

El parc del Mediterrani, annex a les mercat, festes, etc, per a evitar que
instal·lacions del mercat ja és una es realitzen actes vandàlics.
realitat. Després de la realització de
les dos primeres fases del projecte,
la zona ja disposa de mobiliari urbà
com bancs, il·luminació, un mur
per separar el parc del carrer i
nova de vegetació. Per a finalitzar,
s’instal·larà una zona de jocs per a
les xiquetes i xiquets.
Esther Lara, alcaldessa de les
Alqueries, explica que “la nostra Serveis públics per fora
intenció és proporcionar als
ciutadans una nova zona d’esplai,
ja que abans de les obres, aquesta
zona de propietat pública era un
descampat sense cap utilitat. A
més a més, aquesta actuació també
ha servit per a millorar l’estètica
de la zona”.
Aquest nou espai també compta
amb nous serveis, adaptats per a
minusvàlids, per a que tothom puga
fer ús d’ells.Aquests estaran oberts
en moments en els que realitzen
activitats en la zona com dies de
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Serveis públics per dins

Des del consistori es demana
“la col·laboració de la ciutadania
per a mantindre en condicions i
net aquest espai. Per això, també
instal·larem plaques en les que es

prohibeix que els animals facen
les seues necessitats dins d’aquest
espai, ja que es un lloc on xiquetes
i xiquets juguen”.
En el parc també s’ha plantat
nous arbres per a augmentar la
vegetació de la zona. D’aquesta
manera, una vegada cresquen,
creen zones d’ombra, essencials
per als dies d’altes temperatures. A
més, disminuiran el C02 de la zona
i contribueixen en la lluita contra
el canvi climàtic.
Durant la primer fase, es va crear
zones d’aparcament al costat del
parc i als voltants de la teulada del
mercat. Així mateix, el parc té 3
accessos diferents: des de la plaça
del mercat, des dels serveis públics
situats al carrer Vía Augusta, i pel
carrer Pilar Horadada.
Els jubilats també compten amb un
espai reservat on poden realitzar
les seues activitats. Esther Lara
afirma que “hem creat un espai que
poden disfrutar tant les families

actualitat

Plànol de les obres

Zona de jubilats

amb xiquets i xiquetes com la gent
major”.
Pedro
Aldama,
regidor
d’Urbanisme espera que “una
vegada instal·lada la zona de jocs,
siga un lloc de reunió i que tota
la població gaudisca. A més, està
situat en la zona on es celebren la
majoria d’actes durant les festes”.

Aquestes instal·lacions estan
situades prop del CEIP Pintor
Sorolla, pel que s’espera que
siga un lloc de jocs on reunirse després de eixir del col·legi.
Aquest projecte ha comptat amb
la subvenció de la Diputació de
Castelló, dins del Pla 135.
Visita de l’alcaldessa i el regidor
d’Urbanisme

El carril bici entre les Alqueries i Borriana junt a la
CV-222 ja està en funcionament
Obres Públiques i Vertebració del
Territori ha sigut l’encarregada de
les obres de la seua construcció.
Els ciclistes ja poden circular pel
carril bici des del carrer Iturbi fins
a Borriana amb total seguretat.
Es tracta d’un carril que dispossa
de 3 metres d’ample i 1.100m de
longitud.
Al finalitzar les obres, els ciclistes
també tindran accés pel carril bici
a l’estació d’Adif de Borriana – les
Alqueries.
Carril bici creuant el carrer la Via

El carril bici entre les localitats de queda per finalitzar l’última fase i L’objectiu és millorar la seguretat
les Alqueries i Borriana ja està en acabar de pintar algunes zones del vial i potenciar la mobilitat
funcionament, a pesar que encara carril. La Conselleria d’Habitatge, sostenible en la zona.
el
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Les Alqueries estalvia més de 37.000€ en electricitat
en els dos últims anys

“

L’Ajuntament de les Alqueries
ha aconseguit estalviar més de
37.000 euros en electricitat entre
els exercicis de 2016 i 2017.
El consistori va dur a terme
una auditoria energètica per a
conèixer l’estat dels sectors de
l’enllumenat públic. Una vegada
s’han conegut els resultats, s’han
realitzat diferents ajustos en tarifes
que han comportat un estalvi
en les arques municipals. Pedro
Aldama, regidor d’Urbanisme,
afirma que “l’objectiu de l’equip
de govern era optimitzar i ajustar
les despeses derivades del consum
elèctric del municipi. Aquesta bona
gestió duta a terme per l’equip de
govern va a significar que aquests
diners que no es gasten es podran
destinar a altres inversions que
milloren la qualitat de vida de
la ciutadania de les Alqueries,

realitzant accions necessàries en
la població i mantenint els serveis
fins ara existents”.

de despeses públiques, perquè
la població no haja de pagar de
més per elles. En aquest últim any
també es va reduir la despesa en el
manteniment d’edificis municipals
gràcies a la renegociació de tarifes
i contractes”, manifesta Pedro
Aldama.

En 2016 es va destinar 213.415,19
euros per al consum i les tarifes
contractades de l’enllumenat
públic, mentre que en 2017 la
despesa va disminuir a un total
de 193.711,68 euros, la qual cosa
suposa un 10% menys en un any.
El regidor explica que “estem
portant una gestió responsable
dels comptes de l’Ajuntament, ja
que tenim molt en compte que
estem treballant amb els diners
de totes i tots. Des del consistori
seguirem treballant en aquesta
línia, optimitzant aquest tipus

A més, Aldama conclou que
“aquesta reducció de la despesa
s’ha dut a terme sense que el servei
es veja reduït, solament amb canvis
en les tarifes, per la qual cosa les
veïnes i veïns de la localitat no van
a veure’s afectats en cap moment.A
més, tenim previst seguir estalviant
en la factura reduint també el
consum amb les noves tecnologies
que existeixen en enllumenat,
d’aquesta forma, a més de l’estalvi
econòmic, també aconseguirem un
estalvi ecològic”.

diners que no es
“ Aquests
gasten es podran destinar a
altres inversions.

La I Setmana de la Salut finalitza amb èxit
La setmana va concloure amb una
marxa benèfica de 2km pel municipi,
a la qual van acudir al voltant de
75 persones. Al finalitzar la volta,
l’Ajuntament va oferir a tots els
participants un desdejuni.

La I Setmana de la Salut ha tingut
una bona acollida per part de la
població. Durant la setmana es
van realitzar xarrades i tallers
totalment gratuïts, on els assistents
van aprendre com realitzar una
RCP, entre altres, i van rebre
consells per a gaudir d’una millor
salut, impartits per professionals de
la salut i psicòlegs.
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Florentino Bravo, regidor de Sanitat,
afirma que “des de la regidoria
s’ha treballat perquè siga el més
interessant possible per a tots. És
la primera vegada que organitzem
aquest tipus de jornades i ens
servirà per a millorar en les
futures edicions, ja que hem decidit
instaurar-la en el nostre calendari”.

Floren Bravo, vol agraïr a “tots
aquells que han ajudat perquè la
setmana de la salut siga una realitat.
Ana Flors, presidenta d’AECC de
les Alqueries i a tota la seua junta. A
l’associació le Cadó i a ambulàncies
CSA, especialment a Pascual Gil per
haver-hi estats sempre predisposat
al que necessitara l’Ajuntament.
Actualment, ja estem treballant en
una setmana mediambiental”.

actualitat

Les Alqueries aprova el PAM contra inundacions

L’Ajuntament ha aprovat el document en el plenari municipal i serà enviat a Conselleria per tal de
que obtinga l’aprovació definitiva.
aquest fenomen meteorològic”.

L’Ajuntament de les Alqueries ha
aprovat en el ple municipal el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) que
marca les línies d’actuació a dur a
terme per a prevenir inundacions
i com s’ha d’actuar en el moment
que ocórreguen. Una volta superat
aquest tràmit, el document
s’enviarà a Conselleria per a posarlo en marxa. Florentino Bravo,
regidor de Sanitat, afirma que
“l’Ajuntament està compromès
amb la seguretat i la prevenció dels
riscos d’inundacions que presenta
la localitat, per aquest motiu hem
treballat seriosament en aquest
nou document, per a que siga
fiable i d’utilitat perquè serà la
primera línia de defensa davant

Per a la seua creació “des
de la regidoria s’ha treballat
conjuntament amb els serveis
tècnics de l’Ajuntament. A més,
hem sigut assessorats pels Tècnics
de Protecció Civil, el Centre
Autonòmic
de
Coordinació
d´Emergències,
l’Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta
a les Emergències i la presidència
de la Generalitat Valenciana. Açò
ens ha permès crear un document
que minimitzarà les conseqüències
de qualsevol emergència, gràcies a
la seua l’experiència en aquestes
situacions”, declara Florentino
Bravo.
Les Alqueries té un nivell mitjà
de perill d’inundacions, “per això
és tan important que el municipi
compte amb aquest pla que evitarà
molts problemes a la població
causats per aquest fenomen, com

poden ser els danys materials”
explica el regidor. El consistori
informarà també a través de les
xarxes socials sobre actuacions
enfront de possibles pluges
torrencials.A més, les veïnes i veïns
poden contactar amb la policia
local al 964 59 20 01 o 619189772,
a l’Ajuntament 964 59 20 00 i
sobretot al número d’emergències
112, davant de contratemps que
puguen ocórrer.
“El PAM ens permetrà actuar de
manera coordinada i eficient en
aquest tipus de situació, com ja
tenen altres municipis. Ha sigut
un treball costos però serà molt
beneficiós per a la localitat i que
duem preparant els últims mesos”
i afig que “continuarem treballant
en aquesta línia per a augmentar
la seguretat de tota la ciutadania
i esperem que es fique en marxa
el més aviat possible”, conclou
Florentino Bravo.

El consistori crea un pla de cremes i incendis local
El consistori redactarà un nou
pla local de prevenció d’incendis
forestals (PLPIF), tal i com indica
la nova normativa, ja que les
Alqueries compta amb terrenys
forestals en el seu terme. En ell,
s’indiquen les linies d’actuació que
es duran a terme si succeix aquest
tipus de catàstrofe. Açò és deu a
que la Comunitat Valenciana és
una zona d’alt risc d’incendi, degut
a les característiques del nostre
relleu i el nostre clima.

a fer un pla reduït, encara així anem
a demanar un subvenció per a la
seua realització. La seua creació
es tractarà en el pròxim Consell
Agrari del municipi, ja que és l’ens
que ha d’aprobar-ho”.

En aquest pla també s’inclourà
un altre de cremes, en el qual
és marcarà l’horari i dades en
les que es poden realitzar. “És
importantíssim
que
aquesta
normativa es complisca per
tothom perquè estem en un
Florentino Bravo, regidor de municipi agrícola i un incendi
Sanitat, explica que “estem obligats suposaria grans pèrdues per a la

població”, indica el regidor.
Actualment, solament 12 localitats
de la província disposen del
PLPIF i 123 estan pendents de
redactar. Florentino Fravo, afirma
que “aquest pla juntament amb
el d’inundacions són importants
perquè tots i cadascun dels
responsables municipals sapiem el
que hem de fer en cada situació
d’emergència diferent. A més, som
la primera línia de defensa entre
els nostres veïns i qualsevol de les
catàstrofes que poden generar un
incendi”.
el
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Comparació del pressupost municipal, any 2017 i 2018
Des de l’Ajuntament, en un acte de transparència se’ls mostra l’estat del pressupost municipal.
DESCRIPCIÓ
DEUTES
AMORTITZACIÓ DEUTE
POLICIA
SALARIS, VESTUARI, GUARDA I CUSTÒDIA, COMBUSTIBLES I DESPESES
CORRENTS
URBANISME
SALARIS TÈCNICS, MANTENIMENT, NETEJA, DESPESES JURÍDIQUES I
ALTRES
CONSERVACIÓ I ASFALTAT CAMINS VEÏNALS
PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES
CLAVEGUERAM
CÀNON ABOCATS, EDAR I DESPESES DIVERSES
PARCS I JARDINS
UTILITZACIÓ I REC PARCS I JARDINS
MEDI AMBIENT
PROTECCIÓ I MILLORA. DESPESES DIVERSES
NETEJA VIÀRIA
SALARIS I CONTRACTES JARDINERIA
CONTRACTES SERVEI ARREPLEGADA DE RESIDUS
ENLLUMENAT PÚBLIC
CONSUM ELÈCTRIC I MANTENIMENT
SERVEIS SOCIALS
SALARIS, DESPESES CORRENTS I TERCERA EDAT
PREPARACIÓ RENDA PENSIONISTES
PROGRAMA MENJAR A CASA
AJUDES INDIVIDUALITZADES
AJUDES A PENSIONISTES. DESPESES FARMACÈUTIQUES
AJUDES PER AL PAGAMENT DE L'IBI URBANA
FOMENT D'OCUPACIÓ
SALARIS I PROGRAMA FOMENT D'OCUPACIÓ
PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA
CONTRACTES I DESPESES DIVERSES
NETEJA SOLARS
EDUCACIÓ: COL·LEGI
SALARIS, ESCOLA D'ESTIU, TRANSPORT ESCOLAR, MATERIAL AMPA,
SUBVENCIONS MATERIAL ESCOLAR
EDUCACIÓ: GUARDERIA
SALARIS, PRODUCTES ALIMENTICIS I DESPESES DIVERSES
CULTURA
SALARIS, TALLERS, ACTIVITATS CULTURALS, DRETS D'AUTOR,
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I PATRIMONI
JOVENTUT
SALARIS, ACTIVITATS JOVENTUT I CASAL JOVE
FESTES
ACTIVITATS NADALENQUES, REIS, FESTES PATRONALS, SANT ANTONI I
FESTES SEGREGACIÓ
ESPORTS
SALARIS MONITORS, ACTIVITATS ESPORTIVES I LLOGUER TERRENS
CAMP DE FUTBOL I MANTENIMENT PAVELLÓ
AGRICULTURA
DESPESES DIVERSES
COMERÇ
AJUDES AL COMERÇ I DESPESES DIVERSES
OFICINA DEL CONSUMIDOR
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
ÒRGAN DE GOVERN
ASSEGURANCES, ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I PUBLICITAT
ASSISTÈNCIES I RETRIBUCIONS BÀSIQUES
SEGURETAT SOCIAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL
SALARIS, EQUIPAMENT, CONTRACTES MANTENIMENT, DESPESES
JURÍDIQUES I DESPESES CORRENTS
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CONTRACTE DE COMUNICACIÓ I GESTIÓ DEL BIM
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SUBVENCIONS I AJUDES A ASSOCIACIONS LOCALS
ECONOMIA I FISCALITAT
SALARIS TÈCNICS
ATENCIÓ CIUTADANS. JUTJAT
BIBLIOTECA
SALARIS, ACTIVITATS I APROVISIONAMENT MATERIAL
CONTINGÈNCIES
PROVISIÓ PER A CONTINGÈNCIES
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2017

