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La marató
més popular

Bàsquet

El sénior masculí, campió de lliga

Taekwondo

Foto Emili Fonollosa

Vinaròs registra 3840 inscrits en aquesta prova
popular no competitiva, un 12% de la població

Èxits esportius

5 ors, 6 plates i 6 bronzes als jocs esportius
de la Comunitat Valenciana

Cheyenne Brito, subcampiona d’Espanya al
XIII open internacional de taekwondo

Cocemfe rep
la recaptació
solidària
I destinarà els diners a reparar material i a un
programa d’estimulació de 0 a 6 anys
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''LOS VENGADORES''
LA ERA DE ULTRÓN
DIJOUS: día: 30 22:30:h
DIVENDRES: día: 1 17:15:h - 23:15:h
DISSABTE: día: 2 17:15:h - 23:15:h
DIUMENGE: día: 3 20:15h
DILLUNS: día: 4 22:00:h
Classificació: Majors de 7 anys

''LOS VENGADORES''
LA ERA DE ULTRÓN
DIJOUS:día:30
DIVENDRES:día:1
DISSABTE:día:2
DIUMENGE:día:3
DILLUNS :día:4
Classificació:

19:30:h
20:30:h
20:30:h
17:15:h
19:15:h

Majors de 7 anys

Preu:7€

Próximamente ''Rápidos y
Furiosos'' y ''El 7º Enanito''

8 al 13 mayo

Preu de l’entrada: 5 euros			
www.jjcinema.es
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento evita solicitar un crédito y aprueba pagar con remanentes de
tesorería 452.000 euros de indemnización de la zona verde
X. Flores

El Ayuntamiento de Vinaròs
pagará los 452.779 euros de una
indemnización de la zona verde de
Juan XXIII con los remanentes de
tesorería del año 2014, evitando así
tener que solicitar un crédito para
hacerlo, una posibilidad que estaba
contemplada en el presupuesto
de este año. “Podremos asumir
esta indemnización con cargo a
los remanentes y posibilitaremos
una reducción del endeudamiento
todavía mayor que lo que teníamos
previsto cuando realizamos el
presupuesto de este año”, explicó el
edil de Hacienda, Juan Amat.
Por parte del PVI, Maria Dolores
Miralles aprovechó para criticar la
gestión del equipo de gobierno en
lo referente a la deuda municipal,
y les acusó de “haber vendido al
pueblo una gran mentira sobre el

endeudamiento”. Miralles apuntó
en este sentido que el PP ha
querido culpar al anterior equipo
de gobierno, pero que “lo que
lastran las arcas municipales son
las sentencias derivadas del plan
general de ordenación urbana que
aprobó el PP”, e incluso auguró que
“el próximo equipo de gobierno
deberá pedir un crédito para pagar
estas sentencias”.
Vicent Andreu Albiol, por parte del
PSPV Vinaròs, dijo que estaba a favor
de que se pagara con remanentes,
pero
argumentó
que
“esta
modificación se hace para pagar
sentencias urbanísticas, uno de los
motivos por los que el ayuntamiento
va tan cojo en cuanto a recursos, y
fue la aprobación del PGOU la que
tuvo estas consecuencias”.
Amat
respondió
a
ambos

y tras los ocho años del gobierno
de socialistas e independientes,
la deuda financiera ya era de
27 millones”, señaló Amat, que
añadió que “cuando se pide el
informe a intervención para que
certifique lo que también se debía
a particulares, nos encontramos con
la desagradable sorpresa de que la
deuda total ascendía a 39 millones”.

recordando que la oposición en su
momento solicitó a intervención
que se certificara la deuda del
Ayuntamiento, y que ésta ascendía
a 39 millones, sumando la financiera
y a particulares. “La realidad es
que la gestión del PP no admite
comparación con la de PSPV y PVI.
El último gobierno del PP dejó una
deuda financiera de 1,8 millones

SESSIÓ DEL PLE ORDINARI D’ABRIL ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de
l'acta de la sessió de data 23-04-2015.
2.- Dació de compte de Decrets i Resolucions
de l'Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28
de novembre.
3.- Proposta d'aprovació inicial d'expedient
de modificació de crèdits núm. 14 en la
modalitat de suplement de crèdit (Expt.
4617/2015). S’aprova per majoria amb el
vit a favor del PP i abstenció de la resta de
grups.
4.- Proposta d'aprovació inicial la modificació
de l'Ordenança Reguladora del Preu Públic
per a la venda d'articles i material publicitari
a les Oficines de Turisme de l'Ajuntament de
Vinaròs (Expt. 2803/2015). Unanimitat.
5.- Ratificació del Decret de l'Alcaldia de data
8 d'abril de 2015 d'aprovació del Conveni
de col·laboració amb l'O.A.L. Escuela Taurina
de la Diputació de Castelló relatiu a la
celebració de la final del XVII Bolsín Taurino
de la Diputació de Castelló (Exp. 4300/2015).
S’aprova per majoria amb el vot a favor del
PP, vot en contra de Comrpomis i Esquerra i
abstenció de PSPV i PVI.
6.- Proposta d'aprovació inicial de la
modificació del text dels Estatuts que
regeixen la Mancomunitat de la Taula del
Sénia (Exp. 4425/2015). Unanimitat
7.- Proposta per a declarar deserta

l'adjudicació de la concessió d'ús privatiu de
domini públic per a l'explotació d'un quiosc
de gelats i begudes (annex plaça bous) (Exp.
529/2015). Unanimitat
8.- Despatx extraordinari.
8.1. Proposta per adjudicar un lloc del mercat
municipal. Unanimitat
8.2.Ratificació de l’acord de ple sobre la
proposta de aprovació provisional de la
modificació puntual 33 (ciutat del transport).
S’aprova per majoria amb el vot a favor de
tots els grups i l’abstenció d’Esquerra
8.3. Proposta aprovació conveni per resoldre
de mutu acord deute suscrit a les unitats
execució 2 i 3 de Juan XXIII. Unanimitat
8.4. Proposta per incoar procediment per
resoldre la condició d’agent urbanitzador de
la mercantil Augimar al PAI SUR 17. S’aprova
per majoria, amb el vot a favor de tots els
grups i abstenció d’Esquerra.
8.5. Proposta per iniciar expedient
otorgament condecoració honorifica Creu
al Mèrit Policial a l’agent David Loriente.
Unanimitat
8.6. Moció presentada per PSPV, PVI,
Compromís i PP per instar al Ministeri de
Mediambient a la regeneració de les platges
i la construcció dels espigons. S’aprova
per majoria amb el vot a favor de PP, PSPV,
Compromís, PVI i el vot en contra d’Esquerra
9.- Precs i Preguntes.

Cruz honorífica para un agente de la Policía Local
El Ayuntamiento de Vinaròs
ha aprobado por unanimidad otorgar la condecoración
honorifica Cruz al Mérito Policial al agente de la Policía Local
David Loriente. La concejala de
Gobernación, Mar Medina, explicó que a finales del mes de

marzo este agente salvó la vida
de una mujer que pretendía
suicidarse desde un doceavo
piso. Lo hizo descolgándose
por la tubería del edificio y cogiéndola por las piernas, salvándole la vida y poniendo en
riesgo la suya propia.

Sorteig de les meses electorals
L'Ajuntament
de
Vinaròs
va celebrar dilluns el plé
extraordinari del sorteig per
a determinar quins veïns
empadronats en la localitat
han de conformar les meses
electorals, amb motiu dels

comicis autonòmics i locals del
proper 24 de maig.
La composició de les meses
es pot consultar en el web
municipal a través del següent
enllaç:http://www.vinaros.es/
documentos/3172.pdf

TU 2º PAR DE LENTES PROGRESIVAS

DE REGALO

Consulta las condiciones de la promoción en el interior de la óptica.

“Porque todo entra por los ojos,
vive la diferencia con Varilux”

PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA
Transitions

Plaza Parroquial, 11
Vinaròs
T. 964451948
e. pedidos@opticacallau.es
w. http://www.opticacallau.es/

Crizal Prevencia

Crizal Sun UV
E-SPF: más información en www.espf.es

Faldón 219x73 Callau TV Varilux Feb 2015.indd 2
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ACTUALITAT

El Ayuntamiento solicita al ministerio que construya
los espigones mediante la cofinanciación
X. Flores

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs
ha aprobado una moción presentada
por PSPV, PVI, Compromís y PP
para instar a la colaboración con
Ministerio de Medioambiente para
rehabilitar las playas situadas entre
el puerto y el río Cervol, es decir,
para materializar el proyecto de
construcción de los espigones de las
playas del Fortí y Fora Forat.
La moción insta a la firma de un
convenio de colaboración entre
ayuntamiento y Costas para
ejecutar en dos anualidades,
mediante la cofinanciación entre
ambas
administraciones,
este
proyecto de protección de la fachada
litoral de la ciudad.
Un proyecto con la evaluación
ambiental realizada, que fecha del
año 2009 y que tenía que ejecutarse

al año siguiente, pero que quedó
paralizado por la crisis y sigue a
expensas de resolver su financiación.
El edil de Esquerra Republicana,
Lluis Batalla, votó en contra
argumentando que la inversión
tenía que realizarla el gobierno
central y que no está de acuerdo
con el modelo de cofinanciación
que se propone ahora. “Quedó
en su momento claro que tenía
que pagar esta obra el ministerio,
por eso descarto la posibilidad de
cofinanciación, no sé a qué viene
cambiarlo, debe pagar el ministerio
porque es su competencia”, indicó
Batalla. El alcalde, Juan Bautista
Juan, por su parte, señaló que
“la intención es colaborar para
realizar algo que consideramos
absolutamente necesario para el

municipio, que viene de un proyecto
de hace mucho tiempo y que ha
pasado la evaluación ambiental”.
Juan señaló que “hay fórmulas
que pasan por hacer posible un
convenio de colaboración financiera
sin aumentar el endeudamiento
del ayuntamiento. Se trata de
voluntades y somos muchos los
grupos que estamos a favor”.
La inversión a realizar en la
construcción de estos espigones
previstos asciende a seis millones
de euros, según el proyecto.
Cabe recordar que el proyecto
de rehabilitación de la playa de
Vinaròs fue presentado en el año
2009 por el anterior equipo de
gobierno y la obra tenía que haberse
adjudicado en 2010, teniendo un
plazo de ejecución de 11 meses.

Se contemplaba entonces la
desaparición de los dos espigones
exentos y el que separa las playas del
Fortí y Fora Forat. Estos espigones
debían ser reemplazados por uno
submarino en la zona central de
160 metros y a unos 300 metros de
la playa. También estaba prevista la
prolongación hasta los 142 metros
el actual espigón situado al sur de la
desembocadura del río Cervol, junto
la playa del Fora Forat, además de
crearse un espigón de 150 metros en
la zona norte de la desembocadura
del Cervol. Esto, según se explicó
en su momento, propiciaría que
con la acción del mar se ampliara
la playa situada al norte de la
desembocadura. Respecto a la
aportación de arena se contemplaba
un relleno de 80.000 metros cúbicos.

El Hospital de Vinaròs abre la nueva planta de hospitalización
con 19 habitaciones individuales
Redacción

La apertura de la nueva planta de hospitalización
del Hospital de Vinaròs ya es una realidad.
Con esta ampliación el Hospital de Vinaròs
cuenta desde hace pocos días con 19 nuevas
habitaciones individuales que han sido
destinadas a pacientes de cirugía general.
Desde el Departamento de Salud de Vinaròs se
ha destacado que “la apertura de esta planta
permite a nuestro hospital ofrecer un servicio
de mayor calidad a las personas del norte de la
provincia”.
También se informaba sobre la contratación de
más profesionales, exactamente, “son 24 nuevas
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personas las que se han incorporado a la plantilla
de nuestro Hospital y que son 1 facultativo,
11 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, 1
auxiliar administrativo y 1 celador”.
Para finalizar desde el Departamento de Salud
de Vinaròs se recordaba que “la ampliación
del Hospital de Vinaròs ha contado con una
inversión de 10,8 millones de euros por parte
de la Generalitat Valenciana y que ya está
operativa en un 90% tras la puesta en marcha de
esta nueva planta que se suma a las urgencias,
hospital de día, unidad de hospitalización a
domicilio, quirófanos, paritorios y la unidad de

cuidados intensivos”.
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ACTUALITAT

Vinaròs presenta les VIII Jornades de la Fideuada amb una degustació popular
Podran tastar-se les diferents formes de cuinar la fideuada a un preu de 2 euros per consumició
Redacción

Vinaròs segueix el seu intens calendari
gastronòmic i, després de les IV Jornades de Cuina
dels Sabors, és ara el torn de les VIII Jornades de la
Fideuada, que se celebraran l'1 de maig al 14 de
juny. Dotze restaurants, integrats en l'Associació
d'Hostaleria de Vinaròs, participen en aquesta cita
amb menús que oscil·len entre els 25 i els 28 € i en
els que s'ofereixen variats entrants i plat principal
a base de fideuada. En els menús figuren diferents
formes de cuinar aquest plat, combinat amb molt
diferents productes que van més enllà del seu
origen mariner tradicional. Moltes d'aquestes
originals i innovadors fideuades es podran
degustar el dijous 30, a partir de les 20.00 hores, a
la presentació de les jornades, en una degustació
oberta al públic a la pèrgola del Passeig Marítim,
amb consumicions a un preu de 2 € que podran
adquirir in situ.
La regidora de Turisme de Vinaròs, Elisabet
Fernández, recordava que "aquestes jornades ja
compten amb una dilatada trajectòria i els cuiners
de la nostra localitat ens han preparat receptes
que no deixaran indiferent a ningú". Els fullets
amb els menús es poden obtenir a la Tourist Info
ia través del web www.vinarosturisme.es.
Per tal de conjugar l'atractiu gastronòmic

d'aquestes jornades i el potencial comercial
de Vinaròs, la Regidoria de Comerç de Vinaròs
segueix amb la campanya "Si compres aquí, bon
profit", comprant en els comerços adherits, del
18 d'abril al 23 de maig, s'entrarà en el sorteig de
cinc menús per a dues persones, als restaurants
participants a les Jornades de la Fideuada. En la
campanya participen establiments de l'Associació
de Venedors del Mercat de Vinaròs, Associació
de Comerciants de Vinaròs, Grup de Pastisseria
de Vinaròs, Gremi de Forners de Vinaròs,
Associació de Perruqueries de Vinaròs i Associació
d'Hostaleria de Vinaròs.

