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XIV Cicle de 
Curtmetratges 
Agustí Comes
Les 12 obres 
seleccionades es 
projectaran els dies 
21,22 i 23 de juliol al 
JJ Cinema

L’equip de govern planteja a la Generalitat substituir el carril lúdic a l’ermita i 
tornar al projecte inicial del 'Plan Confianza'

L’Ajuntament vol la piscina municipal

Entrevista: Cinta Segura, presidenta de l’associació de venedors del mercat

Electrosplash 2015
Dobla l’assistència 
amb quasi 9000 
splashers

Festes del Carme
Exposició 
marinera de 
Joaquin Simó 
a l'Auditori 
Municipal
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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.

La 2ª unidad sale a1 unidad

38,45€ 
-70%

11,53 €

Jamón bodega SIERRA ALPUJARRA
Pieza 6,5kg aprox. (No incluye jamonero)

2 uidades 49,98€. El kg sale a 3,84€ aprox.

El kg sale
a 5,92€ aprox.

2ª unidad

-70%
2ª unidad

       www.jjcinema.es  (2Digital)        www.jjcinema.es

''DEL REVÉS''
CONOCES  LAS  PEQUEÑAS  

VOCES  QUE SUENAN  EN TU CABEZA

DISSABTE :día:18    17:00:h - 18:50:h - 23:00:h

DIUMENGE :día:19    17:00:h - 18:50:h - 23:00:h

DILLUNS  :día:20    17:00:h - 18:50:h - 23:00:h

DIMARTS  :día:21                17:00:h

DIMECRES :día:22                17:00:h

 Classificació:Tots els pùblics

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

  

      www.jjcinema.es   (2Digital)       www.jjcinema.es

  ''UNA ESPÍA DESPISTADA''
DISSABTE  :día:18   21:00:h    

DIUMENGE  :día:19   21:00:h  

DILLUNS   :día:20   21:00:h  

DIMARTS   :día:21   19:00:h 

DIMECRES  :día:22   19:00:h 
Classificació: Majors de 16 anys

Preu:5€
Día,l’espectador dilluns 4€ no s’apliquen els díes festius
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

L'Alcalde ha anunciat també la paralització del projecte 
de remodelació de l'Auditori Municipal Wenceslao 
Ayguals d'Izco. "Considerem que l'augment d'aforament 
previst, tan sols unes 40 localitats, no justifica la 
inversió prevista", ha assenyalat. També s'ha frenat el 
desenvolupament del projecte de remodelació del 

Corral de Batet.
Altres coses que segons Pla han sorprès són “les altes 
remuneracions d'alguns funcionaris, posant d'exemple 
el de l'anterior intendent de policia, que percebia més de 
67.000 euros i una dotzena i mitjana de funcionaris que 
cobren més que l'alcalde, però això no evita enormes 

contractes d'assessorament amb empreses d'advocats 
d'àmbit nacional o la despesa de més de 150.000 euros 
anuals en assistència de tècnics exteriors”.
També va lamentar Pla que l'oficina de renovació del DNI 
no obrirà a l'agost i que no s'ha pogut encara confirmar 
si reobrirà al setembre.

Balanç d'un mes de gestió

L'equip de govern emprèn una revisió 
dels contractes amb empreses privades per 
optimitzar els serveis i fomentar l’estalvi
L'Ajuntament de Vinaròs ha gastat ja el 80% de la partida de 
despesa corrent anual
L'alcalde, Enric Pla, espera poder presentar l'auditoria 
financera al setembre