2018

DIFERÈNCIA

165.000,00

77.100,00

-87.900,00

381.199,66

427.306,00

46.106,34

163.808,36

195.680,00

31.871,64

8.000,00

15.000,00

7.000,00

70.342,64

41.000,00

-29.342,64

29.500,00

29.500,00

0,00

7.000,00

1.000,00

-6.000,00

7.500,00

3.000,00

-4.500,00

201.647,00

205.700,00

4.053,00

165.000,00

165.000,00

0,00

278.500,00

245.000,00

-33.500,00

107.397,00

112.700,00

5.303,00

1.500,00

1.500,00

0,00

5.000,00

3.500,00

-1.500,00

25.000,00

25.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

25.000,00

2.500,00

-22.500,00

93.200,00

119.300,00

26.100,00

26.500,00

27.000,00

500,00

10.000,00

2.500,00

-7.500,00

166.042,84

180.000,00

13.957,16

142.252,00

171.500,00

29.248,00

84.548,50

77.500,00

-7.048,50

52.559,39

52.100,00

-459,39

172.600,00

186.000,00

13.400,00

111.318,60

104.400,00

-6.918,60

6.000,00

4.000,00

-2.000,00

4.500,00

7.500,00

3.000,00

3.500,00

3.700,00

200,00

56.000,00

60.500,00

4.500,00

91.200,00

69.200,00

-22.000,00

24.000,00

18.000,00

-6.000,00

325.216,27

342.200,00

16.983,73

6.000,00

4.500,00

-1.500,00

22.100,00

22.100,00

0,00

35.000,00

58.750,00

23.750,00

164.679,00

168.500,00

3.821,00

7.400,00

7.400,00

0,00

25.365,64

24.600,00

-765,64

25.000,00

32.000,00

7.000,00

3.297.876,90

3.295.236,00

-2.640,90

0,00

0,00
0,00

economia

El pressupost de 2018 és de 3.295.236 euros

Augmenten els serveis i millores en 2018, a pesar que el pressupost és 2.640,90€ euros inferior a
l’any anterior.
L’ Ajuntament de les Alqueries ha
acordat un pressupost de 3.295.236
euros per a l’any 2018. Gràcies
a la gestió municipal, juntament
amb l’amortització de deute, els
treballs en eficiència energètica i
l’estalvi en gestió d’obres i serveis
ha permès que amb 2.640,90 euros
menys respecte a l’any anterior,
augmenten els serveis i millores.

Els principals canvis s’han donat
en els següents capítols. S’ha
augmentat un 4% les despeses
en personal, ja que s’ha assumit
la gestió pública del pavelló
poliesportiu, augmentant
les
hores a jornada completa a les
netejadores del col·legi i se li ha
augmentat la jornada laboral a
la tècnica d’esports. D’aquesta
manera, s’inverteix 1.689.886€, el
Lorena
Maure,
regidora 49% del pressupost total en aquest
d’Economia, explica que “aquestes capítol.
xifres demostren que estem
L’Ajuntament assumeix la
aconseguint ser més eficients en
gestió pública del pavelló
els recursos que disposem. Des
de l’equip de govern continuarem poliesportiu i augmeta l’horari a
treballant en aquesta línia, per jornada completa a les netejadores
a que la ciutadania no tinga que del col·legi i la jornada laboral a la
pagar de més”.
tècnica d’esports.
El nou pressupost està basat en
criteris de sostenibilitat financera,
eficàcia i eficiència en la prestació
dels serveis públics essencials,
mantenint i fins i tot incrementant
aquells que s’estan prestant per
aquest Ajuntament, encara que no
és competència exclusiva seua.
L’objectiu és garantir el benestar
dels ciutadans, promoure l’activitat
econòmica i garantir més ocupació,
millorant els serveis, i tot açò
reduint impostos, disminuint així,
l’esforç fiscal de les famílies i
empreses del municipi.
Un altre punt important és que
es manté el volum d’ajudes socials
per als col·lectius i les persones
que requereixen d’una especial
protecció. A més, s’augmenta la
inversió en foment d’ocupació i
educació, així com les subvencions
a associacions i entitats locals.

d’urbanisme. En aquest apartat
cal destacar l’assumpció de
l’Ajuntament de la gestió pública
del pavelló poliesportiu i de la
gestió de la jardineria a partir de
l’1 de juny de 2018.
En les despeses financeres s’han
reduït 6.000€ els interessos,
gràcies a les amortitzacions de
deute realitzades en els últims anys,
sent 9.100€ els diners destinats a
aquest capítol.

La partida de transferències
corrents té un pressupost
d’114.250€, 1.250 euros més
que en 2017 Aquests recursos es
destinaran a mantindre totes les
subvencions a les associacions
i entitats locals, així com les
Els corrents en béns i serveis prestacions i ajudes socials a
compten amb un pressupost les persones i col·lectius més
d’1.372.900€, 9.000 euros més desfavorits del municipi.
que l’any anterior, suposant el
41% del total de les despeses. El fons de contingència i altres
Per al seu càlcul, s’han reajustat imprevists ha augmentat 7.000€.
diverses partides que van ser L’Ajuntament comptarà amb
excedents o deficitàries en 2017, 32.000€, en funció de l’establit
a més s’han reduït les despeses per la llei, per a les despeses que
d’enllumenat públic i manteniment poden sorgir durant l’any.
d’edificis gràcies a la gran labor de
renegociació de tarifes i contractes, Les transferències de capital es
que ha aconseguit estalviar més de mantenen com l’any passat. El
37.000 euros.
consistori destinarà 3.600€ per
a aquest capítol. Finalment, les
D’aquesta manera s’ha pogut operacions financeres tenen un
contractar
un
servei
de pressupost de 73.500€, 83.500€
manteniment informàtic de qualitat menys que en 2017. Lorena Maure,
per a poder traure més rendiment conclou dient que “ja estem duent
i esmenar els problemes diaris dels a terme projectes per a enguany,
equips i instal·lacions de tots els com les millores del pavelló, amb
edificis municipals.
les quals millorar els serveis”.
També ha augmentat el contracte
de l’arquitecte tècnic per a poder
ser més eficients en l’àmbit
el
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transparència
Liquidació del pressupost del 2017
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUP0ST 2017
INGRESSOS

DESPESES

IMPOSTOS DIRECTES

DEUTE PÚBLIC

Impostos municipals, IBI, IVTM, etc.

2.182.891,98

IMPOSTOS INDIRECTES

Amortització deute i interessos

Impostos de construccions, obres, etc.

17.064,37

TAXES I ALTRES INGRESSOS
Taxes, preus públics, contribucions especials per
contraprestacions, cursos, tallers, etc.

590.197,47

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Transferències de l'Estat y Comunitat Autònoma

1.056.387,46

INGRESSOS PATRIMONIALS
Rendes del patrimoni del municipi, interessos de comptes

1.702,37

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

3.848.243,65

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
Venda de solars i finques rústiques
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

Ingressos de naturalesa no tributària destinats a finançar
despeses de capital
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

Salaris, vestuari, guarda i custòdia, combustibles i
despeses corrents
VIVENDA I URBANISME
Salaris, manteniment, neteja, despeses jurídiques,
pavimentació i conservació
BENESTAR COMÚ
Clavegueram, arreplegada de residus, neteja viària i
enllumenat public
SERVEIS SOCIALS Y PROMOCIÓ SOCIAL
Salaris, despeses corrents, ajudes, subvencions i
programa foment d'ocupació

509.479,67

608.625,49

258.652,52

Contractes
MEDI AMBIENT
Parcs i jardins i despeses generals
EDUCACIÓ

52.500,00

Salaris, activitats, subvencions AMPA, funcionament
centres d'ensenyança

24.425,00
16.779,72

273.907,05

CULTURA

Devolució de fiances o dipòsits inmovilizats

2.500,00

PASIUS FINANCERS
Crèdits sol·licitats a entitats privades

0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS
I. LIQUIDACIÓ TOTAL INGRESSOS

2.500,00
3.903.243,65

AJUSTOS
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
Desviacions de finançament de l'exercici

576.119,66
1.134,88

III. TOTAL AJUSTES

577.254,54

Salaris, tallers, activitats culturals, biblioteca,
aprovisionament de material, Patrimoni, joventut i Festes
ESPORT
Salaris, activitats esportives, promoció i foment,
manteniment poliesportiu
AGRICULTURA I COMERÇ
Despeses corrents en agricultura i comerç
CAMINS VEINALS I PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR
Actuacións i manteniment
ÒRGAN DE GOVERN
Assistències i retribucions, seguretat social,
assegurnaces, atencions protocol·làries i publicitat
ADMINISTRACIÓ GENERAL, FINANCERA I
TRIBUTÀRIA
Salaris, equipament, contractes comunicació i
manteniment, despeses jurídiques i corrents, subvencions
a associacions locals
II. LIQUIDACIÓ TOTAL DE DESPESES

IV. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+III-II)

= 818.568,14 (SUPERÁVIT)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE TRESORERIA 2017
Diners líquids

2.696.199,45

Total drets pendents de cobrament

728.717,65

Total obligacions pendents de pagament
I. TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA
Saldos de dubtós cobrament

-330.122,09
3.094.795,01
142.472,95

Excesos de financiació afectada

52.907,83
II. TOTAL AJUSTOS

195.380,78

III. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (I-II)

el

412.648,65

SANITAT

52.500,00

ACTIUS FINANCERS

9

346.613,89

SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

municipi

= 2.899.414,56

336.902,84

144.814,30

5.639,92
8.218,58

157.193,79

558.028,63
3.661.930,05

economia
El superàvit de 2017 augmenta fins els 2.899.414 euros
L’Ajuntament de les Alqueries ha
tancat 2017 amb un superàvit de
2.899.414 euros, 1 milió d’euros
més respecte a l’any anterior. El
superàvit és la situació econòmica
en la qual, els ingressos són
superiors a les despeses.

fins als 3.848.243€, mentre que
el total de despeses ha sigut de
3.661.930€. Després de tots els
ajustes realitzats s’ha creat un
romanent de 818.568€.

3.848.243

d’euros han sigut els ingresssos
Lorena
Maure,
regidora en 2017.
d’Economia, afirma que “s’han
obtingut unes magnífiques dades,
malgrat les traves i les dificultats
a les quals el ministeri d’Hisenda d’euros han sigut les despeses en
ens té sotmesos. Hem pogut dur a 2017.
terme tots els serveis amb qualitat,
és a dir, que no ha baixat cap de Segons marca la llei de
les partides socials i enfocades al racionalització i sostenibilitat,
benestar municipal”
aquest romanament solament es
pot utilitzar per a amortitzar deute
El volum d’ingressos ha crescut públic, o bé per a finançar inversions

3.661.930

sostenibles, és a dir actuacions de
millora i desenvolupament del
municipi, en cap cas obres noves.
Lorena Maure, explica que
“la liquidació ha eixit positiva,
complint amb la regla de la despesa
i l’estabilitat pressupostària que
marca l’Estat”.
Aquest resultat positiu es podrà
invertir en l’adequació i millores
en el municipi, al igual que s’ha
fet en els últims anys. “El nostre
objectiu és continuar en aquesta
línia, assegurant una estabilitat
financera en les arques locals, que
permeta millorar la qualitat de
vida de la població”, conclou la
regidora d’Hisenda.

