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A finals del passat trimestre es
publicaren els resultats de la vo-
tació realitzada per a decidir en
quins projectes s’invertiran els
pressupostos municipals partici-
patius de l’exercici 2017. Els 166
veïns i veïnes de Bonrepòs i Mi-
rambell que hi participaren han
triat entre els treballs seleccionats
la instal·lació de grades desmun-

tables al camp de futbol, la cons-
trucció d’una pista multiesportiva
al parc Federica Montseny, l’am-
pliació del skatepark emplaçat al
mateix espai i la millora de la
il·luminació al parc dels paellers.

En total, la ciutadania va pro-
posar 13 projectes, que varen ser
sotmesos a votació pública fins al
16 de novembre. L’Ajuntament
va decidir executar directament
alguns dels suggeriments, o bé
perquè el seu cost era baix, o bé
perquè ja estaven projectats. Con-
cretament, els treballs completats
sense passar per votació han sigut

la instal·lació d’aparcabicicletes a
l’escola i la pintada de places d’es-
tacionament de motos en alguns
carrers del municipi. Així mateix,
també es va admetre directament
la compra de taules i cadires per
a esdeveniments culturals, inicia-
tiva que s’ha dut a terme de
forma parcial i que s’anirà com-
pletant en pròxims exercicis. Per
últim, dos de les propostes, la re-
forma de la piscina i el cobriment
de les pistes d’atletisme, foren ex-
closes perquè superaven els
10.000 euros establerts com a lí-
mit en les bases.

La corporació aprova la previsió
dels comptes per a l’any 2018
L’Ajuntament ha aprovat en sessió
plenària els pressupostos munici-
pals del 2018 amb els vots a favor
de PSPV-PSOE i Compromís i en
contra del PP. La previsió de des-
peses d’enguany ascendix a 2,6 mi-
lions d’euros.  Al mateix temps els
pronòstics apunten que finalitzem
l’exercici amb una reducció del
deute de 600.000 euros, un  42%
inferior a l’existent quan l’actual
equip de govern va assumir la res-
ponsabilitat de l’Ajuntament fa dos
anys i mig.

En matèria de serveis socials, els
nous pressupostos contemplen la
contractació de dos treballadores
socials a temps complet, en lloc de
l’única professional a mitja jornada
que ha estat al càrrec del departa-
ment fins ara. També s’han aug-
mentat les despeses previstes per a
l’escola pública per a portar a

terme treballs com, per exemple,
el canvi de portes i finestres per tal
d’optimitzar el consum amb el pro-
grama de la Diputació, o per  a as-
sumir els tastos que es necessiten
per a acabar de definir l'ampliació
del col·legi amb el Pla Edificant.
També es posaran en marxa dife-
rents IFS (Inversions Financera-
ment Sostenibles) com l’asfaltat
d’algunes zones de la localitat i les
obres de conservació del magatzem
de Sant Ferran.

Així mateix, al capítol d’inver-
sions s’ha previst l’ampliació del
cementeri del poble, el canvi del fi-
brociment del sostre de la Llar dels
Jubilats, l’ampliació de la calçada
d’Herbassers, la pintura i adequa-
ció dels frontons i el cobriment de
les pistes dels paellers.

Encara s’ha de decidir com s’in-
vertiran exactament els 240.000

euros procedents del Pla SOM
2018 (antic PPOS de la Diputa-
ció), així com els 120.000 euros del
Fons de Cooperació Municipal.

Des de l'equip de Govern asse-
nyalen que el document aprovat
“consolida el gir social que es va
plasmar en els pressupostos muni-
cipals de 2016 i 2017, on clarament
s'aposta per posar més recursos de
l'Ajuntament al servei de les per-
sones que més ho necessiten del
municipi”.

Resultats dels
pressupostos
participatius

Ampliació de l’skateparc en Federica Montseny.
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OCUPACIÓ

Es convoca una nova borsa per a la Brigada Municipal
L’Ajuntament de Bonrepòs i Mi-
rambell ha confeccionat una nova
borsa d’ocupació per a la brigada
municipal. La iniciativa respon al
fet que la vigència de l’anterior
borsa era de dos anys, període que
havia acabat, i ara calia iniciar un
nou procés de selecció.