L'Ajuntament de Vinaròs ja porta gastats un 79,73% de 
la partida de despesa corrent d'aquest any, segons va 
informar dilluns l'alcalde, Enric Pla, que va comparèixer 
al costat dels primers tinents d'alcalde i portaveus de 
l'equip de govern, Guillem Alsina (PSPV) i Domènec 
Fontanet (Compromís) per realitzar un balanç dels 
primers trenta dies de gestió municipal. En l’apartat 
econòmic, Pla també va qualificar com a sorprenent 
les “factures heretades i no pagades, i serveis ajornats, 
obres no urgents de caire electoral i promeses 
verbals dels edils, amb 18.000 euros de factures no 
comptabilitzades, i factures no pressupostades per un 

import de 10.000 euros, així com convenis ajornats del 
2014 per falta de pressupost que hem signat ara”. A 
més, Pla va afegir que “la gran xacra” que té el consistori 
en l’aspecte econòmic són les sentències derivades del 
PGOU de 2001, que en total han costat a les arques 
municipals més de 21 milions i que, segons va indicar, 
es calcula que podrien arribar fins als 25 milions. 
El primer edil destacar el bon acolliment del 
funcionariat i el “gran ambient i capacitat de treball 
i de coordinació” entre els regidors de les tres forces 
que integren l'equip de govern en aquest primer mes 
al capdavant del consistori vinarossenc. També va 

criticar l'actitud del PP “des del primer moment, per 
exemple no presentant-se a la foto de la corporació 
municipal després de la investidura, tallant així una 
tradició democràtica”, i va lamentar que els populars 
ja haguessin sortit a criticar a l'equip de govern abans 
dels primers cent dies de govern.
Un primer mes des de la constitució de l'alcaldia que 
“ha estat encaminat a una gestió d'optimització dels 
recursos, al tractament transparent de la despesa i en 
la mesura del possible a l'estalvi”. Quant a l'auditoria 
ciutadana pública, va assenyalar que espera que puga 
ser presentada en el mes de setembre. 

Revisió dels contractes amb empreses
També va considerar prioritari la revisió de tots els 
contractes amb empreses privades. “Sorprenen 
contractes que ens hem trobat, en els quals la 
prioritat és fer caixa, hi ha baixa qualitat de servei i en 
moltes ocasions són poc favorables a l'ajuntament”, 
va subratllar. Aquesta setmana hi haurà la segona 
reunió amb l'empresa encarregada de la gestió dels 
parquings i la zona taronja “per discutir aquests 
temes i intentar posar en marxa ja algunes mesures”, 
encara que va matisar que aquest contracte està 
vigent un any més. “Tots els partits del govern tenim 

la reivindicació de retornar els 30 minuts gratuïts dels 
parquings subterranis i l'eliminació de la zona taronja, 
i volem solucionar-ho en la major brevetat possible”, 
va indicar. També va assenyalar, quant al Vinalab, que 
“es lloga per 2000 euros anuals i a canvi l'ajuntament 
el subvenciona de forma generosa amb aportacions 
de més de 20.000 euros”. Un altre dels aspectes que va 
dir que es van a canviar “són les invitacions per realitzar 
treballs per a l'ajuntament que es feien sense rotacions 
ni concursos i sempre a les mateixes empreses”. 
L'estalvi, segons va assenyalar Pla, també s'està duent a 

terme ja “en tots els terrenys”, com en la utilització de la 
brigada a fer treballs que abans realitzaven empreses 
externes, com el reg dels nous tarongers -amb 3700 
euros d'estalvi-, la decoració de la carpa de festes i la 
fira agrícola -altres 3000 euros d'estalvi- i la rebaixa en 
la publicitat en els mitjans de comunicació -3000 euros 
més-. 
El consistori també està en converses amb les entitats 
de tot tipus de la localitat per substituir l'actual 
sistema de pagament de serveis i actes puntuals per 
l'establiment de convenis anuals amb totes.

Auditori

Enric Pla, al centre, amb els primer i segon tinent 
d'alcalde, Guillem Alsina i Domènec Fontanet 
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Plaza San Agustín, 19 VINARÒS Tel.: 964 86 95 09

Bocadillos Tapas y Platos Combinados
Gran Variedad en Cervezas Nacionales
y de Importación