El deute del municipi disminueix fins als 456.913 euros
El deute per habitant s’ha reduït de 512 euros a 102 euros des del començament d’esta legislatura.
El deute municipal s’ha reduït
fins els 456.913 euros, el 13% del
pressupost total de l’Ajuntament.
Al principi d’aquesta legislatura el
deute era d’1.696.707,65 euros,
més del 50% del pressupost
local. Així, l’evolució del deute
continua la línia descendent que va
començar en 2011.

govern estem fent una gestió
responsable dels diners públics,
per a que, una vegada liquidat el
deute, els diners de la ciutadania
vagen destinats a millorar la
localitat i als seus serveis i no a
entitats financeres”.

de l’Ajuntament
“ Laés intenció
liquidar el deute abans

Lorena
Maure,
regidora
d’acabar la legislatura és a
d’Economia destaca que “la
dir, en un any les Alqueries
intenció de l’Ajuntament és
no deurà res als bancs.
liquidar el deute abans d’acabar la
legislatura, és a dir, en un any, les
Alqueries no deurà res als bancs”. En el mes d’abril es va aprovar una
modificació de crèdit que portava
El deute per habitant ha disminuït aparellada l’amortització d’un
410 euros, passant de 512 euros dels dos préstecs que li queden
en 2011 a poc més de 100 euros al consistori. Aquests préstecs
actualment. “Des de l’equip de que encara tenia l’Ajuntament

són: un corresponent a les quotes
d’urbanització del sector SUI1 i
altre de la refinanciació de deutes
antics i fons de Generalitat que
no van arribar en la data acordada
durant alguns anys.
L’amortització d’enguany és de
234.500€, la qual cosa permet
reduir el deute actual fins als
456.913 euros, l’equivalent a
un 13% del pressupost total de
l’Ajuntament.
Lorena Maure explica que “el
consistori està fent un gran esforç
per complir esta proposta, ja que
d’aquesta manera ens permetrà
ser autosuficients econòmicament,
sense fer ús de finançament
extern”.
el
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Retribució per dedicació parcial dels membres de la
corporació 2018
RETRIBUCIONES POR DEDICACION PARCIAL MIEMBROS CORPORACION 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

LARA FONFRIA
ESTHER

1.185,00

1.185,00

1.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.555,00

ALDAMA
FERNANDEZ
PEDRO

1.090,00

1.090,00

1.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.260,00

BRAVO GONZALEZ
FLORENTINO

1.090,00

1.090,00

1.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.270,00

740,00

740,00

740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.220,00

4.105,00

4.105,00

4.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1ER TRIMESTRE

12.305,00

2º TRIMESTRE

0,00

3º TRIMESTRE

0,00

4º TRIMESTRE

0,00

MAURE NEBOT
LORENA

TOTAL BRUTO

12.305,00

Retribució per assistències a òrgans col· legiats en 2018
ENERO

FEBRERO

ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS EJERCICIO 2018

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

LOZANO MOLES
RUBEN

327,00

327,00

447,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.101,00

GIL MONSONIS
ANTONIO

262,00

262,00

262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786,00

GARCIA FERRANDIS
SONIA

262,00

262,00

352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

876,00

ALBERO PERIS
BETLEM

402,00

477,00

335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.214,00

BALAGUER MOLES
XAVIER

262,00

187,00

352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801,00

VICENT MELCHOR
FRANCISCO J

402,00

262,00

457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.121,00

VENTURA CAPELLA
VICENTE

262,00

337,00

352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,00

2.179,00

2.114,00

2.557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1ER TRIMESTRE

6.850,00

2º TRIMESTRE

0,00

3º TRIMESTRE

0,00

4º TRIMESTRE

0,00

TOTAL BRUTO

6.850,00

Dades de l’atur del municipi en el mes d’abril
Segons el sector econòmic

197

persones aturades

121

són homes

74

són dones

12

13

de l’agricultura

de la construcció

22

137

de serveis

de l’industria

11

sense activitat econòmica

11

el

municipi

Segons la franja d’edat

18
95
84

Menors de 25 anys
Entre 24 i 44 anys
Més de 44 anys

Segons la nacionalitat

163 34

són espanyols

són estrangers

hisenda
Informació calendari fiscal del contribuent 2018
De l’1 de març al 5 de maig és el període de pagament dels següents tributs:
- Taxes urbanes (Brossa, Clavegueram i Entrada de Vehicles).
- Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica.
- OVP amb taules i Cadires.
Es carregaran els rebuts domiciliats el 2 de maig.
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Dia de cobrament dels rebuts domiciliats.
Dia de pagament de l’impost.
Horari de pagament en l’ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 13h.
El pagament també es pot realitzar en les següents entitats bancaries: Caixalqueries (Grupo Cajamar),
Bankia, BBVA i la Caixa (Caixabank).
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L’Ajuntament presenta un pla de joventut gràcies a la
nova llei de Polítiques Integrals de Joventut

La nova llei de Polítiques
Integrals de Joventut permet la
intervenció dels ajuntaments en
l’Estratègia Valenciana de Joventut.
L’Ajuntament de les Alqueries
presentarà un pla de joventut, ja
que per a poder complir-la, els
consistoris rebran suport tècnic
i econòmic. Florentino Bravo,
regidor de Joventut, afirma que
“ja era hora que es prengueren
a la joventut de debò, mai s’havia
arribat tan lluny com ara, que
s’han delegat les competències
als ajuntaments. Pensem que la
nova organització que planteja
la Generalitat és molt positiva,
començant per una avaluació
de la situació actual i els mitjans
disponibles, i continuant amb unes
subvencions que ens ajudaran a
sufragar la despesa del personal,
paregut al que han fet amb els
serveis socials”.

joventut el consistori realitzarà un
estudi del joves de les Alqueries,
es detallaran les necessitats
detectades i es redactarà les
accions que es duran a terme per
a solucionar aquestes necessitats.
D’altra banda, per a la concessió
d’ajudes
d’equipaments
en
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), es presentarà
una sol•licitud amb les activitats
que es portaran a terme i les
realitzades durant l’últim any.
Florentino Bravo, explica que “des
de la regidoria ja s’està treballant
per a realitzar el pla de joventut,
Es concediran dos tipus d’ajudes. per a veure des d’on partim i quins
D’una banda, per al programa de són els objectius i les necessitats
dels joves del municipi”.

La nova llei busca promoure
l’associacionisme
entre
les
persones joves i així facilitar la
seua representació, donar suport a
les seues iniciatives i desenvolupar
activitats culturals, esportives i
d’ocupació d’oci de la joventut
del municipi, tot dirigit a trencar
dinàmiques de desigualtat en l’accés
a l’oferta municipal. “Les polítiques
de joventut són un element
estratègic de desenvolupament
social i atorguen protagonisme
als ajuntaments i entitats locals”,
va explicar el director general de
l’Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), Jesús Martí, durant la reunió.

El consistori inicia el tractament de plagues
Aquest any s’han augmentat el
tractament d’embornals i es
continuará treballant per a dur
un control d’aquestes plagues.
Florentino Bravo, regidor de
Sanitat, insta als veïns que
“comuniquen qualsevol conflicte
que troben a l’Ajuntament, per
advertir a l’empresa que aplique
L’Ajuntament
ha
iniciat
el les mesures oportunes el més
tractament de plagues contra aviat possible”.
el mosquit tigre, cucas i rates, ja
que poden transmetre malalties Es recomana que la població porte
infeccioses. L’empresa Stoplagas a terme les següents indicacions
ha sigut l’encarregarda de portar a en les seues cases i solars, ja que
l’Ajuntament no pot accedir a
terme les mesures preventives.
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les zones privades a realitzar els
tractaments: evite els recipients
que puguen acumular aigua
estancada, procure mantindre
els nivells de clor adequats en
les piscines, basses i estanys,
protegisca els pous i aljubs amb
malles mosquiteres, intente vigilar
el reg per goteig perque pot
deixar xicotets punts d’aigua en
testos i plats, faça el possible per
tal de renovar cada dos o tres
dies l’aigua dels abeuradors dels
animals, revise els buits als arbres
i tapar-los o que es buide l’aigua
estancada de qualsevol lloc.

actualitat

L’Ajuntament es reuneix amb l’Administració central
per a tractar el pas del PAI del Golf Subirana a urbà
L’Oficina Cadastral que depèn del
Govern d’España ha efectuat una
revisió al PAI del Golf Subirana.
Les finques, que en el seu dia van
passar de rústiques a urbanes, ara
hauran de pagar l’Impost de Bens
Immobles en eixa categoria, tal i
com s’ha indicat des del Cadastre.
L’alcaldessa de les Alqueries, Esther
Lara, informa a la població que
“ens reunim amb l’Administració
central per tal de solucionar la
problemàtica. A més, si teniu cap
dubte al respecte, podeu acudir a
l’ajuntament de 8 a 14h”.

que una sentència del Tribunal
Suprem de 30 de maig del 2014,
i va confirmar després la llei
13/2015, assenyala que els terrenys
urbanitzables que no compten
amb un pla d’ordenació urbanístic
no podran ser considerats com
a urbans, sinó que tornaran a ser
terrenys rústics, la mesura es duu
a terme, “perquè el programa va
ser aprovat per la Conselleria en
el 2012, malgrat els contenciosos
que estiguen en marxa i encara
que no hi ha mostres de
desenvolupament” explica Esther
Lara.

Aquest contemplava, a més del
camp de golf, la construcció de
3.758 habitatges i zones verdes.
L’Ajuntament ja va iniciar a finals
de 2016 el tràmit d’al·legacions a
la resolució del PAI Golf Subirana,
per finalització anormal del
programa d’actuació integrada, així
com per incompliment reiterat de
les obligacions de l’adjudicatari de
constituir la fiança.

“Lamentem els inconvenients que
aquesta decisió puga suposar als
ciutadans. Per aquest motiu, des
de l’equip de govern traslladarem
Aquesta revisió catastral del
Govern d’Espanya afecta a uns El programa del PAI de Golf la nostra disconformitat a l’Oficina
800 propietaris de finques. Malgrat Subirana està totalment paralitzat. Cadastral”, conclou l’alcaldessa.

La regidoria de Medi Ambient instal· larà contenidors
marrons per als residus orgànics en el municipi
amb tècnics mediambientals.
En ell es podrà tirar pa, restes
de fruita, verdura, brioxeria, carn
i peix, paper de cuina, borses
d’infusions, pòsits de cafè, suros de
botelles, plantes, fulles, arbustos,
gespa, restes vegetals.

L’Ajuntament de les Alqueries
instal· larà contenidors marrons
per a la recollida de residus
orgànics. És un servei que l’Unió
Europea exigirà a partir de 2019,
per açò, des de la regidoria de
Medi Ambient “vol posar en
funcionament, com més prompte
millor, aquest projecte ambiciós
que suposarà un canvi de mentalitat

en el tractament de la tercera part
dels residus generats en les cases”,
explica Florentino Bravo, regidor
de Medi Ambient.
En els pròxims mesos es durà a
terme una campanya informativa,
en la qual s’explicarà com s’ha
d’usar aquest contenidor. Per al
seu desenvolupament, la regidoria
de Medi Ambient està en contacte

“Tot açò suposarà que en els
nostres carrers hi haurà un
contenidor més, que augmentarà
la taxa de reciclatge amb la qual
contribuir al canvi climàtic i complir
les normes de residus imposades
per la UE per als pròxims anys”,
indica Florentino Bravo.
Aquests residus s’utilitzen per a
obtindre compost i per a generar
biogàs, una energia renovable que
permet produir electricitat.
el

municipi
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L’Ajuntament realitza millores en el poliesportiu

El consistori invertirà 100.000 euros per a millorar la instal·lació i la seua eficiència energètica.
energètica, reduint les nostres
emissions de carboni. Sense oblidar
que també ajudarà a disminuir la
partida destinada a la il•luminació,
açò ens permetrà que es puga
destinar aqueixos diners a altres
serveis i millores en la localitat”,
afirma, Florentino Bravo.
L’Ajuntament de les Alqueries ha
realitzat actuacions de millora
en el pavelló poliesportiu de la
localitat. El valor estimat de la
inversió és de 100.000 euros, amb
els quals es millorarà el seu aspecte
i deficiències que presentava
la instal•lació pública i la seua
eficiència energètica. Florentino
Bravo, regidor d’Esports, explica
que “s’ha realitzat una obra per a
poder posar plaques solars, que es
posaran lligades a la modificació de
crèdit del mes que ve. Amb elles
obtindrem energia renovable, amb

el que contribuirem en la lluita
contra el canvi climàtic, sent més
sostenibles, i alhora, suposarà un
estalvi per a les arques municipals,
ja que l’energia utilitzada provindrà
del sol”.
Entre les diferents millores que ja
s’han dut a terme, destaca la nova
pintura interior de l’edifici i s’ha
substituït les bombetes i tubs antics
per il·luminació led. “Aquest tipus
d’enllumenat ja s’està implantant
en altres municipis i contribueix
a aconseguir una major eficiència

La pròxima actuació que es farà en
el poliesportiu és la substitució les
xarxes de les pistes polifuncionals
adjuntes per unes noves. Així
mateix, l’Ajuntament ha sol•licitat
una subvenció amb la qual canviar
la pista. “Una vegada concedida,
haurem aconseguit millorar una de
les instal·lacions esportives més
utilitzades pels diferents clubs de la
localitat i els propis veïns i veïnes.
Volem que tots ells compten amb
uns serveis de qualitat on puguen
practicar esport”, conclou el
regidor.

Lucía Iranzo, nova
secretària en el consistori

Commemoració del dia
mundial de la terra

Lucía Iranzo Tatay és la nova secretaria en
l’Ajuntament des d’aquest mes. El seu antecessor
en el càrrec va ser J. Martínez Ballester.

Es va fer restauració forestal en el riu sec, on s’han
plantat arbres i arbustos autòctons. Este és el
principi d’una reforestació general en tots els punts
on hagen abocats incontrolats, per tal de que la gent
es consciencie i evitem aquests mals actes.

La seua funció és certificar el contingut dels acords
del Ple o la Junta de Govern, de la seua validesa i
igualment del contingut dels documents i expedients
de l’entitat local, entre altres.
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En l’activitat han participat La Gatera, Jarditec, els
joves del Casal Jove i gent de la localitat.

actualitat

El I programa d’intervenció en vies rurals repararà
10 camins rurals de la localitat

és de 160.000€ dels quals
subvencionaran uns 95.000€. Una
vegada concedida es decidirà els
camins rurals que més millores
necessiten.
En 2018, la inversió en reparació
de camins multiplicarà per quatre
l’ingressat pel municipi per IBI
rústica. Des de la regidoria
d’Agricultura
indiquen
que
“lluitarem perquè tot l’ingressat
per rústica vaja dirigit a la millora
per als agricultors, 15.000€ del
pressupost municipal, 90.000€ del
Pla 135 i 160.000€ de Conselleria,
amb els quals es finançaran
aquestes millores” i afig que “al
llarg d’enguany esperem haver
pogut realitzar tot el programa, a
més estem en negociacions amb
els Ajuntaments de Vila-real i
Nules, per a intentar adequar les
ratlles”.