El Ayuntamiento de Vinaròs finaliza otra fase de la señalización de las calles de la ciudad
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la concejalía
de Gobernación, ha finalizado una nueva fase de
la rotulación de las calles de diversas zona de la
ciudad que hasta el momento carecían de ella y
que ocasionaba problemas habituales a los vecinos
de las mismas.
La concejala de Gobernación, Mar Medina, ha
indicado que “en esta ocasión hemos actuado
en la zona de Deveses, Cales y Triador donde se
cambiaron los nombres de las calles en la anterior
legislatura pero el anterior gobierno nunca se
preocupó en rotular las calles con los problemas
que han ocasionado durante estos años”.
A lo largo de la legislatura han sido más de 200 las
calles que se han rotulado y que no contaban con
las placas identificativas así como en otras varias
decenas que se ha reforzado la ya existente.
Medina informaba que “ya solo quedan dos zonas
de la zona norte porque quiero recordar que el
pasado año rotulamos toda la zona turística sur,
y con esta actuación no solo beneficiaremos a
los vecinos que viven todo el año en esa zona
sino que también lograremos que los turistas
puedan orientarse con mayor facilidad que hasta
el momento”.
5
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ACTUALITAT

Anulada la primera reunión de la comisión de investigación sobre el Castor
PSPV y PVI abandonaron la sala ante la ausencia de Compromís, que fue el partido que la solicitó
El edil de Compromís Jordi Moliner, justifica su ausencia al no disponer de la documentación que había solicitado
Redacción

La primera reunión de la comisión de
investigación del Castor, convocada
para el martes por la mañana, resultó
finalmente anulada.
Los representantes del PSPV
Vinaròs y el PVI hsn informado que
abandonaron esta reunión al no
haber asistido el representante de
Bloc Compromís, partido que fue el
que la había solicitado en el pleno de
febrero. Tras ello, el presidente de la
comisión, Lluis Gandia, no tuvo más
remedio que levantar la sesión, al
quedarse el PP solo, ya que Esquerra
no está presente al haber renunciado
previamente a formar parte de la
misma.
“Quiero hablar con el portavoz de
Compromís para que nos explique
los motivos de su ausencia, y sobre

todo, de porqué no ha avisado de
que no vendría, porque lo grave no
es que no venga, sino que ni siquiera
avise”, señalaba Gandía.
Los socialistas han calificado de
“desplante” esta ausencia de
Compromís y sepreguntan “cómo
es posible que una persona que
pide la creación de una comisión
de investigación no se presente
en la misma”. Y apuntan que
“ante esta actitud de pasividad
e
irresponsabilidad,
hemos
abandonado la comisión, posición
que también ha adoptado la
representante del PVI”.
Desde el PSPV Vinaròs se asegura
que “siempre estaremos dispuestos a
explicar y asistir a todo lo que sirva
para esclarecer dudas que se puedan

plantear sobre este tema, pero con
seriedad y no con la actitud del Bloc,
que parece que lo que busca es un
titular y rédito electoral”.
Sin embargo, el edil de Compromís
y miembro de la comisión especial
sobre el Castor, Jordi Moliner, ha
justificado su ausencia al no disponer
de la documentación que había
solicitado y ha solicitado al alcalde,
Juan Bautista Juan, que disuelva esta
comisión “por falta de transparencia
al no disponer de la información
requerida y por la proximidad de las
elecciones municipales”.
Moliner ha indicado que cuando la
nueva corporación esté formada,
desde su partido se volverá a solicitar
esta comisión especial.
El edil de Compromís ha asegurado

que ha solicitado en dos comisiones
de urbanismo una relación e
documentos sobre la concesión
de la licencia de obras para la
construcción de la planta terrestre
del Castor “y a dia de hoy no hemos
recibido ninguna comunicación de
que la documentación que faltaba
está disponible, con lo que no hemos
podido ni estudiarla ni revisarla”.
Moliner también ha calificado
de “vergonzoso” que PSOE y PVI
abandonaran la comisión especial
“por mi ausencia justificada” y se
preguntó “qué motivos tienen ellos”.
“No es la primera vez que estos dos
partidos abandonan una comisión
especial, ya que en la comisión del
corral de Batet también vimos su
cobardía al irse”, concluyó.

El Ayuntamiento de Vinaròs y la Diputación finalizan los
trabajos de mejora de 6 kilómetros de caminos rurales
Redacción

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan, ha dado a conocer que han finalizado ya los trabajos de mejora,
ampliación y compactación de más de
seis kilómetros de caminos rurales gracias a la colaboración de la Diputación
de Castellón que ha prestado sin coste
la maquinaria necesaria para llevar a

cabo estos trabajos.
Juan destacaba que “hemos actuado sobre los caminos Triador, Mas de
Anglés, Soterrayes, Peñíscola, Planes
y Mas de Brau, lo que representa 6,25
kilómetros y que se suman a las actuaciones realizadas en los pasados años
también con la colaboración de la Di-

putación de Castellón”.
De esta forma desde el Ayuntamiento únicamente se deben asumir los
gastos de compactación y zahorra
mientras que la Diputación aporta la
maquinaria necesaria para realizar las
obras. En esta campaña las máquinas
han estado durante 10 días en nuestra

ciudad.
El Alcalde señalaba que “la colaboración entre administraciones nos ha
permitido incrementar el número de
kilómetros mejorados y eso se suma
a las actuaciones municipales que han
sido constantes a lo largo de la legislatura”.

El Ayuntamiento de Vinaròs instala más de 40 nuevas papeleras en el casco urbano
Redacción

La concejalía de Obras y Servicios
del Ayuntamiento de Vinaròs está
procediendo en los últimos días a
la instalación de más de 40 nuevas
papeleras por diversas calles del
casco urbano dentro de la campaña
para mejorar la imagen de la
ciudad. El edil del área de Obras
y Servicios, José Ramón Tárrega,

indicaba que “tras la puesta en
marcha de las nuevas baterías de
contenedores soterrados vimos
la conveniencia de incrementar el
número de papeleras en el casco
urbano y de esta forma facilitar a
los vinarocenses la eliminación
de los pequeños residuos y así
mantener una ciudad más limpia”.
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Tárrega también señalaba que
“también estamos buscando
unificar los modelos de papeleras
existentes y sustituir aquellas que
por el paso del tiempo y algunos
comportamientos
inadecuados
no presentaban una imagen a la
altura de lo que se merecen los
vinarocenses”.
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ACTUALITAT

El PP de Vinaròs recoge propuestas para hacer un programa “realista y cercano”
Redacción

El Partido Popular de Vinaròs ha
llevado a cabo una jornada para
recoger las propuestas de la gente y
realizar un programa electoral “realista
y cercano”, cono indicó Carla Miralles,
directora de campaña del partido.
“En estas semanas serán muchos
los partidos que aparecerán con
propuestas e ideas que no se les
habían ocurrido hasta ahora pero
nosotros somos los únicos que
garantizamos un programa realista y
realizable y que contará, además, con

la credibilidad del trabajo realizado
en la presente legislatura”, señaló
Miralles.
Desde el PP de Vinaròs se ha
asegurado que “la diversidad de
propuestas que se nos han hecho
llegar demuestra que los vinarocenses
se sienten parte del gran proyecto
iniciado hace cuatro años y que
siguen confiando en las personas del
Partido Popular de Vinaròs, lideradas
por Juan Bautista Juan, como las más
preparadas para llevar las riendas del

gobierno municipal”.
Y concluyó que “con esta jornada
culminamos un proceso participativo
para la elaboración del programa
electoral en el que han participado

más de 100 personas externas a
nuestra organización y que garantiza
que el programa electoral con el que
nos presentaremos a las elecciones
será el programa real de las personas”.

Ciutadans de Centre Democràtic (CCD) presenta la seua candidatura per a les municipals
Redacció

Ciutadans de Centre Democràtic (CCD)
ha presentat a la seua candidatura
per a les eleccions municipals, que
encapçala Josep Ignasi Gelabert.
Gelabert, metge de familia de professió,
porta involucrat en política des dels 24
anys i com ell mateix ha dit, “sempre en
projectes minoritaris”.
El candidat de CCD va dir que està
acompanyat per persones “valentes en
involucrar-se en aquesta opció política
de centre valencianista”.
Gelabert va explicar que en un principi
es van plantejar presentar-se en una
colacició anomenada JUNTS, nom baix

el qual s’ha fet la precampaña, però que
problemes legals no han fet posible esta
denominació i s’han hagut de presentar
amb el nom del segon partit, CCD.
Els eixos bàsics que aplicaran, segons
va dir Gelabert són “la honradesa, el
sentit comú, el creixement sostingut
en qualitat de vida, la participació
ciutadana, la reactivació económica,
amb mesures per dona surport a
l’autònom i les PIME, prioritzar la
seguretat ciutadana, i fer una política
de subvencions, entre d’altres”.
El líder de CCD va assenyalar també
que de sortir escollit no donaria suport

ni al candidat del PP ni al del PSPV per
accedir a l’alcaldia, la qual cosa no treu
que en ocasions pogués donar llum
verda a iniciatives d’aquests o altres
partits.
Gelabert va reconèixer que és difícil
aconseguir representació municipal,
“però no impossible i anem a treballar

per aconseguir-ho, és difícil en ser un
partit nou i per aquest motiu tots ens
esforcem per donar-nos a conèixer”.
A Gelabert el van acompanyar en
aquesta presentación Ángel Casanova,
Jose Francisco Pablo, Aitor Quinzá,
Enrique Sanz, Serhiy Sadovyy i Antonio
Marcos.

Homenatge a regidors socialistes

Redacció

El passat dijous, en acabar un dels últims
plens ordinaris d'aquesta legislatura, els socialistes
de Vinaròs, van voler fer un petit homenatge als
regidors que ja no continuaran en la següent
legislatura a l'ajuntament de Vinaròs.
El saló de plens, es va omplir de militants i membres
de la candidatura socialista per a presenciar,
recolzar i acompanyar a Jordi, Vicent i Curro en
aquest petit homenatge. De mans dels regidors
que continuaran en la següent legislatura, Ana,
Begoña i el candidat socialista a l'alcaldia, Guillem
Alsina, i aprofitant la festivitat de Sant Jordi, es
va fer entrega d'una rosa a cadascú dels regidors,
per la seva tasca al capdavant del grup municipal
socialista a l'ajuntament. Una tasca que, la totalitat
dels Socialistes de Vinaròs, va voler agrair a través
de diverses mostres d'afecte.
A més a més, també es voler agrair la tasca de Jordi
Romeu, exalcalde de la ciutat durant tots aquests
anys, que ha estat al capdavant del grup municipal,
així com del consistori, sent alcalde i regidor
d'urbanisme amb anterioritat, amb l'entrega d'un
llibre en nom de tota l'agrupació socialista de
Vinaròs.
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Compromís Vinaròs proposa recuperar serveis externalitzats
També wifi gratuït a l'Hospital Comarcal i a la Platja del Fortí i Fora Forat
Redacción

El regidor i Coordinador de l'Àrea de
Recursos Humans i Governació de
Compromís Vinaròs, Jordi Moliner, ha
realitzat vàries propostes en matèria
d’Obres i Serveis.
“Hi ha serveis que durant estos anys
els equips de govern han exterioritzat
apostant per empreses privades
amb la consigna d'estalviar diners a
l'ajuntament”, assenyala Moliner, que
afegeix que “nosaltres apostem per
recuperar estos serveis per a que siga

Wifi gratuït

D'altra banda, la coordinadora de l'Àrea
d'Economia de Compromís, Marina
Gutiérrez ha proposat oferir a tot el
recinte de l'Hospital Comarcal de Vinaròs
cobertura Wiffi gratuït, així com a la
Platja del Fortí i Fora Forat. “Dos llocs del
nostre poble on poder estar connectats
a internet pot servir per facilitar les
comunicacions i apostar per oferir un
bon servei com a capitalitat comarcal,
perquè som conscients de la importància

la Brigada de Serveis Municipal o les
empreses del poble qui les facen”.
Moliner proposa revisar quins dels serveis
que avui en dia se fan per empreses
externes poden tornar a fer-se per
l'ajuntament, o per empreses del poble,
proposant recuperar el servei de neteja
de platges, donat que considera que “es
disposa de la maquinària suficient per a
realitzar aquest servei de neteja podent
aconseguir ajudes i convenis amb
altres administracions per a contractar

contractar
persones
majors de 55 anys o amb
necessitats especifiques.
També proposa recuperar
la brigada verda, crear
la brigada de parxeo i
parcel·lar el servei de
jardineria. En aquest
sentit, assenyala que “aquells serveis que
no podem assumir, els parcel·larem per
a que puguin optar els petits empresaris
locals”.

Moliner ha conclòs que “si recuperem
tots els serveis possibles tindrem un
considerable estalvi econòmic i una
major qualitat en el servei del que hi ha
ara”.

d'internet a la nostra vida diària, ja siga
per qüestions d'oci o treball”.
La coordinadora de Compromís
considera que l'Hospital és un lloc on “fins
ara no se disposa de connexió a internet
en les instal·lacions per als usuaris amb
una xarxa que puga donar cobertura
a les necessitats de feina o d'oci”, i que
“els serveis gratuïts de connexió que
proposem serien per a navegació
web, consulta de correu electrònic i

missatgeria instantània, no estan permès
les descàrregues d'arxius''.
L’ampliació d’aquest servei de connexió
gratuïta a internet a tota la Platja del Fortí
i Fora Forat “beneficiaria als vinarossencs
que anem a la platja, i a tot el turisme
que ens visita durant l'època estival”. I
explica que el funcionament per accedir
a la xarxa Wiffi, seria posible quan l'usuari
fes un clic a “Me gusta” al Facebook de la
pàgina oficial de Turisme de Vinaròs. “A

partir d’aquest moment podría navegar
gratuïtament per la xarxa, ja que no serà
necessari introduir ni clau d'usuari ni clau
d'accés'', assenyala.
Un altre dels serveis que Compromís
vol oferir als vinarossencs i turistes que
vagen a la platja és disposar del servei de
taquilles per a poder gaudir d'un passeig
o d'un bany amb la tranquil·litat que
dona pensar que les pertinències estan
segures.

El PP hace balance de legislatura en materia de obras, servicios y nuevas tecnologías
Redacción

Los responsables del área de Nuevas
Tecnologías, Miguel Ángel Vidal, y de
Obras y Servicios, José Ramón Tárrega
han realizado un balance de los cuatro
años al frente de estas concejalías en el
consistorio.
Vidal destacó la implantación de la
administración electrónica, que ha
reducido el tiempo de expedición de
certificados, la Oficina de Atención
al ciudadano, un lugar centralizado
donde realizar cualquier trámite
municipal que se necesite y la
implantación de la oficina virtual, con
la que los ciudadanos vinarocenses
pueden realizar muchos de estos
trámites desde su propia casa.

Por su parte, en materia de Obras y
Servicios, José Ramón Tárrega quiso
destacar el trabajo realizado para
volver a adjudicar todos los contratos
de servicios, fraccionándolos
También destacó la remodelación de
todos los accesos a Vinaròs, como las
avenidas Pío XII, la calle del Pilar y la
apertura de la calle San Joaquín, las
avenidas Barcelona y Tarragona y la calle
de Leopoldo Querol.
En cuanto a la gestión de las incidencias
en esta área, recordó la implantación del
programa informático SIG-O incidencias,
gracias al cual se reciben las incidencias
de forma inmediata y se puede realizar
el seguimiento de las mismas con

más eficacia y rapidez.
También informó que en
breve se presentará una
aplicación para teléfonos
móviles que permitirá
a los vecinos de Vinaròs
comunicar incidencias.
Otro de los aspectos
que señaló fue el
mantenimiento
realizado en los edificios públicos
como el Ayuntamiento, la ermita de
sant Gregori o la plaza de toros, entre
otros, además de la inversión realizada
en las nuevas baterías de contenedores
soterrados, la apertura del nuevo
ecoparque y la implantación de los

dos ecoparques móviles. Además,
recordó otras actuaciones realizadas
en esta área, como las actuaciones en
la costa, la ampliación de la red de agua
potable en Mont Ermita y Vistabella,
la limpieza de solares públicos y las
diversas campañas de concienciación
realizadas.

