
SABEU QUE 93
1.- A partir de l’1 gener l’empresa TECMA es l’encarregada 
del servei d’arreplegada d’escombraries. El dia 31 de des-
embre es va sembrar tot el casc urbà dels corresponents 
contenidors i ja el dia 2 va començar a funcionar. Durantrant 
els mesos d’hivern els dies fixats per a dipositar les escom-
braries, sempre amb borses de plàstic,  són DIUMENGE, 
DIMARTS,  DIMECRES i DIVENDRES. L’arreplegada es 
farà la matinada del dia següent. Està prohibit abocar plàs-
tics, cartrons i vidre a aquests contenidors.

2.- Ja estan ben avançades les obres de millora que l’Ajunta-
ment du a terme als masos d’en Ramona i Calduch

3.- Un any més l’Ajuntament participarà en la celebració del 
dia de l’arbre.

4.- Tot i que el “Grup de Premsa del Partit Popular de les 
Coves”, a través d’un comunicat publicat en Internet, va 
informar que el PP de les Coves havia denunciat irregu-
laritats en el procés electoral de les eleccions municipals 
del 2007, el que en realitat ha fet aquest grup polític és 
interposar un querella criminal no contra el procés electoral, 
sinó contra tres veïns del poble, l’exalcalde, Leoncio Marín 
i contra dos funcionaris de l’Ajuntament, Juan Albert i Mª 
Cinta Moliner.  El portaveu del PP al consistori, Miguel 
Zaragozá i Muñoz, així ho va haver d’admetre al ple del mes 
de novembre davant la pregunta i les evidències que li va 
presentar l’alcalde Jacobo Salvador. Com aclariment cal dir 
que una querella és un procediment judicial que van contra 
les persones, no contra un procediment administratiu com 
puguen ser les eleccions. És a dir el PP no pretén altra cosa 
que no siga fer mal a estes tres persones,  per què per aclarir 
possibles irregularitats en un procés electoral hi han altres 
possibilitats, no cal anar contra les persones.

5.- Hi hi ha dues noves associacions al nostre terme, l’entitat 
esportiva “Club de Cazadores Peña Jabalí-les Coves” i la 
“Associació de Veïns del mas dels Calduch”.

6.- Una any més el nostre poble participarà en la fira de 
turisme “FITUR” a Madrid. Aquest any conjuntament amb 
la resta de municipis que integren el parc cultural de la 
Valltorta-Gasulla.

7.- Mariló Boira Ferreres estarà treballant a les oficines de 
l’Ajuntament durant set mesos, dins del programa SALARI 
JOVE de la Generalitat Valenciana, qui subvenciona este 
lloc de treball.

8.- Enguany és un any electoral, a més de les eleccions 
generals de març, algunes entitats del poble han dut a terme 
eleccions de les seues juntes directives, la Unió Musical 
Covarxina, l’Associació de “Amas de Casa” i el Consell 
Escolar.

9.- Al llarg del mes de gener ja estarà en funcionament 
la “Oficina Virtural de Recaudación” que la Diputació 
Provincial de Castelló va presentar en societat el dijous 10 
de gener. Ara des de casa o des de l’Ajuntament es podran 
fer quasi totes les gestions que faça falta en relació amb els 
impostos municipals que paguem, sense haver de desplaçar-
se a Castelló.

10.- Fins al 31 de desembre, a les oficines municipals, ha 
estat exposat el projecte d’ampliació del gasoducte perquè 
tots els afectats puguen presentar les al·legacions que esti-
men adients.

11.- Una any més la Caixa Rural les Coves ha col·laborat 
econòmicament amb l’Ajuntament  en l’organització de la 
festa de Sant Antoni. Ha aportat la mistela per a les coquetes 
i el vi per al sopar de pa i porta.

12.- També la Fundació Bancaixa col·labora econòmicament 
amb la campanya de teatre que l’Ajuntament vol dur a terme 
durant aquest any 2008.

13.- Aquest fi d’any els quintos, tant els del 2007 com 
els d’enguany, van tindre un comportament més cívic. 
Afortunadament no vam haver de vore com els banquets 
metàl·lics baixaven escales avall fins a la plaça d’Espanya. 
A vore si el proper any encara ho milloren.

14.- Un any més, a les Festes de Sant Antoni al Mas d’En 
Rieres, es va fer la tradicional pujada a peu i amb bici de 
muntanya.

15.- Aquests nadals els ornaments lluminosos han sigut 
variats i sembla ser que de poc consum.


