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Festival mediterrani d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries
a la llum de la lluna

del 23 al 26 de juliol 2015 
Vinaròs
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Festival mediterrani d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries
a la llum de la lluna

del 23 al 26 de juliol 2015 
Vinaròs

Un resum en imatges

La zona blava arribarà als carrers Arxiprest Bono i Santa Magdalena, al haver perdut l'empresa 
concessionària el 20% dels estacionaments per obres i la col·locació de contenidors i terrasses
Es retornarà el tram gratuït als aparcaments soterrats per afavorir al comerç

I s’amplia enguany amb dos dies de mostra gastronòmica al passeig

Es retira la zona 
taronja d'aparcament
a la plaça Primer de Maig i Avg. Juan de Ribera

L’Onada i El Cau inicien un projecte molt beneficiòs per als usuaris

Teràpia assistida 
amb gossos al 
Centre de dia

La Festa del Llagostí, el 6 d’agost a la plaça d’Espanya
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Aquest setmanari no accepta com a seues les 
opinions expressades pels col·laboradors, que 
tenen l’exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma, ni es fa responsable de 
l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs agraeix totes 
les col·laboracions, però adverteix que els originals 
a les diferents seccions no podran sobrepassar les 
25 línies de lletra Times New Roman (cp.12), 
excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat 
un espai fixe. En l’original, hi haurà de constar 
la firma i figurar el nom, cognoms, domicili, 
telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, en 
el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en 
última instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

Y te recordamos nuestro horario:
De Lunes a Sábado de 9:00 de la 

mañana a 12 de la noche.
Domingos y Festivos

de 9:00 a 22:00 horas.

Comprando 3,
el pack sale a

1 pack

2,20€ 

3x2

1,47 €

Atún claro en aceite de oliva
Carrefour
52 g. Pack 3 unidades

3 pack 4,40€. El kg sale a 9,40€

El kg sale a 14,10€

3x2 5.000 artículos

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 10 DE AGOSTO

     www.jjcinema.es                      www.jjcinema.es

''LOS MINIONS''
  DIVENDRES :día:31  17:00:h

DISSABTE  :día:1   17:00:h   

  DIUMENGE  :día:2   17:00:h 

DILLUNS   :día:3   17:00:h 

 DIMARTS   :día:4   18:00:h

DIMECRES  :día:5   18:00:h   

 Classificació:Tots els pùblics

 Preu:5€,7€
  Día,l’espectador dilluns 6€,4€ no s’apliquen els díes festius  

     www .jjcinema.es     (2D)     www .jjcinema.es

     ''TED 2''
DIVENDRES:día:31 19:00:h - 21:00:h - 23:15:h 

DISSABTE :día:1 19:00:h - 21:00:h - 23:15:h 

DIUMENGE :día:2         21:45:h - 23:45:h 

DILLUNS :día:3   19:00:h - 21:00:h - 23:15:h 

DIMARTS :día:4                 20:00:h - 22:00:h

DIMECRES :día:5                 20:00:h – 22:00:h

Classificació: Majors de 7 anys   

Preu:5€ 
  Día,l’espectador 4€ no s’apliquen els díes festius

Próxima programacío
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ACTUALITAT

/ccportalmediterraneo @portalmedite

L'Ajuntament de Vinaròs i l'empresa concessionària 
de la gestió de les zones de pagament 
d'estacionaments i aparcaments subterranis, 
han arribat a un acord per retirar la zona taronja 
d'aparcament de la plaça Primer de Maig i de 
l'avinguda Juan de Ribera, enfront del Mercadona, 
mentre que la zona taronja de l'avinguda Fora 
Forat es mantindrà donat el seu caràcter turístic. 
D'altra banda, la zona blava arribarà pròximament 
als trams finals dels carrers Arxipreste Bono i 
Santa Magdalena. Això és degut a l'haver perdut 
l'empresa concessionària en els últims mesos unes 
120 places de zona blava per les obres de la plaça 
de l'antic Convent de Sant Francesc i també per 
la col·locació de contenidors i terrasses. L'alcalde, 
Enric Pla, explicava que, per això, "ens veiem 
obligats a adoptar aquesta mesura donat que, per 
contracte, l'Ajuntament ha de restituir a l'empresa 
concessionària en el cas que s'elimini més del 20% 
de les places de la zona blava", com ha estat el cas.

Mitja hora gratuïta als parquings
També està previst restablir un mínim de 20 minuts 
o la mitja hora gratuïta als aparcaments subterranis 
municipals, una mesura que reclamen els 
comerços, i especialment l'associació de venedors 
del mercat. L'alcalde va assenyalar en aquest sentit 
que "esperem que sigui al més aviat possible, quan 
estiguen a punt les modificacions contractuals, 
donat el sentit comercial de la mesura". “Creiem 

que és una millora molt important per al 
poble i que pot motivar a la gent que ocupar 
novament aquest pàrquings amb un sentit 
comercial”, va assenyalar Pla. A més, en 
els parquings subterranis l'Ajuntament ha 
informat que limitarà  les places reservades, 
que seran només per a la flota de vehicles 
municipal i en cap cas per a regidors. També 
s'ha instat a l'empresa a solucionar els 
problemes existents respecte al pagament 
amb targeta de crèdit i se'ls ha obligat a 
publicar els partes de neteja. 
Cal destacar, com va explicar el regidor 
d’Urbanisme Jan Valls, que l'empresa 
concessionària paga un cànon fix al 
consistori que ascendeix a 154.917,55 euros. 
Una clàusula del contracte estableix que ha 
de participar a l'Ajuntament amb un 28,36% 
de la recaptació però, segons va assegurar 
Valls "mai s'ha aplicat aquesta participació al 
no arribar al mínim establert en el contracte". 
Valls qualificava de "discordança els preus 
establerts de 0.75 € per hora d'aparcament, 
en els mesos d'hivern, i 0.40 € per hora a 
l'estiu, la qual cosa suposa repercutir negativament 
en els veïns de la localitat". També va dir el regidor 
d’urbanisme que el contracte prioritza la part 
econòmica per damunt de les millores de servei, 
com la gratuïtat de la   primera mitja hora per 
aparcament soterrats, i la gratuïtat dels dissabtes a 
partir de les 13h, mesures que per a l’empresa són 

opcionals i no està obligada a aplicar.
L'alcalde va concloure que "era una prioritat d'aquest 
equip de govern posar solució a aquest tipus de 
qüestions relacionades amb els aparcaments i 
zones de pagament d'estacionament" i recordava 
que "l'empresa té contracte en vigor fins a l'any 
2017 pel que haurem de plantejar-nos quins canvis 
podem introduir respecte a la gestió".

S'elimina la zona taronja d'aparcament 
a la plaça Primer de Maig i l'avinguda Juan de Ribera
La zona blava arribarà als carrers Arxipreste Bono i Santa Magdalena, una 
mesura obligada per contracte per compensar a l'empresa concessionària 
de la pèrdua del 20% dels estacionaments en altres punts de la ciutat

Zona taronja
S’elimina la de Mercadona i la de la plaça Primer de 
Maig a partir del dia 1 d’agost
Zona blava
S’ampliarà pròximament amb els carrers Arxiprest 
Bono i Santa Magdalena
Mitja hora gratuïta als parquings
Està previst restablir un mínim de 20 minuts o la mitja 
hora gratuïta als aparcaments subterranis municipals

Des de la Regidoria 
d'Agricultura s'ha informat 
que s'està portant a terme 
l'adequació del camí Deveses, 
en el seu tram de terra des de 
la Nacional 340 fins l'avinguda 

Francisco J. Balada. Es tracta 
d'un camí molt transitat que 
alivia molt el trànsit de la 
carretera de la costa i, per tant, 
és prioritari mantenir-lo en 
bones condicions

Adequació del camí Deveses

Próxima programacío L'alcalde, Enric Pla, i el regidor d'Urbanisme, Jan Valls, van explicar els 
canvis en la gestió dels aparcaments

La zona taronja de la plaça Primer de Maig i la 
de Mercadona es retiren
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L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat 
en el ple ordinari de juliol dues 
modificacions pressupostàries, una 
per un import de 25.000 euros, que 
seran destinats a finançar el Pla 
d'Ocupació Conjunta, i una altra pel 
mateix import de 25.000 euros que 
seran destinats a incrementar les 
ajudes a Benestar Social.
La regidora d'Hisenda, María Cano, va 
explicar que del que es reben 50.000€ 
aportats per Conselleria i Diputació, 
mentre que el consistori vinarossenc 
ha d'aportar altres 25.000€. “No podem 
deixar passar aquesta subvenció, amb 
la qual pretenem dur a terme la neteja 
de la pineda de l'ermita contractant 
a sis persones durant sis mesos”, va 
assenyalar Cano. El PVI, per part de la 
seu portaveu Maria Dolores Miralles, 
va mostrar el seu suport a la iniciativa 
argumentant que s'incentiva 
l'ocupació en la localitat. El PP també 
es va mostrar favorable al Pla, però 
va votar en contra de la modificació 
pressupostària. “És evident que cal 
fer-la per dotar de fons al pla, però 
no estem d'acord en les partides 
que es reduiran, ja que anul·len la 
partida del foment a la contractació, 
que estava pressupostada en 20.000 
euros i es redueix en 5000 euros la 
partida d'ajuda a emprenedors que 
estava dotada amb 15.000. En el 
context actual no creiem que són 
les partides que cal reduir, n’hi ha 
moltes altres per fer-ho, i evidencia 

el seu escàs compromís amb els 
emprenedors”, va argumentar l'edil 
Juan Amat. La regidora d'Hisenda 
va replicar assenyalant que el passat 
any del programa de foment a la 
contractació es va contractar a dues 
persones a jornada completa i una 
a jornada parcial, gastant-se només 
1.500 euros. Tampoc en les ajudes a 
emprenedors es van gastar totes en 
l'exercici anterior, segons Cano.
Respecte a la modificació 
pressupostària de 25.000 euros per 
incrementar les ajudes en l'àmbit 
de Benestar Social, la regidora 
de l'àrea, Mabel Vives va explicar 
que el consistori rep anulalment 
finançament de poc més de 32.000 
euros per al programa d'emergència 
social i la resta de la despesa 
correspon a l’Ajuntament. Enguany 
el consistori va fer una previsió de 
despesa de 150.000 euros en ajudes 
d'emergència social, però a dia d'avui 
s'han gastat ja 126.000 euros. “Només 
queden 24.000 euros, per la qual cosa 
donada la situació, cal incrementar 
els fons a causa de la demanda. I 
si segueix la tendència actual, es 
necessitaran 50.000 euros més per 
arribar a final d'any”, va explicar Vives. 
La quantitat es traspassa dels fons del 
Pla de Contingència social. El punt va 
ser aprovat per unanimitat.
El ple es va iniciar amb la petició del 
PP de Vinaròs de guardar un minut de 
silenci per la mort del que fora alcalde 

de Vinaròs entre els anys 1971 i 1979, 
Luis Franco Juan. L'alcalde, però, no el 
va concedir, emparant-se en la llei de 
la memòria històrica en vigor.
El PP Vinaròs havia presentat dies 
abans una instància en el registre 
d'entrada de l'Ajuntament de Vinaròs 
sol·licitant que en la sessió plenària 
es guardés aquest minut de silenci. 
El portaveu del PP Vinaròs, Juan 
Amat, va explicar que “no havent 
cregut convenient el Govern actual 
fer esment alguna de la mort de 
Luis Franco a través dels mitjans 
de comunicació dels que disposa, 
ni tampoc arriar a mitja asta les 
banderes de l'Ajuntament, sol·licitem 
que es guardi en aquest ple un minut 
de silenci”.
Pla va contestar assenyalant que 
“com a Ajuntament lamentem 
sempre la mort de qualsevol veí i 
manifestem les nostres condolences 
i respecte a la seva família, però un 
òrgan democràtic com aquest no 
pot fer cap reconeixement públic 
als que han tingut poder en un 
sistema dictatorial que perseguia 
les llibertats i reprimia als defensors 
de la democràcia”. L'assumpte va 
tornar a sorgir a l'apartat de precs i 
preguntes, perquè el portaveu del 
PP, Juan Amat, va insistir, qualificant 

de “incongruent i demagògica” 
l'argumentació per negar el minut 
de silenci. “El reconeixement a Luis 
Franco és perfectament compatible 
amb la llei de memòria històrica 
perquè també va ser alcalde del 1977 
al 1979, i la Constitució es va aprovar 
l’any 1978. És només una qüestió de 
voluntat política”, va dir Amat. Pla 
va contestar que la llei de memòria 
històrica “prohibeix estrictament i de 
manera específica donar honors a les 
persones i aquests dies estem vivint la 
prova, ja que a diverses ciutats s'estan 
llevant els carrers i els honors als 
alcaldes del franquisme”.

25.000€ 
Aportarà el consistori per al pla 
d’ocupació conjunta que ocuparà 
6 persones per netejar el pinar de 
l’ermita

25.000€
Més del pressupost municipal es 
destinaran a ajudes d’emergència 
social, donat que de la partida de 
150.000€ pressupostada només en 
quedaven 24.000€

L’Ajuntament aporta més fons per a ajudes d'emergència i destina 25.000 euros 
per al Pla d'ocupació conjunta, que netejarà la pineda de l'ermita
El PP va demanar un minut de silenci per la mort de l’exalcalde Luis 
Franco que no va ser concedit

Redacció

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, 
considera necessari que Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola actuen 
conjuntament, a l'hora de rebre 
l'actual Nacional 340 com a via 
urbana, en el moment en què quede 
finalitzada l'obra de la variant. 
La reunió mantinguda dilluns a 
la Diputació Provincial, amb el 
diputat de Carreteres, Juan Bautista 
Juan, i els alcaldes de Peníscola, 
Andrés Martínez, i Benicaró, Charo 
Miralles, confirmava el compromís 
de l'ens provincial de realitzar un 
avantprojecte d'adequació del 
vial, que passarà a considerar-se 
urbà, així com diferents actuacions 
com la construcció d'un carril 
bici, aparcaments, fanals i altres 

equipaments per tal de dotar la via 
d'unitat, en el seu transcurs des de 
Peníscola fins a Vinaròs. En el tram 
de Vinaròs, la infraestructura més 
important seria la construcció d'una 
rotonda a l'altura del PAI de Salines, 
que serviria d'entrada al centre 
comercial Portal del Mediterráneo.

Avantatges i inconvenients
Per a l'alcalde, "el fet que la via 
passe a ser urbana suposa una sèrie 
d'avantatges, com la comoditat en els 
accessos o que es convertisca en una 
via integrada per als tres municipis, a 
mode de bulevar" tot i que adverteix 
també dels inconvenients que pot 
suposar: "afrontar l'important cost 

de manteniment que tenen aquest 
tipus de vials i que, en eliminar 
el trànsit de vehicles pesants, 
s'incremente la velocitat, amb el 
consegüent perill, per la qual cosa 
caldrà incorporar elements a la via 
que induisquen a reduir-la".
Pla considera que "aquesta reunió 
ha estat una primera presa de 

contacte, per veure quina postura 
manteniem els consistoris implicats 
i s'ha comprovat que hem d'estar 
units i, si és possible, comptar amb 
la col·laboració d'altres institucions, 
com la Diputació Provincial i 
la Generalitat Valenciana, per 
assegurar-nos una correcta gestió 
del nou vial urbà ".

L'alcalde considera necessària la col·laboració institucional 
per garantir la gestió municipal de la Nacional 340 

Redacció

El diputat de Carreteres, Juan Bautista Juan, es va reunir amb els alcaldes de Vinaròs, 
Enric Pla, Peníscola, Andrés Martínez i Benicarló, Xaro Miralles
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Redacció

Con la colaboración de

4 y 5 de agosto de 2015
De 20.00 h a 00.00 h.

Lugar: Pérgola del paseo de Colom

Degustación Tapa Tour
Llagostí de Vinaròs

Precios 5€ (Tapa + Bebida)

6 de agosto de 2015
A las 22.00 h.