L’Ajuntament ha creat el I programa
d’intervenció en vies rurals del
municipi, amb el qual millorarà 10
camins rurals amb una inversió
total de 280.500€. S’acturarà en
els punts més conflictius que s’han
detectat en el terme municipal.

i que van acordar presentar en
el plenari aquesta intervenció,
finalment tots els grups municipals
de l’oposició es van abstenir i la
proposta va tirar endavant amb
els únics vots dels quatre edils de
l’equip de govern”, indica Bravo.

El regidor d’Agricultura, Florentino
Bravo, explica que “es tracta del
primer pla, d’acord amb la despesa
pressupostària que podem fer.
Sabem que encara amb aquestes
actuacions, hi ha molt per fer,
per això seguirem treballant per
a millorar els nostres camins i
facilitar la labor de l’agricultor”.

El pla es divideix en quatre fases: la
primera d’elles ja s’ha dut a terme
amb la millora del Camí les Voltes, Ratlla de Borriana
Camí Palmeral, Camí Fornes i Camí Amb la concessió de la subvenció
Moli Font i un cost de 13.300€.
de la Conselleria i després de les
La segona fase està inclosa en la negociacions amb l’Ajuntament de
modificació de crèdits d’abril i es Borriana per a millorar la Ratlla
durà a terme al llarg del mes de de Borriana, s’ha decidit sol·licitar
maig. En aquest cas els camins són: l’asfaltat d’aquest camí.

Per a l’execució d’aquest programa
s’ha demanat, en el Pla 135 de la
Diputació de Castelló, un total de
90.000€ per a l’asfaltat de camins,
aprovat pel PSOE amb quatre
vots i amb l’abstenció de la resta
de grups, després de tombar la
proposta de l’equip de govern per
a destinar aquesta ajuda, que és
incompatible amb una subvenció
per a l’arranjament d’aquestes vies.

Artana, Cabeçol i Corrent, amb un Aquesta actuació s’emmarca fora
cost al voltant de 17.000€.
de l’I pla d’adequació de vies rurals
La tercera fase s’aplicarà el Pla que s’ha iniciat enguany amb una
135 i s’utilitzaran els 90.900€ inversió inicial d’uns 12.000€ que
concedits per a la reparació dels ja estan executats.

camins: Regall, Mascarell i Ratlla de “Des de la regidoria d’Agricultura
Borriana.
es va a treballar perquè tots els
Per a l’última fase, l’Ajuntament camins rurals estiguen el millor
ha demanat una subvenció a possible abans d’acabar l’any 2018.
la
Conselleria
d’Agricultura, És un programa importantíssim
perque millorarà la seguretat vial,
“Encara que van explicar que el Medi ambient, Canvi Climàtic i ja que molts camins presenten
seu vot anava a ser afirmatiu a Desenvolupament Rural per a moltes deficiències”, conclou
l’adequació dels camins rurals l’asfaltat de camins rurals. L’import Florentino Bravo.
total a sol·licitar de la subvenció
el

municipi
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Èxit de participació en la ‘Fira de Nadal’ d’ACOA

ACOA,
l’Associació
de
Comerciants de les Alqueries va
celebrar en desembre, l’habitual
‘Fira de Nadal’ en el Saló Cooperatiu
de Caixa Rural Alqueries que va
tindre un èxit de participació per
part de la població i que continuarà
realitzant-se els pròxims anys. Va
comptar amb la participació dels
comerços associats, per tal de
per a fomentar les compres en els
locals del municipi durant aquestes
festes on augmenta el consum.
En ella els assistents van poder
veure i adquirir tot tipus de regals
per a familiars i amics per als
nadals. També hi van haver diverses
activitats com tallers de dibuixos i
concursos per a xiquets i xiquetes,

a més de la visita del Pare Noel, que va comprar en les parades,
que va recollir les seues cartes.
o va sol·licitar informació de les
parades que no tenen venda. Les
Les persones que van comprar festeres de 2017 també van assistir
durant la fira van entrar en a aquesta iniciativa per donar el seu
un sorteig de productes que supot als comerços de la localitat.
s’oferien en la fira per a la gent

49 targetes participen en el sorteig de la ‘I Ruta del Comerç’
30 establiments de la localitat han participat amb l’’objectiu de dinamitzar el comerç local.

S’han obtingut un total de 49
targetes de participació en la ‘I
Ruta del Comerç’. Dos d’elles s’han
donat per nul·les durant el sorteig,
ja que no complien els requisits
de participació. Lorena Maure,
regidora de Comerç, declara que
“estem contents en la resposta
de la ciutadania en aquesta ruta,
perque 49 participacions suposen
196 compres en els establiments
de la localitat, sense contar la resta
de targetes que no han omplit les
quatre caselles”.
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al sorteig dels 10 vals de compra.
El total dels premis han sigut: 2
vals de 100 euros per a Antonio
Castillo i Encarna Beltrán, 4 de 50
euros per a Visitación Martín, Juani
García, Lolita Terrés i Pilar Eixea i
4 de 25 euros per a Ángeles Escrig,
Társila Meri, Mª Teresa Gallardo i
Mª José Castillo. A partir d’ara
30 establiments de la localitat han els guanyadors poden canviar el
participat en la ruta, durant tot seu val en un sol dels comerços
el mes de febrer. Lorena Maure, o professionals participants en la
afirma que “des de l’Ajuntament ruta, fins el 30 de juny.
hem plantejat aquesta campanya
perquè volem promocionar i Durant la ruta s’ha distribuit una
dinamitzar el comerç local enfront bossa amb un missatge en contra
de les grans superfícies, afavorint la de la violència de gènere. Lorena
imatge de qualitat i proximitat en Maure, conclou que “el motiu pel
qual s’ha fet en febrer és per
l’atenció prestada”.
fomentar el consum local quan
Els clients que consumiren almenys l’activitat disminueix després de
4 de les ofertes i segellaven la les festes de nadal i els comerços
targeta de participació, han accedit disposen de cert estoc”.

comerç

16 establiments participen en la II Fira del Comerç
podem ajudar a aconseguir-ho”.

Un total de 16 establiments han
participat en la segona edició de
la ‘Fira del Comerç’ amb l’objectiu
de la promoció i desenvolupament
del comerç del municipi.
Lorena Maure, regidora de
Comerç, afirma que “amb tot
aquest conjunt d’activitats que

Durant el dia hi van haver activitats
per a les xiquetes i xiquets, a més
de classes de balls i tallers, ja que va
coincidir amb la celebració de ‘Hell
Ride Blues Festival’. Els assistents
també van poder gaudir d’una
xarra-col·loqui,
demostracions,
sorteigs, una rifa i una desfilada de
realitzem al llarg de l’any, ja siga moda.
aquesta o la Ruta del Comerç,
volem fer créixer l’economia del
nostre municipi. Hem de donar a
conèixer la gran quantitat i qualitat
del nostre teixit comercial, ja no
solament a les veïnes i veïns de
les Alqueries sinó de ciutats del
voltant, i en mostres com aquesta Desfilada de la II Fira del Comerç

La III Ruta de la Tapa serà del 28 de maig al 10 de juny
El proper 28 de maig i fins al 10
de juny es celebrarà la tercera
edició de la Ruta de la Tapa a les
Alqueries, on es podrà gaudir de
les creacions gastronòmiques dels
comerços locals.

Salón Vives i Bar Montés
Rivero.

La mecànica continua
sent la mateixa, cada
local presenta dues
tapes que serán votades
Com a novetat, en aquesta edició hi pels clients i al finalitzar
haurà 2 premis per a les tapes. Un es donarà a conèixer al
premi a la millor tapa triada per un guanyador.
jurat i un altre a la més votada pels
iniciativa
clients. També hi haurà més premis “Aquesta
per al sorteig que es farà entre estimularà el comerç
i l’hosteleria de les
totes les targetes participants.
Alqueries.
Estem
El
número
d’establiments contents
perque
participants continua augmentant, participen 5 establiments
passant de 8 comerços l’any passat més des de la primera
a 11 enguany. Els bars participants edició.
Animem
a
són: Frankfurt Bocateria Coco’s, tothom ja siga del
Bar Montés Rivero, SOS comida municipi
o
d’altres
para llevar, Restaurante La Plaza, localitats a que proven
Bar La Vila, Restaurante-Bar Cantó, les seues creacions
Hotel Sercotel Plana Parc, Bar la g a s t r o n ò m i q u e s ” ,
Creueta, La Tasqueta Gastrobar, conclou Lorena Maure,
el
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Les Alqueries amplia la zona de jocs de la Plaça
Major aprovada en la consulta ciutadana

L’Ajuntament també ha convertit la font en una jardinera tal com van decidir els veïns en la consulta
ciutadana realitzada el passat any.
molt important per a nosaltres i
animem a tots a participar”.
Les obres s’han inclòs dins de les
remodelacions i actuacions de
manteniment que havia previstes
per al 2017, estudiant quan era el
millor moment per a escometreles dins de les possibilitats
pressupostàries del municipi.

Nova instal· lació de la zona de jocs

L’Ajuntament de les Alqueries
ha ampliat la zona de jocs de la
plaça Major i ha convertit la font
en una jardinera amb vegetació. El
consistori va realitzar una consulta
ciutadana el passat any per a
conèixer l’opinió de la població, ja
que en aquell moment la font no
funcionava, i 46 veïns van recolzar
aquesta acció.

Aquesta és la primera vegada que
es realitzava una consulta ciutadana,
per la qual cosa, “ens esforçarem a
millorar en les pròximes ocasions
que es realitze i que la participació
Pedro
Aldama,
regidor ciutadana augmente”, explica
d’Urbanisme, afirma que “estem Pedro Aldama.
contents amb el resultat donat
que han sigut els propis ciutadans
els qui han decidit la solució sobre
un tema que afectava a totes les
persones que habiten les Alqueries.
Per la nostra part, seguirem duent
a terme aquest tipus de consultes,
perquè conèixer la seua opinió és
Adecuació de la font i l’entorn

“Seguirem treballant perquè el
nostre poble siga un lloc millor en
el qual viure amb aquesta i diverses
actuacions que estem duent a
terme, millorant els serveis a la
ciutadania i augmentant la qualitat
de vida de tots ells” i afegix que
“esperem que totes les xiquetes
i xiquets gaudisquen d’aquesta
nova instal·lació ajustada a les
normatives actuals i amb un sòl
especial per a augmentar la seua
seguretat”, conclou el regidor
d’Urbanisme.
Adecuació de la font de la Plaça Major
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urbanisme
Continuen les obres i el manteniment en la localitat

Instal·lació d’una barana metàl·lica en la plaça la
Torrassa, després de nombroses reparacions de la
tanca que delimita la zona de joc, degut a diferents
actes vandàlics.

Actualització, revisat i reparat els equips informàtics
en el Casal Jove, per als cursos de col·laboració que
es porten a terme amb l’alumnat de l’IES Jaume I de
Borriana.

Instal·lació de senyals informatives en els camins Manteniment, pintat i adequació, de parcs pùblics del
rurals del municipi contra els robatoris en els camps. municipi.

S’han dut a terme tasques de manteniment, pintat i adequació, de diferents elements d’edificis (MiD, casa de
la música i dansa).

el
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serveis socials

Les Alqueries facilita el transport de malalts amb
esclerosis múltiple.

L’Ajuntament de les Alqueries
facilitarà el transport adaptat dels
malats d’esclerosis múltiple fins a
la seu en Castelló on se’ls realitza
el seu tractament corresponent.
El consistori destinarà al voltant
de 1.000€ en un conveni de
col·laboració amb L’Associació
d’Esclerosi Múltiple de Castelló”
(AEMC) per a oferir aquest servei.
Aquesta es dedica a realitzar
activitats de fisioteràpia, psicologia
Esther Lara reunida en AEMC tractant el conveni de col· laboració
i d’assistència social; amb l’objectiu
aquest nou servei volem facilitar seu trasllat” i afig que “des del
de millorar la qualitat de vida dels
i augmentar la qualitat de vida de consistori continuem treballant
socis afectats d’Esclerosi Múltiple.
totes les persones que viuen en per a oferir els recursos necessaris
Esther Lara, alcaldessa de les la localitat amb aquesta malaltia. que estan en les nostres mans per
Alqueries, afirma que “amb D’aquesta manera els familiars a persones que ho necessiten”.
no tenen que fer-se càrrec del

L’associació local contra el
càncer té nova junta

Les Alqueries organitza
un taller de memòria

L’Asociació local contra el càncer en les Alqueries ha
presentat a la nova junta local en el saló de plens de
l’ajuntament.

L’Ajuntament de les Alqueries ha organitzat un
‘Taller de memòria’, en el que els assistents puguen
treballar i millorar aquesta capacitat. Aquest s’ha
posat en funcionament en el mes de març i tindrà la
duració d’un trimestre.

Aquesta associació ja ha realitzat la seua primera
activitat amb la ‘Marxa solidaria contra el càncer’
del passat 10 de març’. En la que els donatius es van
destinar per a la investigació d’aquesta malaltia.
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L’activitat té lloc tots els dijous en el saló dels
jubilats. Hi han dos grups, uns a les 9:30h i altre a les
11h, en finalitzar el primer grup. Té un preu d’1,5€
al mes i es pot apuntar en l’ajuntament.

educació

Alumnes de l’IES Jaume I de Borriana donen classe
d’informàtica al centre de Tercera Edat de les Alqueries

Esta activitat pertany a l’APS, una proposta educativa que s’ha realitzat en les instal·lacions del Casal Jove.