Acord Ciutadà presenta les seues propostes joves
Redacción

Acord Ciutadà , amb la coordinació
de Laia Pauner, número 4 de la
candidatura, presenta les propostes
per a la joventut. “Hem d'escoltar la
veu del joves, les nostres inquietuds,
les nostres necessitats”, afirma Pauner,
“hem de fer tot el possible també des
d'Acord Ciutadà per a que no es vegen
obligats a marxar del poble a la recerca
d'oportunitats, a la recerca de futur.”
Les Propostes Joves abasten tant el
sector d'oci, com el laboral, salut i
de formació acadèmica. “Impulsar la
col·laboració entre el jovent garantint
mecanismes d’ajuda entre ells.”, és
un dels valors que es vol reforçar des
de la coalició de les esquerres, Acord
Ciutadà.
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Entre les més de 30 propostes
estrictament de Joves, Acord Ciutadà
ha destacat
La Creació del Consell de la Joventut,
l’establiment, a través del Consell,
d'alternatives d’oci també en caps de
setmana i posar a disposició tots els
espais de titularitat pública municipal,
per a esports, en horaris de vesprada.
També l’habilitació de zones d'oci per
als joves en espais oberts, l’ampliació
dels espais esportius a la platja i
l’augment de les dotacions per a
esports a l'aire lliure, a més de la creació
d'un Voluntariat Jove de col.laboració
amb la gent gran i la potenciació de
l’associacionisme juvenil.
A més, proposen un transport escolar

amb preus asequibles,
increment dels cursos
formatius gratuïts com
a forma de millora del
currículum i la realització
d’una
campanya
informativa sobre el
bulliyng (assetjament) als
centres .
Segons Lluís Batalla,
candidat a l'alcaldia per Acord Ciutadà
“respondrem a les inquietuds de la
nostra gent jove, i atendrem les seves
peticions de fa anys cosa que fins ara
cap equip de govern ha fet”. És per
això que una de les propostes més
rellevants és “fomentar la creació
d’espais per al jovent i desenvolupar

les seves activitats d’oci relacionades
amb la cultura i l’associacionisme: els
bucs d’assaig, per als grups de música
i/o teatre locals o sales de concerts
cogestionades per l’Ajuntament. Per
tal d'aconseguir-ho, Acord Ciutadà
planteja crear una bolsa de locals/Pubs/
buits per tal de tenir llocs insonoritzats
on pugue assajar el jovent.”
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Disfrutant de la exposició 'The Barber Museum', de Tián,
a la Fundació Caixa Vinaròs

Al menjador escolar del CEIP Assumpció van celebrar unes particulars
olimpíades, amb varietat de jocs i proves

fotonotícies

El passat 23 d'abril Ainara va complir el seu primer mes de
vida, els seus pares Josep i Lorena. Enhorabona papis!

GUILLEM SEGURA ARNAU, guanyador de la
Marató de Vinaròs 2015. ENHORABONA

Felicidades iaio, de tu familia que te

de
al, ens va oferir a la seua casa, una nit
La setmana passada l'amic Agustí Puch
la pelde
cció
proje
la
amb
a
cinem
de
cial
espe
degustació gastronòmica i una sessió
tí, molt
en Blu Ray. Podem vore a la foto Agus
lícula: EXODUS ''Dioses y Reyes'' (2014)
celebrant el seu ''cumple''.
ues...
amig
i
s
amic
seus
el
tots
per
''
ben... ''acompanyiat
Moltes Felicitats, de tota la ''colleta''.

quiere, que cumplas muchos más

Lluc, el
muixeranguer
més jove de la
muixeranga de
Vinaròs, que este
cap de setmana
passat es va
estrenar amb la
seva primera figura,
la Marieta. Molta
salut i muixeranga
per a Lluc!

L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

Si està lleig, posa-li un floc
si estires massa, es trencarà la
lligassa
Si et demanen llavor,
no dones la millor
Si et vols riure del contrari,
de la teua part el notari
Si fa claix, serà figa
Si faena tu fas fer,
en pagar sigues lleuger
Si fas massa confiança,

renyiràs sense tardança
La vestidura fa la figura
Ja pots xiular que si el ruc no vol
veure....
Un mal veí és un mal matí
Val més el farciment que el titot
D`un savi humil,
cada paraula en val mil
Qui te duros fuma puros,
qui no en té fuma paper
Per a la gola farigola

El llaurador entre advocats
sembla un ocell entre gats
El bisbe al palau
i el mariner a la nau
Una persona sols pot menjar
amb una boca

Millor un tros de pa davall d'un
arbre que un banquet a la presó
Tots veiem el mateix sol,
però no mengem la mateixa sopa
l cuiner inexpert llença les culpes
al forn
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El ElectroSplash 2015 cuenta ya con una
veintena de artistas contratados

De los 80 que hay previstos, estará también un conocido dj noruego
E.Fonollosa

El festival de música electrónica ElectroSplah,
que volverá a tener como escenario la ciudad
de Vinaròs, ya tiene una veintena de artistas
confirmados aunque espera llegar hasta los
ochenta.
Los días 10, 11 y 12 de julio, Vinaròs se convertirá
un verano más en capital por excelencia
de la electrónica con más de 80 artistas de
renombre cuya misión es convertir esos tres
días, en una experiencia única. Muchos son ya
los splashers que han asegurado su presencia
adquiriendo el abono de tres días por 29 euros
más gastos de gestión.
A las primeras 18 confirmaciones que ya
desveladas, se suma al cartel ElectroSplash
2015, Lindstrøm para animar la pista a ritmo
de su magistral space disco. Tras hacer

dueto con la voz de Christabelle o remezclar
a artistas como LCD Soundsystem, Roxy
Music, Franz Ferdinand, Glasser o Best
Coast, desde la organización se destaca que
“su sonido nos cautivará al atardecer con su
groove digno de monumento en la plaza
mayor”.
Junto con el Dj noruego, están comfirmados
hasta el momento Miss Kittin, Anthony Rother,
M.A.N.D.Y., Mathias Kaden, Roman Flügel,
Cycle live, Andrew Grant, Marc Piñol, Boreals,
Andrés Arias, Sandro Bianchi, Elesbaan,
F.R.E.D.Y, Owen Jay, Daniel Kyo visual show,
Satore, Zombies in Miami Live y Pau Roca
de la mano de Red Bull Music Academy. Las
sesiones de los 80 artistas se desarrollarán por
tres diferentes escenarios.

El CEIP Assumpció celebrà amb diverses
activitats la festa de Sant Jordi

E.Fonollosa

El CEIP Assumpció celebrà amb diverses activitats la festa de Sant Jordi, A Infantil, els xiquets
van fer una completa escenificaciò de la llegenda, mentre a Primària hi hagué un contacontes,
una altra representació de la llegenda i una petita funció de teatre amb Romeo y Julieta. Es
comptà amb la participació de l' AMPA i el grup de teatre Las mil i una... També es van fer
diversos treballs manuals, sense faltar la tradicional rosa
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Presentación de la dama de fiestas de Gentsana

Redacción

La Dama saliente, Ester Miralles Febrer,
da paso a la dama 2015, María Bordes
Fibla, ante la presencia de Susana Febrer
y Juan Angel Miralles, de Gentsana y
la concejal de Fiestas, Carla Miralles
Castellá.

OFERTA

PRIMAVERAL

Recortar cupón y presentar
!!! Hasta agotar el producto !!!

Viernes 1st Mayo

Disfruta de Paella para dos
+
Botella de vino de la casa

12
Euros
(6 por persona)
Paseo Marítimo Blasco Ibañez, 17 - 12500 Vinaroz

OFERTA

PRIMAVERAL

Viernes 8th Mayo

Pulpo a la Gallega para dos
+
Botella de Cava

10
Euros
(5 por persona)
Paseo Marítimo Blasco Ibañez, 17 - 12500 Vinaroz

OFERTA

PRIMAVERAL

Viernes 15th Mayo
Disfruta dos Jack Tar
Hamburguesas
+
Coca Cola

10
Euros
(5 por persona)
Paseo Marítimo Blasco Ibañez, 17 - 12500 Vinaroz

OFERTA

PRIMAVERAL

Viernes 22th Mayo

Els alumnes del col·legi Jaume I han visitat
esta setmana l’Ajuntament de Vinaròs i
l’alcalde, Juan Bautista Juan els va explicar
el funcionament del consistori de primera
mà i va respondre els seus dubtes i preguntes

Ceviche
+
Caña para dos

12
Euros
(6 por persona)
Paseo Marítimo Blasco Ibañez, 17 - 12500 Vinaroz

Paseo Marítimo Blasco Ibañez, 17
12500 Vinaroz

OFERTA

PRIMAVERAL

Lunes a Jueves 10.00h a 10.00h
Viernes y Sabado 10.00h a 00.00h
11
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Jornada de deporte adaptado, concienciación y barreras en Sant Jordi
Rafael Mingo, Voluntario-técnico de
COCEMFE MAESTRAT y su club BAMESAD

Sin duda alguna, el deber de los gobernantes es
atender las necesidades más perentorias de los
ciudadanos y especialmente, el de aquellos que
más lo necesitan, entre ellos el colectivo de la
discapacidad. También la sociedad debe dar pasos
de concienciación hacia el colectivo para intentar
que al mismo, le resulte más fácil su integración
e inclusión en la sociedad. En este sentido,
la Asociación de Personas con Discapacidad
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, vienen
realizando un trabajo importante concienciando
a los más pequeños y jóvenes en los colegios, y
en todos aquellos espacios que se lo piden, sobre
las necesidades y capacidades que tienen estas
personas.
Con las Jornadas de Deporte Adaptado,
Concienciación y Barreras, se logra que todos estos
jóvenes conozcan de cerca las grandes dificultades
con las que tiene que luchar el colectivo de la
discapacidad.
Afortunadamente,
siempre
hay
personas
responsables que se preocupan y ocupan del
colectivo, en este caso y en esta JORNADA, hemos
contado con la gran colaboración de La Asociación
Cultural “La Escuela de los Libros Vivos” que se
encarga de mantener y gestionar la biblioteca
de Sant Jordi y también, realiza actividades para

fomentar la lectura,
la
creatividad, la
interculturalidad
o,
como en este caso, la
actividad
deportiva,
al
invitarnos
para
ofrecerles una Jornada
de Deporte Adaptado
con chicos de muy corta
edad (4-12,13 años). La jornada fue maravillosa.
Los alumnos, todos ellos muy educados y
respetuosos, asistieron para aprender y disfrutar.
Jugaron al Baloncesto en Silla, al Goalball y a la
Boccia. Comprobaron que no es fácil jugar con los
ojos tapados o lanzar a la canasta sentado en una
silla.
La jornada formaba parte de los actos de la
“Semana Cultural” que organiza “La Escuela
de los Libros Vivos”. El grupo, acompañado
de monitores, padres y los responsables de
la organización de esta jornada, nos hicieron
felices a quienes trabajamos con ellos pues, se
entregaron al ciento por ciento a la actividad,
mostrando un respeto por las personas con
discapacidad, el material y…que muchas veces
echamos de menos en otros grupos.
Enhorabuena a todos y muchas gracias a los

padres y monitores, y a los responsables
de la Asociación “La Escuela de los Libros
Vivos” que, sin ánimo de lucro, trabajan
maravillosamente en munchas y diferentes
actividades.
La Asociación de Personas con Discapacidad,
COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, os
damos las gracias.
Las actitudes sociales hacia las personas con
discapacidad pueden suponer obstáculos muy
importantes para la INCLUSIÓN, más, si cabe, que
la propia discapacidad de las mismas. Por todo
ello, COCEMFE MAESTRAT y su CLUB BAMESAD,
trabajan para superar todas estas barreras, siendo
los jóvenes el objetivo más importante para
conseguirlo.
Hoy por mí, mañana puede que sea por ti.
Reflexiona querido lector sobre este eslogan.

Els alumnes de l'IES José Vilaplana,
al parc natural de la Tinença de Benifassà de
senderisme
NADIA ANTONYUK 2ESO1 IES JOSÉ VILAPLANA

Sembla estrany com uns alumnes
es poden il·lusionar tant amb una
excursió. Teníem moltes ganes d’anar
i poder compartir aquesta experiència
amb els nostres companys.
Vam sortir de Vinaròs el dia 31 de
març a les 8’30 h. En arribar al Bellestar
vam anar al Centre d’Interpretació del
Parc on ens vam fer una xerrada sobre
la importància d’aquest meravellós
espai natural. Després d’esmorzar
vam començar a caminar. Els primers
quilòmetres van anar molt bé, però
després es van fer més pesats. Les
pujades van ser el principal problema.
Ens costava molt i fins a Fredes va ser
prou dificultós.
Després de dinar vam reprendre la
caminada. Ens vam dirigir cap al refugi

de la Font Ferrera pel GR-7. En arribar
feia fred. El refugi tenia un aire familiar
i era acollidor. Vam sopar i a dormir.
Al dia següent vam tornar cap a Fredes
i la Colònia Europa on vam dinar.
Després vam emprendre el camí de
baixada. Vam passar per l’espectacular
Portell de l’Infern per anar a buscar
l’autobús que ens esperava al pantà
d’Ulldecona.
De tant en tant va bé desconnectar un
poc i poder gaudir d’una activitat com
aquesta alhora que vam aprendre
coses interessants com maneres
d’orientar-nos, la utilització de la
brúixola, la interpretació de mapes, els
tipus de senders i sobretot, conèixer i
valorar el Parc Natural de la Tinença de
Benifassà.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
12:30 a
13:30
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Exposició a l’auditori dels pobles valencians de la Taula del Sénia
Redacció

L'Exposició que abarca els 15 pobles valencians de
la Mancomunitat Taula del Sénia estarà a Vinaròs,
a l'Auditori Municipal, del 22 d'abril al 10 de maig,
en horari de les 18 a les 21 hores (dilluns tancat),
aprofitant les activitats al voltant de la Festa del
Llibre. Els 15 pobles exposats són: Benicarló,
Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera
del Maestre, Herbés, La Jana, Morella, La Pobla
de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant
Jordi / San Jorge, Traiguera, Vallibona i Vinaròs. La
exposició va ser inaugurada per la gerent de la
Mancomunitat, Tere Adell i el regidor de Cultura de
l’Ajutnament de Vinaròs, Lluis Gandia.

La Diputación subvenciona el teatro para personas mayores en Vinaròs
Redacció

La Diputación de Castellón ha concedido al
Ayuntamiento de Vinaròs una subvención
dentro de la Campaña provincial de teatro para
las personas mayores y que llevará hasta una
veintena de localidades diferentes obras de
teatro. El concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Vinaròs, Lluís Gandía, informaba que “de las 93
solicitudes han sido atendidas una veintena entre
las que se encuentra la Vinaròs y que permitirá
en el mes de septiembre, dentro de los actos de

la Carta Pobla, ofrecer la obra “Del meu raval” a
cargo del grupo Fadrell, de forma gratuita tanto
para el Ayuntamiento como para las personas
que acudan a la representación teatral”. El edil
recordaba que “a lo largo de la legislatura hemos
realizado un importante esfuerzo para mantener la
programación cultural y por ello hemos solicitado
todas las subvenciones posibles para poder de
esta forma maximizar la programación al tiempo
que optimizamos los recursos municipales”.