Quatre persones ja han estat
contractades per a formar part de
la brigada municipal, i les altres
dos que resten per a completar el
primer torn començaran a treballar
el pròxim 1 d’abril. Prestaran els
seus serveis per al municipi durant
un període de 6 mesos.

Les regidores de Benestar Social i
Igualtat i Medi Ambient han donat
la benvinguda a les 4 noves incor-
poracions que, gràcies al Programa
Avalem Experiència del Servef, tre-
ballaran durant 6 mesos a jornada
completa realitzant diferents tasques
al municipi. Les persones beneficià-
ries d’esta iniciativa són un agent
d’igualtat, una ambientòloga, una
treballadora social i un administra-
tiu, totes elles majors de 30 anys
amb perfils professionals concrets
relacionats amb les necessitats de-
tallades pel municipi.

Pròximament es duran a terme
dues noves contractacions, mitjan-
çant el Pla d’Ocupació de la Dipu-
tació, per a persones majors de 55
anys, en el perfil d’auxiliars d’ajuda
a domicili.

D’altra banda, l’Ajuntament ha
firmat un acord amb Rocafort per a
compartir la borsa de personal ad-
ministratiu i poder cobrir vacants i
baixes amb major rapidesa i eficàcia.
Així mateix, també s’ha arribat a un
conveni similar amb Massamagrell
per a poder contractar agents poli-
cials en cas de necessitat.

Foment de l’ocupació amb
programes supramunicipals

Es promou
l’elaboració
d’una RPT
L’Ajuntament de Bonrepòs i
Mirambell està treballant en la
creació d’una Relació de Llocs
de Treball (RPT), un document
que definirà amb precisió l’or-
ganigrama de treballadors del
municipi i especificarà les seues
funcions. El text també marcarà
criteris objectius per a definir
els complements específics de
cada lloc de treball, els quals se-
ran adaptats a la situació eco-
nòmica actual, i inclourà pro-
postes de millora per al
personal.

L’elaboració de la RPT era
una important necessitat del
consistori que calia cobrir, ja
que no es disposava d’un docu-
ment d’este tipus. Així, l’Ajun-
tament ha aprofitat les ajudes
oferides per la Diputació desti-
nades a què els municipis que
no compten amb una Relació
de Llocs de Treball puguen des-
envolupar una per tal d’adaptar
les característiques del personal
a les necessitats actuals.

Els nous treballadors de l’Ajuntament són rebuts per les regidores de Medi Ambient i Benestar.

El regidor de Serveis Municipals amb la brigada.
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Plantació al parc
dels Paellers per
a celebrar el
Dia de l’Arbre
Bonrepòs i Mirambell cele-
brarà un any més el Dia de
l’Arbre a través de diferents ac-
tivitats dirigides a les veïnes i
veïns de totes les edats.

El dia 11 de febrer es plan-
tarà una espècie arbòria per
cada nadó nascut en el 2017 a
la zona dels Paellers, i s’identi-
ficarà amb la col·locació d’una
placa amb el nom de tots els
infants. Esta idea es va iniciar
l’any 2015 i la intenció és crear
una mena de viver d’arbres
que, a mesura que vagen crei-
xent, es traslladaran a altres zo-
nes de la localitat.

Per altre costat, el 25 de fe-
brer es realitzarà una repobla-
ció d’arbres i visita cultural a
la Font de la Figuera, una ini-
ciativa amb la qual es vol im-
plicar a la ciutadania en la lluita
contra la desforestació.

Una unitat mòbil d’ecoparc es va
instal·lar al nostre municipi entre els
dies 1 i 3 de febrer, per a  oferir un
punt on poder depositar diferents ti-
pus de residus per a la seua classifi-
cació i posterior reciclatge. 

Gràcies a esta iniciativa, promo-
guda per l’Emtre (Entitat Metropo-
litana per al Tractament de Residus),
els veïns i veïnes es pogueren desfer
d’antics electrodomèstics, telèfons
que no funcionen, enderrocs d’obra
i altres elements, sense la necessitat
de desplaçar-se als ecoparcs de Me-
liana o Almàssera. 