Els alumnes de segon d’ESO de l’IES
Jaume I de Borriana han ensenyat
a les persones majors a utilitzar
les TIC, mentre que les persones
de l’Associació de Jubilats de les
Alqueries, han ensenyat als menors
a través de la seua experiència vital.
Aquesta activitat està dins de l’APS
(Aprenentatge Servei), és tracta
d’una proposta educativa en la que
els adolescents aprenen, al mateix
temps que realitzen un servei a la
comunitat.
Aquesta és una acció coordinada
en la que, a més de l’institut
i l’Associació de Jubilats, en
treballen el Casal Jove de les
Alqueries, la regidoria de Cultura,
que dirigeix, Pedro Aldama i la
regidoria de Tercera Edat que
està baix la responsabilitat de
l’alcaldessa, Esther Lara. “És una
proposta innovadora i molt
positiva amb la qual els més joves
aprenen continguts, competències,
habilitats i valors. En ella es
combina l’aprenentatge formal i
no formal amb el que adquiriran
coneixements i competències per
a la vida”, afirma Esther Lara.

les parts que el componen, per
exemple el teclat, el monitor, etc i
els seus programes, processadors
de textos, navegar en Internet o
utilitzar les xarxes socials. També
han hagut classes sobre telèfons
mòbils i tablets i els seus serveis
bàsics i aplicacions sempre pensant
i atenent a les necessitats que
puguen tindre els majors. A més,
la gent major també ha acudit a
l’escola de les Alqueries per tal
d’intercanviar experiències amb
els més menuts de la població.

L’objectiu és promoure un espai
d’intercanvi de coneixements
entre generacions, prestar un
servei d’ajuda a les persones
majors, donar un protagonisme
social positiu per als adolescents
i afavorir la seua vinculació amb
la comunitat. A banda, es pretén
continuar enfortint el vincle entre
l’educació formal del institut i

l’educació no formal del Casal Jove
de les Alqueries i donar-li visibilitat
entre els participants adolescents i
majors, buscant punts de connexió
per a nous projectes.
“Aquest intercanvi generacional
de coneixements ha donant molt
bons resultats i els jubilats de
les Alqueries han adquirint nous
coneixements que formen part
del dia a dia al món actual, com
són les TIC. Les dos generacions
han viscut una bona experiència
i per la nostra part continuarem
treballant en aquest tipus de
projectes innovadors que milloren
la qualitat de vida i la convivència
de la ciutadania de les Alqueries”,
explica Esther Lara.
Aquesta no és la primera vegada
que el Casal Jove de les Alqueries
col·labora amb l’IES Jaume I. En
els anteriors cursos s’ha portat
endavant un projecte d’intervenció
a través de la presència de la
tècnica als patis setmanalment,
amb la realització de diverses
activitats. Gràcies a açò, va sorgir la
possibilitat de realitzar un projecte
d’aprenentatge servei al Casal per
a l’alumnat de segon de l’ESO.

Aquest projecte ha durat des de
gener a març, en el que tots els
dilluns i dimecres de 11:30h a 13h,
els alumnes ensenyaven als jubilats
com utilitzar un ordinador, tant
el
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Les Alqueries presenta ‘les Alqueries pèdia’ per a
difondre el patrimoni i la història del municipi

Aquesta pàgina web inclou, l’Arxiu Digital i Museu de Memòria Oral i també comptarà amb una
fanpage de Facebook.

L’Ajuntament de les Alqueries ha
presentat “les Alqueries pèdia”,
l’Arxiu Digital i Museu de Memòria
Oral, amb el que es recopilarà
i difondrà la historia, cultura,
tradicions i patrimoni material i
immaterial de la localitat. Pedro
Aldama, regidor de Cultura, afirma
que “les Alqueries té una història
peculiar, caracteritzada per haver
sigut un poble sense municipi i
per tindre una població capaç de
gestionar-se col•lectivament, però
fins ara no disposàvem de llibres i
altres documents als que pogueren
accedir fàcilment tota la població
perquè conegueren la seua historia.

Aquesta iniciativa ens permetrà
recopilar nova informació i a la
vegada, tota la ciutadania podrà
accedir a ella des de qualsevol lloc,
moment i dispositiu”.

col•laborar. A més, té una fanpage
en Facebook on s’informa de tots
els nous documents, vídeos i altres
documents que s’afegixen en
l’arxiu digital i també tenen canal
de Youtube.
“Estem molt contents del resultat,
per a qualsevol municipi és
importantíssim conèixer el seu
passat i amb ‘les Alqueries pèdia’
ens adaptem a les necessitats de
la societat digital actual. Anime a
tothom que visite la web i les seues
xarxes socials, ja que hi ha molta
informació interessant”. I afig que
“volem agrair a totes les persones
que ja han col•laborat en la seua
creació, aportant informació i
documents i als que participaran
en un futur, ja siga amb textos,
fotos o altres coses” conclou el
regidor.

Les Alqueries pèdia destaca
perquè tothom pot fer les seues
aportacions per a la seua creació,
“d’aquesta manera construirem
col•lectivament aquells elements
que són importants per a la nostra
comunitat”, explica Pedro Aldama.
Disposa d’una pàgina web, molt
intuïtiva i fàcil de navegar, en la que
es troba tot l’arxiu i on els usuaris Logotip de ‘les Alqueries pèdia’
poden posar-se en contacte per a

L’Ajuntament celebra la jornada “Relats del Replà”
L’Ajuntament
va
organitzar
la jornada “Relats del Replà”
conjuntament amb ‘El fabricante
de espheras’. Els assistents van
conèixer els orígens d’aquest
emblemàtic edifici de la localitat, la
seua situació actual i van debatre
sobre el seu futur, explicant que és
per a ells el Replà i com volen que
siga en el futur.
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Pedro Aldama,regidor d’Urbanisme
afirma que “l’equip de govern
s’interessa pel futur del Replà, hem
realitzat aquesta jornada per tal de
que la població conega la història
de l’edifici que opinen com volen
que siga el Replà”. Es tracta d’un
edifici històric de gran valor de les
Alqueries, que compta amb una
església del segle XIX i un edifici a
on es troben peces del segle XVI.

cultura

La UMA suma una experiència internacional a la
seua història

Laile, Franco Cesarini, entre altres.

La banda, dirigida per Lidón
Valer, va viatjar la setmana
passada a Alemanya, a la ciutat
de Neu-Ulm, per a participar
en el Internationaler Blasmusik
Kongress, un congrés internacional
de música que se celebra cada
dos anys, i al qual la UMA estava
convidada.
La societat musical va participar
en dos esdeveniments del congrés,
el primer d’ells un concert on
es van interpretar sis obres,
totes elles de diferents estils i
compositors valencians. Mitjançant
la pàgina de Facebook de la UMA
es va retransmetre en directe el
concert, tenint una audiència de
6.941 visitants i 246 comentaris,
tot un èxit per a una banda humil

La UMA ha rebut felicitacions pel
projecte de part de directors i
editors internacionals, directius
europeus, etc i com matisa la
directora a directora de la UMA,
Lidón Valer, “és tot un honor
poder participar en projectes
d’aquest nivell, i ha estat possible
i amateur com és la Unió Musical gràcies a la implicació de tots els
Alqueriense.
components de la UMA, per la
seua responsabilitat i per l’amistat
L’organització del congrés, en i humilitat en la qual es treballa.”
un article de premsa alemany, ha
matisat que les expectatives de Així doncs, la societat musical
l’audiència per escoltar la banda està molt satisfeta i emocionada
valenciana eren molt altes i la per haver pogut participar en
banda no va decebre, sinó que va un congrés internacional on han
deixar el llistó ben alt.
participat bandes i orquestres
Els músics van realitzar una reading
session,és a dir,una lectura a primera
vista de diferents obres, dirigides
pels mateixos compositors per
tal de publicitar-les a les editorials
presents.
Una
experiència
enriquidora musicalment per a la
banda i l’oportunitat de conéixer a
compositors de renom com Otto
M. Schwarz, Bart Picqueur, Denis

d’arreu del món.

Finalment, i com expliquen des
de la directiva, aquest viatge ha
sigut una experiència internacional
més per a la banda, ja que l’estiu
passat la societat va participar en
el prestigiós World Music Contest
(WMC) de Kerkrade (Holanda)
obtenint una medalla d’or.

Nou curs de monitor/a d’activitats de temps lliure
L’Ajuntament de les Alqueries, junt
a l’Ajuntament de Betxí, organitzen
un nou curs de monitor/a d’activitats
de temps lliure semi-intensiu Betxíles Alqueries, homologat per l’IVAJ
de la Generalitat Valenciana.

a 21h.

El curs es realitzarà del 2 al 6
de Juliol del 2018, una setmana
intensiva amb l’horari de 9h a 14h.
Les classes continuaran del 7 de
setembre del 2018 al 22 de febrer
del 2019, tots els divendres de 16h

El preu és de 195€ i està impartit
per l’Escola d’Animació de
Federació de Cases de Joventut
C.V. Pots inscriure’t i sol·licitar
informació al Casal Jove, en el 961
144 415 o casesdejoves.org.

Els i les alumnes tindran la
possibilitat de fer les pràctiques
simultàniament, dins del nostre
projecte infantil, en les Alqueries.

el
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Casal Jove coneix altres casals

‘Cosmopolítiques’

Casal SOS participa en la Les Alqueries participa amb Xerrada de FADES
trobada de Cases de Joves
Xarxa Jove.
Sergio Lorenzo, de la Federació
Un total de 40 joves del Casal SOS Les Alqueries participa en diverses d’Associacions
d’Estudiants
van participar en el Pre-entrecases projectes
intermunicipals
i (FADES) va fer una xerrada sobre la
d’hivern 2017 a Alborache, amb comarcals a través del programa seua experiència dins del moviment
altres Cases de Joventut i entitats de suport de l’Institut Valencià de la estudiantil. Es va reflexionar
juvenils.
Joventut IVAJ, Xarxa Jove. Aquests conjuntament sobre quins són els
projectes busquen desenvolupar
Es van realitzar diverses activitats programes i campanyes destinades requisits mínims per a posar en
i dinàmiques per a compartir als joves, per això s’han fet diverses marxa una associació, a més què
coneixements
i
experiències reunions de treball i formació entre passos cal donar per a portar-la
de funcionament de les Cases i les persones encarregades d’aquesta endavant i com aconseguir la seua
normalització.
reflexionar sobre la situació de les matèria en els Ajuntaments.
dones i la igualtat d’oportunitats.
Pròximament hi hauran xarrades
També hi van haver dinàmiques
i trobades amb grups i col·lectius
coorganitzades pels joves i l’equip
locals una vegada al mes, i visionats
d’animadores i animadors experts
de documentals d’interès social.
en treball amb adolescents.
“La Gatera” al Casal
La següent trobada ha sigut en
‘La Gatera’, protectora d’animals
Benicàssim, els dies 14 i 15 d’abril, on
de les Alqueries, ha sigut altra de
van participar joves de 14 a 17 anys
les invitades. Paula Royo va ser
que tenen alguna responsabilitat
Reunió de la Xarxa Jove
l’encarregada de contar la seua
dins de les diferents cases.
experiència i va explicar què és una
Trobada d’esplais a Vila-real: Nova ‘Trobada de joves protectora i quina és la seva funció.
#Connecta’t’ en Ayodar
formant una nova associació
El que més va impressionar va ser
#Connecta’t ha la implicació de les treballadoresSabadacasal va participar a la trobada El projecte
organitzat
una
nova trobada gestores del projecte, ja que no
d’esplais a l’alberg municipal de Vilareal, al paratge natural de El Termet. provincial de joves que es realitzarà tenen cap subvenció.
Els assistents han conegut els en Ayódar el 5 de maig de 2018, ‘La Gatera’ i Casal SOS han decidit
seus companys/es d’altres esplais per a joves de 12 a 17 anys de col·laborar i es donaran els diners
(Benicàssim i Castelló), passejant la província de Castelló i Camp obtinguts en la ‘Fira Solidària del
per l’espai protegit de la senda del del Morvedre. El seu objectiu és Llibre’ a l’entitat. A més, el Casal
botànic Manuel Calduch, i fent molts fomentar la creació de xarxes, tant ha participat en la reforestació
jocs i activitats lúdiques. Els esplais per al treball amb joves, com entre prop del riu Anna, Sabadacasal
d’aquestes tres ciutats formen els mateixos joves, afavorint la seua anirà a visitar ‘La Gatera’ i si hi ha
l’associació d’esplais de Castelló en participació.
voluntaris, es crearan grups per a
procés de regularització.
El regidor de Joventut, Floren Bravo, col·laborar.
es va reunir amb altres regidors i
regidores dels municipis propers
per a treballar a favor d’un futur
consorci municipal en matèria de
joventut. Altres projectes en marxa
són la revista de professionals de
joventut i la iniciativa “Activa’t Jove”
que busca difondre la informació
d’àmbit juvenil a nivell comarcal.
Joves de les Alqueries en la trobada
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El Casal Jove coopera en l’IES Jaume I de Borriana
El Casal Jove continua cooperant
amb l’IES Jaume I en l’educació
formal dels joves. A banda de
la col·laboració en el projecte
intergeneracional, també s’han dut
a terme les següents activitats.

l’institut va participar en la formació
del símbol de la pau al pati.

dones. Van poder veure la realitat
de la dona en l’educació, el treball,
les relacions… abans i ara, per
Aquesta campanya es fa en més a identificar les millores i els
de 60 centres educatius d’Aragó, retrocessos.
Catalunya i Comunitat Valenciana.
També es va fer una exposició
Celebració de la setmana de de llibres escrits o il·lustrats
Dia de la no violència i la pau
les dones
per dones que estan en el fons
El 30 de gener el Casal SOS
bibliogràfic del Casal i una festa
es va afegir a la campanya de La primera setmana de març es feminista amb sopar i cine amb
FADES (Federació d’Associacions va fer un intercanvi d’experiències personatges femenins alternatius.
d’Estudiants): ‘No hi ha pau sense entre les dones de l’associació de
desenvolupament, ni desenvolupament jubilats de les Alqueries i l’alumnat Participació en les Falles
sense dones’, amb l’objectiu de de segon d’ESO de l’IES Jaume
sensibilitzar a l’alumnat sobre la I, participants en el projecte Per tercer any, l’associació Casal
lluita de les dones als països del sud d’aprenentatge servei que es va SOS, junt amb el Casal Jove, va
col·laborar amb l’IES Jaume I de
per a aconseguir desenvolupament. fer al Casal.
Borriana fent uns tallers de Slime i
Un grup d’estudiants del centre va
jocs de taula.
realitzar un photocall a favor de la
pau que va estar tota la setmana
per a fer-se fotos. Els grups del
centre juvenil van realitzar un mur
de les desigualtats amb paraules
relacionades amb la guerra i la
violència. Al finalitzar la setmana,
es va deixar a la vista les paraules Els i les alumnes van conèixer
a favor de la pau. A més, quasi tot l’experiència vital d’aquestes

40 xiquets participen en el Dia de l’Arbre
com pruners i eucaliptus en el
Jardí Iturbi.
Finalment, van elaborar alcohol
de romer i se’ls va presentar els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible, amb els quals els
alumnes van proposar idees que
podem dur a terme per a millorar
el nostre entorn.
Uns 40 xiquetes i xiquets amb
les seues famílies participen en
el Dia de l’Arbre, organitzat per
la regidoria de Joventut i Medi
Ambient. També van col·laborar
els joves de Sabadacasal i el grup
ecologista “Pinzell Verd” del CEIP

Pintor Sorolla.
Els participants van començar el dia
creant un carnet commemoratiu
del dia, van fer jocs de presentació
i reflexionat sobre per què són
importants els arbres. Després,
van plantar diversos tipus d’arbres
el
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Les Alqueries celebra el nadal amb diversos actes
Sant Silvestre amb un bon nombre
de participants en totes les
categories.