Lugar: Plaza de España

Fiesta del Langostino de Vinaròs.
Degustación de langostinos y dulces típicos.
Velada amenizada por la orquesta Juniors.

Tiquets de degustación para 6 personas
a 85€ en la Tourist Info Vinaròs.

Degustaciones individuales el mismo día del evento.

Vinaròs retrà homenatge al seu producte estrella 
gastronòmic amb la celebració de la Festa del 
Llagostí, enguany amb novetats. Una d’elles és 
que tindrà lloc una nova mostra gastronòmica, 
vinculada a les Jornades del Llagostí i al Llagostí 
Tapa Tour i que se celebrarà els dies 4 i 5 d'agost, 
de les 20.00 a les 00.00 hores, on establiments 
de la localitat oferiran tapes fetes a bases de 
llagostí, tant tapes que han format part de la ruta 
del Llagostí Tapa Tour, com altres creades per a 
l'ocasió. El preu d'aquestes degustacions serà de 
5 euros, tapa i beguda. Aquesta mostra tindrà lloc 
a la pèrgola del Passeig Colom.
D'altra banda, la Festa del Llagostí, que tindrà lloc 
el 6 d'agost, canvia d'ubicació i passa a celebrar-
se a la plaça Espanya o també coneguda com a 
plaça del Llagostí. El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet destacava que "un dels nostres 

compromisos era descongestionar el Passeig 
Marítim del gran nombre d'activitats que 
s'hi realitzen, sobretot a l'estiu, i s'ha pensat 
que aquest pot ser un bon espai per ubicar 
aquesta festa, per la seua amplitud i també 
per la proximitat amb els principals hotels de 
la localitat". Com és tradicional, la degustació 
consistirà en una safata de cocs salats, 
llagostins de Vinaròs i dolços. En aquesta 
ocasió, es disposarà d'un espai de seients 
per als que vulguein realitzar degustacions 
individuals. A més, s'incorporaran unflables 
infantils per als més menuts i la vetllada 
estarà amenitzada per l'Orquestra Juniors.
Els preus per a les consumicions es 
mantenen respecte a edicions anteriors: 85 
€ per a les degustacions de 6 persones i de 
5 i 2 € per a les degustacions individuals 
de pastissos i llagostins. Les taules per a 
6 persones es podran adquirir a la Tourist 
Info Vinaròs. Fontanet explicava que 
"es va intentar rebaixar el preu de les 
consumicions però no ha estat possible. Esperem 
que, de cara a properes edicions, puga ajustar-se 
més".
Fontanet destacava que "es tracta d'una festa 
plenament consolidada, molt arrelada a l'activitat 
turística del nostre municipi i tenim clar, per part 
de la Regidoria, que continuarem recolzant-la, 

donant-
li, això sí, un nou aire i incorporant 
novetats que pensem poden servir per apropar-la 
a la ciutadania però també a la que gent que ens 
visita i que poden trobar en l'oferta gastronòmica 
lligada al llagostí un atractiu més per estar entre 
nosaltres ".

El regidor de Turisme Domènec Fontanet i el 
tècnic de Turisme, Gabriel Quesada han mantingut 
una reunió de treballs amb bars i restaurants de 
Vinaròs on s'han tractat diversos aspectes per 
tal d'organitzar la ruta de tapes denominada 
formalment IV Dia Mundial de la Tapa a Vinaròs.
El Dia Mundial de la Tapa és una iniciativa de 
Saborea España -que integra 20 municipis 
turístics entre els quals figura Vinaròs- i el 
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a travès 
de Turespaña, que té, com a principal objectiu, 
promocionar el consum de tapes com un element 
diferencial de la nostra gastronomia, que pot 

esdevenir un reclam turístic. Per això, es proposen 
diversos actes simultanis, en les destinacions de 
tota Espanya i restaurants espanyols a l'estranger 
al voltant del 29 de setembre dia assenyalat per 
celebrar-ho. Per tal de difondre aquesta promoció, 
es realitzen diverses accions en mitjans de 
comunicació a nivell nacional, així com en xarxes 
socials.

Els restaurants i bars interessats a participar 
a la ruta del IV Dia Mundial de la Tapa, que se 
celebrarà del 25 de setembre al 12 d'octubre a 
Vinaròs, poden presentar les seues propostes fins 

al 25 d'agost mitjançant el full adjunt. La proposta 
haurà d'explicar les dues tapes que oferiran més la 
beguda. El preu establert per tapa serà de 3 euros. 
Cal especificar el nom de la tapa. Aquest material 
s'haurà de lliurar a les oficines de la Regidoria 
de Turisme de Vinaròs (primer pis de l'edifici del 
Pirulí, a la plaça Sant Telm) o per correu electrònic 
a turisme@vinaros.org. En cas de dubte també es 
poden dirigir mitjançant el telèfon 964455253. 
Els clients que participen en aquesta iniciativa 
votaran per la millor tapa i l'establiment que 
obtinga aquesta distinció obtindrà un premi de 
150 €.

El sopar de la Festa del Llagostí serà el 6 d’agost i es 
trasllada a la plaça d’Espanya, al costat de la plaça de bous
La Regidoria de Turisme de Vinaròs amplia la Festa del dedicada al crustaci 
amb dos dies de mostra gastronòmica 

Restaurants i bars poden presentar les seues propostes per a participar en els actes del IV Dia Mundial de la Tapa
Redacció

El tècnic de Turisme, Gabi Quesada i el regidor de l'àrea, 
Domènec Fontanet, van presentar la Festa del Lagostí
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Redacció

La Policia Local de Vinaròs va iniciar dilluns 
una campanya de control dirigida a garantir la 
normativa en vigor, en el cas dels ciclomotors i 
comprovar si es compleix el Reglament general de 
vehicles, en punts com l'ús del casc, el control del 
silenciador del ciclomotor, control de l'assegurança 
i control d'ITV.
Des de la regidoria de Governació, l'edil Mamen 
Ruiz, explica que "amb l'arribada de l'època 

estival, són moltes les queixes que rebem sobre 
el soroll procedent dels ciclomotors, de manera 
que la realització d'aquesta campanya va dirigida 
a conscienciar sobre qüestions com aquesta". 
Precisament, des de la Policia Local s'explica que 
"per experiències anteriors, comprovem com 
les molèsties produïdes pels ciclomotors vénen 
produïdes perquè els propietaris instal·len peces 
no homologades, que canvien les característiques 

del vehicle o no compleixen amb la normativa 
vigent ".
La campanya, que durarà fins al 10 d'agost, 
consistirà en la instal·lació de controls aleatoris 
que s'ubicaran en punts de control fixes situats a la 
rotonda de l'Avinguda Febrer de la Torre -al costat 
de la plaça de bous-, Av. Maria Auxiliadora, Av. 
Leopoldo Querol i Av. Tarragona i Av. Francisco J. 
Balada i Av. Francisco Baila.

L'Ajuntament de Vinaròs ha rebut la visita dels 
diputats autonòmics César Sánchez i David Torres, 
integrants del grup parlamentari de Podem a 
les Corts Valencianes. L'alcalde, Enric Pla, els ha 
traslladat diverses qüestions de caràcter prioritari 
per a la localitat, com la construcció del CEIP Jaume 
I, el desenvolupament de programes d'habitatges 
socials, la problemàtica derivada del tractament 
de residus o la reivindicació històrica d'una línia de 
trens de Rodalies entre Vinaròs i Castelló. L'alcalde 

assenyalava que "és important saber que, com a 
ajuntament, tenim accés als grups parlamentaris i 
que poden donar suport a la nostra acció de govern 
amb les iniciatives legislatives corresponents".
El diputat César Sánchez ha explicat que "el grup 
parlamentari d'Podem-Podem hem marcat un 
calendari de visites, per tal de realitzar un diagnòstic 
de tot el territori valencià, de cara a l'inici del curs 
parlamentari". Per la seua banda, David Torres 
donava a conèixer que "volem ser els carters del 

poble, traslladant l'activitat política al carrer".
En la seva visita, els parlamentaris han aprofitat per 
reunir-se amb entitats locals, com l'Associació de 
Veïns Migjorn, la plataforma Antidesnonaments i la 
Plataforma Antifracking, han visitat l'exterior de les 
instal·lacions del projecte Castor i s'han interessat 
per la situació de la planta de tractament de residus 
de Cervera.

L'alcalde trasllada reivindicacions prioritàries de Vinaròs 
al grup parlamentari de Podem
Els diputats César Sánchez i David Torres visiten el consistori i es reuneixen 
amb associacions locals

La Policia Local de Vinaròs inicia una campanya de control 
per evitar l'excessiu soroll dels ciclomotors 
Fins el 10 d'agost, es realitzaran controls aleatoris en punts establerts 

Redacció

El dimecres 22 de juliol es van celebrar dos 
assemblees de la Mancomunitat Taula del Sénia 
al Saló de sessions de l’Ajuntament d’Alcanar. A 
les 19 hores, primera sessió per a l’elecció dels 
càrrecs següents:
 
Presidenta: Ernestina Borràs Bayarri (Càlig)
 Vicepresidents:
1 David Gil Ventaja (La Pobla de Benifassà)
2 Alfons Montserrat Esteller (Alcanar)
3 Rhamsés Ripollès Puig  (Morella)
4 Enric Pla Vall   (Vinaròs)
5 Mª Ángeles Pallarés Cifre               (Canet lo Roig)
6 Josep M. Barberà Sorlí  (Benicarló)
7 Antonio OllésMolías              (Santa Bàrbara)
8 Joan Moisés Reverté  (La Sénia)
9 Adolf Sanmartín Besalduch (Cervera del 
Maestre)
 
També es van aprovar els membres de la Comissió 
de Comptes, la Fundació Rei Jaume I i l’ Associació 
Territori Sénia. 
A continuació es va fer una segona Assemblea, 
amb els assumptes següents:
- Després de donar compte dels Decrets de 
Presidència i Gerència, la Gerent va informar de tota 
l’activitat del semestre, tant de la Mancomunitat, 
com de l’Associació i la Fundació.
- Es va aprovar definitivament la modificació dels 
Estatuts de la MTdS per adaptar-los a la Llei i per a 
la incorporació dels municipis d’Herbés, San Rafael 

del Río i Sant Jordi/San Jorge.
- Es van aprovar una Modificació de crèdit (1/2015) 
i el tancament dels Comptes del 2014.
- Es participarà a les Jornades Europees de 
Patrimoni 2015, dedicades al Patrimoni industrial, i 
Mancomunitat i els pobles organitzaran un conjunt 
d’activitats els mesos de setembre i octubre.
- També es van decidir el municipis que acolliran 
les Mostres de la TdS els propers 4 anys, que seran 
Sant Jordi/San Jorge, La Galera, Peñarroya/Pena-
roja de Tastavins i Rossell.
- Finalment, la Gerent va fer un informe de la 
situació actual i de les perspectives de futur, que va 
anar seguit de diverses intervencions de membres 
de l’Assemblea, acordant-se finalment de fer una 
trobada a primers de setembre per seguir fent 
propostes i avançant en aquestos temes.

Ernestina Borràs, reelegida presidenta de la Mancomunitat de la Taula del Sénia 
Redacció

La pròxima trobada serà a principis de setembre
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Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

El Partido Popular de Vinaròs ha mostrado su 
satisfacción tras lograr que el CEIP Manuel 
Foguet sea catalogado como un Centro 
preferente de escolarización de motóricos, es 
decir, para alumnado con discapacidad motriz. 
Desde las filas populares se ha recordado 
que durante el curso 2014-2015 en una de 

las habituales reuniones entre la concejalía 
de Educación y la Inspección se solicitó a la 
Dirección General de ordenación, innovación 
y política lingüística dicha catalogación con 
vistas a futuras escolarizaciones de alumnado 
de tres años con movilidad reducida. La 
propuesta fue apoyada por el centro educativo 

así como por el Consejo escolar y ahora, tras 
concederse, está a la espera de su publicación 
en el DOCV.    
El CEIP Manuel Foguet será el tercer centro 
preferente de escolarización de motóricos de 
la provincia de Castellón, estando los otros dos 
ubicados en Castellón ciudad.

El Partido Popular de Vinaròs ha mostrado su 
sorpresa ante el anuncio realizado por el gobierno 
municipal sobre la mejora del alumbrado público 
en diversas zonas de la ciudad como la Colonia 
Europa, plaza Juan Carlos I, Conde Benavente, 
Quijote y Cervantes, unas actuaciones ya previstas 
por el anterior gobierno municipal a través del 
contrato de mantenimiento al que tanto PSOE 
como Compromís votaron en contra.
 Los populares, a través de su portavoz municipal, 
Juan Amat, han recordado que “realizamos una 

auditoria de las más de 6.000 farolas de la ciudad 
y de sus cuadros eléctricos e instalaciones y tras 
ese estudio aprobamos un contrato público que 
está invirtiendo cerca de 1 millón de euros en la 
sustitución de 26 cuadros y en la renovación de las 
luminarias de las 6.000 farolas por leds”.
  A ese contrato público se opusieron todos los 
partidos de la oposición en ese momento “por 
lo que las actuaciones que se realizan en estos 
momentos son fruto de una gestión eficaz 
realizada por el Partido Popular que supo gestionar 

una inversión necesaria para mejorar el conjunto 
de la iluminación de la ciudad y al mismo tiempo 
pagar menos en la factura de la luz”.
 Los populares finalizaban recordando al gobierno 
municipal que “si fueran honestos en cada una de 
las notas de prensa sobre mejoras de luminarias 
tendrían que recordar que ellos votaron en contra 
de este proyecto y que estas mejoras se producen 
únicamente por el empeño de los gobiernos 
populares en ofrecer un mejor servicio a los 
vinarocenses al tiempo que se ahorraba”. 

El PP de Vinaròs asegura que las mejoras en el alumbrado "son fruto del contrato 
redactado por el anterior gobierno municipal"

Redacción

Redacción

El PP se felicita por lograrse que el CEIP Manuel Foguet 
sea centro preferente de escolarización de motóricos

Caixa Vinaròs  abrió el pasado lunes 22 de junio una sucursal en la población de Sant Jordi.



L'alegria allarga la vida
per Julián Zaragozá

fotonotícies

8

1 agost de 2015

Tano i Alejandro al Tour de França

Sopar de gala al Club de Tenis Vinaròs

A l’agost el raïm ja posa most
A l’agost a les set ja és fosc
A l’agost bull el mar i el most
A l’agost festes per tot
Agost i veremar tots els dies no 
es fà
Cada cosa pel seu temps i figues 
per l’agost
De llunes la de gener i la de 
l’agost tambe

El bon nap per sant Llorenç ha de 
ser nat
El sol d’agost ho asseca tot
Els ocells per l’agost grassos com 
tords
Gallina agostina ponedora fina
L’agost calent signe corrent
L’aigua d’agost fa espès el bosc
No digues oliva, que a l’agost no 
sigue eixida

Celebración de Santa Ana y San Joaquín

Processó Santa Magdalena

Per l’agost bat el peresos
Xàfecs d’agost, bolets en abundor
Trons d’agost fan fugir el peix i s’enduen el most
Qui pel maig menja sardina per l’agost trova la espina
Per l’agost el que pansa balla la dansa
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El pasado 18 de julio se casaron Quim Triviño y Judith 

Granado. Una boda emotiva y preciosa en la que los 

novios y acompañantes disfrutamos muchísimo en el 

Restaurante Les Moles. Les deseamos toda la felicidad 

del mundo. ¡¡Enhorabuena pareja!!

Vecinos de Madrid asiduos en la cita de la marinera 
fiesta del Carmen vinarocense

REINA DEL CARNAVAL 2016  MARXETA87 
ANA HERNANDEZ PEREZ

El dissabte dia 18 de Juny la comparsa Fot-li Canya es va reunir 
per celebrar el nomenament de la Reina 2016, la candidata va 
ser Sheila García. La reina sortint, Pilar Pitarch li va imposar la 
banda que li acredita com a Reina 2016 a la Sra. Sheila García. 