El nostre municipi ha estat el lloc
d’inici de la mesura, que també està
rodant per altres poblacions de
l’Horta Nord i l’Horta Sud que
manquen d’infraestructures fixes on
abocar certs tipus de residus. S’ha
planificat que el centre de reciclatge
itinerant torne al nostre terme els
dies 12, 13 i 14 d’abril, en horari de
9.30 a 14 hores i de 15 a 17.30 hores
el dijous i divendres, i de 10 a 13
hores el dissabte. Des del CEIP
Mare de Déu del Pilar es realitzaran
visites perquè els xiquets coneguen
el funcionament de l’ecoparc mòbil.

Nou servei d’ecoparc
mòbil per a facilitar el
reciclatge a la població

Una veïna diposita diferents tipus de residus en l’ecoparc mòbil instal·lat a Bonrepòs i Mirambell.
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EDUCACIÓ 

Vivim en un món en el qual la cul-
tura audiovisual té cada vegada
més força. Actualment, trobem ví-
deos pràcticament en qualsevol
lloc i no deixen d’aparéixer noves
formes de comunicació a través de
la imatge i el so. A tot això cal su-
mar-li les distintes tendències que
se’n deriven de les particularitats
culturals de cada societat. Sembla,
per tant, indispensable aportar una
educació audiovisual que tinga en
compte tots eixos factors.

Bonrepòs i Mirambell participa
per segon any consecutiu en la
MICE, la Mostra Internacional de
Cinema Educatiu, un esdeveni-
ment que té com a objectiu educar
els joves en el llenguatge audiovi-
sual a través de la presentació de
treballs de distints estils realitzats
en diferents parts del món.

La iniciativa tindrà lloc entre el
10 i el 24 de febrer, període durant
el qual es realitzaran diferents pro-

jeccions en la nostra localitat. Esta
acció no només es dirigix a xiquets
i xiquetes, sinó que també s’adreça
a professionals de l’educació, es-
tudiosos, professionals de l’audio-
visual i, en definitiva, a tota la ciu-
tadania en general.

La recepció oficial de la mostra
en Bonrepòs i Mirambell tindrà
lloc el 15 de febrer, jornada en la
qual es presentarà el llargmetratge
d’animació “Historias mortales”,
dirigit per Jan Bubenicek a la Re-
pública Txeca, país convidat a la
present edició. Som una de les 19
seus que formen part del projecte.
Està prevista la participació de

més de 1600 alumnes d’infantil,
primària i secundària, no només
del CEIP Mare de Déu del Pilar,
sinó també de Meliana, Almàssera,
Tavernes Blanques, Montcada,
Benifaraig, Foios i València. En
l’escola del poble, a més, es faran
tallers de cinema amb directors
estrangers per a l’alumnat de 5é i
6é de primària.

En total, en esta sisena edició
de la MICE es projectaran 400
pel·lícules i s’espera una assistèn-
cia de 30.000 espectadors, 13.000
més que l’any passat. A més, en-
guany es complementa amb diver-
ses iniciatives associades entre les
quals es troben MICE Hospital i
MICE Inclusiva.

L’esdeveniment està organitzat
per l’associació cultural Jordi el
Mussol per a acostar la cultura de
la imatge a la població infantil.

Torna MICE, la Mostra
de Cinema Educatiu

Estudiants de la Politècnica de Catalunya visiten el poble
31 estudiants i 4 professors de la
Universitat Politècnica de Catalu-
nya visitaren el nostre poble el pas-
sat 12 de gener. L’activitat estigué
emmarcada dins del projecte “Mo-
saics Territorials de la Reial Séquia
de Moncada”, un estudi de camp
sobre l’horta de la nostra zona que
han desenvolupat en la programació
del curs. A través d’este treball pre-
tenen conéixer en profunditat el
nostre patrimoni natural, cultural,
arquitectònic i econòmic.

Els estudiants i les estudiantes
visitaren el barri de Mirambell i as-
sistiren a la presentació del projecte
“Receptari extraviat”, en la qual va
intervindre Aida Vizcaino, una de
les seues autores, i algunes de les
seues protagonistes.