Carlos Hernández de Miguel
presenta a Vinaròs “Los últimos españoles
de Mauthausen”
Redacció

El passat dijous, 23 d’abril, festivitat
de sant Jordi, I recordant el 70
aniversari de l’alliberament del
camp d’extermini de Mauthausen,
es va presentar el llibre “Los últimos
españoles de Mauthausen”, a càrrec
del seu autor, Carlos Hernández
Cicle de conferències
de Miguel. Amb “Los últimos
a la Seu del Nord
españoles de Mauthausen” Carlos
Hernández de Miguel s’ha proposat
treure de l’oblit els més de 9.000
republicans espanyols que van
ser presoners als camps de
concentració nazis. Després d’haver
entrevistat testimonis i investigat
als arxius, el periodista madrileny
ha arribat a la conclusió que Franco
no va ser còmplice passiu de Hitler
sinó que va sol·licitar la deportació
ABRIL / MAIG 2015
dels exiliats republicans en una
reunió mantinguda entre el Führer
La gestió 360º a les empreses.
Una visió integral de l’entorn en línia i fora de línia
i Serrano Suñer a Berlín.
Divendres, 24 d’abril de 2015 | 19.30 h

Luis José Callarisa Fiol. Professor del Departament d’Administració d’Empreses
i Màrqueting de l’UJI
Lloc: Biblioteca Municipal de Vinaròs (Carrer del Pilar, 26)

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

Què passa amb el mercat energètic? Veritat i mentides
Divendres, 8 de maig de 2015 | 19.30 h
Néstor Aparicio Martín. Professor d’Enginyeria Elèctrica de l’UJI
Lloc: Biblioteca Municipal de Vinaròs (Carrer del Pilar, 26)
ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

+ de 40 tapas,

bocadillos, torradas,
hamburguesas, ensaladas,
platos combinados
Menú diario:
a 6 y 10 €

Menú
noche 13 €

Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna)

12500 VINARÒS
Tel. 964 45 02 09
Movil 692 87 69 69

Més informació:
Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

ABRIL / MAIG 2015

La gestió 360º a les empreses.
Una visió integral de l’entorn en línia i fora de línia

13

2 maig de 2015

CULTURA

Amics de Vinaròs convoca les noves edicions del Certamen Internacional

d'Aquarel·la Puig Roda i el Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque

El lliurament tindrà lloc a la ja tradicional
'nit de la cultura' organitzada per l'entitat

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha fet
públiques les convocatòries del VI Certamen
Internacional d'Aquarel·la Puig Roda i el VII Premi
d'Investigació Històrica Borràs Jarque, per al
present exercici 2015.
Per participar en el Certamen de Aquarel·la Puig
Roda, s'ha d'enviar a la seu de l'Associació Cultural
Amics de Vinaròs (carrer Sant Ramon, 13, Vinaròs)
una obra de temàtica lliure original, que no haja
estat premiat amb anterioritat amb la tècnica de
la aquarel·la pura, abans del 31 d'octubre de 2015.
Les mesures seran de 70x50 com a mínim i s'han
de presentar en un suport que garanteixi el seu
maneig i conservació. Les obres seleccionades
s'exposaran durant el període que determine
l'organització i s'editarà un catàleg fotogràfic

digital en què quedaran recollides i que s'enviarà
en format CD a tots els participants. El primer premi
estarà dotat amb 2.500 euros i estatueta original
de José Córdoba. El jurat es compondrà d'experts
en art i cultura, un representant de la Diputació
Provincial i un integrant d'Amics de Vinaròs, que
traslladarà el vot del soci.
En el cas del VI Premi d'Investigació Històrica Borràs
Jarque, s'acceptarà la presentació de treballs fins
al 30 d'agost, lliurant en mà o via postal a la seu
de l'associació. Els treballs de recerca presentats
han de respondre a qualsevol temàtica de l'àrea
històric-humanística relativa a Vinaròs. El jurat
tindrà, com a criteris a valorar, la qualitat i interès
científic de l'obra, el seu interès respecte a Vinaròs
i que sigui accessible com a obra. El premi tindrà
una dotació econòmica de 3.000 euros que es
destinaran a l'edició i publicació del treball.

Tots dos premis es donaran a conèixer i es lliuraran
als guanyadors en el transcurs de la Nit de la
Cultura, que se celebrarà el 28 de novembre de
2015. Les bases completes es poden consultar al
web www.amicsdevinaros.com
Des de l'entitat, es reconeix la col·laboració de
l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació Provincial de
Castelló, patrocinadors dels dos premis i sense els
quals no seria possible la seua convocatòria.

Muixeranga, música, tradicions i cultura

Curso Formativo Teórico-Práctico

“ANFIBIOS Y REPTILES DE VINARÒS”

-Fechas: 9 y 10 de mayo de 2015
-Horarios: sábado de 17 a 20 h; domingo de 9 a 14 h y 16 a 20,00 h
-Monitor: Raúl León, biólogo y naturalista. Miembro del equipo técnico
de Moroccoherps (Anfibios y Reptiles de Marruecos
y Sáhara Occidental)
-Lugar:
Clases teóricas (sábado tarde)… Salón de actos de La Fundació Caixa
Vinaròs. Plaza Cardenal Tarancón s/n 12500 Vinaròs
Clases prácticas (domingo)……………Soterranyes baixes (Vinaròs)
-Actividades:
*Sábado 9 de mayo
17:00 - 17:15…Presentación del curso.
17:15 - 18:30…Los Reptiles de Vinaròs: diversidad y ecología.
18:30 - 18:45…Descanso.
18:45 - 19:20…Los Anfibios de Vinaròs: diversidad y ecología.

Redacció

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2
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Complint
amb
el
calendari
d'actuacions d'Abril, el passat cap de
setmana va romamdre intens i plé de
cultura. Dissabte 18, la Muixeranga
de Vinaròs es traslladà fins a Càlig
per participar a la Fira de Sant
Vicent i dolços tradicionals, on varen
realitzar, davant la mirada atònita
dels veïns d'aquesta localitat, passeig
de gegantets, l'Aixecat, remat de la
torre, castell, pinet de 3, remat de la
desplegada, campana, mariera, banc
i guionet.
Li seguia el Diumenge 19, actuació
a la nostra casa, Vinaròs, a la Fira del
llibre. Lloc de trobada cultural on
els vinarossencs van poder gaudir
de l'actuació de la seva Muixeranga.
En aquesta ocasió vam realitzar les
mateixes figures i el menut de la
casa, Lluc, es va estrenar realitzant la
marieta.
Per finalitzar aquesta agenda del mes
més primaveral, no podia ser millor

19:20 - 20:00…Introducción a los métodos de muestreo y manejo
para Reptiles y Anfibios.

que participant amb l'Ensemble Mar
de Flautes. Música i tradició agafats
de la má el diumenge 26, a l'Auditori
Municipal en que vam participar
d'una original i atrevida posta en
escena del grup de flautes en que
ens van deleïtar amb boniqes peces,
i finalitzant amb la Muixeranga
d'Algemesí que vam escenificar
nosaltres amb passeig de gegantets,
miniban, aixecat i la sénia.
Volem agraïr als joglars David
Gumbau, Laia Puig i Roger Gascó
la seva participació musical ja que
gràcies a ells tenim una actuació de la
Muixeranga completa. També agraïr
als Ajuntaments de Càlig i Vinaròs per
comptar amb la nostra participació
i a l'Ensemble Mar de Flautes per
convidar-mos a participar amb ells.
Vos convidem a que vingueu i gaudiu
amb nosaltres als assatjos tots els
divendres i formar part d'aquesta
familia muixeranguera.

*Domingo 10 de mayo
08:30 - 09:15…Desplazamiento a Soterranyes baixes (Vinaròs).
09:30 - 10:00…Breve explicación de la problemática de la zona.
10:00 - 14:00…Sondeos, muestreos y catalogaciones de especies.
14:00 - 16:00…Comida [en la zona (bocata) o cada uno en su casa].
16:00 - 20:00…Sondeos, muestreos y catalogaciones de especies.
-Precios:
Gratuito para socios de Ecologistas en Acción y 20,00 € para no socios.
-Plazas: máximo 40 personas
-Inscripciones: plazo máximo hasta el 9 de mayo a las 13,00 h.
-Reservas: APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS
Tlfs: 610604180, 645884873 y 964825238
(sólo martes y jueves 19:30-22:30 h.)
*Ingresos bancarios:
Titular: Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (A.P.NA.L.)
Caixa Vinaròs: ES76 3174 5899 96 1154122020
-Organiza:
APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs
Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs (CS)
Local social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º dcha
Tlf: 610604180
www.ecologistesenaccio.org/vinaros
www.internatura.org/grupos/apnal.html
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros
-Colabora: Fundació Caixa Vinaròs
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‘The Barber Museum’
Sebastián Forner ens submergeix en la història de
l'ofici de barber a la Fundació Caixa Vinaròs

X.Flores

La Fundació Caixa Vinaròs acull fins al 15
de juny a la seva seu del carrer Socors
número 64, l'exposició 'The Barber
Museum', de Sebastián Forner, que va ser
inaugurada dissabte 25 d'abril. L'amor
pel seu ofici i les antiguitats ha portat a
Tián a reunir una col·lecció d'objectes
relacionats amb el món de la perruqueria.
La mostra que acull la Fundació recull
gran part de la història d'aquesta de la
professió de barber a través de centenars
d'objectes, entre els quals es troben peces
úniques d'assecadors, navalles, brotxes,
fogons, bibliografia, artesania, imatges
publicitàries, la insígnia dels barbers,
seients antics de barberia europeus
i americans, etc que conformen una
col·lecció única. ”No tot el que hi ha en
l'exposició és meu, hi ha alguns objectes
que m'han cedit, i vull agrair-ho”, va
indicar Tián.
La idea de fer esta exposició va néixer
després dels actes organitzats a Vinaròs

La inauguració va anar a càrrec de l'autor, Sebastián Forner, el president de la Fundació Caixa Vinaròs,
Manuel Molinos i el president de l'associació de perruqueries de Vinaròs, Manolo Sabaté

pel moviment Movember, la Fundació del
qual repta als homes a deixar-se créixer
bigoti durant el mes novembre per generar
conversa i recaptar fons vitals per als seus
programes de salut masculina, tal com va
explicar el president de la Fundació Caixa
Vinaròs, Manuel Molinos, que va introduir
a l'autor de l'exposició i va realitzar un
recorregut en la història de l'ofici de barber i
una reflexió sobre el seu canvi en l'actualitat.
De la seva banda, Manolo Sabater, en
nom de l'associació de perruqueries de
Vinaròs, va felicitar a Tián per aquesta
exposició, que va qualificar d'homenatge
a tots aquells que han exercit l'ofici en
la localitat. “Crec que els barbers de tota
la vida d'aquest poble, com poden ser
Marchena, el mut del carrer Sant Josep,
el Severo, Agustí Segura, Jaén, i també el
meu pare…barbers que molta gent del
poble ha conegut, estarien molt agraïts
per haver realitzat aquesta recopilació de
material”, va indicar.
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Foto Juanvi Gellida

Les Camaraes, a la I Trobada de Danses a Benicarló

AUDITORI MUNICIPAL “WENCESLAO AIGUALS DE IZCO”

Dissabte 2 de maig de 2015 a les 19.00 hores
CONCERT DE CORDA

PROGRAMA
ORQUESTRA DE CAMBRA ENRIQUE SORIANO
Lied Ohne worte op. 19, n 4 Félix Mendelssohn
Canzone Girolamo Frescobaldi
Adagio Sinfonía n 22 F. J. Haydn
An Die Musik op. 88, n4 Franz Schubert
Dtor.: Francisco Martínez Cepa
JOVE ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Concerto in Re Maggiore Antonio Vivaldi
Suite of the day Hilary Burgoyne
1. Morning: Up and Doing
2. Lunchtime: Stroll
3. Afternoon: At the Fairground
4. T. (V.) Time: the Spy Serial
5. Evening: At the Disco
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
OBRES CONJUNTES
River (B.S.O. “La Misión) E. Morricone
Moon River Henry Mancini
Dtors.: Francisco Martínez Cepa i José Ramón Renovell Renovell

BDM

consultores

OFERTA DE TRABAJO (Vinaròs)
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
C IÓ N

RA
PERFIL REQUERIDO:
IN C O R P O TA !
FORMACIÓN
IN M E D IA
• Licenciatura / Grado - Administración y Dirección de Empresas
Facilítanos tu
• Licenciatura / Grado - Económicas
CURRÍCULUM VITAE!!
• Diplomatura / Grado - Empresariales
info@bdmconsultores.es
• Master - Finanzas / Fiscalidad
ASUNTO CORREO
CONOCIMIENTOS: Contabilidad / Finanzas / Fiscal
ELECTRÓNICO:
IDIOMAS: • Inglés (Se valora)
Oferta – Auxiliar
Administrativo
PUESTO DE TRABAJO:
TAREAS: Operaciones vinculadas / Impuestos / llevanza contabilidad / etc.

C/ San Francisco Nº 27 - 29, 3º
12.500 - Vinaròs
Tel. - 964 40 76 27
info@bdmconsultores.es
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Pol. Ind.“El Collet” Par. 317 - 1º
12.580 - Benicarló
Tel. - 964 46 71 15
www.bdmconsultores.es

Orquestra de cámara Enrique Soriano

Naix en 1998 des de la natural evolució
de l’assignatura de Música de Cambra
del centre d’Estudis Musicals “Manuel
Palau” de Moncada, dependent del Centre
Artístic Musical.
Este projecte es crega gràcies a
l’entusiasme i interés del senyor Enrique
Soriano (pel qual porta el seu nom), de la
Junta Directiva del Centre Artístic Musical
i de la professora de Violoncello Carmen
Martínez Cep, qui va començar la tasca de
dirigir la incipient orquestra amb caràcter
juvenil.
Posteriorment A l’octubre de l’any 2001,
l’Orquestra va prosseguir sota la direcció
del seu actual director, Francisco Martínez
Cepa, ampliant les ambicions i perspectives
d’esta, llevant-li l’estatus de “Orquestra
d’Escola” per a donar-li el de “Orquestra
de Societat”. A partir de llavors i davall un
projecte molt ambiciós i rigorós, s’han
realitzat Concerts en Festivals i Intercanvis
amb altres Orquestres i en altres Municipis,
actes oficials de l’Ajuntament de Moncada,
concerts junt amb músics professionals, i
per descomptat els Concerts programats
per a tots els anys: Concert de Santa Cecília
(o de tardor), Concert de Nadal (o d’hivern),
Concert de primavera i Concert d’Estiu.