Vam acomiadar a la reina Infantil 2015 a Júlia Royo. Moltes Felicitats.

Decoració mediterrània amb motiu del 
Festival de les arts

Dinar de germanor 
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Un alumno de la escuela 
de arte de Vinaròs   ha 
ganado el concurso 
de pintura de Tirig. El 
ganador del 1er premio 
del 1er concurso de 
pintura rápida  de Tírig es 
Antonio Sastre, alumno 
del curso de Pintura alla 
prima, que ha tenido 

lugar este mes de julio en 
l'Escola Municipal   d'art 
de Vinaròs
El concurso, en homenaje 
al 150 aniversario del 
pintor Gabriel Puig Roda, 
tuvo lugar el pasado  18 
de julio, organizado por 
la Associació cultural de 
Tirig

El vinarocense Antonio Sastre gana el concurso de pintura de Tírig

Laura Puig Roda Alcácer, la hija del ilustre pintor de Tírig, 
Gabriel Puig Roda, falleció el lunes en el Hogar San Sebastián, 
donde residía a los 105 años de edad. El martes a las 9 horas se 
celebró su funeral en la iglesia del propio  Hogar San Sebastián. 
Laura Puig Roda protagonizó en febrero de 2010 el día de la 
llegada de la reliquia de San Sebastián, cuando la ciudad de 
Vinaròs celebraba el IV centenario. Ella fue elegida como la 
última vecina de Vinaròs en portarla a su llegada a la plaza 
parroquial. Laura era  la única hija en vida del considerado 
mejor pintor castellonense de finales del XIX y principios del 
XX, Gabriel Puig Roda, que vivió en Vinaròs desde 1904 hasta 
su fallecimiento en 1919.

Fallece Laura Puig Roda, la hija del ilustre pintor de Tírig, a los 105 años

La Fundació Caixa Vinaròs ha tingut un 
sentit record per a Miquel Ferrà Cardona, 
“Miquelet”, que ens va deixar el passat 
dissabte 25 de juliol. Des de la Fundació s’ha 
recordat que es tractava d’una persona molt 
estimada i vinculada a la entitat, a qui va 
donar els seus estris del seu ofici de Fuster, 
i va participar en el documental ‘Sentint lo 
semolero’, estrenat el passat 6 de juny.

En record de ‘Miquelet’

Agradecimiento
Miguel Angel Pomed Nebra, como presidente organizador de la Fiesta de San Jaime que se celebró en la playa 
dels Cossis el sábado 25 de julio, agradece la colaboración a la Fundació Caixa Vinaròs, el Ayuntamiento de 
Vinaròs y todo el equipo del presidente y empresas como Gamma Auxiliar del Mueble, Granja Boverals, entre 
otros. 

CRUZ ROJA 
Asamblea Local de 
Vinaròs

¡Ya conocemos los números 
premiados en el “sorteo del 
oro”!. Muchas gracias a todos y 
enhorabuena a los premiados.

Salvador Quinzá Macip, Voluntario de Cruz Roja

Laura Puig Roda, en su 105 cumpleaños, que celebró en el Hogar San Sebastián

Laura protagonizó en febrero de 2010 el día de la llegada de la reliquia de San Sebastián Ella, como la persona de más edad, fue elegida como la última vecina de Vinaròs en portarla 
a su llegada a la plaza parroquial
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Te pusimos de nombre HEROE porque te describe a 
la perfección, porque tu fortaleza nos ha dado una 
lección y porque tus ganas de vivir han podido con 
todo.
Nunca olvidaré el día que te cogimos en brazos. No 
parecías ni un perro, ni tan siquiera sabíamos qué 
parte del cuerpo era tu cabeza. Apartando el pelo y 
la suciedad finalmente vimos algo de color  blanco, 
y supimos entonces que eso eran tus dientes.
La primera impresión fue brutal. No te mantenías en 
pie y pensamos que estabas prácticamente muerto.
Recuerdo que te poníamos la mano encima para ver 
si respirabas, y cada vez que cogías aire, había una 
esperanza. 
Si eso fue horrible, lo malo vino después cuando en 
el veterinario descubrimos lo que tenías.
Una pata amputada que seguía pegada a tu 
cuerpo por la suciedad, heridas de haber estado 
fuertemente atado de patas, prácticamente ciego, 
y con muchas mas cosas que nos hacía impensable 
que pudieras sobrevivir, pero tu corazón latía fuerte.
Tu recuperación fue milagrosa y aunque tuviste que 
estar ingresado durante meses y pasar por varias 

intervenciones complicadas, te salvaste. 
Tu llegada al Cau fue difícil porque todo eran peligros 
para ti. No podías bajar escaleras, no podías estar 
con otros perros para que no te dieran ningún golpe 
jugando, y tenías que estar aislado de todo lo que 
para ti parecía ser divertido. Eras como un niño con 
ganas de jugar y nosotros no te dejábamos porque 
teníamos que protegerte de absolutamente todo. 
Era duro verte ladrar queriendo hacer lo mismo 
que los demás, pero en el fondo tú sabías que eras 
diferente y que nunca podrías ser como ellos. 
Hoy es un gran día para todos. Oficialmente 
podemos decir que estás ADOPTADO. 
Una voluntaria y su familia se enamoraron de ti, 
y sabiendo que sería complicada tu adopción, 
quisieron salvar el caso mas complicado que hemos 
tenido en la protectora. 
Se puede “ser feliz” con 1 pata delantera 
amputada, las otras muy débiles y con 1 solo 
ojo??  Si HEROE pudiera hablar nos diría que SÍ, y 
que ahora es completamente feliz porque lo único 
que quiere es compañía, cariño y mimos. No sale de 
casa porque anda muy poco y enseguida se cansa, 

pero allí lo tiene todo, su pequeño paraíso. Un patio 
donde poder tomar el sol y hacer sus necesidades, 
la compañía de sus dueños y a su gran amigo y 
compañero KEKO. Por fin ha encontrado su HOGAR.
Gracias a las personas que dísteis el aviso al 
encontrarlo, gracias al Hospital Veterinario San 
Francisco por salvarle la vida, gracias a todos los 
voluntarios que lo habéis llenado a besos a diario y 
gracias a Mª JOSÉ y SU FAMILIA por ADOPTARLO 
sin tener en cuenta sus secuelas físicas y 
emocionales. Sois una gran familia y EL CAU os lo va 
a agradecer toda la vida. 
Sé feliz, pequeño gran HEROE.

Nuestro héroe...¡adoptado!
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES “EL CAU”

L’Associació protectora d’animals 
El Cau va celebrar al passeig 
marítim la festa per donar a 
conèixer la seua labor, fomentar 
les adopcions i recaptar fons. Va 
ser una jornada en la que es va 
poder disfrutar de tallers, jocs 
populars, concursos de mascotes 
i un ‘mercadillo’ d’oportunitats. A 
més, per als interessats en adoptar 
una mascota, els voluntaris de 
El Cau els van facilitar tot tipus 
d’informació i assessorament.

Festa de El Cau

Héroe, a la derecha de la imagen, ya tiene una familia y 
un hogar
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El domingo día 22 de agosto del año 
1965, hará este verano 50 años, se llevó 
a cabo la bendición de la actual ermita 
de San Roque, en la partida que le dio 
nombre, junto a la Colonia Europa y 
que antes formaba parte de la partida 
Salinas. 
San Roque es patrón menor de la ciudad 
por acuerdo aprobado por el Consell 
de la Vila el 16 de junio de 1687 y por 
el cual se determinaba que “debían 
de celebrarse, en los días que la Iglesia 
los conmemora, solemnes funciones 
religiosas” en su honor. 
Parece ser que el origen de la ermita 
se remonta a un vecino de la zona, un 
campesino apellidado Serret que, fiel a 
la advocación del santo protector de las 
cosechas contra las epidemias, decidió 
que se adecuara a principios del pasado 
siglo una “caseta de volta” allí existente 
a la cual se le añadió un amplio porche 
y una cúpula con su espadaña y su cruz 
correspondiente con el beneplácito de 
los vecinos de la zona.
La nueva iglesia se bendijo en la 
festividad del santo en agosto del 
año 1915, colocándose en el altar una 
imagen, regalo de  José Mª Núñez. La 
campana de la espadaña fue apadrinada 
por el propio Núñez y la señora Josefa 
Escudero.
Para adecuar el nuevo templo se 
necesitaron hacer toda una serie de 
reformas, y puesto que hacía falta 
dinero se llevó a cabo una cuestación a 
la cual respondieron con sus donativos 
cerca de un centenar de fieles, entre los 
que se contaba el arzobispo Meseguer 
y Costa, llegándose a recaudar 345 

pesetas. 
Los trabajos de albañilería fueron 
llevados a cabo por el obrero Francisco 
Miralles, el carpintero G. Llátser que 
realizó las puertas, el herrero Miguel 
Temprado y el pintor Manuel Arnau. 
Puesto que las obras costaron 77 
pesetas más de lo recaudado, se sorteó 
una imagen de San Roque donada por 
Ricardo Ribera para completar el resto. 
Además, parte del material y la mano 
de obra no se cobró puesto que fue un 
obsequio de los propios trabajadores, 
como el material por Felipe Esteller.
En los años 1960, con la remodelación de 
la actual carretera Nacional, la capilla se 
vio afectada y hubo de ser demolida. No 
obstante, por la importancia que tenía 
para los fieles se decidió construir una 
nueva ermita. Para ello le fue encargado 
el diseño al aparejador municipal José 
A. Gómez Sanjuán, el cual eligió un 
modelo de planta hiperbólica, con una 
amplia fachada abierta al interior con 
diversas puertas batientes al efecto de 
permitir una masiva participación de 
fieles y una iluminación radiante, real y 
simbólica, hacia el altar. Hoy en día hay 
asientos en forma de bancos, pero el 
proyecto se pensó sin ningún tipo de 
asientos, para permitir una integración 
mejor del fiel en torno al altar central. 
Al ser una capilla básicamente para los 
meses de verano se pensó su reducción 
al mínimo para dar protagonismo 
al exterior, como prolongación sin 
obstáculos de visión. 
Una de las singularidades de la misma 
radica en que su encargo coincidió 
con las nuevas directrices litúrgicas 

establecidas por el Concilio Vaticano 
II que obligaron a cambiar parte de su 
diseño de manera rápida para adaptarlo, 
por exigencias episcopales, a los nuevos 
cánones y que por cuestión de fechas 
lo podemos considerar como el primer 
templo post-conciliar de España.
La nueva capilla fue bendecida el 
domingo 22 de agosto del año 1965 
sin estar del todo finalizada ya que 
unos días antes, la furgoneta DKW 
que transportaba el material para 
su remate sufrió un incendio, 
perdiéndose la totalidad del material. 
El día de la inauguración se celebró 
la primera misa solemne a las 10 y 
media de la mañana oficiada por el 
reverendo arcipreste Álvaro Capdevila 
con la presencia del alcalde Francisco 
Balada y el Consejo Local Municipal. 
Terminado el acto se celebró una 
procesión, se dispararon tracas y 
cohetes y por la tarde se celebró una 

fiesta infantil, nombrándose a los 
primeros mayorales Jacinto Nicolau, 
Agustín Ávila, José Adell, Ángel 
Callau, Francisco Fonollosa y Felipe 
Landete. 
El presupuesto para la construcción 
de la nueva capilla ascendió a 
207.829,23 pesetas. Los gastos de la 
misma fueron costeados en buena 
parte por los donativos de los fieles, 
tanto de la ciudad, vecinos de las 
Partidas y veraneantes, gestionados 
por la Junta creada a tal efecto.
Obviando los aspectos constructivos 
propiamente dichos, destacar que 
se utilizó madera de Flandes en las 
puertas, de dos hojas con postigos y 
españoleta, con decoración sencilla; 
pintura al aceite a dos manos en la 
carpintería y de plástico en los muros 
y techo, una instalación eléctrica 
de 40 W. y 100 W. fluorescente e 
incandescente y vidrieras coloreadas.

La ermita de San Roque de Vinaròs: En su 50 aniversario Alfredo Gómez Acebes

Desde estas lineas 
queremos agradecer 
la disponibilidad de 
Nathalia Paolini, por 
hacer posible el  taller 
de teatro para 
iniciados  y el  taller 
de Teatro para 
bailarines  que se han 
llevado a cabo en el 
gimnasio  Gentsana 
y en el Auditorio de 

Vinarós, dentro de la 
programación a la llum 
de la lluna.
También agradecer 
la participación de 
los "artistas" que han 
querido beneficiarse 
de sus innovadoras y 
motivadoras técnicas.
Todos nos hemos 
quedado con ganas de 
más, vamos a por ello.

Agradecimiento

L'Aplec. Cultura, Música, tradicions... 
vida.
Passat dissabte 25 de Juliol, a les 
18:30h, la Muixeranga de Vinaròs 
tornava a el que va ser i és un aplec ple 
de cultura, tradicions, música, humor... 
el millore't de la terra.
Un dia de companyerisme, de festa, 
de reptes.... i d'estretir llaços, ja que la 

Muixeranga va compartir posada en 
escena amb la Conlloga de Castelló.
En aquest cas, la associació 
vinarossenca va realitzar: el Passeig de 
Gegantets, l'aixecat, la Marieta, el Banc, 
Pinet Doble i la Senia. En quant al Pinet 
Doble, és el primer que es realitza de la 
temporada i el segon de la història de 
la Muixeranga de VInaròs.

El passat dijous 23 de juliol, la 
Muixeranga de Vinaròs, dins de les 
activitats de a la Llum de la Lluna del 
Festival Mediterrani d'Arts Escèniques, 
musicals, visuals i literàries, va realitzar 
aquesta actuació. Un espectacle 
dissenyat especialment per a aquesta 
ocasió.
Una actuació especial, emotiva i molt 
participativa, amb una gran afluència 
de públic valent que en acabar 
l'actuació es quedaren per poder 
provar que es sent quan t'apropes a la 
lluna i als estels.
Per a la Muixeranga també va ser una 
actuació important, per a molts dels 

seus nous membres va ser la seua 
primera actuació després de tants 
assajos.
Les figures que va realitzar la associació, 
en aquest cas, van ser : Castell, Base de 
la Torre, Marieta, Banc, Aixecat. I com a 
novetat van realitzar el Primer Passeig 
de Gegantets Musical i segon Retaule 
de la Muixeranga de Vinaròs.
Tots els components volem donar les 
gràcies a l'Ajuntament de Vinaròs, als 
voluntaris del Festival mediterrani, a 
la brigada de l'Ajuntament, als músics 
que ens van acompanyar i també als 
nostres Muixeranguers per la bona 
feina feta.

Aplec dels Ports, CINCTORRES 2015

"Arran de lluna, acaronant els estels"
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L'Arxiu Històric Municipal, ubicat 
a la Casa de la Cultura, comptarà 
amb nou horari fix d'atenció al 
públic. La legislació marca que 
aquest tipus d'instal·lacions 
han de tenir un mínim de 10 
hores setmanals d'obertura al 
públic. L'Arxiu ha estat tancat des 
del passat dia 20 de juliol, per 
descans estival, però a partir del 
pròxim 3 d'agost obrirà ja amb el 
nou horari: de 9.00 a 13.00 hores, 
de dilluns a divendres.
El regidor de Cultura, Marc Albella, 
explicava que "amb un horari 

d'obertura establert, facilitem la 
tasca d'investigadors i interessats 
en la consulta de l'Arxiu i 
incentivem així l'estudi sobre 
aspectes històrics de Vinaròs". 
L'alcalde, Enric Pla, i el regidor 
de Cultura visitaven recentment 
l'Arxiu on es reunien amb l'arxiver 
municipal, Sergio Urzainqui, 
per tal de recollir les possibles 
millores i actuacions a realitzar. 
Albella explicava que "l'ampliació 
de les instal·lacions és una de les 
qüestions que tractem però s'ha 
d'estudiar amb deteniment".