A més del nostre municipi, el
grup que conforma el projecte d’in-
vestigació va visitar altres localitats
de la comarca, com Albalat dels So-
rells, Foios, Vinalesa, Meliana, Ca-
ses de Bàrcena i Mauella. Visita dels estudiants. /Foto de Carles Rodrigo
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Augmenta la
plantilla del
departament de
Serveis Socials
Els Serveis Socials de Bonrepòs i
Mirambell es troben des de fa
molts anys mancomunats amb el
municipi de Vinalesa. Des d’en-
guany, Alfara del Patriarca també
compartix el departament, cosa
que ha fet que la subvenció que
arriba a la Mancomunitat del
Carraixet per a estes qüestions
augmente en prop de 75.000 eu-
ros a l’any. 

Això permetrà la contractació
d’una persona com a tècnica ad-
ministrativa a temps complet i
d’una advocada a mitja jornada,
que treballaran de manera itine-
rant pels 3 municipis implicats. A
més, la plantilla del departament
de Serveis Socials s’ampliarà en
el nostre poble d’una a dues pro-
fessionals, de manera que es po-
dran agilitzar els tràmits i progra-
mes que es gestionen des de
l’àrea, així com parar una major
atenció a les famílies més neces-
sitades de Bonrepòs i Mirambell.

La Mancomunitat del Carraixet va
presentar el 3 de febrer l’itinerari
Camins del Carraixet, una ruta in-
termunicipal que connecta per
senders d’horta els quatre munici-
pis que hi formen part: Bonrepòs i
Mirambell, Foios, Vinalesa i Alfara
del Patriarca.

L’activitat va consistir en una
excursió guiada des de cadascun
dels pobles fins a Vinalesa, durant
la qual es van poder aprendre as-
pectes molt interessants sobre els
importants elements patrimonials,
arquitectònics i paisatgístics pels
quals discorre la ruta. 

L’itinerari d’inauguració des del
nostre municipi es va iniciar a les
9.30 hores des de la plaça del Po-
ble. Tingué lloc un passeig fins a
Vinalesa i Foios per a tornar al Pati
de la Fàbrica de Vinalesa, punt al
qual arribaren els assistents de la
resta de localitats de la Mancomu-
nitat. Una vegada es va produir la

trobada, amb la participació de
prop de 300 persones, disfrutaren
junts d’un esmorzar en un ambient
d’alegria i germanor.

A més, les persones assistents
varen rebre una camiseta com a
record de la participació en la in-
auguració d’este nou i important
atractiu turístic de la zona.

Es presenta la ruta
“Camins del Carraixet”

Lluís Antolí va fer de guia des del nostre poble.

Formació per a potenciar la recerca activa de feina
La Mancomunitat del Carraixet va
portar les seues sessions de forma-
ció per a persones aturades al nos-
tre poble el passat 18 de gener. Les
persones participants varen apren-
dre com s’ha de confeccionar cor-
rectament un currículum i també
descobriren el potencial de les no-
ves tecnologies per a trobar feina a
partir de la introducció d’algunes
recomanacions sobre com fer-ho.L’orientadora laboral de l'ajuntament de Bonrepòs i Mirambell amb l'alumnat del curs.
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IGUALTAT

El nostre poble celebrarà la Setmana
de la Dona entre els dies 5 i 10 de
març amb un conjunt d’activitats
organitzades per l’Associació de Do-
nes de Bonrepòs i Mirambell i l’a-
juntament i dirigides a promoure i
conscienciar sobre la importància
de la igualtat entre sexes. El període
d’accions s’inaugurarà amb una ex-
posició sobre la visibilització de la
dona en les bandes i orquestres de
música. La mostra estarà comple-
mentada amb un concert de la
banda de Bonrepòs i Mirambell di-
rigit per una dona i la projecció d’un
documental que tractarà la qüestió
de la desigualtat de gènere. Altres
de les iniciatives programades són
un taller d’apoderament femení, una
xarrada sobre sexualitat i autoestima
i una eixida cultural al teatre.