Concert coral infantil

Les Alqueries ha celebrat les
festes de nadal amb diferents
activitats. Entre elles destaquen
la inauguració del conegut betlem
de l’Ajuntament amb l’actuació
del Grup Danses El Replà i el cor
parroquial, l’encès de les llums de
nadal i la recollida de cartes per
part dels patges reials que enguany
ha comptat amb una actuació de
marionetes i una gran afluència de
xiquets que volien donar les seues
cartes.

Durant les vacances de nadal
les xiquetes i xiquets han pogut
assistir a l’escoleta de nadal durant
els matins. A més, de poder veure
l’obra teatral ‘Aventura de la
navidad’ i jugar en ‘Nadal actiu’
amb parc d’atraccions i tallers
gratuïts.
També hi han hagut activitats
esportives com una masterclass
nadalenca de Zumba i Body
Combat i la tradicional cursa de

Tampoc podia faltar l’esperada
arribada dels Reis Mags, Melcior,
Gaspar i Baltasar al municipi i la
seua cavalcada on van desfilar
carregats de caramels i regals
per a tots els xiquets i xiquetes.
Aquest any l’animació ha sigut a
càrrec de el ‘Ballet Llum d´Orient’
i ha transcorregut pel recorregut
habitual de tots els anys.

Entrega cartes als patges reials

Sant Antoni declarada festa d’interès turístic local
La festa de Sant Antoni ha sigut
declarada festa d’interès turístic
local. “Aquesta declaració és
el reconeixement institucional
de l’esforç de les diferents
associacions que col·laboren en la
seua organització”, afirma Lorena
Maure, regidora de Festes.

Festes de l’Ajuntament de les establert no es va poder fer foc en
Alqueries.
la muntanyeta de Sant Antoni tal i
com s’indicava en el document de
El dissabte es va fer la tradicional la Generalitat Valenciana.
benedicció dels animals en la
plaça de l’església amb l’entrega
dels rotllos típics i l’encesa de la
foguera. El dia següent es va fer la
pujada a peu a la muntanyeta de
Les Alqueries va tornar a celebrar Sant Antoni i la celebració de la
aquesta festivitat organitzada missa.
per l’Associació de Penyes amb
la col·laboració de l’Associació Malauradament
el
risc
Cultural Pla Redó i el Casal Jove d’emergència de nivell 3, degut
i que patrocina la regidoria de a les ratxes de vent, que hi havia
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Imma Fornet Ventura és la nova Reina de les Festes 2018

Imma Fornet va ser l’escollida
per l’atzar per a ser la màxima
representant de les Alqueries,
encara que va ser l’última de les
aspirants en agafar el sobre, al
igual que va succeir en l’elecció
de la seua antecessora, Candela
Jarque. Així doncs, les dames que
li acompanyaran durant aquest any
són Vanessa Gargallo, Àngela Gil,
Alba Lozano, Marta Capella, Laura
Capella i Andrea Verdegal.
Familiars, amics, les Festeres del
2017 i veïns i veïnes van assistir
a l’acte expectants per conèixer
el resultat, omplint de gom a
gom el saló. Les joves que es van
presentar per a reina de festes van
ser Imma Fornet Ventura, Vanessa
Gargallo García, Àngela Gil Ferrer
i Alba Lozano Daganzo. Per a

l’elecció es va seguir el tradicional
procediment per a l’elecció, les
quatre aspirants van rebre un
sobre en què es deia l’ordre per
triar un dels quatre sobres de
l’urna, mitjançant aquest ordre van
procedir a agafar els sobres on
apareixia la paraula ‘reina’ i ‘dama’.

Al finalitzar l’acte es van realitzar
les fotografies protocol·làries i
tots els assistents van poder gaudir
d’un aperitiu en les instal·lacions
de l’ajuntament. En ell, l’aldaldessa
Esther Lara, i la nova reina de
Festes, Imma Fornet, van fer el seu
primer discurs desitjant un bon
any fester i agraint a tothom la
seua assistència a l’acte.

Les Alqueries trau a concurs els cartells de les Festes de
la Segregació i Festes Patronals 2018
L’Ajuntament de les Alqueries ha
tret a concurs els cartells per a
les Festes del 2018. Els guanyadors
rebran 200 euros cadascun per les
seues propostes. El termini per a
presentar les propostes serà fins
la tercera setmana de maig. Lorena
Maure, regidora de Festes, explica
que “és el segon any consecutiu
que fem aquest concurs, ja que
l’any passat va tindre una bona
acceptació i els participants van
demostrar molt de talent. A més,
cal destacar que enguany hem
augmentat l’import que rebran
les persones que facen els cartells
triats perquè volem premiar
la qualitat i volem fomentar la
participació en el concurs”.

Les obres poden ser realitzades
tant a mà com per un sistema
informàtic i no podran ser
exhibides o mostrades a cap lloc,
ni xarxes socials, fins que finalitze
el concurs. A més, han d’incloure
el nom de les Alqueries i l’escut
del municipi, amb els colors propis
i nom i dates de la celebració de
la festa.
Les diferents creacions es
presentaran a través de correu
o presencialment en el Registre
General de l’Ajuntament, junt amb
el model d’instància facilitat en les
oficines municipals o en la pàgina
web del consistori. Una setmana
després de finalitzar el termini
per a presentar els treballs, seran

exposats al públic en la Casa de
la Musica i Dansa (MiD) i el jurat
elegirà el guanyador. El jurat estarà
format per la Reina i Dames de
les Festes de les Alqueries 2018,
2 persones relacionades amb les
arts gràfiques i el disseny gràfic
i el president de l’Associació de
Penyes de les Alqueries.
Lorena Maure, afirma que “volem
premiar i difondre la creativitat
de la població, ja que el cartell
estarà present en el programa i en
els diferents llocs on es publicite
les festes. A més de fer més
protagonista a la ciutadania en les
festes”. Les bases estan disponibles
a la web de les Alqueries i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament.
el
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El club Gimnàstica Rítmica en el podi en el ‘Trofeu de
la Ceràmica’ i en el ‘Nacional Base’

Les gimnastes del club de
Gimnàstica Rítmica Pintor Sorolla
de les Alqueries no han baixat del
podi ni en la competició ‘Trofeu
de la Ceràmica’ ni en el ‘Nacional
Base’, demostrant l’alt nivell del
club local.

i Balma Cabedo segona amb el
mateix aparell. Ariana Rodríguez
s’ha proclamat campiona en
l’exercici amb el cèrcol. Marta
Garcia també ha sigut la primera
classificada en la seua categoria
amb pilota. Elena Andrada i Abril
Navarro han finalitzat en primer i
en segona posició respectivament
amb maces. Finalment, Lucía
Colomina ha aconseguit la segona
posició amb el cèrcol.

En el ‘Trofeu de la ceràmica’
Denisa Pétre ha aconseguit la
segona posició amb el seu exercici
de mans lliures. Carla Emo també
ha finalitzat segona en la seua
categoria amb l’aparell de corda Pel que respecta al ‘Nacional Base’

celebrat a Gandia, Elena Andrada
s’ha proclamat campiona en maces
en la categoria juvenil. Mentre que
la seua companya, Alba Lozano, ha
aconseguit la tercera plaça en la
mateixa categoria. En la categoria
infantil, Lucia Escobedo ha sigut
la segona classificada en pilota. En
cadet, Balma Cabedo ha finalitzat
segona en corda. El conjunt aleví
format per Sofia Martínez. Adriana
Barrachina, Noa Garvi, Leyre
Alacon i Amelie Vilanova han s’han
proclamat campiones en la seua
categoria.

El Alqueries CF gaudeix d’un grandíssim estat de salut.
està confirmada en diferents
tornejos en setmana santa, que
portaran l’escut del club per la
província.
Creació d’un nou equip femení

De tots els equips de l’escola la lliga, destacant el liderat del
destaca la presència dels de futbol 8 amateur A.
en les parts altes de la classificació,
en totes les categories.
En gener es va realitzar el clínic
de Marcos Senna i el Vila-real CF
En futbol 11 es consoliden els en les instal·lacions del club amb
equips en les seves respectives la presència de l’ex-internacional
categories, encara que el juvenil groc. Una vesprada on els jugadors
ha tingut una millora que no de l’escola van poder compartir i
reflecteix la classificació. El Femení gaudir amb Marcos d’una sessió
està molt prop de l’objectiu de d’entrenament.
la permanència i els amateurs
continuen la seva trajectòria en La presència dels equips del club
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El nou repte del club és la formació
d’un equip femení de base per a
la següent temporada. Fins ara
hi ha hagut una gran afluència en
les sessions d’entrenament dels
divendres, fins a 19 xiquetes amb
ganes i il·lusió desbordants estan
assistint al Municipal, tot un èxit.

esports

José Francisco Arce guanyador de la 7ª etapa de la
Challenge de la Plana en les Alqueries
Les Alqueries va acollir la setena
etapa de la ‘Challenge de la Plana’,
una competició ciclista per etapes
de categoria social que es disputa
al llarg de tota la província de
Castelló. José Francisco Arce de
l’equip GranjaRinya-Flower es
va proclamar campió d’aquesta
etapa, per davant del seu company
d’equip Félix Casañs.
El club Sport Ciclista Alqueriense
ha organitzat aquesta etapa que
presentava el ja clàssic circuit
urbà en el calendari de socials de
la Plana. Enguany presentava com
a novetat un canvi de sentit en
el seu circuit de 4,7 quilòmetres
sobre el qual els participants
havien de completar un total de
tretze voltes.

principi a fi per l’equip Granja
Rinya. Després de diversos intents
d’escapada i un parell de fugides
que no van arribar a superar els
trenta segons d’avantatge, es
reiteraven els intents de trencar
una carrera que després de dotze
passos per meta semblava que
anava a decidir-se al sprint. El
desenllaç va ser un atac en l’última
La prova va estar dominada de volta del campió autonòmic, Arce,

que li va permetre entrar amb un
còmode avantatge sobre l’escamot.
Floren Bravo, regidor d’Esports,
afirma que “estem molt contents
que es celebren aquest tipus
d’esdeveniments en el nostre
municipi, que demostren que
les Alqueries és una localitat
compromesa amb l’esport i que
donen vida a la localitat”.

Més de 185 participants en la cursa de Sant Silvestre
Enguany destaca la gran afluència de
participants en totes les categories,
tant en carreres infantils, en les que
van participar més de 60 xiquets
amb edats des dels 3 fins als 14
anys, com en la carrera absoluta
amb 125 participants que van
tindre que correr una distància de
3,2km. En finalitzar, tots van poder
gaudir d’avituallament.

Més de 185 persones van participar
en la tradicional Sant Silvestre en
la nostra localitat, per a acomiadar
l’any. Com a novetat en aquesta
edició, es va canviar l’horari de
l’event al matí, que va tindre una
gran acceptació.

Després del lliurament de trofeus,
va haver-hi premi per a les millors
disfresses i sorteig de pernils entre
tots els participants, va ser un
matí on des va poder gaudir de
l’esport i dels jocs infantils situats
en la plaça. L’organitzador va ser
l’Ajuntament de les Alqueries amb
la col·laboració del club C.E.M.
Alqueries Running, voluntaris
d’altres clubs i gent anònima amb
El primer classificat de la categoria ganes de col·laborar.
absoluta masculina va ser Fernando
Martin Olivares amb un temps de
10 minuts i 11 segons. Mentre que
en la categoria absoluta femenina
la guanyadora va ser la corredora
local, Alba Cebrian Xiva, amb una
marca de 12 minuts i 25 segons.
el
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CEA organitza una ruta senderista lúdica i cultural

El passat 4 de febrer, el centre
excursionista “Les Alqueries”
(CEA), va organitzar amb la
participació de la resta de centres
excursionistes;
Benicàssim,
Castelló, Vila-Real, Borriana i SASE
de Nules que formem part d´un
intercentre provincial; una ruta
senderista, la qual va transcórrer
per la Vall de la Murta, en Alçira, i
Simat de la Valldigna en una eixida
lúdica i cultural. Al voltant de 80
persones van participar en aquesta
ruta amb gran valor històric i
paissagístic.

a accedir hi va haver de passar un
control d´entrada, ja que és un
paratge protegit local. En aquest
indret idíl·lic es va fer una aturada
per esmorzar i gaudir del paisatge,
construccions, i el sistema de
canalitzacions d´aigua que irriguen
bona part de la vall.

per salvar part d´un barranc. Els
participants van poder aturar una
altra vegada per dinar de pícnic a
les taules habilitades a tal efecte.