Nou horari
A partir del pròxim 3 d'agost l’arxiu obrirà de 9.00 a 13.00 
hores, de dilluns a divendres

L'Arxiu Històric Municipal estableix un horari fix d'atenció al públic
Redacció

Un total de 1155 espectadors han vist les 12 obres 
finalistes de la XIV edició del Cicle de Curtmetratges 
Austí Comes al JJ Cinema durant els tres dies de 
projeccions. El primer dia van ser 383 les persones 
que van presenciar els quatre primers curts 
finalistes, el segon dia en van acudir 366 i el tercer 
día 406 persones. L’any passat van ser 999 les 
persones que van presenciar, també al JJ Cinema, 
les obres escollides com a finalistes. 
La Macedònia de curts va tindre lloc el 30 de juliol, i 
els premis del jurat i del públic es lliuraran a l’auditori 
Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs el dia 1 
d’agost a les 22 hores.

El cicle de curtmetratges Agustí Comes bat rècords 
d’espectadors en la projecció de les obres finalistes

Redacció

Dissabte 25 de juliol a les 19.30 hores a la placeta 
de la Mare de Déu de L’Avellà va celebrar-se el VIII 
Concert d’estiu a l’Avellà, amb la participación de 
l’Orfeó Vinarossenc, la Coral Vicent Ripollés de 
Castelló i el Cor de Catí Verge de L’Avellà. Dirigit per 
Carlos Vives i Agustín Casanova, l’Orfeó Vinarossenc 
va interpretar ‘Ojos de España’, de Bert Kaempfert, 
‘Perfidia’, de A.Domínguez, ‘El Moliner del Freser’, de 
Manuel Oltra i ‘Brindis’, de Mozart.

L’Orfeó Vinarossenc, al VIII Concert d’estiu a l’Avellà
Redacció

La organització del cicle, satisfeta. Més d'un miler d'espectadors van presenciar els curts finalistes. Els premis es lliuraran 
a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs el dia 1 d’agost a les 22 hores.

L'Orfeó Vinarossenc, durant la seua actuació

Cachorros en adopción

Se busca un hogar para estos dos 
perritos que estaban en el río 
abandonados y deshidratados. Son muy 
buenos y cariñosos. Si estás interesado, 
ponte en contacto al tlf: 616 18 40 85. 
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del 23 al 26 de juliol 2015 
Vinaròs

Vinaròs es va vestir de blanc, del 23 al 26 de juliol, 
per celebrar el festival mediterrani d'arts escèniques, 
musicals, visuals i literàries A la llum de la lluna.
La programació es componia d'un total de 44 actes 
d'índole molt diversa: poesia, música, exposicions, 
presentacions de llibres, animació infantil, tallers, 
espectacles de dansa, trobades de dracs, circ, etc. 
El regidor de Cultura de Vinaròs, Marc Albella, en 
la seua valoració del festival ha destacat "la gran 
afluència de públic, sobretot el dissabte 25, i la creixent 
acceptació d'espectacles de carrer com La Mar de 
Circ". De fet, segons ha anunciat l'edil, per a la propera 

edició es potenciaran nous actes a la via urbana com 
actuacions de teatre, aprofitant la tradició teatral 
existent a Vinaròs, amb l'Aula Municipal de Teatre, i 
en altres municipis de la comarca que compten amb 
companyies, com Benicarló, Càlig o Traiguera.
Albella ha subratllat també l'impacte i notable 
participació del I Concurs de Graffiti Llagostígraf, 
que ha suposat revitalitzar un espai urbà que es 
trobava degradat, a l'Avinguda Febrer de la Torre i 
parc de Foret, així com la utilització de l'Ermita de la 
Misericòrdia com a privilegiat entorn per acollir actes 
culturals, com la projecció del curt Blink o el concert 
de música barroca que tancaven el festival.

D'altra banda, des de la Regidoria de Cultura es 
planteja donar un nou impuls al festival -conegut 
com 'A la llum de la lluna' fins aquest any- canviant 
la seua nomenclatura i apostant per una nova imatge 
corporativa. Albella plantejava "la convocatòria d'un 
concurs del que puga sortir el disseny definitiu que 
identifique i definisca aquesta cita cultural, sempre 
lligant a Vinaròs amb l'art i la Mediterrània".
Per finalitzar, Albella destacava "l'absència total 
d'incidents, tan sols es va haver de suspendre un acte 
a causa de la pluja" i va agrair la col·laboració dels 
voluntaris i de les entitats, establiments i particulars 
que han participat. 

Festival mediterrani d'arts escèniques, musicals, visuals i literàries

Presentació del llibre ‘Temblores para una 
República, España año 2010’, de Juanma Velasco

Exposició de còmics de Batman de Diego 
Latorre, a l’auditori municipal

El Festival  es va iniciar amb una acampada 
nocturna al Campus d’Estiu L’Illa, amb 
observació de les constel·lacions

Música ambiental a càrrec de Phanktom 
Cuarentayocho a la terrassa del Mandràgora

Concert de la banda juvenil i infantil de la Societat Musical La Alianza

A la urbanització Vinaròs Plaza va tindre lloc el Llagostigraf, el primer concurs de grafitis i fotografía, 
amb decoració de murals. Una idea original de ‘Chile’. Els guanyadors del concurs van ser Txus, de 
Vinaròs, Napol, de València i Dean, de Burriana 

El passeig marítim va ser escenari del IV Festival Internacional de Circ i Teatre de Carrer La Mar de 
Circ, esta vegada amb l’actuació de la compañía Les Bleus de Travail amb l’obra ‘Viatge de noces’

Correfoc a càrrec de Fotem-li foc d’Alcanar, 
al carrer Socors

1 agost de 2015

Música a Vinomio
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Inauguració de l’exposició de fotografíes Els Conceptes de José Conceptes

Cercavila a càrrec de Batucada Esmuvi A la Fundació Caixa Vinaròs va tindre lloc la presentació de l’assaig biogràfic de Carles 
Santos, editat per Onada Edicions i obra de la periodista i escriptora Alícia Coscollano. La 
presentació va concloure amb una interpretació musical de Carles Santos i Inès Borràs.

Concert de música sacra a càrec de Ravi al santuari de la Misericòrdia

Dentro del programa de actos 
del “Festival mediterrani d´arts 
escèniques, musicals, visuals 
i literàries”, el pasado sábado 
día 25 se celebró un concierto 
de la “Coral García Julbe”, bajo 
la dirección de Rossend Aymí i 
Escolá y en el marco de la Plaza 
de la Comunión, junto al pasaje 
de la Capilla de La Arciprestal 
de La Asunción.
Presentó el concierto el 
componente de la coral 
Enric Melià i Fortuna, el cual 
aparte de cantar acompañó 
al piano-órgano a su coral en 
algunas de las piezas que nos 
interpretaron. En esta ocasión 
la coral estuvo compuesta 
por 13 voces masculinas y 19 
de femeninas, aparte de su 
director.
El programa escogido por el 
maestro-director Rossend 
Aymí, fue variopinto y lleno 
de matices, interpretando 
variadas obras de género y 
estilo diferentes. Pudimos 
escuchar desde música del 
renacimiento (s. XVI), también 
del s. XIX, barroca, andaluza y 
moderna. Aquí les detallamos 

el programa que nos ofrecieron:
Programa:
1. No saps pas com em lliga,  de 
Johan Steuerlein
2. Per tu jo cantaria, de Meystre / 
Willisegger
2. Bella, de vós som amorós 
anònim del S. XVI
4. Una benedicció irlandesa de 
James E. Moore
5. Èxode d'Ernest Gold
6. Moon river d'Henry Mancini
7. El cant de l'alosa de Fèlix 
Mendelssohn
8. Cantata 147 e J. S. Bach
9. Cantique de Jean Racine de 
Gabriel Fauré
10. Scarborough Fair 
harmonitzada per Tomàs Grau
11. Seguidillas en eco anònim del 
S. XVII
12. Hallelujah de Leonard Cohen
En una cálida noche y a 
las 22,30 que se inició el 
concierto, pudimos disfrutar 
de estas bellas piezas con una  
buena interpretación de la 
coral, dirigida por su director 
titular Rossend Aymí i Escolá.
Mis felicitaciones a la coral y 
director por su actuación e 
interpretación.

Concierto de la “Coral Garcia Julbe”
Salvador Quinzá Macip

Concert de l’Orfeó Vinarossenc

1 agost de 2015

Concert de la Jove Orquestra de La Alianza
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del 23 al 26 de juliol 2015 
Vinaròs

Presentació del llibre Erotizhadas, amb lectures poètiques per Lluïsa Lladó i Rosario Raro, a l’Espai Mariola Nos

Presentació del llibre autobiogràfic de Manuel Carrasco, a la biblioteca municipal

Inauguració de l'exposició 'Arts i oficis mariners a Vinaròs' de José Gilabert a la capella de Santa Victòria

Cercavila dels nanos i gegants i els seus joglars pels carrers del centre de la ciutat

Diumenge 26 de juliol, la Taverna Pirata de Vinaròs es va convertir en un 
cau de poesia amb la paraula de Patrici Gil I Alicia Coscollano i la música a 
la guitarra d’Enrique Cornellles.
Poemes com “La Pastora”, “Setge” per part de Patrici o “De sobte ja no hi 
eres” o “La por” per part d’Alicia van entusiasmar al públic assistent.

Manifiesto mi gratitud y agradecimiento a todas aquellas personas que por primera vez, en la presentación de un libro, 
abarrotaron el salón de actos de nuestra Biblioteca Municipal. 
Muy en particular, a quienes sin tener vinculación relevante con el contenido del libro, pudieron estar presentes, gracias a la 
generosidad y sacrificio al ceder su puesto parte de los más allegados al entorno del autor, por su cortés y discreta ausencia, ya 
que, de no haber tenido tal alarde de solidaridad, se nos hubiese hecho pequeño el local en detrimento para todos.
Mi más sincero reconocimiento a todos.  
Manuel Carrasco

1 agost de 2015

Agradecimiento
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

LA SUPRESSIÓ DE LA ZONA TARONJA

El Ministerio de Fomento está invirtiendo casi 50 millones de euros en la variante 
de la N-340 desde Vinaròs a Peñíscola. Por ello desde la Diputación de Castellón 
se trabaja ya en un bulevard acordado con los tres ayuntamientos para que la 

actual N-340 sea un nuevo espacio para disfrute de todos los ciudadanos. Juan Bautista Juan, 
actual diputado de Carreteras de la Diputación, propuso este proyecto siendo alcalde y ahora 
sigue trabajando para que se convierta en una realidad. Seguimos trabajando. Nuestra ilusión 
por mejorar Vinaròs continua intacta.

Seguimos trabajando por Vinaròs desde la oposición

Aquestes últimes setmanes 
s'han succeït varies reunions 
de l'Alcalde i el regidor 
d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme amb la empresa 
PAVAPARK MOVILIDAD, SL, 

adjudicàtaria de la concessió de la gestió dels 
aparcaments soterrats i dels apacarcaments 
regulats a la via pública.
La finaliat de les reunions ha estat la supressió 
de les ZONES TARONGES, emplaçades al voltant 
de zones urbanes sense cap interés turístic, 
amb un únic fi recaptatori. El rebuig dels veïns 
ha estat constant aquest últims dos anys, sense 
cap interés de solució de l'anterior corporació. 
Aquest és un punt comú de l'Acord signat per 
la coalició.
La zona taronja es retallarà en 401 places,  és 
a dir, hi haurà una dismininució del  84% de 
les places de zona taronja regulades al actual 
contracte. Desapareixen les zones taronja de la 
Pl.1er de Maig, i el Ps. Juan Ribera (Mercadona), 
en canvi, es mantindrà la zona del Ps. Fora 
Forat, destinada a ús turístic, per la proximitat 
a la platja.
Un altre punt a tenir en compte són les places 
de zona blava. Desde l'inici del contracte, 
aquestes places, també s'han vist disminuides 
per diferents factors: contenedors soterrats, 

zones de càrrega i descàrrega, concessió de 
terrasses, i la adequació de la nova plaça del 
Convent de st. Francesc. En total s'han perdut 
119 places, una retallada a l'adjudictària del 
contracte del 21,48%
Amb aquesta alarmant disminució de places 
d'explotació, l'Ajuntament es veu obligat 
a restablir part d'aquestes places com a 
compensació o aplicar una reducció del cannon 
anual, per evitar l'incompliment del contracte.
D'altra banda, es continua treballant per 
aconseguir una primera 1/2 hora gratuita als 
aparcaments soterrats, ja que el contracte 
no inclou aquesta prestació. Val a dir que el 
CONTRACTE, supervisat per el PP,  va donar 
el vist i plau a unes condicions econòmiques 
només beneficioses a la empresa adjudicatària. 
El comerços de Vinaròs s'han trobat sols.

TARGETES BLACK
El contracte també reserva 35 places 
per als serveis municiapals a diferents 
aparcaments soterrats. El cos de policia 
té 10 automobils, 1 els sevei d'ajuda a 
domicili, 3 els serveis tècnis i no oblidem 
el cotxe oficial. Resulta incongruent tenir 
una reserva tant alta de places sense 
finalitat de servei públic.
Aleshores, les 30 places reservades d'acord 
al contracte al aparcament de Rio Cuarto, 
es reduiran a 10 per ús exclusiu del cos 
de policia, i de les 10 places en total de 
l'aparcament soterrat del Ps. Colón i de 
la Mera, quedaran reduïdes a 5. Aquestes 
últimes es destinen a ús exclusiu dels 
Serveis Tècnics.
Finalment, l'Ajuntament de Vinaròs 
ha decidit suprimir les preferències 
protocol·làries que tenien els regidors 
de la corporació i no se'ls reservarà un 
espai per aparcar. És a dir, cap regidor 
tindrà dret d'ús de places d'aparcament 
de forma gratuïta, fet habitual a anteriors 
legislatures.  Privilegis ZERO.
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LA VARIANTE DE LA N-340/ COMPRA FINCA CARRER MAJOR   2ª PARTE

En el anterior articulo 
dejamos claro todo lo 
referente al trazado de la 
variante N-340,la parte de 
la compra / expropiación 
o lo que sea es, la clave de 
todo esto.

“lo habían engañado” estas fueron la palabras del ex 
alcalde Moliner en uno de los plenos del 2003 cuando 
salió a la luz pública el expediente de de Justiprecio en 
la que el propietario pide 610 Millones de pesetas.. 

Antecedentes:
El 24/09/99 se propone en Comisión de Urbanismo 
incluir como equipamiento una zona deportiva de 
apoximadamente 100.000 m2 (Votan a favor el PP y se 
abstienen el PVI y el PSOE.
El 25/04/2000 el propietario de la finca en escrito 
dirigido a este Ayuntamiento pide por la finca 150 
Millones de pesetas (en ese preciso instante el precio 
de la finca “en la calle”estaba alrededor de 70 Millones.
El 30/10/2001 El alcalde Moliner pide se valore la finca 
y l arquitecto Municipal informa por 85 Millones de 
pesetas.
El 13/11/2001 Entra  en vigor el Plan General de 
Ordenación Urbana
El 21/12/2001 Otro informe del arquitecto dice así 
“se trata de la única finca apta en el municipio para 
albergar dicha actuación” y que al amparo de lo 
anterior se manifiesta inviable la concurrencia en la 
oferta con otras fincas del municipio”
El 28/01/2002 o sea algo mas de un mes  después del 
primero otro informe técnico a petición del ex alcalde 
del PP viene a informar que el valor de la finca es ahora 
de 70 Millones de pesetas.