Programació 
de la Setmana
de la Dona

Bonrepòs i Mirambell avança en matèria
d’Igualtat amb la contractació d’un tècnic
Bonrepòs i Mirambell ja compta
amb un tècnic d’igualtat contractat
a través del programa Avalem Ex-
periència. La seua funció serà des-
envolupar mesures dirigides a posar
fi a la desigualtat entre sexes en el
nostre municipi.

En primer lloc, s’ha començat a
treballar en l’adaptació de tots els
documents administratius a un llen-
guatge inclusiu. També s’oferirà for-
mació al personal municipal en esta
matèria amb l’objectiu d’aconseguir
que tota la comunicació creada se-
guisca estos principis.

Altra de les propostes plantejades
ha sigut la col·laboració més activa
amb l’Associació de Dones de Bon-
repòs i Mirambell així com la pro-
moció de les activitats organitzades
per esta agrupació i la participació
en algunes d’elles.

A més de les accions emmarca-
des dins de la Setmana de la Dona,
la qual tindrà lloc entre els dies 5 i
10 de març, l’Ajuntament treballarà
junt amb el col·legi per dur a terme
una activitat que consistirà a mos-
trar els estereotips de gènere que
apareixen a les pel·lícules.

Finalment, s’ha proposat execu-
tar accions de sensibilització i pro-
moció de la igualtat de gènere així
com mesures encaminades a pre-
vindre la violència masclista. A tra-
vés d’estes actuacions, que encara
estan pendents de ser definides, es
traslladarà a veïns i veïnes de totes
les edats i condicions els principis i
la importància de la igualtat real així
com de la no violència.

Amb tot açò l’Ajuntament aposta
fermament per l’eliminació de qual-
sevol tipus del masclisme en qual-
sevol de les seues facetes.

Esmorzar en el Centre Cívic del poble. Visita a la Catedral de València.

Alumnat del Taller de Memòria, abans d’eixir cap a València, junt a l’arbre de Nadal del poble.

Eixida nadalenca del Taller de Memòria
L’alumnat del Taller de la Memòria per a persones majors va viatjar el
passat 19 de desembre a València per a visitar la Catedral i el Mercat
de Nadal que s’ubica al voltant de la Llotja de la capital. La visita es va
realitzar junt amb un altre grup de veïns i veïnes de Vinalesa.
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Segons compta el psicòleg Cliff Ar-
nall de la Universitat de Cardiff en
un estudi realitzat l'any 2005, el ter-
cer dilluns de gener és considerat
com el dia més trist de l'any (també
conegut com a Blue Monday). Es
tracta del dia en què ens adonem
de les despeses que hem realitzat al
Nadal, de l'últim intent fracassat de
deixar un hàbit o d'incloure un nou
i, a més, ens acompanya el temps
fred de l'hivern, aspecte que s’a-
greuja si també és un dia de pluja.

Cap a la fi de l'any 2017, amb
molta motivació, ens marcàrem uns
objectius i, setmanes després, ens
adonem que els hem abandonat i
hem deixat a una banda les ganes
de deixar de fumar, de practicar es-
port o de canviar la nostra dieta.

Sembla que és una cosa molt ha-
bitual. Per què ocorre això? Moltes
vegades passa que som optimistes,
la qual cosa està molt bé, però no
som realistes. Això ens porta a co-
metre alguns errors en fixar-nos ob-
jectius, com per exemple que siguen

metes massa altes, que ens mar-
quem massa objectius o que no tin-
guem una guia adequada. Intentem
aprofitar la tristesa que ens provoca
adonar-nos del que no hem iniciat i
reprendre la motivació que necessi-
tem per posar-nos en marxa.

I... què hem de fer per a aconse-
guir els nostres objectius? Podem
fer una xicoteta reflexió sobre el que
hem aparcat durant estes setmanes
i redefinirem les nostres metes amb
uns consells que us deixem a conti-
nuació.
aComença amb només un propò-
sit. Això no vol dir que no pugues
aconseguir més d’un propòsit cada
any, sinó que hem de centrar-nos
en només un fins que forme part
de manera natural dels nostres hà-
bits. La resta ve en cadena, ja que
un hàbit saludable d’inici comença
una reacció en cadena.
aEscriu-ho i posa-ho en un lloc vi-
sible. Això ens ajudarà a visualitzar-
ho de manera concreta i posar-nos
mans a l'obra quan ho llegim.