Un altre dels projectes tractats en la reunió ha 
estat el dels futurs usos del recinte portuari, 
del qual la Generalitat Valenciana ostenta les 
competències. Pla ha explicat que "a mig termini, 
volem presentar un projecte que pose en valor 
aquesta zona, que aplega 20.000 metres quadrats 
i que està totalment integrada al nucli urbà. Els 

tècnics de la Conselleria que han seguit aquest 
tema són conscients de l'estat de degradació 
del port de Vinaròs i estan d'acord en què s'ha 
d'actuar per evitar aquesta situació".
Finalment, s'ha sol•licitat a la Conselleria la 
màxima col•laboració en el moment en què 
Vinaròs -com la resta de municipis afectats- reben 

l'actual traçat de la Nacional 340, a la conclusió 
de l'obra de construcció de la variant. L'alcalde ha 
explicat "també hem traslladat aquesta qüestió 
al diputat provincial Juan Bautista Juan, amb la 
finalitat que, en passar aquest vial a ser propietat 
municipal, puguem mantenir-lo en les millors 
condicions".

La nova piscina municipal de Vinaròs es podria construir a travès del ‘Plan Confianza’

La Generalitat Valenciana veu amb bons ulls 
replantejar l'actuació finançada pel Plan Confianza 
a Vinaròs. Una delegació municipal, conformada per 
l'alcalde, Enric Pla, el regidor d'Urbanisme, Jan Valls, 
i el d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, es va reunir 
dimecres amb la consellera d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, MªJosé Salvador, 
i li ha traslladat la possibilitat de substituir el projecte 
de construcció de carril lúdic-esportiu fins a l'Ermita 

de la Misericòrdia pel de construcció de la piscina 
municipal -que era l'inicialment previst-. L'alcalde ha 
explicat que "preferim que es construisca la piscina 
perquè el considerem un projecte amb més impacte 
social" i ha destacat que "des de la Conselleria, se'ns 
ha comunicat que s'han de fer els tràmits amb 
celeritat, per tal que puga substituir-se un projecte 
per un altre però, si existeixen els informes favorables 
corresponents, podria donar-se llum verda ".

D'altra banda, s'ha constatat la possibilitat que 
els nombrosos habitatges de protecció oficial 
situats a l'Avinguda Joan XXIII, propietat de la 

Generalitat Valenciana, passen a integrar-se en un 
fons d'habitatges a través del qual es potenciaria el 
lloguer social. L'alcalde assenyala que "hem de tenir 

en compte, a més, que, a la zona en la qual es troben 
ubicats aquests pisos, allunyats del nucli urbà, s'ha 
d'actuar prompte per evitar el seu deteriorament".

Habitatges de protecció oficial

Port i N-340

El Passeig Marítim de Vinaròs es convertirà el pròxim 
diumenge en un aparador des del qual mostrar 
l'ampla oferta comercial de Vinaròs, en la iniciativa 'La 
Nit de Compres' en què 26 establiments posaran a la 
venda els seus productes, des de les 18.00 hores i fins 
a les 02:00. El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, 
explicava que "a causa del èxit de la passada edició, 
s'ha decidit ampliar-la a dos dies: 19 de juliol i 15 
d'agost" i animava a "veïns i visitants a aprofitar 
aquesta iniciativa, en la qual Turisme i Comerç van de 
la mà ".
Un total de 26 comerços s'instal·laran a la zona del 
Passeig Marítim compresa entre l'Àgora i la Tourist 
Info. Es tracta d'establiments molt diversos, amb 
productes de moda, puericultura, complements, 
sabateria i, com a novetat, una immobiliària online 
que donarà a conèixer els seus serveis. A més, es 
comptarà amb musica ambiental i il·luminació per fer 
més atractiu el recinte.
La presidenta de l'Associació de Comerciants de 
Vinaròs, Mª Ángeles Pereda, destacava que "es 

mantindran els preus que, en aquests moments, 
s'estan oferint en els establiments, de manera que 
els clients podran aprofitar-se de les rebaixes". Pereda 
explicava que "aquesta iniciativa és una forma de 
portar la nostra oferta comercial al Passeig Marítim, 
en un dia i una hora en la qual és el punt més transitat 
de la nostra població, per la qual cosa ens dóna a 
conèixer entre molts visitants".