OPINIÓ
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Con los gobiernos del PSOE en Vinaròs el paro se incrementó en 1.890
personas en cuatro años
En mayo de 2007 eran 808 los vinarocenses sin trabajo. Cuando el
PSOE perdió las elecciones en mayo de 2011 eran 2.698.
Con los gobiernos del PSOE en Vinaròs se incrementó la deuda
en un 300%
En junio de 2003 la deuda del Ayuntamiento de Vinaròs era de 10
millones de euros. Tras ocho años de gobiernos del PSOE-PVI la deuda
por pagar era de más de 39 millones de euros.
Prometieron un polígono industrial y únicamente nos dejaron un pufo
en Soterranyes que los vinarocenses pagaremos hasta el año 2022
Quienes ahora prometen REACTIVAR LA ECONOMÍA tienen claro cómo
se hace: Jordi Romeu y Javier Balada se pusieron un sueldo anual que
entre los dos sumaba 108.000 euros al año.
EL PARTIDO POPULAR SÍ TIENE LA CREDIBILIDAD DE LOS HECHOS

Nuestro programa electoral seguirá apostando por:
Bajadas de impuestos y tasas municipales
Apuesta por el empleo
17
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"Millorem el dia
a dia. Reactivem
l'economia. Creem
ocupació"
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María Dolores Miralles

Candidatura del PVI / 1ra part

Candidata a alcaldessa de Vinaròs

Juan A Blanchadell

Nua Tena

Ramón Salvador

Rosi Gómez

PRIMER DE MAIG DEL 2015
El 1er de maig del 2015 ho
celebraran en tot l'Estat espanyol
més de 5 milions de persones que
estan en la desocupació. Quasi
2 milions de famílies que tenen tots els seus
membres en la desocupació.
Més de 1.700.000, persones que no perceben cap
tipus de prestació.
Més del 50% de jóvens que no tenen treball, i un
futur molt incert.
Els juvilats i pensionistes que any rere any estan
perdent poder adquisitiu de les seues pensions.
Els milers i milers de persones que han sigut
desnonats de les seues vivendes.
I tants més que per motius semblants també
celebraren el 1er de maig.
I com no,el 1er de maig del 2015, també ho

celebraran la classe capitalista que gràcies a
la situació creada per ells mateixos són més
capitalistes.O eixe 17% de nous capitalistes que
ho són perquè s'han aprofitat de la situació.
La classe de lladres i corruptes que sense
escrúpols han robat a les mans plenes fent-se rics
en perjuí de la ciutadania.
També ho celebraran els grans empresaris perquè
tenen la mà d'obra que volen i en les condicions
que volen.
I eixos governs amb majories absolutes que
prenen i recolzen les mesures perquè així siga.
Com es pot comprovar per a tots és el 1er de
maig, però cada un ho celebrarà per uns motius
i en diferents condicions.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs,
també celebrarà el 1er de maig en condicions

ben diferents de com ho celebrarà una majoria
de la ciutadania de Vinaròs. Una majoria de la
ciutadania de Vinaròs que per les mesures preses
pel govern de Rajoy han ajudat a fer que la difícil
situació per la qual estaven vivint siga més difícil
i complicada.Mesures que han permés que la
situació ja creada de necessitat, per a molts es
convertisca en extrema necessitat.
Però clar, per al del PP de Vinaròs eixes són les
mesures que ens trauran de la crisi. I eixe és el
govern que ens mereixem.
En els més de tres anys d'eixe govern que segons
el PP ens mereixem, ja hem comprovat als que
a tret de la crisi. I si la majoria de la ciutadania
opina igual que el PP, que és el govern que ens
mereixem.
Primer de maig si, però cada un en el seu lloc.
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Tots els polítics són iguals?
Estem
acostumats
a criticar la classe
política amb duresa
després de constatar la
quantitat de casos de corrupció i mala
gestió que patim de manera quotidiana.
Una de les raons de que això ocurrixca,
resideix en el motiu de que molts d'eixos
polítics s'integren en els seus diversos
partits en funció dels beneficis que

els puga reportar. I només uns pocs
ho fan per vertadera vocació i sentit
de responsabilitat, sense esperar res a
canvi. Per desgràcia, molta gent no sap
distingir entre uns ialtres, ja que els que
tenen el poder s'encarreguen d'amagar
les seues vertadere sintencions. El poder
té tentacles molt llargs i hem vist com
jutges honrats són apartats, a mitjans
de comunicació totalment parcials i a

polítics que actúen com veritables cacics.
El nou partit que es presenta a
les eleccions municipals el proper
24 de maig a Vinaròs, naix amb la
il.lusió d'oferir una alternativa a un
bipartidisme que ha governat des de
l’inici de la democracia espanyola. El
CCD (Ciutadans de Centre Democràtic),
capitanejat per Josep Ignasi Gelabert,
ofereix una alternativa de centre,

basada en el sentit comú en totes les
seues propostes. De ben segur les
seues limitacions sónmoltes, però
estic segur que els seus candidats són
conscients de la necessitatd'uncanvi i la
seua major motivació es pot resumir en
un de nostres lemes: tornar al ciutadà el
protagonisme del seu destí.
Enviat a CCD per un ciutadà. Gràcies,
amic

2.- La nostra denuncia va ser perquè,
posats en contactes en vostès,
vam constatar que els arbres van ser
plantats en un lloc inadequat. Van ser
vostès que van dictaminar-ho.
3.- En els seus escrits no figura cap
detall de quins arbres estan plantats
de forma correcta o incorrecta. Per tan
la nostra estranyesa a la diferenciació
que ARA fan vostès entre els que
queden i els que han llevat, doncs sols
els separava una senzilla carretera.
4.- Ens permetem referenciar-lo a la
fotografia que acompanyem de la
riuada de l’any 2000 en la que es pot

observar TOTA LA ZONA inundada
d’aigua. Són vostès els que han de
delimitar la zona de policia de la llera
en sí.
5.- Farem pública aquesta carta i que
posem a disposició dels ciutadans de
Vinaròs tot l’expedient per si algú l’ha
de menester. Esperem que mai ningú
l’hagi d’utilitzar.
6.- Per concloure aquest escrit els diem
que, tot i acatant la seua resolució, no
renunciem a presentar la nostra queixa
a altres instàncies.

REFª. EXPEDIENT SANCIONADOR 2012DO0291
Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org
VINARÒS, 27 d’abril de 2015
Sr. COMISARI D’AIGÜES
VALÈNCIA.
Senyor.
REFª.
EXPEDIENT
SANCIONADOR 2012DO0291
Motiva la present la comunicació que
hem rebut de vostès en el que ens
diuen que el seu “Servicio de Policía
de Aguas y Cauces Públicos” en data
10.04.2015 els informava de que els
arbres que quedaven en zona de D.P.H.
han estat retirats, quedant per tan
conclòs el procediment de restitució

del domini públic afectat.
Dient-nos per l’altra part que els arbres
que queden no estan situats en la llera
del riu Servol, si no en la seua zona
de policia i dintre de l’autorització
que li van fer vostès, i afegeixen que
ens comunicaran el recurs que farà
l’Ajuntament per si volem fer alguna
al·legació.
Li hem de comunicar que:
1.- No estem interessats ni en el més
mínim en que li posen cap sanció a
l’Ajuntament, i per suposat no farem
cap al·legació al recurs que diu que
presentarà, ans al contrari.

DRETS SOCIALS
Els
Drets
Socials,
entenem,
han
de
donar resposta a les
diferents necessitats de
la població prioritzant
els sectors més desafavorits. L’objectiu
essencial és millorar la qualitat de
vida i facilitar l’accés i les gestions
que ho faça possible. Els drets socials
han de ser les eines i els referents per
a una transformació social basada en
la justícia i la solidaritat, on tothom hi
tinga garantit l’accés.
Darrerament hem assistit, sota moltes
mirades còmplices, a retrocessos

Mabel Vives

importants
en
les
diferents
prestacions que configuren els drets
socials: l’habitatge, la salut, l’educació,
el treball i l’alimentació. Així només cal
fer un repàs de com han anat les coses
al nostre voltant en qualsevol dels
drets socials esmentats: desnonaments
, reducció de les prestacions sanitàries,
progressiva anul·lació de la Llei de
Dependència, increment de la despesa
particular farmacèutica , disminució de
personal en educació i sanitat, augment
de les ràtios a les aules , increment de
persones aturades, restriccions en la
llibertat d’expressió, fileres de persones

per recollir aliments,....són només uns
pocs exemples del panorama social
que tenim ara per ara.
Des de TOTS I TOTES SOM VINARÒS
volem avançar en la recuperació del
drets socials minvats :
- Impulsant, dins de les competències
municipals,
una atenció sanitària
universal amb garanties.
- Contribuint a una Educació Pública
de qualitat, gratuïta, laica, igualitària i
inclusiva.
- Creant de un pla d’ emergència
social que garanteixi una vida digna
de tothom.

OPINION y 1 PROPUESTA. (1º)
Las personas que hayan visitado Vinarós
en los últimos dos meses, abran quedado
sorprendidas al ver la cantidad de obras
en las calles de la población, tal vez
pensaran que algún evento importante
se tiene que celebrar en ella y de hay
que haya tantas, pero no, simplemente
vienen elecciones municipales y claro,
como en todas las localidades hay que
echar el resto. Lo mismo ocurre con la
masiva plantación de árboles en alguna
de las calles de la localidad. Es curioso
que los responsables del consistorio no

Atentament,

Tothom vol tirar endavant i créixer
com a ésser humà. Per viure bé
necessitem una feina digna amb unes
bones condicions laborals, una sanitat,
educació i serveis socials públics,
de qualitat i socialment valorats i
respectats.
Aquestos i altres drets bàsics han
de formar part de la vida quotidiana
de tothom. La resignació davant
d’arguments
que
prioritzen
objectius macroeconòmics ha de
donar pas a accions que atenguen
a les veritables necessitats de les
persones.

Antonio Najar

hayan sacado conclusiones de la fallida
plantación de árboles en el Sérvol,
ya seria hora de que cambiáramos
el viejo tópico, de que, “El español
piensa, pero tarde” ¡porque!, ¿con
que criterio están plantando sus
árboles?. Algunos quedan en línea
recta, tapando la entrada de viviendas
( a 1’80 centímetros) dificultando
la plena accesibilidad a las mismas
(calle D´arago, Sant Andreu, .....). ¿Se
han basado en la estética, de cada X
metros un árbol o un cupo de tantos

por calle. ¿Han cuantificado el coste del
mantenimiento de ese arbolado? Ho,
serán los ciudadanos los que tendrán
que regar su arbolito mas próximo. A
parte de los árboles, ¿han pensado
ustedes en dejar sitio en esa acera para
poner bancos (para sentarse)?. Cada
vez los ciudadanos envejecemos mas
y agradecemos un lugar de descanso,
no solo, los de la ciudad, muchos de
los que nos visitan (sobre todo si
tienen que ir, del Hotel al mercadillo,
por ejemplo) echan en falta donde

poder hacerlo. Los que solo opinamos,
pensamos, si llegara esa opinión a
alguna parte., Pero los que desdeñan
la opinión de los demás, acaban en
ocasiones dándose de bruces con la
realidad de algunas de esas criticas.
Yo les recomiendo que si algunos de
ustedes a tenido un hijo, a escrito un
libro y ahora han plantado un árbol, le
añadan a esto que han puesto bancos,
donde se puedan sentar con sus hijos
a leerles ese libro a la sombra de esos
árbol.

¿Que es Ciudadanos Vinaròs?
¿Qué es Ciudadanos
Vinaròs? Es más que un
partido político en el municipio de Vinaròs, es
un grupo de personas cercanas a la ciudadanía
y comprometida con los problemas que
preocupan diariamente.
20

Las personas que formamos Ciudadanos
Vinaròs estamos muy ilusionadas en trabajar
y fomentar un cambio cualitativo.Disfrutamos
de ideas propias e innovadoras que invitan a
superar las barreras que otros no nos dejan
sortear.

Son los ciudadanos quienes marcan nuestras
propuestas, nuestro compromiso está vinculado
a que todos los vinarocenses se sientan
identificados con Ciudadanos , representando
la REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL CAMBIO
SENSATO.
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PESCA
Tortuga carei
Andrés Albiol

Desembarcos de los bous

Mar con semana a medias

Se faenó sólo la mitad de jornadas a causa de la festividad del viernes y su
víspera en alguna modalidad. Las capturas resultaron flojas y las cotizaciones
dispares. El estado de las aguas fue ventoso por el mistral un par de dias.
La pesca de arrastre operó tres jornadas, para pillar cigala, calamar, pescadilla, caracol,
salmonete, rape, galera, peluda, móllera, sorella, pulpo roquero y blanco, pagel, boquerón,
sardina, rubios, canana y morralla.
El cerco tenía cuatro jornadas para atrapar peix blau. El lunes no lograron pescar. El martes
el fuerte aire nocturno no les dejó faenar. Y el miércoles una traiña subastó 50 cajas de
seitó (8kg/caja) y 50 sardinilla plateada.
Las barquitas trasmalleras la mayoría se dedica al langostino y la sepia. Unos pocos calan
para atrapar sargo, corva y dentón. Dos lo hacen al lenguado, rombo y raya. Y otro par
lleva langosta, bogavante, gallineta, gall, chopa y mamona.
El palangre de costa sigue capturando con anzuelo grandes doradas, poca lubina y
congrio.

Consumidores de Pescado (V) ; La confianza.

Según el análisis de mercado, la compra de los productos en el mostrador da mayor
confianza al consumidor. De los entrevistados el 61% prefiere comprar en los mostradores,
pues ven mejor el aspecto de los pescados, piden solo lo que necesitan, aprecian cómo es
limpiado e incluso pueden asesorarse por el vendedor, etc.
Los que compran pescado fresco miran el aspecto, el brillo de los ojos, textura compacta,
agallas. Los que adquieren pescado congelado y elaborados, lo principal es el precio y
luego la marca.
Los gallegos y catalanes son lo que mejor valoran las secciones de pescados y mariscos.
Respecto a la cuestión de las propiedades alimenticias como el sabor, variedad, frescura,
formato o presentación, son lo que dan los porcentajes mas elevados en cada de estos
apartados culinarios y tienen confianza con el pescatero.

És poc habitual al Mediterrani i comú en mars càlids. En
castellà li diuen tortuga carey
El seu nom científic és Eretmochelys imbricada.
De la classe dels rèptils i de l'orde dels quelonis, és l'espècie
marina més xicoteta. De forma aplana ovoide té dos closques,
una dorsal amb 5 principals plaques centrals i 4 a cada costat
superposades en forma de teulada, i un altra closca ventral
amb plaques òssies cobertes per escuts cornis. El cap té dos
parells d'escates prefrontals. La boca posseïx mandíbules
sense dents en forma de funda còrnia a manera de fort pic
allargat i corvado, sent la mandíbula superior prominent. Dos
parells d'aletes o potes i les davanteres amb 2 ungles cada
una. La cua del mascle és mes gran i el pit còncau.
El color del dors és terrós amb pinzellades i jaspiats grocs. La
femella més fosca. Segons latituds varia el to de coloració.
Talla màxima 95 cm. i aconseguix 100 Kg. Viu sobre 50 anys i
madura a partir dels 10 d'edad. Per a la reproducció ambdós
sexes es dirigixen a les platges per a nidificar, i moments abans
s'aparellen. El seu sentit de l'orientació és exacte i pot recórrer
milers de milles per a tornar a la mateixa platja.
Després la femella a la nit ix de l'aigua, recorre l'arena
arrossegant-se fins on no arriba la marea, deixant el rastre de
les empremtes de les potes asimètric. Cava un clot i posa al
voltant de 100 esfèrics ous blancs, que repetix dos vegades
amb diversos dies. Als dos mesos, segons la temperatura
de l'ou en la profunditat arenosa d'incubació, eixiran de
diversos sexes. Els eixerits alevins es desenterren i corren per
a endinsar-se en el mar, sent past d'aus de rapinya, crancs,
esquals, etc. Especialista a menjar pels esculls al tindre el coll
llarg i pic de falcó, preferix plantes, peixos, meduses i esponges
al desenrotllar el seu metabolisme un sistema immune a
verí dels cnidaris i al silici dels porífers. Arriba a nadar els 20
Km/h., busseja fins als 70 m. i aguanta sense respirar 80'. Quan
emergix i agafa aire com la seua closca és rígida, les seues
potes i coll funcionen com un pistó perquè els seus pulmons
absorbisquen oxigen. Pot dormir sobre la superfície.
Enemics són el tauró tigre pels seus serrades dents capaces
de trencar la closca dels adults. I l'home, bé per a menjar-la
(que per cert és un menjar) o per a ornamentació, fer ulleres,
pintes, etc.
Protegida internacionalment com a espècie en extinció. La
seua pesca en algun país subdesenvolupat pot ser normal,
inclús l'espoli d'ous per al consum humà com a menjar.
L'arrossegament, cércol, tremall i marrajera propícia la seua
accidental captura, sent tornada al mar, o portada a terra viva
o morta si s'ha ofegat i comunicar-ho al centre oficial per a la
seua arreplega.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DE MARÇ DEL 2015 (iIII)
PEIXOS
Alatxa
Seitò (Boquerón, Anchoa)
Maira
Escrites (Rayas)
Besuc
Boga y Xucla
Rallat (Bonítol)
Burros (Gobios)
Caballa
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (P. de San Pedro)
Orà (Dorada)
Móllera (Fanéca)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)

47.378 Kg.
18.898
262
639
676
4.248
186
272
1.408
762
235
329
1.697
879
193
9.765
1.392
831
851
79

Llobarro (Lubina)
Panagal
Mabre (Herrera)
Aranya
Pagell (Breca)
Peluda
Pescadilla (Lluç, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero
Letxa (Pez limón, Serviola))
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Mújoles)
Pagre (Pargo)
Bis (Estorrnino)

101
242
216
496
4.010
519
5.772
3.801
233
40
140
4.467
2.860
4.675
28
45
979
4.059
496
47
14

Gatet (Pintarroja)
Roncador
Rata (Miracielo)
Palometa (Palomentón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa
Palometa blanca
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rèmol)
Varis (Varios)
Total.............................