aTransforma el teu propòsit en
una acció fàcil d'assolir i construïx
un pla de treball. Fes-ho senzill al
principi i que t'abellisca tornar a fer-
ho. Si ens posem reptes difícils que
no ens resultes agradables de realit-
zar, evitarem tornar a realitzar-los.
aComença HUI i sigues CONS-
TANT. El secret del nostre propi
èxit és la constància. És molt im-
portant fer cada dia un pas, encara
que siga xicotet, però fer-ho i, so-
bretot, NO DEIXAR-HO PER A
L'ENDEMÀ!I recorda: per molt
trist que siga el dia, la motivació no
l'has perdut i tens tot l'any al davant
per a aconseguir eixos canvis que
t’has proposat.

REALISME PUR I DUR AMB ELS PROPÒSITS

Horari de la
farmàcia

La farmàcia ha ampliat l’horari
d’obertura de 9 a 21 hores de
dilluns a divendres i de 9 a 14
hores els dissabtes. Així mateix,
l’establiment es trobarà de 
guàrdia els dies 6 i 16 de febrer.
Recordem que l’horari de 
guàrdia comença a les 9 hores
dels dies indicats i finalitza a
les 9 hores de l’endemà.

L'ajuntament de Bonrepòs i Miram-
bell ha adquirit un desfibril·lador,
que s’ha instal·lat en el cotxe de la
Policia Local, per a poder atendre
situacions d’emergència. Abans de

la seua entrega, s'ha realitzat un curs
per als membres del cos policial i de
Protecció Civil, que han aprés a uti-
litzar l’aparell davant possibles pa-
rades cardiorespiratòries.

L’Ajuntament adquirix un desfibril·lador
L’alcaldessa i la regidora de Sanitat amb membres de Protecció Civil i la Policia abans del curs.



La nostra localitat ha celebrat el
Nadal amb un ventall d’activitats,
organitzades tant per l’Ajuntament
com per les associacions del poble,
amb les quals el veïnat ha compar-
tit moments molt especials. En-
guany hem gaudit d’un arbre sos-
tenible, construït amb botelles
reciclades, que ha estat visitat pels
escolars del poble. Concerts, tallers
infantils, una gimcana, actuacions
teatrals i de màgia han conformat
una completa programació, que va
culminar el 5 de gener amb la visita
dels Reis d’Orient. 
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FESTES

El Rei Gaspar en la Cavalcada de Reis.

Il·lusions compartides durant la celebració de Nadal

Una vegada més, el poble de Bon-
repòs i Mirambell ha demostrat la
seua solidaritat amb la celebració de
la III Festa al Carrer en benefici de
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (AECC). Durant l’esdeve-
niment, que tingué lloc el passat 17
de desembre, es varen recaptar un
total de 1.897’40 euros.   

A partir de les 11.30 hores es va
desenvolupar una fireta solidària i
jocs populars a la plaça del Poble.

Al llarg del matí tingueren lloc acti-
vitats teatrals i de poesia, així com
cercaviles a càrrec de la Rondalla
“La Tornada”, La Brama Tabals i
Dolçaines i la banda de la Societat
Musical. A les 13 hores es realitzà
la cantada popular de la nadala de
Joan l'Herbasser, “Florixen les na-
daletes”, i tot seguit la Falla Bonre-
pòs i Mirambell i la Falla Sant Joan
oferiren al veïnat suculentes racions
de paella i caldera.

1.897 € per a l’AECC amb
una festa solidària al carrer

Compte enrere
per a l’inici
de les Falles
Comencen setmanes frenèti-
ques per als veïns i veïnes que,
de manera directa o indirecta,
formen part de la Falla Sant
Joan i de la Falla Bonrepòs i
Mirambell. Les comissions de-
tallen estos dies la programació
de les festes de Sant Josep, els
fallers i les falleres posen a punt
els vestits, banderes i pintes, i
es disposen a passar moments
inoblidables amb els seus com-
panys d’agrupació. 