Vinaròs celebra 'La Nit de Compres' diumenge 19 de juliol al Passeig Marítim

26
establiments mostraran 
la seua oferta comercial 
des de les 18.00h fins la 
matinada diumenge 19 
de juliol al passeig

Moment de la reunió. La consellera d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, MªJosé Salvador, va 
rebre la delegació municipal

El regidor de Comerç, Domènec Fontanet i la presidenta de 
l'Associació de Comerciants, MªAngeles Pereda
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El llagostí de Vinaròs es converteix en l'estrella, 
de l'oferta gastronòmica de la localitat durant les 
pròximes setmanes, amb les VIII Jornades de Cuina 
del Llagostí de Vinaròs i la VI Llagostí Tapa Tour, que 
tindran lloc fins al 9 d'agost.
En el cas de les jornades, participen onze restaurants 
que ens ofereixen diferents menús on el llagostí és 
present, tant com als des dels aperitius, els entrants i els 
plats principals. Trobem propostes molt innovadores i 
que podríem considerar dins de les noves tendències 
culinàries però també preparacions habituals dels 
llagostins, sense oblidar plats mariners i arrossos on 
els llagostins també donen un toc especial. Els menús 
oscil•len entre els 30 i els 35 euros, un preu molt 
competitiu, tenint en compte la qualitat d'un marisc 
com és el llagostí.
D'altra banda, són tretze els establiments que 
participen en la VI Llagostí Tapa Tour, amb propostes 
molt originals i presentades com a autèntics plats 
de xicotet format on els llagostins mariden amb 
productes molt diversos. El funcionament d'aquesta 
Tapa Tour és com el d'anteriors edicions: es tracta de fer 
la ruta, visitant un mínim de cinc establiments i votar 
la que més haja agradat. En tots els establiments, les 
tapes, que se serveixen amb beguda, tenen un preu 
de cinc euros. Les votacions es realitzen emplenant 

les pàgines centrals del fullet informatiu i dipositant 
el vot en una urna en una Tourist Info o en el mateix 
establiment. Tots aquells que participen entraran en el 
sorteig de lots de xocolates Creo; lots de formatges de 
Catí; lots de conserves artesanes Coarvi; visita i tast de 
vi al celler Magnanimus de Vilafamés; el llibre La Cuina 
del Mercat de Vinaròs; tractaments de bellesa de luxe 
al centre d'estètica Beauté; lots de rutes Vinaròs Llépol, 
degustacions de tapes per a dues persones en un dels 
establiments participants i un cap de setmana per a 
dues persones a Vinaròs, a l'hotel RH Vinaròs Platja en 
règim d'allotjament i esmorzar.
En el material que ja està disponible a la Tourist Info, 
i també al web de Turisme Vinaròs www.turisme.
vinaros.es, es pot trobar tots els menús complets i 
llistat de tapes, així com les adreces i telèfons dels 
restaurants participants en ambdues iniciatives.
Fontanet finalitzava agraint "el sector de la restauració 
local la seua implicació i il•lusió, sempre disposats 
a participar en aquestes iniciatives de dinamització 
gastronòmica, que reforcen Vinaròs com una 
destinació gastronòmica de primer nivell" i animant 
"als veïns de Vinaròs i comarca i a tots els que ens 
visiten a sortir al carrer i aprofitar el dinamisme de 
les nostres iniciatives gastronòmiques i la qualitat del 
nostre llagostí".

Les Jornades
11 restaurants
Menús a 30-35€
Fins al 9 d’agost

El Tapa Tour
13 establiments
Tapa i beguda, 5 euros
Fins al 9 d’agost

Com optar als premis del 
Tapa Tour?
Visita un mínim de 5 establiments i 
diposita el vot a la millor tapa en el 
mateix establiment o la Tourist Info

Les VIII Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs i la VI Llagostí Tapa Tour 
centren l'oferta gastronòmica local