12/02/2002 Se lleva a pleno y se acuerda la 
expropiación por los 70 Millones de pesetas.
El 01/10/2002 el propietario rechaza la valoración del 
ayuntamiento y pide que su propuesta se remita al 
Jurado Provincial de Expropiación y pide por la finca 
610 Millones de pesetas
El 10/09/2002 El Pleno Municipal desestima la 
oferta del propietario de 610 Millones y estima la del 
ayuntamiento por 70 Millones
El 14/04/2003  Se efectúa el acta de ocupación  de la 
finca.
El 16/04/2003  El Alcalde declara a los medios de 
comunicación “Mediterráneo” 
“La adquisición ha sido posible tras un proceso 
de negociación con el propietario que en un 
principio se había acogido al sistema de tasación 
de justiprecio para que se valorara su propiedad 
Moliner dijo de no haber llegado a un acuerdo 
se hubiera tenido que acoger a un proceso 
judicial” En ese preciso momento y un mes vista 
de las Elecciones, sabedor de que tiene un proceso 
abierto por el propietario de 610 Millones de pesetas, 
Miente a la opinión publica para intentar ganar las 
elecciones.
El 25/05/2003 se efectúan las Elecciones Municipales 
y el PP es desalojado del gobierno de Vinaros.
El 16/06/2003 Toma posesión la nueva Corporación 
Municipal con Javier Balada de Alcalde.
Posteriormente el Jurado de Expropiación desechó 
por una parte la propuesta del Ayuntamiento de 
70 Millones y también la del propietario de 610 
Millones y estableció un valor de 274 Millones. 
El Ayuntamiento recurrió y el Jurado bajo a 247 
Millones,a los que el Ayuntamiento volvió a recurrir 
y esta pendiente de sentencia.

¿Entienden Udes.  porque  tanta movida con el 
trazado de la variante? Cortinas de humo para 
esconder la verdad, una verdad que el PP local 
no puede eludir, lo que tienen que explicar a los 
ciudadanos él porque esta finca precisamente, él 
porque de este turbio proceso, qué en Semanario 
Vinaros de fecha 11/12/2004 describía Jose Miguel 
May ya denunciaba con minuciosidad.
Desde luego no nos creemos aquella frase del pleno 
que el exalcalde admitió “ que lo engañaron”, 
Jacinto Moliner, no es un tonto, tampoco un ingenuo, 
todo lo expuesto tiene otro nombre.

PD
Han pasado casi diceseis años del inicio de este 
proceso, hace menos de quince dìas el pleno del 
ayuntamiento aprobò  solicitar una petición de 
prestamo para pagar esta sentencia y otra mas que 
nos a caido ahora, una mas de las tantas que han 
lastrado los bolsillos de los contribuyentes,a los 
gobiernos del PSOE-PVI 2003-2011, al gobierno 
del PP 2011-2015 y lastrarà el actual y sucesivos 
gobiernos.
Es muy difícil de explicar que algo que esta a la venta 
por 70 millones de pesetas acabe costando a las 
arcas publicas 359 millones, entre lo pagado en 2003 
lo que se và a pagar ahora mas intereses, todo por 
una finca que esta atravesada por la variante de la 
N-340
Copia de toda la documentación necesaria para este 
articulo esta a disposición de quien la quiera ver. 
El ciudadano pide trasparencia y esto acabado el 
proceso, es la verdad con documentos.
Entre 29000 ciudadados de Vinaros ¿existe uno solo 
de ellos que quiera verificar esta verdad?.
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LA BIBLIOPLATJA DEL FORTÍ

Art. 1. Naturalesa i principis........
L’activitat del setmanari es regirà pels principis 
d’igualtat, llibertat, democràcia i pluralisme 
polític...
Art. 5. Òrgans.
1. El funcionament del setmanari s’estructurarà 
d’acord amb el següent organigrama:
a) Director/a. b) Cap de Redacció. c) Col·laboradors.
 d) Consell de Redacció. El Consell de Redacció 
Estarà integrat per les següents
persones:
• El/la director/a
• Un/a representant de cada un dels grups 
municipals amb representació a l’Ajuntament, 
que no sigue regidor.
• el/la Cap de redacció.

El Consell de Redacció supervisarà l’acompliment 
del reglament del setmanari. .....
Art. 6. Rebuda d’originals
2. Els articles d’opinió dels partits polítics amb 
representació municipal, en l’espai reservat a 
l’efecte, no podran ser modificats pel Consell 
de Redacció. Aquests partits polítics seran 
exclusivament responsables del contingut 
dels articles.....
Art. 7. Publicació d’originals.
1. Articles d’opinió
1.- Partits polítics amb representació municipal. 
Els partits polítics amb representació municipal 
disposaran lliurement d’un espai fixat per la 
Direcció i que s’ajustarà proporcionalment a 
la seua representació en el Plenari.......

Donat el posicionament de l’actual alcalde/director del setmanari en 
les reunions del Consell de Redacció voldríem recordar-li que hi ha 
la possibilitat de modificar-lo, mentre però, li volem recordar alguns 
articles del vigent.... 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SETMANARI VINARÒS

La biblioplatja, es va emplaçar  per primera vegada 
a la platja del Fortí, l’estiu del 2008. Encara que la 
infraestructura utilitzada va ser molt senzilla, ja es 
va oferir per primera volta un programa  molt ampli 
d’activitats d’oci i culturals. L’any següent es van 
incorporar novetats, intriduïnt material bibliogràfic, 
per poder fer prèstecs manuals  i també es van 
incloure en la programació estiuenca noves activitats 
orientades als adults.
Les regidories de Turisme i Cultura, encapçalades 
per dos regidores del PVI, apostarem pero 
oferir el servei de biblioplatja a Vinaròs.Estavem 
convencudes que aquest espai recreatiu i cultural, 
a més de complementar l’oferta de sol i platja del  
nostre municipi, tenia com a objectius fonamentals: 
promoure la lectura, donar a conéixer els serveis 
de la Biblioteca i informar de totes les activitats 
organitzades en la nostra ciutat. 
Cada volta és mes sovint que els ajuntaments de 
ciutats costaneres,  aposten per portar la cultura, 
l’entreteniment i l´oci a la platja, perquè esl turistes 

(estiuejants) / usuaris d’aquestes biblioplatges, 
tinguen accés a elles sense excusa. Un clar missatge, 
la intenció és apropar-los a la lectura. 
Aquest projecte que es va iniciar ja fa uns anys, ara 
es troba consolidat, perquè els diversos equips 
de govern que ens han precedit, l’han continuat. 
Per això ens sentim molt, molt satisfets de la tasca 
realitzada, va ser tot un encert. Ho podem afirmar 
perquè   l’article publicat per Julian Marquina 
(julianmarquina.es) del  8 de juliol del 2015, titulat 
“Muchas playas quieren biblioplayas pero pocos las 
consiguen”, fa una ressenya molt amplia  de la nostra 
biblioplatja, juntament amb altres d’ altres països.
Volem finalitzar l’escrit d’aquesta setmana 
manifestant el nostre condol a la familia Franco, per la 
mort de Sr. Luis Franco, l’últim alcalde del franquisme 
i el primer de la pre-democràcia. Discrepem en el nou 
equip de govern, de no accedir al  minut de silenci, 
sol.licitat en el ple ordinari, perquè pensem que es 
mereix el respecte i el reconeixement institucional 
de l’ajuntament que ell va presidir.
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

L'Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, amb tot el respecte...

Visita dels parlamentaris a les Corts Valencianes del grup Podem

El passat divendres la comarca del Baix 
Maestrat i en concret Vinaròs vam rebre 
la visita de dos dels parlamentaris de 
Podem, Cèsar Giménez i David Torres. 
La visita emmarcada dins de la fase de 

diagnòstic que estan portant a terme els parlamentaris 
per tot el territori valencià, els va poder aportar i fer 
arribar a estàncies autonòmiques problemes que sofrim 
a la comarca. Problemes i mancances com la falta de 
comunicacions dignes ja siga via tren o per carretera, 
també problemes com l'abocador de Cervera, les 
amenaces de fractura hidràulica que vam patir a les 
nostres comarques, així com el cas del projecte Castor.

Aquesta visita va ser aprofitada per portar les 
reivindicacions que durant molts d'anys i no tants, 
porten treballant associacions i plataformes com la PAH 
o Migjorn. Reivindicacions com la sanitat de qualitat a 
la nostra comarca, les comunicacions, la construcció del 
CEIP Jaume I, entre altres.
Aprofitant la visita aquests també van poder parlar en 
part de les candidatures sorgides de Podem, La Roca de 
Peníscola i Tots i Totes SOM Vinaròs, i aquestes també els 
van traslladar aquelles mancances i problemàtiques que 
han detectat a la comarca.
Aquest treball de camp i de proximitat és el que fa 
percebre diferencies en les formes de fer política,  els 

parlamentaris no van venir a «fer-se la foto», van venir 
llibreta en mà a recollir tot allò que els vam poder fer 
arribar, van venir per feina, van venir a conèixer i recollir 
informació de tot allò que esta en mans d'una generalitat 
que fins ara ens ha tingut semi-oblidats i que esperem 
que amb aquests canvis que ara venen no s'obliden del 
nord.
Des del cercle Podem Vinaròs, desitgem a aquests 
parlamentaris i a tots aquells que alcen la veu que no 
desisteixin, que no es rendeixin, que l'hivern ha sigut 
llarg però sembla que la primavera s'arrima. És bo saber i 
tindre molt present que contem amb veu dins del Palau 
de Benicarló.

EXPOSA: 

El que ens volen imposar és una cosa i el que la gent 
utilitza és un altra. La qüestió de quin és el nom que li 
correspon a la plaça que hi ha al costat de la plaça de 
bous ha estat un contra sentit des de que li van voler 
implantar un nom que no era el més adient.
Res més lluny del nostre pensament és eliminar ni 
vilipendiar aquest nom. La nostra proposta va de cara 
a tornar una identitat al dit espai on, des del primer 
dia tothom tenia clar el nom que se li hauria de posar.

Ni llevem identitats ni la posem, ni anem a fer 
campanya de cap tipus, senzillament venim a proposar 
allò que s’assumeix popularment alhora que li dona 
valor i propaganda al nostre apreciat crustaci, famós 
en el món sencer. Siguem sincers i diguem clarament 
que queda millor Plaça del Llagostí, doncs en hi ha  un 
de gegant al bell mig i que li dona nom i sentit.
Segur que vinarossencs i visitants assumiran de bon 
grat el canvi donat que la referencia és evident i en cap 
moment queda menyspreat el nom que actualment 
gaudeix. 

SOL·LICITA 
Que per l’argumentació referida siga canviat el nom 
de la plaça d’Espanya per la denominació que tothom 
la coneix: PLAÇA DE LLAGOSTÍ.
De passada també podrien arreglar les rajoles que 
estan trencades.

Vinaròs, 29 de juliol de 2015

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNÍFIC 
AJUNTAMENT DE VINARÒS.

Conociendo a Podemos

Los charcos del alcalde… inesperado

En el Diariet del pasado 25 
de Julio, se publicaba un 
artículo de Podemos (Tots i 
totes som Vinaròs), en el que 

indicaban que el PP y sus acólitos “seguían dando la 
tabarra y calumniando sobre los sueldos municipales”. 
VOX Vinaròs no es acólito de nadie y sigue dando la 
tabarra sobre un hecho que es real y comprobable  
haciendo unas operaciones matemáticas.  A los Sres. 
de Podemos les recordaré las declaraciones de su líder 
Pablo Iglesias prometiendo que ningún cargo electo 
de esta formación cobraría más de 1.930 euros al mes, 
pero claro, ustedes no se dan por aludidos y hacen 
oídos sordos.
Les damos la razón al criticar la corrupción del PP en 
general  y del PP valenciano en particular. Sin embargo, 

es de todos sabido que él partido que más imputados 
tiene y que más millones de las arcas públicas ha 
robado, es uno de sus socios, el PSOE. Fue el PSOE que 
llevo a la ciudad de Vinaròs a un endeudamiento tal, 
que tuvo que ser intervenida, y a pesar de todo esto y 
mucho más que no nos cabe en este escrito, ustedes 
han pactado con ellos y los han hecho socios de 
gobierno.  Como dice el refranero español:  Dios  los  
cría  y ellos se juntan.
 Desde luego que es un escándalo económico, político y 
moral que la diputación de Castellón pague los asesores 
del PP para hacer oposición, lo mismo que lo que Vds.  
denominan  “normalizar la situación económica de los 
que trabajan por el pueblo en él ayuntamiento”,  que 
no ha sido otra cosa que dar un sueldo a personas que 
no están capacitadas para ocupar una concejalía, o lo 

mismo que ocurre con los eurodiputados de Podemos 
, pues es el partido español con más asesores, casi el 
doble que el resto.
VOX se pregunta qué clase de agrupación es Podemos, 
cuando les vemos declarar que la bandera de España 
no les representa. Entonces, ¿cómo van a representar 
Vds.  a  los españoles?  O cuando se niegan a firmar 
un pacto de estado para la lucha contra el terrorismo 
yihadista estando toda Europa en alerta por el peligro  
que representa, (España por desgracia ya tiene 
experiencia). Señores,  se trata de colaborar  para 
proteger a los ciudadanos de las acciones de grupos 
fanáticos y extremistas, y ningún partido, gobierne o 
no,  puede estar en contra de esto, excepto aquellos 
partidos compuestos por gente tan fanática como 
ellos.

Digámoslo claro. Cuando Enric Pla 
aceptó ser cabeza de lista su idea 
era obtener dos o tres concejales, 
ser apoyo pero no alcalde en un 
gobierno de izquierdas y poder estar 

durante cuatro años ofreciendo sermones y lecciones 
sobre lo mala que es la casta y lo buenos que son él y 
los suyos. Pero la catastrófica candidatura socialista 
le llevó a obtener cinco concejales y convertirse en 
alcalde. Y ahí han empezado los charcos del alcalde 
que no quería serlo.
Un alcalde de Vinaròs debe serlo las 24 horas y por 
ello necesitó doblarse el sueldo respecto a Juan 
Bautista Juan y ofrecerles hasta cinco dedicaciones 
parciales a sus compañeros de viaje. Después lo 
explicó como un logro de izquierdas otorgar un 

salario a quien ha sido incapaz de ganárselo fuera 
de la política.
Los siguientes charcos han sido el electrosplash, 
los toros, el ruido, el desplante al alcalde Luis 
Franco negando el minuto de silencio en el pleno 
y una supuesta auditoria pública realizada por 
amiguetes del alcalde y fuera del control de los 
técnicos municipales, no sea caso que los datos 
que aparezcan no sean del agrado de quien ha 
encargado la auditoria. 
Con el electrosplash el alcalde quiere complacer a 
sus amigos de Migjorn y cargárselo pero su concejal 
de cultura habla del festival y lo pone por las nubes y 
ahora no saben qué hacer. Los jóvenes apuestan por 
el festival y el alcalde, que dice que escucha siempre, 
no lo quiere. ¿Le podrá más la cabeza o el corazón?

Y todo esto pasa porque falta un programa de 
gobierno y porque da la sensación que algunos 
concejales han llegado al ayuntamiento pensando 
que eso es el comedor de su casa donde ellos mandan 
y los funcionarios obedecen. Nadie les ha explicado 
que los funcionarios no están para obedecer sino 
para garantizar la legalidad, o al menos advertir de 
ella, a los políticos de turno con demasiadas ansias 
de destrozar todo lo anterior para convertirse ellos 
en los reyes del mambo.
El alcalde tiene mucho trabajo por delante, sobre 
todo para poner orden en su equipo donde da la 
sensación que cada concejal tira hacia un lado. 
Mientras la ciudad está parada lo importante para 
los concejales gobernantes es aparentar en las redes 
sociales. Y ni eso están consiguiendo.