El pròxim 24 de febrer tin-
drà lloc un dels actes més emo-
tius, la Crida, amb la qual es
donarà per iniciada la festa de
manera oficial, i per a l’endemà
s’ha organitzat una excursió
per a visitar l’exposició del Ni-
not de València.

Moments previs a la cantada popular de la nadala de Joan l’Herbasser, “Florixen les nadaletes”.

Visites a l’arbre de Nadal a la plaça del Poble.

Tallers per als xiquets i xiquetes del poble.



SOCIETAT
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L’any 2017 va ser complicat per a
l’Associació de Comerciants. Des-
prés d’un període d’activitat nul·la,
es va decidir reprendre-la amb un
nou equip directiu que poguera
aportar noves idees. Així, Pascual
Lluch, qui regenta l’estanc del poble,
es va convertir en el nou president
del col·lectiu. “Vaig obtindre el càr-
rec de manera totalment accidental.
Era l’última persona que havia arri-
bat i em digueren ‘per a tu la presi-
dència’”, bromeja el veí.

Pascual creu que l’associació juga
un paper molt important en la di-
namització del teixit empresarial del
poble. “La nostra finalitat és ajudar
al xicotet i mitjà comerç i millorar i
conscienciar als veïns i veïnes de la
importància de comprar en els co-
merços de la nostra localitat”, de-
clara el president. “El comerç és
vida!”, afegix.

Actualment en formen part de
l’associació 32 empreses de tot tipus.
A més, tal com declara el president,

“no només hi ha negocis de Bonre-
pòs i Mirambell, sinó també d’altres
localitats com Tavernes Blanques,
Cases de Bàrcena, El Puig i Re-
quena, ja que els seus propietaris te-
nen algun tipus de relació amb el
nostre poble”.

L’organització no ha deixat de
proposar noves iniciatives. En Nadal
es va fer el sorteig d’un val de 1000
euros, que la persona guanyadora ha
de gastar en els productes i  serveis
oferits pels negocis associats. “Estes
accions són possibles a través de les
quotes que aportem els associats,
però també per les subvencions que
rebem de l’Ajuntament”, explica el
Pasqual Lluch.

El funcionament de la iniciativa
és senzill. Amb qualsevol compra re-
alitzada als negocis associats, el
client rep un bolet per participar i,
d’entre tots ells, una mà innocent
en trau un. El sorteig ha tingut tant
d’èxit que s’han preparat uns altres.
Per a “San Valentín” se sortejarà un

sopar valorat en 50 euros per a tres
parelles, el dia del pare es podrà
guanyar una visita a la bodega asso-
ciada situada a Requena i, amb mo-
tiu del seu dia, les mares podran
aconseguir un dels tres vals de 50
euros per a gastar en tractaments
d’estètica i salut. 

D’entre les últimes idees, Pascual
destaca el “Dia del Comerç”, que
es vol celebrar en el primer semestre
de l’any. Tot i que encara no s’ha de-
tallat en què consistirà, avança que
molt probablement una de les acti-
vitats serà un concurs de paella de
fetge de bou, un plat típic de la zona.

L’associació de comerciants reprén la
seua activitat amb nou equip directiu

Des del butlletí El Poble volem re-
cordar a Remedios Lluch, cone-
guda com ‘la Severina’, qui va faltar
el passat 11 de gener. La veïna de
Bonrepòs i Mirambell, nascuda a
1911, era, amb 106 anys, la persona
d’edat més avançada de la comarca.
Originària del nostre poble, on va
passar la seua vida dedicant-se a la
costura, els seus vius records con-

tenien la història de la nostra terra
i el relat d’una vida lligada al po-
ble.Durant molts anys, Remedios
va lluitar perquè s’honrara la me-
mòria del seu nebot, Ernest Lluch,
qui va ser catedràtic, Ministre de
Sanitat i Consum durant el primer
govern socialista, defensor de la de-
mocràcia, i que va ser assassinat per
ETA en l’any 2000.

La població acomiada a
Remedios Lluch als 106 anys

Entrega del val de 1000 euros sortejat al Nadal.
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ESPORTS

Amb un recorregut de 2 kilòme-
tres, amb eixida des de la plaça de
l’Ermita i arribada a la plaça de la
Llar, es va desenvolupar el passat
29 de desembre la II Sant Silvestre

de Bonrepòs i Mirambell. Desenes
de veïns i veïnes participaren en
la cursa, a la que acudiren disfres-
sats o amb algun divertit comple-
ment relacionat amb el Nadal.