El Centre de Dinamització Turística 
CDT-Castelló va acollir dimecres l'acte 
de de lliurament de les banderes Q de 
Qualitat Turística que atorga l'Institut 
per a la Qualitat Turística Espanyola 
ICTE. Vinaròs ha rebut les deu banderes 
que certifiquen, segons la ISO 14001, la 
qualitat de les platges en aspectes com 
la neteja de les aigües, qualitat de les 
instal·lacions, mesures de vigilància o 
accessibilitat.
El regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, ha rebut els distintius de 
mans del president de la Generalitat, 
Ximo Puig, en un acte en què han 
participat els municipis costaners de 
la Comunitat Valenciana, que han 
aconseguit reunir un total de 47 platges 

certificades. L'edil destacava que "rebre 
aquests distintius suposa reconèixer 
el treball continu de millora de les 
nostres instal·lacions i de mantenir 
les nostres platges, que suposen un 
gran atractiu turístic per Vinaròs, en 
perfectes condicions" i assenyalava 
que "seguirem treballant per posar en 
marxa noves millores i serveis al nostre 
litoral ".
El president de la Generalitat, Ximo 
Puig, animava els municipis "a seguir 
treballant perquè la tasca quotidiana 
de cuidar les nostres platges seguisca 
donant els seus fruits" i assenyalava que 
"la millora de la productivitat en sectors 
com el turisme és clau per assegurar el 
futur econòmic dels valencians ".

Deu platges de Vinaròs reben les banderes Qualitur de qualitat turística
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, les ha rebut en un acte amb el president de la Generalitat, Ximo Puig

Redacció

10
Banderes ha 
rebut Vinaròs que 
certifiquen, segons la 
ISO 14001, la qualitat 
de les platges

El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, va 
rebre els distintius de mans del president de la 
Generalitat, Ximo Puig,Puig

El tècnic de 
Turisme, Gabi 

Quesada, i 
el regidor de 

l'àrea, Domènec 
Fontanet, van 

presentar les 
jornades
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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

R
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ta
u
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antinea

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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“Regnat d’Alfonso XIII” de Ramón Puig

18€
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Redacción

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha 
concedit una subvenció de 1.867,58 euros a 
l'Ajuntament de Vinaròs per a la realització 
d'activitats de promoció de l'ús del valencià. 
En l'apartat de campanyes s'ha subvencionat 
la proposta d'edició de bosses de paper per a 
fruita i verdura  amb un vocabulari elemental 
per tal de distribuir-les entre fruiteries i 

verduleries, tant ubicades al mercat municipal 
com a altres llocs de la ciutat. 
El  fet que siguen bosses de paper fa 
doblement atractiva la campanya, ja que a 
més a més de la promoció lingüística implica 
un compromís amb el medi ambient. Ja s'està 
treballant per a poder iniciar la distribució de 
les bosses després de l'estiu.

L'Ajuntament de Vinaròs repartirà bosses de paper 
amb vocabulari de fruita i verdura en valencià

La Regidoria d'Obres i Serveis fa una crida a 
la ciutadania perquè es col·labore a l'hora de 
dipositar correctament les restes de poda, per 
tal d'evitar l'acumulació sobretot a les zones 
turístiques nord i sud. La UTE encarregada del 
servei de jardineria -amb el reforç de la Brigada 
Verda municipal- recull les restes, en els punts 
habilitats a aquest efecte, els dilluns a les 7.00 
hores, per la qual cosa es recomana dipositar-les a 
partir de diumenge per la vesprada. A més, poden 
dipositar-se directament a l'ecoparc del Camí 
Sant Gregori s/n, en horaris de dilluns a divendres 
(9.00-14.00horas i 16.00-20.00 hores), dissabtes 
(10.00-14.00 hores) i diumenges (10.00-14.00 

hores).
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina ha 
explicat que "hem detectat, a més, que les restes 
de poda es dipositen barrejades amb altres tipus 
de residus com a matèria orgànica, plàstics, etc. 
Això impossibilita que la UTE de jardineria puga 
traslladar-los a la planta de tractament habilitada 
per al seu reciclatge ".
Alsina ha insistit que "s'utilitzen els punts 
especialment indicats per dipositar aquest tipus 
de residus i es facen correctament ja que així 
contribuïm a optimitzar tot el procés de recollida 
i reciclatge, alhora que contribuïm a una millor 
imatge de la nostra ciutat".