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com
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Dime de qué presumes y te dire de qué aconteces (popurrí) Antonio Najar

Sense pressa però sense pausa Manuel Villalta

En Vinaròs los partidos políticos y los partidillos 
politizados, que en las, últimamente, habidas elecciones 
municipales salieran de las urnas por la puerta chica, se 
reunieran en cónclave para echar cuentas; qué gastos 
les había supuesto las mencionadas elecciones. Y, ya de 
paso, repartirse de antemano los pingües beneficios 
que esperaran optener del equipo de gobierno que en 
los despachos votaran, eligieran e impusieran. En esos 
esperanzadores menesteres se encontraran los alegres 
perdedores de las ya mencionadas elecciones, cuando 
les cambiara el color de la faz, que pasara del rojo 
chillón al pálido blancucho. Y es que por mucho que 

se rascaran los bolsillos ninguno de ellos dispusiera 
de democracia cualitativa. Por lo que el equipo de 
gobierno de marras estubiera, democráticamente, 
basado en la legalidad, si, pero no en la calidad. 
Y, empíricamente, todos los equipos de gobierno 
basados en la cantidad (en la suma de partidos, unidos 
éstos por intereses partidistas) cuestan mucho y 
rentabilizan poco. Además, que todos los partidos que 
participan en gobiernos de coalición terminan como 
siempre vienen terminando las IZQUIERDAS UNIDAS… 
por los pelos, que siempre terminan a la greña.
Los vinarocenses partidos perdedores en las, 

últimamente, habidas elecciones municipales ante 
el miedo de que su costoso gobierno de cualición 
les dejara con una mano atrás y con otro alante, se 
reunieran en asamblea populista o, si se prefiere, 
en un quelarre político, y decidiesen autorizar a su 
equipo de gobierno a que éste en lugar de dar un 
palo al agua, diera un sablazo a las arcas municipales, 
y que se aumentara, sustacialmente el honorario, y 
que, democráticamente, se autoproclamara gobierno 
autárquico, mientras todo ésto se desarrollara, el 
equipo de la oposición permaneciera con la boca 
abierta chupando banquillo.

En Democracia Legalidad es cantidad y Legitimidad es Calidad Arturo Manuel Mota

Que la política es una “profesión” rastrera, llena de 
mentiras o muy desagradecida, lo sabemos los que 
de una u otra manera, hemos estado en ella., pero ha 
existido en los años que llevamos de Democracia, un 
código ético “mas o menos respetado” que es, no entrar 
abiertamente en un revanchismo ideológico. Con la 
formación de los nuevos consistorios, esto se rompe, 
vemos como funcionarios con fecha de caducidad  
(que son los nuevos políticos) anteponen sus ideas 
personales aprovechando el cargo, a los intereses 
comunes sin importarles que están en el sillón con un 
veintitantos por cien de votos (lejos de la mayoría). A las 
personas Agnósticas, Antitaurinos, Independentistas, 
con sentimientos Republicanos... Se les respeta, se 

les tolera y no se les busca problemas, aunque no 
compartamos sus valores. Eso es tolerancia, Civismo 
y Democracia. Que un Alcalde, no asista a una misa o 
procesión venerada por un colectivo (los marineros 
y su Virgen del Carmen), es un incumplimiento de su 
cargo ya que el mismo lleva implícito representar al 
pueblo, (incluso a los que no le han votado) no deja 
de ser una falta de respeto hacia ese colectivo (sepa 
que no esta obligado a comulgar todo el que asiste a 
misa). Que casi a renglón seguido del primer pleno del 
nuevo ayuntamiento  colgaran en el balcón del mismo 
la bandera de l’orgull gay, ¿era en apoyo a ese colectivo 
o un primer aviso de su mandato?, pero por eso, el 
que no lo comparta ¿debería haber dejado de pasar 

por el ayuntamiento esa semana?. Ahí han recibido 
una muestra del alto nivel democrático por parte de 
todos los Vinarossenc. Los toros esa fiesta hasta ahora 
popular: corridas, capeas, bous al carrer, bous a la 
mar....(el actual Alcalde en una entrevista, se declaró 
abiertamente Antitaurino). ¿Se puede ser imparcial 
en la administración de una entidad en la que no se 
cree?. Lo fácil en estos casos, es alegar perdidas para no 
celebrar esos actos. Me temo que con este panorama 
tengan fecha de caducidad en Vinarós, los actos 
taurinos. Hasta ahora lo mas reseñable de su mandato, 
“según la parroquia”, es el haber dejado de pertenecer 
a Podemos y hayan pasado a ser los de Cobremos. 
Atentamente.     

La setmana passada en l'Ajuntament de Vinaròs 
es va fer el ple ordinari del mes de juliol. He de 
reconéixer que quan vaig veure l'orde del dia em 
vats quedar desmoralitzat, ja que el mateix només 
contenia 5 punts de l'orde del dia, ademes amb 
molt poca incidència per a la ciutadania.
El motiu de quedar-me desmoralitzat ademes del 
contingut de els punts de l'orde del dia, és perquè 
en campanya electoral i després de les eleccions 
els tres partits que componen l'equip de govern 
van manifestar en diverses ocasions que a Vinaròs 
havien temes de maxima urgència que soluccionar 
i que seria el primer que tindrien en compte si 
aconseguien el poder, i que serisa el primer a 
executar en el mateix moment de la presa del 
poder.
Bueno pués, després de quasi dos mesos i amb els 
plens ja realitzats, dels temes urgents i necessaris 

no se sap res de res.
Este que escriu entén que com estem en temps de 
vacacions i amb les temperatures tan elevades que 
estem tenint i que cada un ja esta col·locat en el seu 
slló, l' hauran deixat per a temps millors.
També pot ser que que el Sr. alcalde haja traslladat 
els problemes prioritaris als seus companys i 
diputats de Podem en el govern de la Generalitat 
perquè siguen ells qui els soluccionen.
Els diputats autonòmics de Podem, van manifestar 
el dia de la seua visita a Vinaròs que faran més 
assídues les seues visites, i que volen ser els carters 
del poble. Bueno pués, esta bé, però este que escriu 
els demanaria que ademes de voler ser carters que 
algun viatge que vinguen a Vinaròs que vinguen 
com el que són, “diputats autonòmics,” i que porten 
soluccionats alguns dels problemes i necessitats 
tantes vegades reivindicats per a  Vinarós.

En el mateix ple del mes de juliol ja es va poder 
comprovar com el PP pensa seguir en la mateixa 
táctica que ha estat utilitzant durant tot el temps 
en l'oposició la de “assetjament i derrocament.”Si l' 
alcalde seguix eixe joc ja estem veient que els plens 
es convertiran en un monolec de el teu més. I quan 
s' utilitza eixa tàctica s'obliden dels problemes i 
necessitats la ciutadania i del poble.
La ciutadania de Vinaròs durant anys ja ha viscut 
eixa tàctica, i ja hem vists els seus nefastos resultats. 
Ademes d' estar més que farts de la tàctica del el 
teu més, de les discussions,acusacions i insults.
La ciutadania el que vol i necessita són soluccions 
als seus problemes. Tenim un equip de govern que 
ha manifestat per activa i passiva que canviària la 
forma de fer política i de governar, esperem que 
així siga. I per a tal promesa se ´ls demana “pressa 
però sense pausa.”         

Paseo Marítimo

Domingo: de 10 a 16h

Novetat del llibre d’història de Vinaròs
Volum 3 de ‘La Restauració’

Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

A cavall de la Utopia. 
Alcanar (1905-1939), 
Cossetània 2001

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

“El bienni reformador 
a les comarques 
septentrionals de 
Castelló (1931-1933), 
en Castelló al Segle XX, 
Rosa Monlleó (ed.), 
Universitat Jaume I, 
2006

Autoritaris, Catòlics i 
Republicans. Vinaròs 
(1923-1931), 
Universitat Jaume I, 
2009

Agustí Comes Pablo, 
el mestre (1921-2010), 
Amics de Vinaròs, 2011

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1902-1909)

Vinaròs 1902-1909
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Ramon Puig Puigcerver

Josep Fontana deia que hem d’aprendre del passat per 

entendre millor el present i preparar amb encert el camí del futur. 

La frase és preciosa, però amaga una crítica al passat rural i un 

cant a la industrialització. Aprendre del passat vol dir defugir 

la “misèria i ignorància” dels avantpassats i dedicar energies 

a la producció infinita de béns materials a canvi de diners per 

consumir el que nosaltres mateix produïm, la qual cosa en ha 

dut a un present nefast i un futur encara més negre. No té sentit 

estudiar el passat si no ens aporta coneixements i pràctiques 

que ens ajuden a tenir una vida més humana, saludable i 

comunicativa, a veure més clar com volem el present i futur del 

nostre entorn urbà i rural perquè els nostres fills i néts tornen a 

ser persones amb dret a decidir per si mateix i no instruments 

de producció assalariats que es compren, es venen i es llancen 

com una mercaderia més.
En aquest tercer volum comprovarem que el camí dels nostres 

antecessors no anava precisament en aquest sentit. Lluitaren, és 

cert, i ho van fer de la millor manera que sabien, inspirats en les 

arrels populars d’uns temps llunyans en què la unió comunitària 

els donava la força de resoldre problemes. Però l’objectiu de 

la Federació de Societats Obreres vinarossenca no era la vida 

comunitària, sinó defensar-se de l’opressió i explotació d’un 

enemic que ja era totpoderós. Com diu Félix Rodrigo, “Fer front 

en els carrers a les escomeses de la força pública per mantenir 

una vaga, és una innocentada perquè ni dos euros més de jornal, 

ni dos hores menys de jornada, redimeixen els treballadors de 

viure en l’esclavitud assalariada”. L
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PESCA

Andrés Albiol Agulla prima

 RESUM DE LA TOTALITAT DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE JUNY  DEL 2015 ( i III)

Trasmalleros quitando algas de sus redes

   PEIX
 Seitò (Boquerón, Anchoa)           21.134 Kg.
Melva                                                    6
Maira (Mare del lluç)                        471
Escrita (Raya)                                     685
Manta (Batoideo)                                 69
Besuc (Besugo)                                  772
Boga i Xucla (Picarel)                        913
Rallat (Bonito)                                       73
Burros (Gobios)                                     76                     
Caballa                                               2.728
Veta (Cinta)                                          661
Congre (Congrio)                                 695
Gall (Pez de San Pedro)                      278
Orà (Dorada)                                      1.253
Musola (Escualo)                                    31
Móllera (Fanéca)                                  588
Gallineta (Cabracho)                             369                             
Sorell (Jurel)                                       7.355
Esparrall (Raspallón)                          2.451
Palá (Lenguado)                                  251
Sarg (Sargo)                                         84

Lliri (Anjova)                                         354
Llobarro (Lubina)                                 180
Panagal                                                102
Mabre (Herrera)                                   813
Aranya (Salvarriego)                        1.134
Pagel (Breca)                                  14.680
Peluda                                                 602                
Pescadilla (Lluç, Merluza)                  8.306
Rap (Rape)                                        2.834
Aspet (Espetón)                                   936
Rom empetxinat (Rodaballo)                  7
Juriola (Rubio)                                       229
Moll (Salmonete)                                3.309
Morralla (Serrano, etc.)                    2.408
Sardina                                             3.847
Mero                                                       6
Letxa (Pez limón, Serviola))                  64
Bacoreta                                               74
Sorella (Jurel real)                             2.372
Bacaladilla                                         1.413
Llisa (Mújol)                                      16.649
Pagre (Pargo)                                        52

Bis (Estorrnino)                                   1.273                   
Gatet (Pintarroja)                                  187
Roncador                                                  99
Rata (Miracielo)                                       128
Palometa (Palomentón)                           115
Tigre (Lenguado portugués)                     161
Corva (Corvallo)                                      142
Miseria (Gallo)                                        184
Peix de rei (Pejerrey)                            152
Mamona (Brótola de fango)                     88
Saboga (Alosa)                                         42
Déntol (Dentón)                                       61
Chopa                                                      65
Palometa blanca                                     5
Reig (Corvina)                                          10
Morruda (Sargo picudo)                              6
Vidriá (Mojarra)                                        27
Salpa (Salema)                                        57
Rom (Rèmol, Rombo)                              20
Varis (Varios)                                            49
                                                        _______
       Total.............................       104.181

CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                              361
Escamarlà (Cigala, Garagant)               350
Llagostí                                                1.437                   
Galera                                                   495
Llagosta                                                 200
Gamba (Camarón, Quisquilla)                 21
Llomàntol (Bogavante europeo)               11
                                                           ______
   Total...................................         2.872
MOL·LUSCOS:
Calamar                                                 224
Sepió punxa (Choquito)                         191
Canana (Pota, Volador)                         482
Sipia                                                     1.707
Polp roquer (Pulpo roquero)                1.507
P. blanc (P. blanco)                               705
Polpa (P. patudo)                                      11
Cargol (Caracol, Cañailla)                 300
                                                        _____
    Total…………….……..            5.126
Total productivitat…………      112.179

Sigue el caluroso mar veraniego
Las aguas estuvieron estables con flojas corrientes marinas y altas temperaturas que 
propiciaron el poder faenar a diario, para capturar buena variedad de pescados y mariscos. 
Las cotizaciones resultaron aceptables.
La pesca de arrastre ha comenzado el segundo y último mes de veda.
El cerco sigue atrapando peix blau. El lunes una traíña subastó 200 cajas de boquerón (8 Kg./
caja) y 100 de sardina. El martes una llum arribó con 200 cajas de seitó. El miércoles dos barcas 
desembarcaron 400 cajas de ‘oro azul’ y 50 de plateada sardina. Y el jueves dos barcos llevaron 150 
cajas de boquerón. Los barcos eran locales.
La flota artesanal de barquitas trasmalleras, la mitad pesca langostino, sepia, caracol y mabre. Un par 
se dedica al lenguado, rombo, mabre, pagel y corva. Un par opera tras la pescadilla y el salmonete. Y 
tres lo hacen en busca de langosta, bogavante, gallineta, gall, raya, rape y mamona.
El palangre de costa llevó dorado, bacoreta, sorella, dorada, lubina y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo está efectuando buenas pesquerías.

Ecos de ‘Mar’; Espacios marítimos protegidos
Concluidos los trabajos de investigación en aguas españolas del proyecto Life Indemares, el 
Gobierno Español el pasado año propuso a la Unión Europea la protección de 49 espacios marinos, 
que abarcan una superficie de 4,7 millones de hectáreas, de las cuales 14 se hayan en la demarcación 
marina Levantino-Balear. Así, España pasaría de proteger el escaso 1% al 8% de sus aguas, para 
quedarle sólo el 2% para cumplir con su compromiso internacional de cubrir el 10% de sus aguas 
marinas, que fué establecido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas para 
antes del 2020. De esta forma el objetivo es contribuir a salvaguardar los espacios más valiosos y 
protegerlos para el uso sostenible de la biodiversidad de los mares españoles. Por cada euro de 
inversión en estos espacios se consiguen entre 5 y 10 € en beneficios ambientales.
De estas zonas protegidas 39 son llamada Zape para las aves y 10 de Lugares Interés Comunitario 
en donde dicha área tanto aérea como de columna de agua y de los fondos, estarán aisladas de 
la depredación humana, para lugares de cría, alimentación, etc. De éstas últimas áreas marinas 
entraron las Islas Columbretes como ampliación a la ya existente.