De vesprada el destí de la ruta va
ser Simat de la Valldigna, per visitar
el Real Monestir de Santa Maria
de la Valldigna, un indret clau dels
monestir Valencians del qual els
assistents van poder gaudir fins
hora de partir cap a casa.

La segona part de la ruta va ser
la pujada sinuosa al pic Creu del
Cardenal, amb unes magnífiques
panoràmiques de l’Albufera de
València, Sueca, Cullera, Llaurí amb
el contrast de les muntanyes.
Si tens interès amb la natura i el
medi pots contactar en: www.
En la tercera part, la ruta va seguir cealqueries.es, cea@cealqueries.
La primera part de la ruta va ser la corrent de l´aigua que irriga tota es o al WhatsApp 611028328 o
la visita al monestir Santa Maria de la vall amb una canalització de vora tots els dimarts a partir de les
la Murta i el Fort de Felip II. Per 1km feta amb pedra i amb arcs 19:30 hores.

Alqueries Running participa en varies carreres del pais
la participació en la primera
carrera disputada a Borriol, amb
una distància de 25 km, així com
en la cursa de Sant Sebastia De
Vila-Vella, Tes Trail Serra Espadan,
Castro Alfondiguilla, Jabali Trail,
Pujada A Pipa i Duatló Hivernal De
Bronchales. En altres províncies
espanyoles també ha participat
algun component, com en Lo
Pastisset (Tarragona), Transcanaria
Els components del Club C.E.M. (Gran Canària) i en la prestigiosa
Alqueries Running han participat carrera del Montblanc.
en carreres de muntanya i d’asfalt
en el que va de temporada. En carreres d’asfalt, l’equip ha
Diversos membres han començat tingut representació en el 10k
l’anomenada Lliga Castelló Nord de Benicàssim, 10k de Nules, 10k
de carreres per muntanya, amb i marató de Castelló i el 5k de
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la Dona a Nules, on el president
Alberto Ferrada, va pujar al podi
en el 2º lloc en la seua categoria i
8º de la general absoluta.
Diversos components del club,
com María Castelló i Teresa
Ros, estan realitzant molt bones
marques i pujant a arreplegar els
seus trofeus, deixant el nom C.E.M.
Alqueries Running molt alt.

esports

Les Alqueries viu un duatló escolar molt participatiu

Pérez, del Trilavall i amb un segon min. Li va seguir Marta Cheto
més, va completar el podi el seu (Club Triatló Basiliscus) i Victoria
company d’equip, Raúl Yagüe.
Quadrat (Trilavall).
En cadet femení es va imposar Pilar
Sorribes (CT Alqueries Tryteam)
amb 32:01 min, poc més de dos
minuts d’avantatge davant Ángels
Gumbau (Tripuçol) i Alessia Dal
Prop de 350 xiquets i xiquetes Cors (CT Evasió Castelló) que va
participen en el IV duatló escolar ser tercera.
de les Alqueries, la segona prova de
la fase provincial de la competició En infantil masculí el guanyador
XXXVI Jocs Esportius Vialterra, va ser Miguel Segura (DC Sport
organitzat per CT Alqueries Club) amb 23:23 min. Vicente
Gumbau (Tripuçol) va ser el segon
Tryteam.
amb cinc minuts més i el tercer va
En la categoria cadet masculí va ser l’atleta local Joel Moreno (CT
guanyar Sergio Archela de l’equip Alqueries Tryteam).

Finalment, en aleví el club amfitrió,
CT Alqueries Tryteam, va copar
el podi amb Ignacio Agut (14:58),
David Marín (15:22) i Daniel Moles
(15:33), mentre que en categoria
femenina, la guanyadora va ser
Blanca Moles (Trilavall) amb un
temps de 16:35, la segona Marta
Ibáñez (CST-CST Costa Flor del
taronger) i en tercer lloc Vega
Rubio (Trinoulas).

Trivial amb un registre de 27:53
minuts. La prova va estar molt En categoria infantil femení la
igualada, ja que amb el mateix dominadora va ser Kucia Chulvi
temps va ser el segon Carlos (Tripuçol), amb un temps de 25:24

Alqueries FS lluita per l’ascens a 3a divisió nacional
divisió amb el nostre club o divisió
nacional juvenil, destacant entre
ells a Jonas Nobre, Ayoub Tounzi o
Daniel Casañ.

L’Alqueries FS està competint
per l’ascens a 3a divisió nacional i
enguany ho fa amb dos equips en
la mateixa categoria.Tots dos estan
en la part alta de la taula en el tram
final de la competició, englobats
en un grup de 6 equips amb els
mateixos objectius, l’Alcora FS,
At. Onda, Sogorb FS o Alcalá de
Xivert FS.
L’Alqueries-setine “A” ha format
un bloc veterà amb jugadors

El club informa que “no parem en la
idea de difondre el nom del poble
mitjançant la pràctica del futbol
sala, per açò estem treballant en
contrastats i amb gran experiència. l’organització dels tornejos d’estiu,
Compta amb jugadors de la a més de la idea de retornar en
talla d’Albert Rios, Rosward l’organització d’un torneig de 24h”.
Manazanares,
Diego
García,
l’Alqueriense Pedro Mesquita o El president, Manuel Agustí, afirma
Rafa Rovira.
que “esperant bons resultats
d’aquesta
temporada, volem
El club va formar un segon equip agrair la col·laboració incansable i
sub-23, l’Alqueries FS/loyan-trans dedicada del consistori Alqueriense
“B”, amb jugadors provinents de mantenint les instal·lacions i el
diversos clubs de la província, seguiment de la regidoria d’Esports
excepte el capità, amb gran en el transcórrer dels equips en
projecció i experiència en 3a les seues competicions”.
el
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Alba Cebrián representa a la Comunitat Valenciana
en el Campionat d’Espanya de Cross
L’última de les proves en que ha
participat ha sigut el Campionat
d’Ourense individual de pista
coberta en 1.500 metres finalitzant
en la 6a posició, encara que Alba
Cebrián no va estar contenta amb
el resultat, ja que podia optar a una
millor posició.

L’altleta del municipi, Alba Cebrián,
ha representat a la Comunitat
Valenciana en l’últim Campionat
d’Espanya de Cross, individual i
per seleccions autonòmiques. Va
aconseguir la segona posició de
l’equip malgrat el contratemps
del terreny que va ser un fanguer
degut a les pluges i el granís que

van caure durant es disputava la
prova.
Durant els últims mesos també
ha participat en la Competició de
Cross de Gijon, aconseguint la 7a
plaça per equips, en la que també
comptava amb la dificultat de la
tempesta que va caure durant la
carrera.

Nieves Sànchez
subcampiona d’Espanya i
el conjunt aleví quart

En aquests moments, l’atleta es
prepara durament per a les proves
de pista a l’aire lliure, en la que
competirà en la seua especialitat,
3.000 metres obstacles. Aquesta
any canvia de categoria a sub-20,
sent la campiona autonòmica dels
2.000 metres obstacle dels últims
anys.

Alqueries CF ascendeix a
Regional Preferent

Nieves Sànchez es proclama
subcampiona d’Espanya en
el campionat nacional base
celebrat en Guadalajara, amb
una puntuació de 15,250. La
gimnasta va competir contra
190 gimnastes de la categoria
juvenil en la que participa.
En la certamen també va
competir Elena Andrada en la
categoria juvenil, aconseguint
la posició 103 i el conjunt aleví
format per:Amelie Vilanova, Sofia Martínez, Leyre Alarcon,
Adriana Barrachina
i Noa Garvi, que
van aconseguir la
quarta posició amb
una puntuació de
13,400.Aquesta era
la primera vegada
que competien en
un nacional.
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Alqueries CF aconsegueix l’ascens a Regional
Preferent, després de guanyar al Puig per 3-1, amb dos
gols d’Arizo i un d’Albert. L’equip es proclama campió
de grup, acompanyant al CD Cabanes a Preferent, a
una jornada de finalitzar la temporada.
L’entrenador, Manolo Gual, explica que “l’equip ha
intentat eixir amb la pilota jugada amb el sistema 4-4-2,
el més utilitzat en la temporada, encara que en alguns
moments de la lliga s’ha optat pel 4-3-3”. Des de
l’Ajuntament es vol agrair als màxims col·laboradors,
Argenta i Caja Rural Alqueries.

grups municipals

CON LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS

Último año de legislatura y con
los deberes hechos. Así podríamos
resumir la gestión del equipo de
gobierno socialista. Prácticamente la
totalidad de las propuestas incluidas
en nuestro programa electoral han
sido puestas en práctica, incluso
muchas otras no previstas se han
podido llevar a cabo o están a punto
de ver la luz gracias a la magnifica
gestión de nuestros concejales.
Objetivo 1. Bajada de impuestos
y tasas P
Pese a las trabas del gobierno estatal
del Partido Popular y los obstáculos
continuos de la oposición que ni
hacen ni dejan hacer, la buena gestión
económica de los últimos años no
ha permitido reducir el IBI un 2%
anualmente, y para el próximo año se
producirá un descenso del 4% en el
IBI urbano.
Objetivo 2. Eliminación de la
deuda P
La deuda municipal al empezar la
legislatura estaba alrededor del
50%, ya muy por debajo de la media
autonómica y estatal, lo que da una
buena idea de la gestión económica
de los distintos gobiernos socialistas
durante los últimos años. Así y todo,
esta deuda a día de hoy ronda el 14%,
y quedará liquidada antes de acabar
la legislatura. Esto ha sido posible
gracias a la buena gestión económica
de nuestro equipo de gobierno con
inversiones sostenibles y sin gastos
superfluos, centrándonos en las
necesidades de nuestros vecinos.
Objetivo 3. Mejora
servicios públicos P

de

los

Buena muestra de este objetivo

cumplido es la puesta en marcha de
la Escola Infantil, un gran éxito que,
unido a las medidas del bono infantil
de la Generalitat, ha permitido que las
familias con niños entre 0 y 3 años
puedan optar a un mejor servicio,
con
excelentes
características,
ratios alumnos/maestro por debajo
de la media, mejoras continuas
en la alimentación y sin olvidar
las continuas reformas puntuales
de las instalaciones (pintura, aire
acondicionado en las aulas, etc.)
Por otra parte, usuarios y
profesionales del ambulatorio cuentan
con unas puertas automáticas que
dotan a nuestro centro de salud de
la accesibilidad requerida. sin ningún
tipo de obstáculo.
Objetivo 4. Apertura de calles P
Punto fuerte de la legislatura, donde
después de muchos años se ha
abierto al tráfico la calle Dos de
Mayo y se está acabando de perfilar la
apertura de la San Jaime. Actuaciones
de microurbanismo que aunque
aparentemente imperceptibles de
mucha utilidad para el desarrollo del
municipio.
Objetivo 5. Mejora continua de
los caminos rurales P
El gran motor de la económica
local ha sido y es uno de nuestros
principales focos de atención. Las
distintas actuaciones de rebacheado
y pavimentado han permitido
mejorar la seguridad vial de la red
de caminos de nuestro término
municipal, facilitando la circulación
de centenares de trabajadores del
campo. Con las actuaciones realizadas
y con la ambiciosa inversión que se
va a realizar a lo largo de este 2018

nuestro termino municipal quedará
en las condiciones que nuestros
agricultores se merecen.
Objetivo 6. Reactivación del
Replà y de la Casa de la Cultura
P
Rehabilitación del edificio del Replà y
esperamos que en breve las gestiones
que estamos realizando con la
Generalitat Valenciana nos permitan
iniciar los trámites para acometer la
primera fase de la Casa de la Cultura.
Objetivo
7.
Organización
y
promoción
de
eventos
deportivos y culturales de alto
nivel P
Tónica general durante los años
ha sido colaborar con nuestras
asociaciones y clubes deportivos, así
como apoyarles en la organización de
grandes pruebas deportivas y actos
culturales, que les permiten a ellos
y a nuestro municipio ser referente
provincial y regional en muchas
disciplinas y el espejo en que muchas
otras poblaciones quieren mirarse.
Objetivo 8. Gobernar para todos
P
Siempre con la certeza que tanto
aquellas personas que nos han votado
como las que no, merecen nuestro
mayor esfuerzo y dedicación. Por eso
el interés general es y será nuestra
bandera, lejos de colores políticos o
de bandos. Actuamos convencidos de
que lo que hacemos lo hacemos en
pro de conseguir una mejor calidad
de vida de nuestros vecinos.
Aprovechamos estas líneas para
desearos a todos unas Felices Fiestas
de la Segregación!!!!
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Pactos para que...