154
31
30
5
10
106
177
150
31
6
57
17
18
60
10
841
69
55
64
________
126.110

CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala, Garagant)
Llagostí
Galera
Llagosta
Llomàntol (Bogavante europeo)
Total...................................
MOL·LUSCOS:
Calamar
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sipia
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Polpa (P. patudo)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargol (Caracol, Cañailla)
Total…………….……..
Total producción……………

94
306
132
1.940
263
20
______
2.756
229
244
1.939
2.306
1.983
2.795
16
118
276
_____
9.906
138.771
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Una 'marea verda' de
3500 persones participa
en la Marató Popular

X.Flores

Unes 3500 persones van participar el diumenge 26
d'abril en la Marató Popular de Vinaròs. Una nova
edició d'aquesta prova popular no competitiva
que va tornar a superar-se en participació, deixant
imatges espectaculars. La gran marea verda -el
color de les samarretes d'aquest any- va sortir a les
10.30 hores des de la plaça Parroquial i va culminar
a la zona portuària, en un recorregut idèntic al del
passat any, i d'una mica més de 9 quilòmetres. El
total d'inscrits va ser de 3840 persones, segons
fonts del Consell Municipal d'Esports, sent
una de les més participatives dels últims anys.
Igual que en edicions anteriors el preu de la
inscripció era de 2 euros dels quals un era solidari,
i es destinava enguany a COCEMFE Vinaròs i l'altre
era per adquirir les samarretes tècniques que
donava dret a la beguda, la fruita i el sorteig que
es va realitzar en la línia d'arribada. Els participants
van rebre aigua tant a les pistes d’atletisme com a
l’arribada, una peça de fruita i un regal d’un litre
de caldo, a més d’una bossa reutilitzable d’Aneto
i la possibilitsat de rebre un massatge reparador
a càrrec de Ficente, Fisiomar i Quiros. Famílies
completes, gent amb mobilitat reduïda i fins i tot
animals de companyia van poder veure's durant
el recorregut participant en aquesta marató que,
com tots els anys, es va convertir en una gran festa
de l'esport.
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BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Cocemfe Maestrat rep els 3840 euros
recaptats a la Marató Popular
Cocemfe Maestrat va rebre dilluns els 3840
euros recaptats de la participació a la marató
popular del 26 d’abril. El president d'aquesta
associació, Manuel Celma i el regidor d'Esports,
Luis Adell, van mostrar la seva satisfacció
per l'elevada participació en aquesta prova
popular no competitiva. Adell va destacar
que ha participat en aquesta marató més

d’un 10% de la població vinarossenca i
Celma va agrair aquesta elevada assistència
i va assegurar que aquesta recaptació “és
molt important per la nostra associació” Els
diners recaptats serà per a la reparació de
material i la posada en marxa d'un programa
d'estimulació primerenca de 0 a 6 anys en el
qual està treballant l'associació.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es
DIA: DIVENDRES, 1.05.15 PAVELLÓ POLIESPORTIU
PISTA SINTETICA
18,00
20,00

20,00

SÈNIOR

FLORIDA – MARNI
VINARÒS
TORREVIEJA

DIA: DISSABTE, 2.05.15

18,00

HANDBOL

HANDBOL

PISTA PARQUET

FUTBOL SALA

SÈNIOR

BENJAMÍ

17,15
PISTA PARQUET FUTBOL SALA
CADET
DIA: DIUMENGE, 3.05.15 PAVELLÓ POLIESPORTIU
PISTA SINTETICA

ESTADI
ESPORT

10,30

ESTADI

FUTBOL

18,00

ESTADI
DIUMENGE,
03.05.15
LLOC

FUTBOL
ESPORT

ESTADI

FUTBOL

ESTADI

FUTBOL

DIA:
PAVELLÓ POLIESPORTIU

PISTA SINTETICA
FLORIDA –
TORREVIEJA
VINARÒS – MARNI
PISTA PARQUET

16,00

FASE FINAL
HANDBOL

DIA: DISSABTE, 02.05.15
HORA
LLOC

HANDBOL

10,30 MARNI-TORREVIEJA
12,30 VINARÒS – FLORIDA

SÈNIOR

FASE FINAL
HANDBOL

CD VINARÒS FS –
BURRIANA
CD VINARÒS FS
FASE FINAL
HANDBOL

HORA
10 A
13,30
16,30

CATEGORIA

ENCONTRE
VINAROS CF –
PREBENJAMÍ
ULLDECONA
VINARÒS CF- C.D.
SENIOR
BURRIANA

ESTADI
CATEGORIA

JUVENIL

DIA: DISSABTE, 2.05.15
HORA
LLOC

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA

10,30

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ B

11,30

CAMP 2

FUTBOL

ALEVÍ A

12,00

CAMP 1

FUTBOL

BENJAMÍ A

16,30

CAMP 2

FUTBOL

ALEVÍ C

16,30

CAMP 1

FUTBOL

BENJAMÍ B

ENCONTRE
TORNEIG XUPETINS
VINARÒS CF – C.D.
RODA “B”
ENCONTRE
FUTUR 09 “B” – CF
VILLAFAMES
FUTUR 09 - UD SAN
MATEO
FUTUR 09 - UD SAN
MATEO
FUTIR 09 - CD
CABANES
CF VILLAFAMES

Vinaròs será sede de una de las fases de ascenso de balonmano a segunda nacional
La ciudad acogerá uno de los eventos más importantes de la temporada del balonmano autonómico
Redacción

Los días 1, 2 y 3 mayo se jugarán
en Vinaròs y en Torrent (Valencia)
los partidos de la fase de ascenso
de balonmano que darán el pase
a segunda nacional a dos de los
conjuntos participantes. Durante
el primer fin de semana de mayo,
Vinaròs se llenará de deportistas en
un evento que asegura diversión y
buen balonmano.
El Club Balonmano Vinaròs, que
con ésta ya serán tres las fases
de ascenso de categoría en las
que participa, y el Ayuntamiento,
están trabajando conjuntamente
en la preparación del gran evento
deportivo del año con la esperanza
de conseguir una alta asistencia
y mucho apoyo para el club
vinarocense, ambas instituciones
se esfuerzan en la puesta a
punto del pabellón y trabajan
en la preparación de actividades
deportivas para todos los amantes
del deporte y del balonmano
en concreto. En este sentido, los
directivos del club balonmano
Vinaròs, Joaquín Sanz y Gabriel
Martorell avanzan que “cada día
habrá una sorpresa diferente” y
que “contaremos con jugadores
profesionales de la liga Asobal
como Rubén Ruiz (Fertiberia
Puerto
Sagunto)
y
Mateu
Castellà que ofrecerán clases
magistrales a los más pequeños
en los momentos en que no haya
partidos, asegurando así una
amplia programación deportiva
para todo el fin de semana”.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento
de
Vinaròs,
24

Luis Adell, felicitaba al Club
Balonmano Vinaròs “por la
excelente temporada realizada y
también por la designación como
organizador de esta fase, muestra
del buen trabajo realizado por la
directiva vinarocense”. Esta fase de
ascenso cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Vinaròs y la
Diputación de Castellón.
Desde el Club Balonmano Vinaròs
se destacaba que para la jornada
del sábado se ha previsto una
matinal donde se celebrará un
open y una charla por jugadores
de la liga Asobal mientras que por
la tarde se disputarían los partidos
Florida contra el Torrevieja y Marni
contra el Vinaròs. El domingo por la
mañana se disputarán los últimos
partidos que serán Torrevieja contra
el Marni y Florida contra el Vinaròs.
Para finalizar se realizaba desde el
club un llamamiento a la afición
recordando que “son jugadores de
Vinaròs, formados en las categorías
inferiores y que este año han
ganado los 20 partidos que han
disputado por lo que merecen
disfrutar de esta fase en Vinaròs y
desearles toda la suerte del mundo”.
Con esto, el Balonmano Vinaròs
hace un llamamiento a los
amantes de este deporte para
que no se pierdan lo que será una
auténtica lucha por un puesto en la
categoría de segunda nacional que
enfrentará a equipos de Valencia,
Alicante y Castellón. El espectáculo
y la lucha están asegurados.
Por otro lado, para todos
aquellos que deseen recibir

más información sobre la fase
de ascenso que se disputará en
Vinaròs y que será retransmitida
íntegramente a través de Maestrat.
tv, pueden consultar la página
web creada para el evento:www.
faseascensovinaros.com o bien
dirigirse al equipo directivo del
club.
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ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Campionat provincial aire lliure 1ª jornada

CASTELLÓN 25 D'ABRIL DE 2015

Diumenge passat es va celebrar la 1ª Jornada
dels CPTS. PROVINCIALS en les noves i
renovades pistes Gaeta Huget de Castelló. 9
atletes de les categories aleví, infantil i cadet,
pertanyents al Club Esportiu Vinaròs- Aigües
de Vinaròs, es van desplaçar per participar en
el campionat provincial. Entre els participants
destacar l'actuació de Luz Altair Cid en les
dues proves que va disputar, ja que en la
seva primera prova dels 60 ML va aconseguir
aturar el crono en 9 "24 seg i ser Subcampiona
Provincial, i posteriorment en la prova de
500 ml va ser Campiona Provincial amb un
magnífic temps de 1'32" 15.
Els resultats per categories van ser:
ALEVÍ
- LUZ ALTAIR CID
1ª, Campiona provincial, 500 ml. amb una marca de
1'32 "15 min
2ª, Sub-Campiona provincial, 60 ml. amb una
marca de 9 "24 seg
INFANTIL
- POL LOPEZ

9è, 2 KM Marxa amb una marca de 14'23 "min
19è, 80 ML amb una marca de 14 "17 seg
- RUTH MIRALLES
Triple Sakt i 60 ml
- ISABEL REDO
Triple Salt i 60 ml
CADET
- JUAN ARNAU
6è, Triple Salt amb una marca de 11,01 mtrs
4t, 300 mv amb una millor marca de 46 "17 seg
- GUILLERMO CARVAJAL
Salt amb perxa, amb una millor marca de 2,30 mtrs
11è, 100 ml amb una marca de 14 "63 seg.
- ALBERT ESPIELL
9è, 100 ml. amb una marca de 13 "70 seg
7è, Triple Salt amb una marca de 9,62 mtrs
- NAIARA REDONDO
4a, Salt de Triple amb una millor marca de 9,05 mtrs
5ª, 300 mv. amb una millor marca de 57 "16 seg
- LAURA LOPEZ
7a, Salt de Triple amb una marca de 8,23 mtrs
1000 ml amb una marca de 4'06 "min.
- ALBA MARTIN
6a, Salt de Triple amb una marca de 8,81 mtrs
7a, 300 mv amb una marca de 1'02 "22 min

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
El passat cap de setmana del 25/26
d’abril es va disputar la VI lliga de
promeses Benjamins i Alevins en la
veïna localitat de Benicarló.
Van participar tots els clubs de la
província en un total de 244 nedadors,
123 masculins i 121 femenins, del
Club Natació Vinaròs van ser:Ainhoa
Garcia,Carla Bernial,Aura Pérez,
Gemma Balaguer,Marta Balaguer,
Angels Ferrer, Paola Jurado, Silvia
Milian, Mar Garcia, Paula Querol,
Lluna Bordes, Daniela Muñoz,Ivonne
Martínez, Natalia Burriel, Lucia
Garcia, Pere Simo,Borja Queralt,
Marti
Forner,Sergi
Valls,Hèctor
Cervera, Alejandro Salamanca,Izan
Rubio,Santi
Matamoros,
Joan
Chavarria, Andreu Jovani, Agustin

Duatló escolar.

Esteller, David Castañeda,Manel
Ramírez, Ian Calvo i Miquel Segarra.
Aquesta és la ultima proba de la
lliga i la més dura de totes, ja que
les modalitats que es neden són
les de llarga distancia, modalitats
que als nedadors per la seva edat
els costa més d’ afrontar, tot i això
el Club Natació Vinaròs va obtindre
unes bones marques:en 200m estils
femení Carla Bernial va fer 3.03.29
i Aura Pérez 3.05.44;en 200m estils
masculí Manel Ramírez va fer 2.35.91
i David Castañeda 2.36.40 ; en 200 m
lliures Andreu Jovani va fer 2.52.02;
en 400m lliures Marti Forner va fer
5.39.82 i Pere Simo 5.42.93; en la
proba reina de 1500m lliures Agustín
Esteller va fer 18.51.72 i destacar

que David Castañeda va fer 17.46.80
aconseguint mínima nacional, la
llàstima va ser que Miquel Segarra
en la proba de 1500m lliures per 10

segons no va fer la mínima nacional.
El proper 9 de Maig ens desplaçaren
fins a Vila-real per participa en el
clàssic Trofeu de Sant Pasqual.

Club Triatló Jiji Jaja

En el passat Duatlo escolar de Nules, l'Escola del club Triatló
JijiJaja Vinaròs va realitzar un meritori paper on, sobretot,
els nostres xiquets van disfrutar molt.
Iker alcantara clemente va aconseguir la 4t posicio a 15
segons del primer mentre que Hugo ramo prats va obtindre
una gran 15 posicio en el seu primer duatló no local. Tots
ells en la categoria prebenjamí i en unes distàncies de
carrera a peu de 0.25km, de ciclisme 1.1km i finalitzant amb
carrera a peu 0.125km.
Enhorabona!
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ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

Ajedrecistas del Ruy López consiguen victorias
en la feria del libro de Benicarló
El pasado domingo 26, tuvo lugar en la Plaza
de Sant Bartolomé de Benicarló, el II Torneo
de Ajedrez Feria del libro, organizado de
forma fantástica por el C.E de Benicarló y con
gran afluencia de público. Nuestros mejores
jugadores se desplazaron para asistir al evento
donde se dieron cita jugadores de Castellón,
Roquetes, Alcalà, Benicarló i Vinaròs. Los
resultados fueron excelentes para nuestro club.
El vinarocense Ramón Segura logró la victoria
del torneo en categoría absoluta, también
Yeye Martinez obtuvo el tercer puesto después

del jugador de Roquetes, Salvador Jardí. En las
categorías infantiles nuestro jugador Diego
Zafra se alzó con la victoria en la categoría sub16, seguido de su compañero Marc Lavernia
de Alcalà, por su parte en la categoría sub-12,
Pau Morales obtuvo el primer lugar para el Ruy
López, seguido de Nicolás Bellón de Castellón.
Enhorabuena a todos.
El pasado sábado se jugó en la sede del Ruy
López de Vinaròs, El Bar Classic, la segunda Ronda
del Interclubs comarcal, donde en categoría
absoluta el Vinaròs A se impuso al Alcalà y el

Vinaròs B dió la sorpresa al vencer al Benicarló A.
Por su parte en los infantiles los dos equipos A y
B del Benicarló vencieron a los vinarocenses. La
próxima ronda, se disputará el 23 de mayo en la
sede el Club de Benicarló.

alcanzando la primera posición del podio
en el campeonato de Levante en el circuito
Kartódromo Internacional Lucas Guerrero
localizado en Chiva, Valencia. Esperemos que la
misma ilusión con la que gana nos la transmita

en sus próximas carreras, ya que le esperan
duras competiciones como la prestigiosa OPEN
RACC de Cataluña. Un piloto con una gran
proyección, esperamos que nos siga dando
triunfos. Felicidades campeón.