En castellà li diuen ‘aguja delgada’, en francès 
‘orphie’, en anglès ‘garfish’ i en alemany ‘Hornhecht’. 
El seu nom científic és Belone belone gracilis. 
Aquests peixos pertanyents a la família dels belònids 
tenen un cos molt allargat i una mica comprimit. El 
seu cap és afilat, amb mandíbules primes formant un 
bec, on la inferior és prominent. En cadascuna hi ha 
una banda de dents petites i aguts, que oscil·len de 
6 a 15 en cada meitat, a més d'una altra sèrie de més 
grans, alts i espaiats. Fins i tot té dentició en el vómer. 
En el primer arc branquial té de 27 a 40 branquiespines. 
Sense bufeta natatoria.
L'aleta dorsal està retardada i oposada a l'anal. 
Les pectorals i ventrals són diminutes. I la cabal és 
aforquillada amb el lòbul inferior més llarg. No té 
pínules.
Corporalment està recobert de petites escates 
cicloidees.
La línia lateral és baixa. 
La seva coloració és blava més fosca en el dors. El ventre 
blanc amb taques groguenques. Posseeix una banda 
blavosa al llarg del cos. La seva lluentor és bastant 
platejada. 
Composició aletes; D 16-19, P 11-13 i A 19-22. 
La seva grandària pot arribar els 70 cm. de llarg i arribar 
a viure més de deu anys. Es reprodueix a la primavera. 
Després de la fresa fixa els ous entre la vegetació i 
objectes flotants. Eclosionen a les cinc setmanes i les 
larves són pelàgiques que s'alimenten del plàncton. 
Després de créixer mengen peixets, cefalòpodes, etc. 
És un peix costaner, diürn, que viu entre aigües i prop 
de la superfície. Gregari. Forma bancs. 
La seva carn és una mica seca i del seu 
esquelet desprèn un tint verd pel fosfat que 
té, però és inofensiu per al consum humà. 
Les seves captures al palangre són molt escasses, a més 
de tenir poc valor comercial.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

Levante

8 agosto 21:00h 

Fín Benéfico: COCEMFE MAESTRAT
Asociación de personas discapacitadas

15 min. antes de la salida de la prueba
Carrera para discapacitados        .
COCEMFE MAESTRAT        l
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Los expresidentes del Vinaròs CF Ximo 
Geira y Agustín Valls convocaron una 
Asamblea Extraordinaria donde se 
creó una Junta Directiva, liderada por 
el propio Geira y donde Valls será su 
mano derecha. Se puso así punto y 
final a dos meses de agonía y donde 
llegó a planear la posibilidad de tener 
que empezar de cero.
De cero no se empezará, pero a partir 
de ahora las cosas van a cambiar. 
La entidad se apretará el cinturón 
en todos los sentidos. Presupuesto 

austero y una plantilla integrada por 
gente joven de la casa, más los que 
quieran continuar en el equipo tras 
tirar del carro la pasada campaña tras 
la fuga de más de la mitad del plantel.
Lo más urgente es nombrar a un 
entrenador que será un hombre 
de la casa, y a partir de ahí acabar 
de cerrar la plantilla y empezar 
la pretemporada porque el 6 de 
septiembre arrancará la competición 
liguera y jugará en casa contra el 
potente Vall de Uxó.

Ximo Geira lidera la nueva junta del Vinaròs CF
El club busca entrenador para concretar cuanto antes la plantilla y comenzar un nuevo curso en Preferente

Vinaròs celebrarà el proper 8 d'agost el II 10K Nocturn 
Llangostí Vinaròs, una cursa popular que ja té 300 ins-
crits –i s’espera arribar a la xifra de 800- amb la qual es 
busca fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania. 
Esta setmana i s'ha donat a conèixer el seu recorregut i 
les restriccions de pas de vehicles:
La zona de Fora Forat (Passeig Fora Forat, Avingudes Me-
diterrani, 29 de setembre, Atlàntic i Cantàbric) romandrà 
totalment tallada al trànsit durant tot el dia 8. Al centre 
de la població, es tallarà el trànsit a partir de les 20.30 
hores, comprenent: la sortida des del Passeig Fora Fo-
rat, l'accés a camí Boverals pel pont de Sant Nicolau, des 
camí Boverals pel pont de Santa Caterina cap a Avg. Le-
opoldo Querol i girant cap al carrer Pont, Plaça Tres Reis, 
carrer Sant 
Cristòfol , Plaça 
Jovellar, carrer 
Socors, car-
rer Arxiprest 
Bono, Avg. País 
Valencià, car-
rer Sant Fran-
cesc, rotonda 
enfront Hotel 
Vinaròs, Avg. 
Febrer de la 
Torre i roton-
da d'accés a la 
costa sud.
La zona centre 
s'obrirà progressivament al trànsit al pas de fi de carrera 
-s'estima mitja hora des de l'inici de la prova- i quedarà 
tancat el pas de vehicles en l'accés a la costa sud i carrer 
Carlos Santos cap a la zona portuària, per l'entrada dels 
corredors al Passeig Blasco Ibáñez.
Des de la Policia Local, s'insistia que durant el temps que 
estiga tancada al trànsit la zona centre, es recomana la 
circulació de vehicles per l'eix central de la població: Av. 
Castelló, Av. Pablo Ruiz Picasso, av. Llibertat, Av . Maria 
Auxiliadora, Av. Barcelona,   parc Catalinetes i Av. 29 de 
setembre. Els vehicles que circulen per la zona centre, 

hauran de dirigir-se a l'encreuament del carrer Raimon 
de Alòs amb el carrer Sant Francesc, on es facilitarà la 
sortida controlada per la Policia Local.
A la costa sud, les avingudes Pablo Béjar i Francisco Baila 
quedaran tallades al trànsit rodat, així com els carrers 
que conflueixen, des de les 21.00 hores fins a la sortida 
de l'últim corredor. Durant el desenvolupament de la 
prova, es podrà accedir a la costa sud des de la carretera 
Nacional 340. A la costa nord, la circulació es desviarà pel 
camí Boverals cap al pont de Sant Nicolau on hi haurà 
un doble sentit de circulació al carril superior del pont, 
donant accés a l'Av. 29 de setembre i parc de les Cata-
linetes. La circulació des de la població cap a la costa 
nord discorrerà per l'eix central de la població. També es 

podrà accedir 
per la Nacional 
340 i vies de 
servei.
La regidora 
d'Esports, Be-
goña López, 
demanava "la 
màxima col-
laboració de 
la ciutadania 
perquè haja els 
menys proble-
mes i, per això, 
informem àm-
pliament i amb 

antelació dels canvis en la circulació que es produiran 
amb motiu de la prova". Des del Consell Municipal d'Es-
ports, el tècnic Nacho Chaler recordava que "enguany 
es realitzarà una volta al circuit, i no dos com l'any pas-
sat, per la qual cosa s'esperen menys problemes pel que 
fa al trànsit". Ja han començat a col·locar senyals indica-
tius per tot el recorregut i, durant aquesta setmana, es 
repartiran cartells informatius. A les pàgines web www.
vinaros.es i www.cmevinaros.es pot descarregar-se el 
traçat del circuit i les instruccions respecte a la circula-
ció de vehicles.

La Regidoria d'Esports i la Policia Local comuniquen els canvis de trànsit 
amb motiu del 10K Nocturn Llangostí de Vinaròs
La prova tindrà lloc el 8 d'agost a partir de les 21.00 hores i es demana la màxima col·laboració ciutadana 

Redacció

L'Ajuntament ha informat del recorregut i els 
talls de trànsit que es produiran

Agustín Valls y Ximo Geira

Ante los 
rumores de las 
últimas horas, 

por la presente se les comunica 
que el primer equipo del 
Vinaròs C.F. militará en Regional 
Preferente y que además de 
la ya formalizada inscripción 
de su equipo juvenil, se está 
trabajando para poder  federar 
asimismo a un equipo cadete, uno 
infantil y uno amateur.
Atte. Ximo Geira.
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KARTING. Karting Club Vinaros

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

El pasado 23 de julio se celebró en Santa 
Magdalena del Pulpis el 1er torneo de 
ajedrez Fiestas Patronales, organizado 
conjuntamente por el Ayuntamiento 
de la población de Santa Magdalena 
del Pulpis en colaboración con el club 
de Alcalà de Xivert y con la ayuda 
del club de ajedrez Ruy López de 
Vinaròs y el de Benicarló. Todo un 
despliegue comarcal con el único fin 
de promocionar el ajedrez.
Se disputó un torneo consistente 
en un sistema suizo a 7 rondas a 5 
minutos finish, con un total de 32 
participantes llegados desde Vinaròs 
hasta Castellón. Con buen ambiente 
y mucho compañerismo, finalmente 

la  clasificación quedó en categoría 
absoluta con la primera posición 
para José Javier Martínez, del club 
Ruy López de Vinaròs, como primer 
clasificado, seguido del también 
vinarocense Ramiro Trujillo, y en 
tercer lugar el jovencísimo jugador 
de Alcalà Marc Lavernia. En categorías 
infantiles, para sub12 el campeón fue 
el vinarocense Pau Morales, seguido 
del castellonense Nicolás Bellón y 
tras él, el jugador de Alcalà Andrés 
Fernández. En sub10 el vencedor fue el 
peñíscolano Elies Alberich, seguido de 
Joan de Gustin y el tercer puesto para 
nuestra gran promesa, Rubén Vinuesa. 
Finalmente la categoría Sub8 la ganó 

el novel vinarocense Xavi Martínez, 
seguido de la jugadora de Alcalà de 
Xivert Elisa Barreda y el benicarlando 
Eric Garcia.
Confiemos que en años venideros se 

pueda volver a disputar una nueva 
edición del recién estrenado torneo de 
fiestas de Santa Magdalena del Pulpis. 
Enhorabuena a toda la organización 
por el esfuerzo.

I torneo de ajedrez Fiestas Patronales de Santa Magdalena de Pulpis 
Los jugadores del Ruy López, entre los premiados

Tras el cierre de temporada y la 
fusión con el Control i Passe, el 
club decidió donar la ropa nueva
El Club Esportiu Futur 09 Vinaros 
tras acabar la temporada, y hacer 
un recuento del stock de ropa 
restante antes de la fusión con el 
club Control i Passe, se encontró 
con unos veinte kilos de ropa nueva 

de distintas marcas que ya no será 
utilizada por el club por llevar el 
escudo del Futur 09 y no poderse 
utilizar por estar descatalogada en 
el proveedor habitual. La ropa de 
distintas temporadas, de marcas 
como Joma, Lotto o Umbro que 
estaba sin estrenarse, se decidió 
donar a la Residencia del Menor Baix 
Maestrat situada junto al Rio Cervol. 

Sus responsables agradecieron 
enormemente dicha donación del 
club, que irá destinada a los menores 
que allí residen.
Desde el Futur 09 y el FC United 
Vinaros, queremos felicitar a los 
responsables de dicho centro por su 
trabajo, y estamos muy contentos de 
haber aportado nuestro granito de 
arena.

FUTbOL.  Escuela de Fútbol Futur 09 

EL FUTUR 09 DÓNA LA ROPA A LA RESIDENCIA DE 
MENORES DEL BAIX MAESTRAT

Es va disputar la tercera cursa del  campionat 
de Catalunya de karting  al circuit de Juneda 
amb la participació del vinarossencs  Jan Peral 
Resurrección en la categoria d'alevi open racc i Javier 
Mejías Reverter  en la categoria cadete. categoria 
alevin open racc. Jan debutava amb la seua primera 
carrera oficial, va obtenir molts bons resultats, quedà 
sisé de divuit participants en les dues carreres. 
categoria cadete. Javier sortí el catorze, va finalizar 
el nou fent una sortida espectacular. enhorabona 
campions. Sort per la pròxima cursa que se celebrara 
el 4 d'octubre a Mora d'Ebre.

Dos vinarossencs al campionat de Catalunya de karting 

Jan Peral i Javier Mejías
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

Ainhoa Garcia 
guanyadora Absoluta de 
la travessia a la Platja de 
la Pineda
El passat cap de setmana el Club 
natació Vinaròs va participar en dues 
travessies diferents els  més  valents 
van fer la Travessia Peñiscola-Benicarló 
de 8 km i la resta van anar a la XXVIII 
Travessia Platja la Pineda.

XXVIII Travessia Peñicola-
Benicarló
Aquest  any la participació va ser 
de 106 nedadors i entrava dins del 
circuit  d'aigües  obertes de la Copa 

d’Espanya cosa que va fer que el 
nivell fora  més  alt que en passades 
edicions, tot i això els nedadors del 
Club van fer uns bons resultats en la 
classificació general van fer  2°  Xavi 
Bordes en 1:54,27;  3°  David  León  en 
1:59,21;  13°  Maria Compte en 
2:20,04  se'n  la tercera en xiques i 
el 27° Joan Compte en 2:47,32.

XXVIII Travessia a la Platja 

de la Pineda.
El Club en aquesta travessia 
va  participar  en 8 nedadors en la 
menuda de  800 m  i 16 en la gran 
de 2000 m
Ainhoa Garcia va ser la guanyadora 
Absoluta femenina en la prova 
de 800 m, Martí Forner va ser segon 
en la categoria Aleví masculí, en 
la categoria Infantil femení, Llum 

serret i  Clàudia  Matamoros va fer 
segona i tercera respectivament, 
en la categoria Junior masculí 
Andreu Navarro va fer segon i va 
entrar el 7° de la general.
Després  tots els nedadors van 
rebre una entrada per al parc 
Aquopolis on van estar desfruitant 
del parc i les seves atraccions amb 
un dia de germanor.  

El pasado fin de semana se 
celebró en la playa del Fortí la 3era 
edición del torneo de voley playa 
4weekend. El torneo conto con  198 
participantes, la mayoría de Vinaros 
y también jugadores de Superliga  
( competición de máximo nivel 
nacional ) provenientes de distintos 
lugares de España  como Barcelona, 
Castellón, Valencia, Madrid o 
Zaragoza entre otros, en un total de 
10 pistas distribuidas por la playa.

Durante todo el fin de semana se 
disputaron 3 modalidades: 2x2 
masculino y 3x3 femenino la jornada 
del sábado y la modalidad 4x4 el 
domingo. Había un total de 1200€ de 
premios en metálico.
Una vez más queda demostrado 
que en las playas vinarosences cada 
vez hay más afición al vóley playa, 
donde cada año se anima más gente 
a practicarlo, existiendo una cantera 
muy fuerte a potenciar.

Modalidad  2x2:
1er clasificado: Daniel Herrera y Oscar 
Prades (Castellon)
2º clasificado: Sergio Navarro y 
Augusto Colito
3er clasificado:  Alejandro Blasco y Luis 
Vives
Modalidad 3x3 femenino: 
1er Clasificado: Pilar Moreno, Laura 
Salzeco y Paula Company (Valencia)
2º clasificado: Berta Febrer, Rosa 
Sebastià , María Galan (Vinaròs)

3er clasificado: Alba Ciurana, Noemí 
Lopez , Esther Arranz (Vinaròs)
Modalidad 4x4: 
1er Clasificado: Nacho Caldere, Jose 
Luis, Borja Bueno y Marc Tarres ( 
Barcelona )
2º Clasificado: Sergio Martorell, 
Christian Gil, Agustí Gimenez, Gabri 
Martorell (Vinaròs)
3º Clasificado: Sergio Navarro, Javi 
Bernal, Augusto Colito, Alejandro 
Blasco (Castellón)

VOLEy PLAyA.  4weekend 

Esta semana se disputó la Intercopa  de 
Empresas del Club de Tenis Vinaròs la 
final se disputó el sábado 25 de julio  
entre Hiraldo Peluqueros s.l. vs Libritos 
Benicarló
Hiraldo para llegar a la final ganó a 
Reciclados Vinaros Grip 2 y Calsan Don 
Miki mientras que Libritos Benicarló 
eliminó a  Jueves  and Friends,White 
Padel y Padelante y Padeltras 
En eliminatorias disputadísimas y 
que se alargaron hasta más de media 
noche.
En la final la balanza se decantó por 
libritos que ganó por 2  a 1 a Hiraldo 
Peluqueros S.L.
En tres partidos emocionantísimos que 
se decidieron  por pequeños detalles.
Felicidades a Libritos de Benicarló que 
es justo vencedor y a todos los equipos 
de la liga de empresas por dejarse la 
piel literalmente en la pista .