Si la anterior edición del BIM la abrimos
refiriéndonos a la ruptura del pacto de
gobierno entre PSOE y Compromís
(pacto que no había servido para nada
más que para sus propios sueldos), esta
la abrimos con el pacto entre PSOE y
Ciudadanos que sirvió para la aprobación
de los presupuestos municipales de 2018 (y
para nada más) puesto que ni las medidas
acordadas para la reducción de impuestos
pueden aplicarse este año ni las medidas de
inversión acordadas tienen asignada partida
presupuestaria alguna, y que en todo caso
pueden forzarse desde la oposición.
Unos presupuestos a los que el Partido
Popular votó en contra puesto que no
contemplaban dotación económica para
diversas actuaciones que desde nuestra
formación se consideran prioritarias y
puesto que presenta partidas deficitarias
que requerirán de modificaciones de
crédito:
- Casa de Cultura: redactar al menos el
proyecto de la segunda fase y gestionar
con la Generalitat y con la Diputación la
ejecución conjunta de las fases 1 (entorno,
fachada, cubierta y biblioteca) y 2 (hall de
entrada, locales para asociaciones, y resto
de dependencias a excepción únicamente
del auditorio), aunque sea tarea complicada
combinar el “humo” vendido por el
presidente Puig (PSOE) del que nada se sabe
desde que hace más de un año prometiese
la finalización del edificio y la “realidad”
ofrecida por el presidente Moliner (PP) que
ofreció un convenio de colaboración que
despreció la alcaldesa Lara (PSOE).
- Plan de accesibilidad municipal y “Ruta
del colesterol”, para los que hay acuerdo
unánime del Pleno a propuesta del Partido
Popular y que el PSOE ha dejado en el cajón.
- Plan de mejora de caminos rurales que
se encuentran en un pésimo estado de
conservación por la dejadez del PSOE, que
en lo que llevamos de legislatura apenas han
destinado 6.000€ a su conservación, y que
en reiteradas ocasiones se ha reivindicado
por el Partido Popular.
- Extensión de las ayudas municipales
de material escolar a todos los alumnos
empadronados en Alquerías del Niño
Perdido y matriculados en centros de
educación especial, educación obligatoria y
formación profesional básica de los centros
públicos y centros privados concertados de
la Comunitat Valenciana.
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- Restablecer la ayudas a las AMPAs del CEIP
Pintor Sorolla y de la Escuela Infantil Virgen
del Niño Perdido y de algunas asociaciones
como la Asociación de Colombicultura, que
han quedado sin partida en el presupuesto.
- Redistribución de los actos festivos
entre las fiestas Patronales y las fiestas
de la Segrecación para lograr una alta
participación ambas, incorporando también
actos taurinos en estas últimas.
- Replantear la dotación de las partidas
de mantenimiento de alumbrado, de
medio ambiente, de limpieza viaria y de
mantenimiento de instalaciones deportivas
que disminuyen con respecto al año
anterior en el que quedaron en evidencia
los problemas de funcionamiento del
alumbrado, de vertidos y limpieza en los
parajes, caminos y calles del municipio y las
deficiencias en los mantenimientos de la
piscina, polideportivo y pistas adyacentes.
En esta edición del BIM quisiéramos
mostrarles además algunas de las evidencias
que manifiestan la pésima gestión de quien
gobierna nuestro municipio (PSOE) tanto
si lo hace en solitario como si lo hace
con sus socios itinerantes (Compromís y
Ciudadanos):
- Replà: Las obras de apuntalamiento siguen
paralizadas desde el verano de 2017 y sigue
avanzando el deterioro del imnueble ante la
impasividad del equipo de gobierno.
- Casa de Cultura: nada sigue sin saberse de
la “hoja de ruta” que anunció el President
de la Generalitat en febrero de 2017 para
la finalización del inmueble, y la alcaldesa
sigue ignorando el convenio ofrecido por la
Diputación de Castellón para intervenir en el
edificio, destinando el remanente municipal y
los planes provinciales de Diputación (PP) y
que siempre cumple con nuestro municipio
a otras inversiones menos prioritarias, a
inversiones mal planificadas, a inversiones
subvencionables por otros organismos y
perdidas o no solicitadas por dejadez del
equipo de gobierno o a inversiones para
las que la Generalitat (PSOE y Compromís)
deniega las subvenciones solicitadas.
A pesar del posicionamiento crítico del
Partido Popular, el equipo de gobierno ha
dado prioridad por ejemplo a la dotación
de equipamiento de parques; a la creación
del archivo y la web alqueriespedia; a la
ejecución de actuaciones como el Parc
de la Mediterrànea con soluciones de
elevado coste como los muros de piedra y

los pavimentos de hormigón impreso que
apenas aportan valor y que nada tienen
que ver con el entorno; a la apertura de
calles con dinero público íntegramente
a pesar que dan lugar a solares privados;
no ha solicitado las subvenciones para los
cursos de valenciano para los funcionarios y
tendrá que costearlos con cargo a las arcas
municipales; no ha incluido en las últimas
solicitudes de ayudas a la Conselleria ni la
mejora de la accesibilidad al polideportivo,
ni la mejora de las pistas anexas al mismo,
ni la pasarela peatonal para conectar los
polígonos Agroal y Ull Fondo, por ejemplo;
ha perdido subvenciones para caminos
y eficiencia energética por no haber
preparado la documentación necesaria; etc...
- Caminos: tras el abandono total de los
caminos municipales por parte de PSOE en
los últimos años, y a pesar de negar dicha
situación cada vez que el Partido Popular
advertía de ello, se ha solicitado su mejora
en el Plan 135 de la Diputación de Castellón
en lugar de solicitarlo en la convocatoria
de ayudas de este año de la Generalitat
(seguramente porque ha quedado
demostrado, al igual que en convocatorias
anteriores o en la casa de cultura, que desde
este organismo gobernado por el PSOE y
Compromís solo se nos “vende humo”,
mientras que la Diputación gobernada
por el PP sí cumple con los municipios de
la provincia), perdiendo la posibilidad de
destinar este Plan 135 a otras inversiones
tan necesarias en nuestro municipio.
- IBI: en 2015 se acordó bajar el tipo
impositivo del IBI urbana del 1,16, razón de
0,02 puntos cada año, hasta el 1,08 en 2019,
bajada que en 2017 quedó imposibilitada
por el incumplimiento de la regla del
gasto en la gestión de PSOE, y desde el
Partido Popular planteamos cumplir con
los acuerdos adoptados estudiando la
compensación a qué dé lugar la interrupción
de la bajada progresiva prevista, y seguimos
reivindicando, como ya hicimos en 2015 con
el voto en contra de todos los partidos, la
reducción del tipo impositivo de IBI rústica y
la bonificación a las domiciliaciones, a pesar
que ahora y como en tantas ocasiones, el
grupo Ciudadanos vaya diciendo una cosa
y la contraria.
- Bous: finalmente indicarles que tanto PSOE
como Compromís han votado en contra
una moción presentada por el Partido
Popular para la derogación de la normativa
que incide en la celebración de los festejos
taurinos tradicionales (bous al carrer)
relativa a los servicios médicos necesarios
para su desarrollo.
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PACTO PRESUPUESTOS 2018

A finales de 2017 y, tras la
ruptura del pacto de gobierno
entre el PSOE y Compromís, el
Grupo Municipal Ciudadanos
pactó con el PSOE
los
presupuestos municipales para
el ejercicio 2018, SIN ENTRAR
A FORMAR PARTE DEL
EQUIPO DE GOBIERNO, que
está compuesto únicamente
por cuatro concejales del PSOE.

ESTADO
EN
EL
QUE
SE
ENCUENTRAN
LOS
CAMINOS
RURALES,
DESTINANDO PARTE DEL
REMANENTE A SU MEJORA
Y CONSERVACIÓN Y SU
EJECUCIÓN EN 2018.

6-DESTINAR 20.000 EUROS
A LA ILUMINACIÓN DE LA
SALIDA DE LA NACIONAL
340 POR EL CAMPO DE
Para el pacto de presupuestos FÚTBOL MUNICIPAL.
se han aceptado las propuestas
150.000
fiscales y sociales formuladas 7-DESTINAR
EUROS
DEL
REMANENTE
por Ciudadanos y que son las
MUNICIPAL A APUNTALAR
siguientes:
Y REMODELAR LA “IGLESIA
1-REDUCCIÓN DE UN 5% EL VELLA DEL REPLA” QUE
I.B.I. URBANA (Ejercicio 2019). C O M P L E M E N T A R A N
LOS
150.000
EUROS
2-REDUCCIÓN
DE PROCEDENTES DE FONDOS
UN
10%
LAS
TASAS EUROPEOS PARA LLEVAR A
URBANAS
(BASURAS Y CABO EL PROYECTO.
ALCANTARILLADO) para el
ejercicio 2019.
Como proponíamos en el
anterior BIM, la propuesta
3-BONIFICACIÓN DE UN inicial del grupo municipal
95% DEL IMPUESTO DE Ciudadanos
era
destinar
PLUSVALÍA
MUNICIPAL 200.000 euros del remanente
EN LAS TRANSMISIONES municipal a TERMINAR LA
MORTIS CAUSA DE LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE
VIVIENDA HABITUAL ENTRE LA CULTURA. Fue desestimada
PADRES E HIJOS, aplicable la propuesta pues el equipo
desde el 1 de enero de 2018.
de Gobierno del PSOE nos
4-SUSPENSIÓN
DE
LA comunicó que de la partida
APLICACIÓN DEL IMPUESTO presupuestaria de la presidencia
DE PLUSVALÍA MUNICIPAL de la Generalitat Valenciana
iban a destinarse 450.000 euros
desde el 1 de enero de 2018.
para terminar la biblioteca
5-MEJORA DEL LAMENTABLE (1ª fase para la conclusión

de la casa de la cultura). A
FECHA DE EDICIÓN DE
ESTE BOLETÍN, LA OBRA
NO SE HA LICITADO…, EL
DINERO NO HA VENIDO
NI SABEN POR DONDE
HA DE VENIR… Y SE HA
PERDIDO LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA en 2003 POR
IMPORTE DE 2.300.000 EUROS
QUE CORRESPONDÍAN A
ALQUERIAS POR EL REPARTO
DE PATRIMONIO ENTRE
VILA-REAL Y ALQUERIAS.
La casa de la cultura es un
edificio que tiene varias
partes: biblioteca, sala de
exposiciones y auditorio. Los
sótanos están habilitados para
archivo municipal, para acoger
asociaciones, para realizar
actividades municipales.
Su
conclusión permitiría reubicar
a las asociaciones y mejorar las
condiciones de ubicación de las
mismas.
El PSOE no tiene un proyecto de
pueblo. Gastamos dinero para
rehabilitar edificios públicos
cuya utilidad posterior ni se
sabe ni se conoce. Es gastar por
gastar y el dinero público es de
todos.
“Con este apoyo a los
presupuestos
municipales
Ciudadanos demuestra que con
una política útil, pero crítica, son
los vecinos los beneficiados”.
el

municipi
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Caos polític

El passat 8 de març es
convocava per primera vegada
i internacionalment una vaga
feminista
amb
l’objectiu
d’acabar amb l’escletxa salarial
entre homes i dones.

regidors totalment desbordats
i una alcaldessa absent i
desorientada. I amb continuades
mostres de menyspreu cap a
l’oposició. La documentació
sempre ens arriba tard i sovint
és errònia. Subvencions que es
deixen perdre i s’han de fer
modificacions de crèdit, com
el cas dels contenidors de fem
orgànic. En altres casos com
el de la reparació dels camins
rurals es demanen subvencions
sense cap planificació ni estudi.

Casualment, el mateix dia se
celebrava el plenari municipal
ordinari corresponent al mes de
març. Des del Grup Municipal
de Compromís, vam proposar
a la resta de grups canviar la
data del plenari i a més a més
quel’Ajuntament
recolzara
institucionalment la vaga.
D’altra banda, la participació
ciutadana ha caigut en l’oblit,
Per descomptat, els grups de la es realitzen obres importants
dreta es posicionaren en contra com la remodelació de la plaça
i el partit socialista es va plegar del mercat sense comptar amb
als seus desitjos, una vegada l’opinió dels veïns i veïnes.
més, i va mantenir el plenari per
al dia 8.
Tanmateix, el pacte de govern
amb Ciudadanos no passa pel
Cal dir, que l’alcaldessa té el seu millor moment, ja que el
poder per a modificar l’horari partit taronja es veu obligat
dels plens, com ja ho ha fet a presentar mocions per
altres vegades, per altres urgència perquè els socialistes
motius. Aquesta vegada, però, acomplisquen
el
pacte.
va considerar que no era Concretament una rebaixa de
oportú. Això sí, no va tindre l’IBI urbà, sense cap estudi tècnic
cap problema en anar al matí ni amb cap garantia de poder-se
a la concentració convocada aplicar. Una rebaixa, que com a
a Castelló a fer-se la foto, bons liberals volen aplicar a tota
mostrant una actitud que frega la ciutadania independentment
el cinisme i la hipocresia. Això de la renda, nosaltres seguim
no és feminisme.
apostant per “l’IBI social”,
Pel que fa a la política municipal, progressiu i solidari

continuem avançant des del
govern de la Generalitat en la
recuperació de drets bàsics per
a ciutadania. Així, s’ha revertit la
privatització de la gestió de la
sanitat pública impulsada pel PP.
També, després de més de
quatre anys silenciats pel govern
d’Alberto Fabra, les valencianes
i els valencians tornem a
tindre veu, els nous mitjans
de comunicacions públics, en
valencià i de qualitat, ja són una
realitat.
Respecte
a
la
política
estatal, no podem ser tan
optimistes, assistim atònites
al desmembrament de la
democràcia. A l’Estat Espanyol, a
la llum del que dictaminen altres
tribunals europeus, s’hauria
extralimitat i tot faria vore que
s’està duent a terme un judici,
amb presoners/es i exiliats/
des de tipus polític, cantants
de rap en amenaça de presó,
criminalització de la protesta...
tot de la mà dels partits del
règim del 78, PP i PSOE i la
cara política de l’IBEX 35,
Ciudadanos .

Nosaltres, encara que ens
vulguen enfosquir, seguirem
lluitant i ho farem sempre amb
un somriure, el somriure de la
revolta. Perquè és primavera
hem de dir que el funcionament En referència a l’actualitat i cal que nasquen flors a cada
de l’Ajuntament ara com ara, política fora de les Alqueries, instant.
és absolutament caòtic, amb
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