KARTING. Karting Club Vinaros
Hay que tener en cuenta a nuestro joven
piloto vinarocense JAN PERAL RESURRECION,
perteneciente al KARTING CLUB VINAROS y gran
promesa del equipo INTREPID SPAIN. Con tan
solo 6 años nos vuelve a dar otra nueva alegría

Taekwondo.

Cheyenne Brito Rico subcampeona de España en el XIII Open Internacional de taekwondo
El pasado viernes 10 de abril la escuela
tkd Alfaro de Amposta se desplazo hacia
Pontevedra, para participar en el XIII
open internacional de taekwondo, que
es considerado el mas importante de
España. Alli se reunio alrededor de 1265
competidores de 45 paises. La vinarocense
Cheyenne Brito en su primer año como
cadete, demostró un gran nivel, llegando
a la final en la categoría -55 kilos cadete
y quedando subcampeona, en una final
que se decidio en el punto de oro. Realizo
cuatro combates espectaculares con estos
resultados: En octavos se enfrento a Emily
Brighton(de Inglaterra) ganándola sin darle
opción a marcarle un solo punto, siendo
el resultado 12-0. En cuartos contra Uxia
Rodriguez(selección gallega) ganándola
14-2. En semifinales estuvo muy reñido
por el alto nivel de las dos competidora,

derroto a Celia Losada(Monteporreiro) con
un ajustado 8-6. Y la vinarocense perdió
contra Aitana Santome (selección gallega)
por decisión arbrital quedando en todo el
combate empatadas a 0 puntos.Hay que
destacar que cuatro de sus compañeros
de gimnasio también participaron ,Yaiza
Ferre obtuvo medalla de plata después de
aver realizado cuatro combates de infarto.
No tuvieron tanta suerte Raquel Tirado
,Genis Gilbert y Cristian Ferre, pese aver
hecho muy buenos combates, no pasaron
de cuartos.Desde estas líneas quisiera
agradecérselo a su escuela tkd Alfaro y en
especial a su maestro Severiano Alfaro, por
su dedicación ,esfuerzo y cariño con sus
alumnos.Y también quisiera agradecer
a los padres,compañeros,amigos ,
familiares ,el apollo y cariño con esta
joven deportista.

FUtbol. CE Fortí Femení Vinaròs

1 4

C.D.F.B. La Eliana CE Fortí Femení Vinaròs

Alineación: Lorena, Anna Pau, Ainhoa Luceño,
Paula, Irene, Marina, Andrea, Maria, Mari Creu,
Ainhoa Zamora, Valeria.
Cambios: Rocio, Marta Griñó y Macu.
Min. 69 entra Marta Griñó, sale Valeria.
Min. 77 entra Rocio, sale Ainhoa Luceño.
Goles: min. 22 Valeria, min. 29 Ainhoa Zamora, min.

57 Maria, min. 83 Ainhoa Zamora.
Salida muy complicada en el campo de La Eliana, un
5º clasificado.
El Fortí no podía fallar, pues su máximo rival había
ganado por 4-0 al Almassora y tenía que ganar para
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no quedar descolgado. Las chicas del Fortí salieron
a por el partido desde el minuto 0. En 3 minutos ya
habían dado con un palo y dos mano-mano con
la portera. La Eliana poco o nada podía hacer más
que defenderse, pues no esperaban esta salida en
tromba del Fortí. Las ocasiones iban sucediendo
hasta que en el min. 22, el Fortí se adelantó por
medio de Valeria. A pesar del gol, el Fortí seguía
insistiendo y 7 min más tarde, por medio de Ainhoa
Zamora se marcó el 0-2. Fue entonces cuando La
Eliana despertó un poco pero la defensa del Fortí
evitó cualquier peligro.
En la segunda parte, La Eliana salió a por todas hasta
que en el min 57, tras una bonita contra, el Fortí
marcó el tercer gol por mediación de Maria. De ahí al
final solo existió un equipo que fue el Fortí, haciendo
bonitas jugadas. Ya en el min 83, Ainhoa Zamora de
fuerte chut consiguió el 0-4. En el 89 La Eliana hizo el
gol del honor a la salida de un córner.
Con este resultado, el Fortí sigue en la parte alta,
empatado a puntos con el Museros, el 2º clasificado.
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BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

El senior masculino Gil Comes Vinaròs se proclama campeón de liga
y el cadete masculino queda segundo y consigue el ascenso

Benicasim Vinaròs

Por la senda
de la puntuación
Andrus Albiol

Benicasim; Elvis, Alguacil, Gonzálo,
Bou, Ängel (Chaid 78’) Jonay, Borja
(Fabregat 70’) Ronan (George 55’)
Pibe, Pitu (Marco 38’) y Carlos.
Vinaròs; Rubén, Potrimba, César, Rafa,
González (Gaseni 55’) Juan (Dani
89’) García, Julio (Pablo 85’) Aleix,
Espinosa y Ferrán (Iván 60’)
Goles; 1-0 m. 25 Carlos, 1-1 m. 63
Espinosa.
Árbitro; Alberto Ponce Guillem.
Ayudado en las bandas por Dylan A.
Ferrandes y Ant. J. Rodriguez Rodrigo.
Amonestó a Alguacil y Borja por parte
local y por los visitantes a César más
doble amarilla a Rafa m. 81.
Campo de fútbol Torre Sant Vicent.

El sénior masculino del Vinaros se proclamó
campeón de liga el pasado domingo día 26 al ganar
con comodidad al C.B Benicarló en el pabellón de
Vinaròs.
Con este resultado consigue ser campeón de liga y
asciende de categoría.

El miércoles anterior se jugó el partido
aplazado en su día por la lluvia en el
campo del Castellón B, donde el Vinaròs
perdió por 1-0.

C.B GIL COMES VINAROS 80 – C.B BENICARLO 56
BENJAMIN:
ALEVIN AMPOSTA: DESCANSO
C.B AMETLLA 46 – C.B VINAROS SERVOL 37
ALEVIN FEMENINO:
C.B VINAROS SERVOL 25 – C.D SAGRADO
CORAZON 41

El partido solo tuvo historia la primera parte ya que
en la segunda los locales gracias a su buena defensa
y acierto en ataque consiguió ganar con facilidad a
un rival que lo intento, pero nada pudo hacer ante la
superioridad de los locales, que al final lo celebraron
por todo lo alto en medio de la pista.

ALEVIN FEDERACION:
C.B VINAROS SERVOL 59 – C.B.C MANISES 23
INFANTIL MASCULINO:
C.B VINAROS SERVOL 43 – C.B CASTELLON 59
CADETE FEMENINO:
C.B VINAROS SERVOL 61 – C.B BENICARLO 41
CADETE MASCULINO 2000:

C.B VINAROS SERVOL 2000 74 – C.B LA POBLA
45
CADETE MASCULINO 2º AÑO:
C.B VINAROS SERVOL 53 – DON BOSCO VLC 46
JUNIOR MASCULINO:
C.B BURRIANA 54 - ASSOCIACION HOSTELERA DE
VINAROS 31

Taekwondo. Club Taekwondo Atencia Vinaròs

3ª fase Jocs Esportius de taekwondo
El pasado sábado día 11 el CLUB
TAEKWONDO
ATENCIA
de
VINARÒS, participó en la 3° fase dels
JOCS ESPORTIUS DE TAEKWONDO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
2015 que se celebró en Sant JOAN
DE MORÓ.
Los 17 competidores del club
consiguieron subir al Podium con
un total de 5 OROS , 6 PLATAS
Y 6 BRONCES con la siguiente
clasificación.
ORO
Alex Atencia Sales Categ. JUNIOR
MASCULINO -55 kg.
Lupe Beltran Vidal
Categ. JUNIOR

FEMENINO -49 kg.
Nadine Gomez Asta Categ. CADETE
FEMENINO -47 kg.
Alba Atencia Sales Categ. CADETE
FEMENINO -37kg
Ashley Bourrreau López Categ. CADETE
FEMENINO -29 kg.
PLATA
Ismael Fernández Causapé Categ. PRECADETE MASCULINO - 29 kg
Victor May García Categ. PRE-CADETE
MASCULINO -34 kg
Patrick Marcel Bourreau López Categ.
PRE-CADETE MASCULINO -34 kg
Ivan Stoykov
Categ. CADETE
MASCULINO -37kg
Krassimir Stoykov
Categ. CADETE
MASCULINO -55kg

Patricia Villarroya Prados Categ. CADETE
FEMENINO -51 kg
BRONCE
Alba Isabel Gasulla Moreno Categ. PRECADETE FEMENINO -34 kg
Eric Atencia Sales Categ. PRE-CADETE
MASCULINO -28 kg
Sebastian Pitarh Categ. PRE-CADETE
MASCULINO -31 kg
Marta Falco Alcazar Categ. CADETE
FEMENINO -51 kg
Kevin Atencia Sales Categ. CADETE
MASCULINO -41kg
Lidia Marculescu Caballer
Categ.
CADETE FEMENINO -51 kg.

PLA ,EROS JUAREZ , SARA FORNER ,
IKER ROLDAN , ALEX GALVEZ y ERIC
MESA, que consiguieron todos su copa .

Y PARA EL EQUIPO DE EHIiBICION DE
LOS MAS PEQUES : ERIC PEREZ , KILIAN

Felicitaciones a todos y a seguir trabajando
que todo esfuerzo tiene su recompensa.
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Escolarització curs 2015-2016, admissió d’alumnes als centres educatius
La Regidoria d’Educació posa en coneixement de tots els pares i mares el calendari i procediment
d’admissió d’alumnat en centres públics i privats concertats per al curs 2015/2016:
CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
Publicació de les àrees d'influència i limítrofs
Publicació de vacants existents en els centres
Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació
Publicació de les llistes provisionals d'admesos
Presentació de les reclamacions davant del consell escolar del centre
Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell
escolar del centre
Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos
Reclamacions contra les llistes definitives a presentar davant de la comissió
d'escolarització
Termini de formalització de matrícula

Fins a l'1 d'abril
El 7 de maig
Del 8 al 14 de maig
El 10 de juny
Fins al 15 de juny
Fins al 16 de juny
El 17 de juny
Fins al 19 de juny
Del 22 al 29 de juny

CALENDARI PROCÉS ORDINARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:
Publicació de les àrees d'influència i limítrofs
Fins a l'1 d'abril
Publicació de vacants existents en els centres
El 22 de maig
Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació
Del 25 de maig al 1 de juny
corresponent
Presentació del requisit acadèmic
Fins al 12 de juny
Publicació de les llistes provisionals d'admesos
El 29 de juny
Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre
Fins l'1 de juliol
Publicació en els centres de les llistes definitives d'admesos
El 2 de juliol
Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal d'escolarització
Fins al 6 de juliol
Resolució de reclamacions per part de la comissió municipal d'escolarització
Fins al 7 de juliol
Termini de formalització de matrícula
7 i 8 de juliol
CALENDARI PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT:
Publicació de vacants
El 13 de juliol
Presentació de sol·licituds d'admissió
14 i 15 de juliol
Publicació de llistes provisionals
El 21 de juliol
Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre
Fins al 23 de juliol
Publicació de les llistes definitives
El 24 de juliol
Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal d'escolarització
Fins al 27 de juliol
Termini de formalització de la matrícula per als alumnes admesos en el procés
28 i 29 de juliol
extraordinari
CALENDARI PROCÉS ORDINARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, GRAU MITJÀ I
GRAU SUPERIOR:
Publicació de vacants
El 20 de maig
Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i
Del 21 de maig a l'1 de
superior d'FP
juny
Expedició pels centres de la certificació de qualificacions
Fins al 12 de juny
Presentació del requisit acadèmic
Fins al 16 de juny
Publicació de les llistes provisionals d'admesos
El 17 de juny
Presentació de reclamacions davant del consell escola/social del centre
Fins al 25 de juny
Publicació en els centres de les llistes definitives
El 26 de juny
Presentació de reclamacions davant la comissió sectorial
Fins al 30 juny
Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió
Fins a l'1 de juliol
sectorial
Termini de formalització de matrícula per als alumnes admesos en el procés
De l'1 al 6 de juliol
ordinari
CALENDARI PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, GRAU
MITJÀ I GRAU SUPERIOR:
Publicació de vacants
El 13 de juliol
Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic
14 i 15 de juliol
Publicació de llistes provisionals d'admesos
El 20 de juliol
Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre
Fins al 23 de juliol
Publicació de les llistes definitives d'alumnes admesos
El 24 de juliol
Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial
Fins al 28 de juliol
Resolució de les reclamacions
Fins al 29 de juliol
Termini de formalització de la matrícula per als alumnes admesos en
29 i 30 de juliol
el procés extraordinari
Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants
31 de juliol
per renúncia o excedents
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA:
Publicació de vacants
Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic
Publicació de llistes provisionals d'admesos
Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre
Publicació de les llistes definitives d'alumnes admesos
Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial
Resolució de les reclamacions
Termini de formalització de la matrícula per als alumnes admesos en
el procés ordinari
Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants
per renúncia o excedents
28

El 24 de juliol
Del 27 AL 29 de juliol
El 2 de setembre
Fins al 4 de setembre
El 7 de setembre
Fins al 9 de setembre
Fins al 10 de setembre
10 i 11 de setembre
14 de setembre

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A
INFANTIL I PRIMÀRIA:
- Sol·licitud degudament emplenada, que
els serà facilitada pel centre escolar.
- Per a l'acreditació de l'existència de
germans matriculats en el centre: serà el
propi centre el qual ho verifique.
- Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI
pare, mare o tutor i rebut recent de llum,
aigua o telèfon, contracte d'arrendament
o Certificat de residència expedit per
l'Ajuntament en cas de discrepància entre
els domicilis que figuren en ambdós
documents.
- Per a l'acreditació del lloc de treball: per
a treballadors per compte aliè document
que acredite suficientment la relació
laboral i domicili del centre de treball,
i per a treballadors per compte propi
model 036 o 037.
- Per a l'acreditació de pares o tutors
treballadors en actiu en el centre docent:
s'acreditarà pel propi centre escolar.
- Per a l'acreditació del nivell de renda:
Annex Criteri nivell de renda (document
que els serà facilitat pel centre escolar)
- Per a l'acreditació del criteri de discapacitat
s'haurà d'acompanyar certificació emesa
per la Conselleria de Benestar Social.
- Per a l'acreditació del criteri de família
nombrosa s'haurà d'aportar el títol oficial
de família nombrosa.
- Per a l'acreditació que el pare/mare/tutor
són antics alumnes del centre escolar:
s'acreditarà pel propi centre docent.
IES LEOPOLDO QUEROL RECORDA:
L'IES LEOPOLDO QUEROL RECORDA QUE EL
TERMINI D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE
GRAU SUPERIOR ESTÀ OBERT DES DEL DIA 14
D'ABRIL FINS AL 4 DE MAIG.
A LA PÀGINA WEB WWW.IESLEOPOLDO.EDU.
GVA.ES TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ
NECESSARIA PER A INSCRIURE'S ALS NOSTRE
CICLES:
- GRAU MITJÀ D'INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS
- GRAU MITJA D'ACTIVITATS COMERCIALS
- GRAU SUPERIOR DE MANTENIMENT
ELECTRÒNIC EN LA MODALITAT DUAL I QUE
DISPOSA DE PRÀCTIQUES REMUNERADES
EN PRESTIGIOSES EMPRESES DE L'ÀMBIT
COMARCAL,
AMB
UNA
INSERCIÓ
PROFESSIONAL DEL 100% EL PRIMER ANY.
NO DESCUIDES EL TEU FUTUR!
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L' Ajuntament de Vinaròs informa:

L'Ajuntament de Vinaròs informa

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN
RECLAMACIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA
VIVIENDA HABITUAL

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES +
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO BÁSICO
PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS

MES DE MAYO
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.
MARTES 12 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.
JUEVES 21 DE MAYO DE 10 A 14 HORAS.

¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte tu propio
negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? ¿Conoces el
Vinalab? ¿Conoces nuestros espacios y servicios? ¿Necesitas colaboración
para la conceptualización de tu empresa?Accede gratis a nuestra sala a
disposición de emprendedores del territorio ajenos al Vinalab para ayudarte,
para ampliar horizontes, para consultarnos cuestiones básicas de tu
proyecto, para compartir ideas, buscar colaboraciones, contrastar ideas, para
conocernos, para probarnos Nuestro horario es de lunes a jueves de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00. Y los viernes de 9:00 a 15:00.

MES DE JUNIO
JUEVES 4 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.
JUEVES 18 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.
MARTES 23 DE JUNIO DE 10 A 14 HORAS.

Regidoria Benestar Social informa:

LUGAR:
EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES (Plaza San Antonio), en la
SEGUNDA PLANTA (entrada por la puerta lateral)

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper
dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 8 de maig de 2015
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Benestar Social, Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y CITA PREVIA
964825717 (EL MISMO DÍA QUE SE PRESTA EL SERVICIO)
964455257 (DÍAS EN LOS QUE NO SE PRESTA EL SERVICIO)

Oferta Formativa
IES SERRA D’IRTA

IES JOSÉ VILAPLANA

C/ Francesc Sospedra, s/n
ALCALÀ DE XIVERT
FAMÍLIA

Tel. 964 336 085
iesserrairta.edu.gva.es

ESPECIALITAT

HORARI

ADMINISTRACIÓ I Administració i Finances
GRAU SUPERIOR
GESTIÓ
Gestió Administrativa

MATÍ
MATÍ

GRAU MITJÀ

FP BÀSICA: Servicis Administratius MATÍ

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX

Av. Gil de Atrocillo, s/n

Tel. 964 405 645

FAMÍLIA

ESPECIALITAT

HORARI

Gil de Atrocillo,
24 d'instal·lacions de baixa tensióTel.
964 336 475
•Av.Muntatge
i manteniment
( amb
VINARÒS
carnet d'instal·lador)

IES JOAN COROMINES

TRANSPORT I
MANTENIMENT
DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
SANITAT

Automoció

MATÍ

• FAMÍLIA
Instal·lacions solars fotovoltaiques
ESPECIALITAT

HORARI

IES RAMON CID

PFQB:
Activitats Auxiliar
en Vivers
• AGRÀRIA
Muntatge i manteniment
d'instal·lacions
solars tèrmiques

MATÍ

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC D’FP BENICARLÓ

VINARÒS

iesjosevilaplana.edu.gva.es

GRAU SUPERIOR

i Jardins
HOTELERIA I
PFQB: Operacions Bàsiques de
TURISME
• TALLER
AtencióPRELABORAL
sociosanitària aDE
persones
dependents
en institucions
CERÀMICA
I VIDRE

MATÍ

Electromecànica de Vehicles

• Operacions de llanterneria i calefacció-climatització domèstica

GRAU MITJÀ

• Atenció sociosanitàriaCuina
a persones en el domicili

MATÍ

Dietètica
GRAU SUPERIOR

socials

MATÍ

Cures Auxiliars d’Infermeria

IES JOAN COROMINES
Passeig Marítim, 5
BENICARLÓ
FAMÍLIA

IES LEOPOLDO QUEROL

ESPECIALITAT

Projectes d'Edificació

HORARI

NOCTURN
MATÍ I
NOCTURN
TARDA

GRAU SUPERIOR

Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa

TARDA

•CENTRE
Activitats deINTEGRAT
floristeria

Av. Gil de Atrocillo, 11
VINARÒS

Tel. 964 405 635
iesleopoldoquerol.edu.gva.es

FAMÍLIA

ESPECIALITAT

HORARI

COMERÇ I
MÀRQUETING

Gestió Comercial i Màrketing

TARDA

ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

FP BÀSICA: Servicis Comercials
Manteniment Electrònic – FP Dual

ESPECIALITAT

• Forn i brioixeria

INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT

Animació sociocultural

MATÍ

Atenció a Persones en Situació de
Dependència

MATÍ

GRAU MITJÀ

FP BÀSICA: Agrojardineria i
composicions florals

MATÍ

Serveis en Restauració– FP Dual

Instal·lacions Frigorífiques i de
Climatització

IES SÒL DE RIU
ALCANAR

HOTELERIA I
TURISME

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

TARDA
MATÍ I
TARDA
MATÍ

INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT

IES SÒL DE RIU

TRANSPORT I
MANTENIMENT
DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

d

AJUNTAMENT D’ALCANAR

SANITAT

SERVEIS
SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

MATÍ

Tels. 977 731 026 / 977 730 568
www.institutsolderiu.cat

FAMÍLIA

ESPECIALITAT

HORARI

INSTALACIÓ I
MANTENIMENT

Manteniment Electromecànic – FP
Dual

MATÍ

TARDA

2. ACCÉS PER PROVA
GRAU SUPERIOR
• Fer una prova d’accés per al cicle que es desitja cursar prèvia
inscripció
Energies Renovables
• Complir els requisits d’edat
GRAU SUPERIOR

TARDA

AGRÀRIA
ACCÉS
CICLES GRAUProducció
MITJÀ Agropecuària– FP Dual

MATÍ

e b

d

f

A

G

h

b

sa
Forma’t a ca
nostra

c

A

6 de maig de 2015
Passeig de Colom
Vinaròs

n

h

e

d
h

BATXILLERAT
ARTÍSTIC

f G

Instal.lacions de Producció de Calor MATÍ

1. ACCÉS DIRECTE:
GRAU MITJÀ
• Títol de batxiller
• BUP i COU
ENERGIA
I AIGUA
i Energia
• FP - II, Tècnic
SuperiorEficiència •Energètica
Títol universitari

Solar Tèrmica

Av. Joan Maragall, s/n

A

ENERGIA I AIGUA

MITJÀ
ACCÉS CICLES GRAUGRAU
SUPERIOR

HORARI

GRAU SUPERIOR

GRAU MITJÀ

• Creació i gestió de microempreses.
GRAU MITJÀ

FP BÀSICA: Electricitat i Electrònica TARDA
BATXILLERAT ARTÍSTIC
MATÍ

MATÍ

MATÍ

TARDA
TARDA

Polígon Escolar, s/n
Tel.964 405 620
BENICARLÓ
www.mestreacasa.gva.es/web/iesramoncid
SERVEIS
Educació infantil
SOCIOCULTURALS I GRAU SUPERIOR
A LA COMUNITAT

HORARI

Gestió d'Allotjaments Turístics

i Gastronomia
• Operacions bàsiques Cuina
de restaurant
i bar

GRAU MITJÀ

IES RAMÓN CID

ESPECIALITAT

HOTELERIA I
TURISME

SUPERIOR
• Operacions bàsiques GRAU
de cuina

TARDA

Instal.lacions de
Telecomunicacions

FAMÍLIA

• Alemany atenció al públic

• Animació fisioesportiva
i recreativa
Direcció
de Cuina – FP Dual

GRAU SUPERIOR

ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

IES SERRA D’IRTA

• Soldador amb electrode revestit i TIG

TARDA

GRAU MITJÀ

Sistemes Microinformàtics i Xarxes MATÍ I
TARDA
FP BÀSICA: Informàtica d’Oficina TARDA

PÚBLIC D’FP BENICARLÓ

Av.Corts Valencianes, 2
Tel.964 405 750
• Soldador amb màquines semiautomàtiques mag/mig
BENICARLÓ
cipfpbenicarlo.edu.gva.es
• Alemany gestió comercial
GRAU SUPERIOR

GRAU SUPERIOR

Activitats Comercials

GRAU SUPERIOR
GRAU MITJÀ

EDIFICACIÓ I
OBRA CIVIL

• Producció de llavors i plantes en vivers

IES LEOPOLDO QUEROL

COMERÇ I
MÀRQUETING

b

e f

c

AGRÀRIA

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL BAIX MAESTRAT

• Acabats de fusteria i moble

Tel.964 405 640
www.iesjoancoomines.org

GRAU MITJÀ

FAMÍLIA

IES JOSÉ VILAPLANA

MATÍ

b

ADMINISTRACIÓ I
GESTIÓ

• Muntatge de mobles i elements de fusteria

ADMINISTRACIÓ I Administració i Finances
GRAU SUPERIOR
GESTIÓ
Gestió Administrativa
EDIFICACIÓ I
OBRA CIVIL
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Fondo Social Europeo

MATÍ

Programes Formatius de Qualificació Bàsica
•PFQB:
Mecanitzador
de fustes i derivats

GRAU MITJÀ

d

TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU A:

MAESTRAT
FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

'6/%"$*z

DBJYBWJOBST

GRAU MITJÀ
1. ACCÉS DIRECTE:
• Graduat en ESO
• FP - I, Tècnic
• Tindre 2n de BUP aprovat

2. ACCÉS PER PROVA
• Fer una prova d’accés per als cicles de grau mitjà prèvia inscripció
• Complir els requisits d’edat

TOTA LA INFORMACIÓ LA TROBAREU A: www.cece.gva.es

GRAU MITJÀ

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN informa:

ASUNTO: PROGRAMA
DE APOYO Y REFUERZO
ESCOLAR PARA SECUNDARIA
La Concejalía de Educación pone en marcha
el PROGRAMA de APOYO y REFUERZO ESCOLAR
PARA SECUNDARIA.
QUE ES: El programa de apoyo y
refuerzo es un recurso educativo
que se pone a disposición de las
familias para ayudar a los niños/as

con dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales de lengua y
matemáticas o ciencias.
COMO FUNCIONARA: El programa
se compone de clases académicas
en grupos reducidos de 12 alumnos
por clase, 3 horas semanales, con el
objetivo de mejorar los resultados
académicos de los menores con vista
a los exámenes ordinarios de junio o
extraordinarios de julio.

CUANDO SE REALIZARA: Desde el 11
de mayo al 1 de julio
DONDE SE REALIZARA: En el antiguo
Colegio San Sebastián
DESTINATARIOS/AS DEL PROGRAMA:
El programa está dirigido a alumnos
de 1º a 4º ESO con hasta un máximo
de 4 asignaturas pendientes (de
acuerdo con las notas obtenidas en la
segunda evaluación)
PRECIO: 10 €

PERIODO PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD:
Los
alumnos/as
interesados tendrán que presentar
la solicitud en la Concejalía de
Educación del 5 al 8 de mayo.
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE
PRESENTAR:
1.
- DNI de los padres y del
menor.
2.
- Boletín de notas de la
segunda evaluación.
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PUBLICITAT

ESQUELES

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Totes les imatges
www.fotospai.com

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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www.vinarosnew

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

 VINARÒS - BARCELONA

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Parroquial, 11
2
Maig
GUIMERÀ
3

Maig

ADELL

4

Maig

SANZ

5

Maig

VALLS

zona turística nord, 11

6

Maig

MATEU

c. Sant Francesc, 103

7

Maig

TORREGROSA

8

Maig

MARTÍNEZ

BARCELONA - VINARÒS

av. Pius XII (cant. Picasso)

De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.

c. Pont, 83

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

av. Llibertat, 9
av. País Valencià, 15

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00,
19.00, 19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Ermita de Vinaròs
964 45 68 47
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 45 30 44
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05,
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05,
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19 h.
18.25, 19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberFestius: 9.00, 11.00, 12.00 i 17 h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.00 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Origen:
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h VINAROS 9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Origen:
VINAROS
Zona
nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10,VINAROS
11.20,
Origen:
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts
estudi
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
CASTELLO DE
LA PLANA
bíblic: 20 h
Trenes para el día:
lunes 26 agosto 2013
Trenes
para el día:
lunes 26 agosto 2013
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h i 12 h
Trenes
para el
día: només hi haurà servei durant els
lunes
26 agosto
2013
(*)Els
diumenges
i festius
mesos
de juliol
i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA

ANADA Tren

Salida

18184 R. EXPRESS
99402 MD
01102 TALGO
05490 ALVIA
00460 TALGO
01142 INTERCITY
99056 MD
00694 TALGO
00264 TALGO
18096 R. EXPRESS
01202 INTERCITY

07.10
10.24
11.33
12.53
14.31
15.39
16.56
17.33
18.38
18.55
21.45

Llegada
10.23
13.22
13.39
14.39
16.37
17.39
19.53
20.05
20.39
22.22
23.46

1

Número de viajeros:

Duración

A CASTELLÓ

TrenPrecio desde*
Salida Llegada
07.20
16,40 08.14
11.22
11.56
13,60
12.27
13.18
29,40 13.42
12.50
29,60 13.38
12.55
29,40 14.25
13.50
14.04
21,30 14.55
15.50
13,60 16.30
16.50
17.32
-18.58
19.40
29,40 19.53
19.10
16,40 20.12
19.14
21,30 22.10
21.29

R. EXPRESS
3 h. 14018
13 min.
00697 TALGO
2 h. 58 min.
18093 R. EXPRESS
2 h.01301
6 min.
INTERCITY
1 h. 01111
46 min.
INTERCITY
2 h.00463
6 min.
TALGO
14022
R. EXPRESS
2 h.
05481
INTERCITY
2 h. 57 min.
00165 TALGO
2 h. 32 min.
01171 TALGO
2 h.05581
1 min.
ALVIA
3 h. 14304
27 min.
REGIONAL
2 h.01391
1 min.
INTERCITY

1

Número de viajeros:

A VALÈNCIA

Duración

Tren
Salida
Precio desde*

14018
R. EXPRESS
54 min.
00697
TALGO
34 min.
18093
R. EXPRESS
51 min.
01301
INTERCITY
52 min.
01111
INTERCITY
43 min.
00463
TALGO
35 min.
14022
R. EXPRESS
51 min.
05481
INTERCITY
40 min.
00165
TALGO
42 min.
01171
TALGO
42 min.
05581
ALVIA
43 min.
14304
REGIONAL
58 min.
01391
INTERCITY
41 min.

07.20
7,80
11.22
17,80
12.27
7,80
12.50
9,20
12.55
9,20
13.50
17,80
14.04
7,80
15.50
9,20
16.50
17,80
18.58
17,80
19.10
17,90
19.14
6,95
21.29
9,20

1

Llegada
09.07
12.40
14.12
14.36
14.30
15.15
15.50
17.22
18.21
20.26
20.43
21.17
23.03

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02

Duración

1 h. 47 mi
1 h. 18 mi
1 h. 45 mi
1 h. 46 mi
1 h. 35 mi
1 h. 25 mi
1 h. 46 mi
1 h. 32 mi
1 h. 31 mi
1 h. 28 mi
1 h. 33 mi
2 h. 3 mi
1 h. 34 mi

* Precios válidos, según disponibilidad, p

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com
* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas
en renfe.com

3 de Mayo, Día de la Madre