Intercopa  de Empresas del Club de Tenis Vinaròs
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Júlia i Pepi, voluntàries de El Cau, arriben puntuals a la cita 
amb el centre de dia. Ho fan acompanyades de Fosca i Kira, 
dos gosses mestisses de 14 i 5 anys respectivament. Les 
dos són gosses adoptades de El Cau. Fosca va ser trobada 
mentre deambulava per la platja de Peníscola quan tenia 
pocs mesos i, des d’allí, va ser portada a l’associació 
protectora. La seua propiètaria és Júlia. “Fosca tenia un 
problema respiratori greu, i vaig decidir endur-me-la 
a casa i no deixar-la a El Cau per poder donar-li millor la 
medicació”, explica. Finalment, se la va quedar. Kira també 
té té un passat marcat per l’abandonament, però també 
va fer molta sort amb Pepi, que és la seua propietària. “La 
van deixar a la porta de El Cau quan només era un cadell, 
juntament amb altres dos gossos”, explica. Quan va ser 
adoptada, Kira tenia només cinc mesos, i feia poc que a 
Pepi se li havia mort la mascota que tenia.  
Només entrar al centre, ens reben amablement Sara Puig, 
la directora, i Noemí Adell, de recepció. Els majors que 
volen participar de la sessió van sortint fins al pati del 
centre. En esta sessió en participen ni més ni menys que 25 
usuaris. De seguida reclamen l'atenció de Fosca i Kira, que 
tot i ser el primer dia que venen al centre, es comporten 

de manera exemplar amb els usuaris. “Els animals mostren 
afecte sense jutjar, atrauen l'atenció de les persones i a 
través del seu contacte ajuden a reduïr l'estrés i a millorar 
la salut psicològica en general”, explica la directora Sara 
Puig.
Molts dels majors agafen les mascotes entre els seus 
braços, acaricien, estimen i no volen deixar anar. Esta és, 
precisament, una part molt important de la terapia, com 
explica Puig. “D’esta manera treballem la reminiscència 
a través del record de situacions amb mascotes del 
passat. També, en la part sensorial, de contacte, aquesta 
teràpia ajuda a lluitar contra la depressió activant el 
sentit de l'humor, estimula les habilitats socials, a més 
de que fomenta el sentiment d'utilitat i responsabilitat i 
redueix els estats d'angoixa o ansietat. Tot això fa que la 
qualitat de vida i el benestar de la gent major augmenti 
significativament”, assegura.
També s’incidix en esta terapia en la part física. “A nivell 
psicomotriu treballem la psicomotricitat fina, per exemple 
pentinant als animals, o la piscomotricitat grossa, amb el 
llançament de pilotes que els gossos retornen als usuaris 
o passejant-los”, indica Puig. 

Els gossos com 
a teràpia per 
als majors

El centre de dia municipal L’Onada i l’associació protectora 
d’animals El Cau inicien un projecte de teràpia assistida 

Millorar l’estat d’ànim i la salut de 
les persones majors a través dels 
animals és possible. I a Vinaròs, ja 
es fa. El centre de dia municipal i 
l'associació protectora d'animals 
El Cau de Vinaròs van iniciar el 
passat mes de juliol una mutua 
col·laboració, cada 15 dies, per dur 
a terme un interessant projecte de 
terapia assistida gràcies al qual els 
gossos aporten molts de beneficis 
a les persones majors que hi ha al 
centre. Hem asssistit a una d’estes 
sessions i hem pogut constatar 
que el simple contacte amb les 
mascotes augmenta el benestar i 
millora l’humor dels usuaris.

X.Flores

Pepi, amb la seua gossa Kira, una de les mascotes que va protagonitzar la terapia
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La sessió no és obligatòria, però al pati han sortit 
25 usuaris. “Nosaltres porposem i animem, però 
ells trien el que volen fer. En esta activitat, quasi 
tothom ha volgut sortir a veure-ho o a participar. 
Hi ha gent que ha tingut mascotes a casa, però 
també d’altres que no n’han tingut mai o que no els 
agraden els animals i que reben estímuls positius en 
esta terapia, fent una cosa diferent, fora de la seua 
rutina”, diu Puig.    
“Des del centre sempre intentem obrir-nos a 
la comunitat, al poble. I no quedar-nos tancats 
al centre. Volem que els usuaris no només es 
relacionen amb els professionals que hi treballem”, 
assenyala Puig. “En este cas, pensant en fer este tipus 
de terapia, de seguida vam pensar en El Cau, al ser 
una associació del poble, propera i molt disposada 
a col·laborar amb tothom”, explica.  

"Treballem la reminiscència a través 
del record amb mascotes del passat. 
En la part de contacte, la teràpia ajuda 
a lluitar contra la depressió, estimula 
les habilitats socials, fomenta el 
sentiment d'utilitat i redueix els estats 
d'angoixa o ansietat".
Els rostres de satisfacció dels assistents, així 
semblen demostrar-ho. Tots participen activament 
en cadascuna de les activitats i intenten captar 
l'atenció dels gossos per després dedicar-los 
tot tipus de carícies. Uns gestos d'afecte que els 
animals sempre retornen. “Hi ha una dona que 
sol estar malhumorada i, a més, no li agraden els 
animals, i no els toca, però assisteix a esta terapia 
i li canvia la expressió de la cara: somriu, està 
relaxada i tranquila i se n’oblida de tot. És totalment 
beneficiós”, assenyala la directora del centre. 
Puig ens explica també que en un futur es vol 
ampliar este tipus de sessions amb cavalls. “Ho tinc 
en compte perquè tenim diferents centres que 
sabem que aquí ho podrien fer. Es una de les idees 
que tenim, però ara ens cal una mica més de temps”, 
subratlla. 
També es vol incidir en el treball intergeneracional, 
un projecte que també té el centre i que vol 
iniciar amb el Campus d’Estiu L’Illa. “Volem fer 
una experiencia pilot este estiu, i quan comencé 
el curs escolar ho intentarem amb tots els centres 
educatius, com ja vam fer el dia de santa Catalina. 
Els majors, quan interaccionen amb xiquets també 
obtenen molts beneficis”, conclou. 

Júlia, la propietària de Fosca, va acudir a la cita quinzenal

Els usuaris participants van interaccionar amb les mascotes, sempre amb un somriure

Els usuaris també van treballar la psicomotricitat,amb el llançament de pilotes
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Viatge a la  

Trobada de puntaires 

 Mirambell 

Dissabte 8 d’agost 
 
 
Eixida: 9.00h del Palau de Justícia 
De 10.30 a 13h: trobada de 
puntaires 
Dinar a la Todolella 

Restaurant El Guerrer 

  

 
 

Passeig lliure per la Todolella 
Preu 24€ (inclou autobús i dinar) 

Inscripció oberta a puntaires i a altres persones interessades. 
 

Organitza: col·lectiu de puntaires Vinaròs 
Informació: antiga escola Sant Sebastià 964 40 74 93      

Menú: 
1r plat a triar:    -     Olla de la casa 

- Entremesos 
2n plat   -   Caldereta de vedella 

Amanida, pa, beguda, postre i café.  

ANUNCIO

Por  Decreto de Alcaldía 
nº 1751  de fecha 14 
de julio de 2015 se 
procedió a la aprobación 
del padrón de la tasa 
del mercado municipal 
del primer semestre de 
2015, determinándose 
asimismo la exposición 
de las mismas en el 
Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de 
pago de dichas tasas será  
del 15 de julio de 2015 al 
15 de agosto de 2015.
Los recibos domiciliados 
recibirán el cargo en 
cuenta a partir del día 3 de 
agosto. El resto recibirán 
en su domicilio carta de 
pago para realizar ingreso 
en cualquiera de las 
formas allí indicadas.

Lo que se hace público 
para su general 
conocimiento.

Vinaròs, 14 de julio de 
2015

El Alcalde,  Enric Pla Vall

L'Ajuntament de 
Vinaròs informa

Con la colaboración de

Más información y venta de tiquets en la Tourist Info Vinaròs
www.turisme.vinaros.es

4 y 5 de agosto de 2015
De 20.00 h a 00.00 h. · Lugar: Pérgola del paseo de Colom

Degustación Tapa Tour
Llagostí de Vinaròs

Precio 5€ (Tapa + Bebida)

6 de agosto de 2015
A las 22 horas · Lugar: Plaza de España

Degustación de
langostinos de Vinaròs

y dulces típicos
Mesa para 6 personas 85€

Actuación de la orquesta Juniors

Amb la col·laboració de

Més informació i venda de tiquets a Tourist Info Vinaròs
www.turisme.vinaros.es

4 i 5 d’agost de 2015
De 20.00 h a 00.00 h · Lloc: Pérgola del passeig de Colom

Degustació Tapa Tour
Llagostí de Vinaròs

Preu 5€ (Tapa + Beguda)

6 d’agost de 2015
A les 22 hores · Lloc: plaça d’Espanya

Degustació de
llagostins de Vinaròs

i dolços típics

Taula per a 6 persones 85€

Actuació de l’orquestra Juniors

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

LLA
GOS

TÍ

VIII 
JORNADES

DE CUINA
DEL

10 de juliol  
al 9 d’agost
 Vinaròs 2015

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

VI 
LLAGOSTÍ

DE VINARÒS

10 de juliol  
al 9 d’agost
 Vinaròs 2015

VISITA  
5 ESTABLIMENTS 

I VOTA LA TEUA 

TAPA PREFERIDA

Fullets disponibles a  

TOURIST INFO VINARÒS

Ps. de Colom. Tel. 964 453 334

Tapa de Llagostí + beguda = 5 ¤
RESTAURANTS PARTICIPANTS:

Bergantin, La Isla, El Langostino de Oro, 
Rafel lo Cristalero, L’Olivera, Vinya d’Alòs, 
Teruel, Tasca Cha Sisco, Brasa Cha Sisco, 

Morrison Tavern, Nou Parada,  
El Puerto, Folet 

TA
PA

TOUR

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al 
Vinaròs.
News 
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LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA:

Regidoria de Comerç informa:

COMPRAR A VINARÒS TÉ PREMI 2015
Des de la Regidoria de Comerç de 
l'Ajuntament de Vinaròs, s'ha preparat 
una nova edició de la campanya 
Comprar a Vinaròs té premi.
Es realitzaran 4 sortejos de 12 xecs-regal 
per valor de 100 € cada un. En total es 
sortejaran xecs per valor de 4.800 €.

La campanya es es desenvoluparà en 
els següents períodes:
2. De l'1 al 30 de setembre
3. De l'1 al 31 d'octubre
4. De l'1 al 30 de novembre
Els comerços que vulguen adherir-se 

a esta campanya, deuran firmar un 
document d'adhesió i entregar-lo a 
l'AFIC de l'Ajuntament, personalment o 
per correu electrònic, abans del dia 22 
de maig:
Agència per al Foment de la Innovació 
Comercial / AFIC
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel.: 96440770
Email: aedl@vinaros.es
Trobaran més informació sobre esta i 
altres campanyes, a més d'informació 
especialitzada per al sector comercial 
a: www.portaldelcomerciante.com/
vinaros

Mercat Municipal

Horari d’estiu del mercat 
municipal
A partir del dia 15 de juny 
l'horari del mercat serà matins 
de 8:00 a 14:00 tardes de 18:00 
a 21:00 i els dissabtes de 7:30 a 
14:00.

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

Edif. Servicios Sociales. 2ªplanta. Pl. 
Sant Antoni.
Tlf. Información y cita previa (días 
que no se presta el servicio): 964 
82 57 17
Tlf. Días que se presta el 
servicio: 964 45 52 57

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

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 7 
'agost de 2015

Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat 
i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

CURSO ACADÉMICO 2015-2016
PROGRAMA FORMATIVO 
CUALIFICACIÓN BÁSICA OPERACIONES 
DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS Y DOCUMENTOS
(SUBVENCIONADO CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN)
REQUISITOS DE ACCESO:
   entre 16 y 21 años y no haber 
obtenido el graduado en E.S.O.
Como venimos haciendo en años 
anteriores, comenzará en septiembre 
y tendrá una duración de un curso 
escolar; con horario de 8:30 a 14:30h. 
Combinando teoría con práctica en 
el periodo lectivo en aula y, a final de   
programa, haciendo un módulo de 

prácticas en centros de trabajo, donde 
completarán su formación trabajando 
en una empresa real (siempre bajo la 
supervisión de un tutor).
Les prepararemos para que puedan 
acceder a un módulo formativo de 
Grado Medio y/o que preparen prueba 
libre para el graduado en secundaria, si 
cumplen los requisitos.
Es una buena alternativa para los 
alumnos/as que no han conseguido 
superar los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria reglada o que 
tienen riesgo de abandonarla.
Las personas interesadas pueden 
recibir más información:
Para recogida de impresos y/o 

información:
•	
•	
•	 Del 15 de julio al 30 de julio: 
Camí Carreró s/n .Telf. 964 45 94 64

PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICACIÓN BÁSICA OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
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PUBLICITATESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 10 h  i 12 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
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
BARCELONA - VINARÒS
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. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 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

 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 (HORARI ESTIU)

 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

 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

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Lliber-
tat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:26:35

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23 3 h. 13 min. 16,40
99402 MD 10.24 13.22 2 h. 58 min. 13,60
01102 TALGO 11.33 13.39 2 h. 6 min. 29,40
05490 ALVIA 12.53 14.39 1 h. 46 min. 29,60
00460 TALGO 14.31 16.37 2 h. 6 min. 29,40
01142 INTERCITY 15.39 17.39 2 h. 21,30
99056 MD 16.56 19.53 2 h. 57 min. 13,60
00694 TALGO 17.33 20.05 2 h. 32 min. --
00264 TALGO 18.38 20.39 2 h. 1 min. 29,40
18096 R. EXPRESS 18.55 22.22 3 h. 27 min. 16,40
01202 INTERCITY 21.45 23.46 2 h. 1 min. 21,30

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:25:39

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO DE LA PLANA
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14 54 min. 7,80
00697 TALGO 11.22 11.56 34 min. 17,80
18093 R. EXPRESS 12.27 13.18 51 min. 7,80
01301 INTERCITY 12.50 13.42 52 min. 9,20
01111 INTERCITY 12.55 13.38 43 min. 9,20
00463 TALGO 13.50 14.25 35 min. 17,80
14022 R. EXPRESS 14.04 14.55 51 min. 7,80
05481 INTERCITY 15.50 16.30 40 min. 9,20
00165 TALGO 16.50 17.32 42 min. 17,80
01171 TALGO 18.58 19.40 42 min. 17,80
05581 ALVIA 19.10 19.53 43 min. 17,90
14304 REGIONAL 19.14 20.12 58 min. 6,95
01391 INTERCITY 21.29 22.10 41 min. 9,20

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

Información consultada el  26 agosto 2013 17:24:29

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (*)
Trenes para el día: lunes 26 agosto 2013
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07 1 h. 47 min. 13,10
00697 TALGO 11.22 12.40 1 h. 18 min. 23,90
18093 R. EXPRESS 12.27 14.12 1 h. 45 min. 13,10
01301 INTERCITY 12.50 14.36 1 h. 46 min. 15,50
01111 INTERCITY 12.55 14.30 1 h. 35 min. 15,50
00463 TALGO 13.50 15.15 1 h. 25 min. 23,90
14022 R. EXPRESS 14.04 15.50 1 h. 46 min. 13,10
05481 INTERCITY 15.50 17.22 1 h. 32 min. 15,50
00165 TALGO 16.50 18.21 1 h. 31 min. 23,90
01171 TALGO 18.58 20.26 1 h. 28 min. 23,90
05581 ALVIA 19.10 20.43 1 h. 33 min. 24,00
14304 REGIONAL 19.14 21.17 2 h. 3 min. 11,45
01391 INTERCITY 21.29 23.03 1 h. 34 min. 15,50

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

1 Agost ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

2 Agost SANZ c. Pont, 83

3 Agost VALLS zona turística nord, 11

4 Agost MATEU c. Sant Francesc, 103

5 Agost TORREGROSA av. Llibertat, 9

6 Agost MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

7 Agost FERRER pl. Sant Antoni, 39



ABRIMOS TODOS LOS
DOMINGOS Y FESTIVOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

HORARIO:
Lunes a Sábado de 09:00 a 22:00 h.

Domingos y festivos de
10:00 a 21:00 h.

* Por cada compra superior a 30€, te devolvemos el 50% en vales para próximas compras, excepto Zona 
Outlet. Vales canjeables hasta el 30 de septiembre de 2015 por compras superiores a 30€ en cualquier 

supermercado Simply. No se podrán canjear 2 cupones iguales en un mismo ticket de compra.

GRATIS*

de tu compra50%el

y llévate 

Vinaròs. Carretera N-340, km.1.053.

AGOSTO

1/2

Ven este sábado 1 y
domingo 2 de agosto a

Vinaròs. Carretera N-340, km.1.053.

BARATOMÁS
El combustible Parking

Gratuito
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ABRIMOS LOS FESTIVOS