Gran ambient a la Sant Silvestre

L’auditori de l’Ajuntament de Bon-
repòs i Mirambell va acollir el passat
17 de desembre la III Gala de l’Es-
port, un esdeveniment amb el qual
es va reconéixer l’impuls que les as-
sociacions realitzen per tal d’afavorir
la pràctica esportiva, així com la pro-
jecció i èxits de les persones que
practiquen diferents modalitats en
el nostre poble. El regidor del de-
partament, Rubén Rodríguez, junt
amb els seus companys de l’equip
de govern, atorgaren 7 premis
col·lectius i 12 individuals a aquells
veïns i veïnes que han destacat du-
rant l’any 2017 pel seu esforç i im-
plicació en el teixit esportiu.  

L’acte també va servir per a pre-
sentar el nou equipament de la sec-
ció de Running, de la que ja formen
part més de 25 persones, així com
per a donar a conéixer el nou logo
de la regidoria d’Esports. L’autor

del treball, Izan Manuel Albert, va
rebre un premi en material escolar,
per haver guanyat el concurs con-
vocat entre l’alumnat de 4t, 5é i 6é
de primària del col·legi públic.

Es reconeix la tasca dels
clubs i esportistes locals

Renovació
del trinquet
municipal
L’Ajuntament de Bonrepòs i
Mirambell ha presentat un pro-
jecte per a rebre fons de la sub-
venció del Pla de Millora d’Ins-
tal·lacions Esportives de la
Generalitat en la modalitat de
reparació de trinquets munici-
pals. L’actuació programada
contempla la reforma de la pa-
ret del rest, l’aplicació de pin-
tura i recobriments especials per
a este tipus d’equipaments, així
com la millora de les canalitza-
cions per a una correcta eva-
cuació de les aigües pluvials.

Imatge dels guardonats en la III Gala de l’Esport.

Nou equipament esportiu de la secció de Running.

Jorge Gómez,
tercer a la lliga
de tecnificació
Jorge Gómez, que va començar
a jugar a pilota en el club de
Bonrepòs i Mirambell, ha que-
dat tercer, junt amb els seus
companys de l’equip d’Alcàs-
ser, en la lliga cadet d’Escala i
Corda de Tecnificació. El jove
pilotari ha presentat una gran
evolució en els últims dos anys
i es perfila com una futura pro-
mesa de l’esport autòcton.

Lliurament de trofeus de la lliga.



EL RECULL
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 961 852 500
Jutjat de pau 961 853501
Centre Cívic 961 860 629

Biblioteca 961 862847
Centre de Salut 961 923 940

Urgències Massamagrell 961 467 050
Policia Local 615 439 911

Farmàcia 961 851 287
Poliesportiu 961 859 117

Col·legi públic 962 566 890
Escoleta 961 852 647

Salamatatin 961 855 744
Emergències 112

Contra el maltractament 016
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FESTIVAL COMARCAL DE
BANDES. L’Auditori de l’Ajun-

tament va acollir el passat 3 de
febrer un concert de música en

el qual va participar la banda ju-
venil de la Societat Musical de

Bonrepòs i Mirambell junt amb
la formació de Tavernes Blan-

ques. L’endemà, diumenge dia
4, va ser el torn del Festival Co-
marcal de Bandes Juvenils, que
va comptar amb la participació

del grup del nostre municipi i
dels joves músics del Centre

Musical Paternense.

VISITA AL CINEMA ALBATEXAS, amb la projecció de
“La família (Dementia)”, de Giovanna Ribeses, el passat 4
de febrer, organitzada per l’Associació Cultural Macarella.
De matí tingué lloc la 15a Baixada a Peu pel Carraixet, or-
ganitzada per la mateixa entitat junt amb el Col·lectiu Bò-
bila d’Alfara i El Roll de l'Ametler de Massarrojos, que un
grup de persones realitzaren tot i la pluja. 