La Regidoria d'Obres i Serveis demana la col·laboració ciutadana 
per evitar l'acumulació de restes de poda 

Quan dipositar-les
Les restes es recullen en els 
punts habilitats a aquest 
efecte, els dilluns a les 7.00 
hores, per la qual cosa es 
recomana dipositar-les a partir 
de diumenge per la vesprada

També a l’ecoparc
L'ecoparc del Camí Sant 
Gregori en horaris de dilluns 
a divendres (9.00-14.00 
hores i 16.00-20.00 hores), 
dissabtes (10.00-14.00 hores) i 
diumenges (10.00-14.00 hores) 
també és un lloc on poden 
dipositar-se

Han de dipositar-se en els punts habilitats i horari establert o directament a l'ecoparc 
i no barrejar-se amb altres tipus de residus 

Por la presente se convoca a los señores socios para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará en el salón de actos de 
la Caixa Rural – Caixa Vinaròs (Plaza Cardenal Tarancón), el próximo VIERNES 24 de JULIO, a las 20,30H en 1ª convocatoria y 21:00H 
en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA:
- Presentación, exposición de propuesta y elección si procede, de la nueva Junta Directiva del Club.
- Ruegos y preguntas

Vinaròs, a 10 de Julio de 2015
El Presidente de la Junta Gestora,   Juan Sos Hernández

Axí són les bosses de paper per a fruita i verdura 
que es repartiran
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L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple 
extraordinari, la proposta de complir el compromís 
que en els pressupostos municipals de 2016 
aparega el Fons de Contingència, amb una quantia 
equivalent a l'1% de les despeses no financeres 
pendents, en possibles obligacions de pagament. 
Aquest requisit és indispensable per a l'adhesió al 
Fons de Finançament d'Entitats Locals del govern 

central. El punt s'ha aprovat per unanimitat.
Segons explicava l'edil d'Hisenda de l'Ajuntament 
de Vinaròs, Maria Cano, "és el pas administratiu 
necessari perquè el consistori puga accedir al 
Fons d'Impuls Econòmic per al finançament de 
les sentències judicials pendents de pagament". 
Aquesta tramitació es va decidir després de 
la comunicació a l'Ajuntament de la resolució 

relativa al projecte de zona verda  a l'Avinguda 
Joan XIII, amb data 12/05/2015 que obliga al 
municipi a pagar 2.006.065,04 euros. Cano 
destacava que "això suposa un greu perjudici, no 
només a nivell pressupostari sinó de tresoreria ja 
que, a dia d'avui, l'Ajuntament ja té reconegudes 
dues sentències per import aproximat de 
2.000.000 euros".

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs aprova un tràmit per adherir-se 
al Fons de Finançament d'Entitats Locals
Permetrà fer front al pagament de sentències judicials pendents  

La Regidoria de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Vinaròs ha informat 
de la seua decisió d’augmentar 
el pressupost de l’àrea en 75.000 
euros, per tal de poder fer front a 
ajudes d'emergència previstes fins 
a final d'any. En total, la Regidoria 
de Benestar Social compta amb un 
pressupost de 670.000 euros, dels 
quals, a 20 de juny, ja s'havia consumit 
el 95%, segons va informar dimarts la 
regidora de Benestar Social, Mabel 
Vives.
En aquests moments, la partida 
compta amb un romanent de 25.000 
euros que resulta insuficient per 
poder complir amb els compromisos 
adquirits. Per ampliar el pressupost, 
s’aprovarà una modificació 
pressupostària per 75.000 euros més. 
Vives, ha explicat que "des de l'equip 

de govern, el nostre objectiu és 
no restar cap dels serveis que ja es 
prestava sinó seguir sumant". De 
la seua banda, el tècnic municipal, 
Antonio Valanzuela, explicava 
que "l’any 2008, l'Ajuntament 
destinava uns 30.000 euros a ajudes 
d'emergència, i l’any 2015 se’n 
destinen més de 200.000 euros, la 
qual cosa dóna una idea de la situació 
econòmica actual". 
D'altra banda, s'ha donat a conèixer 
el llistat d'ONG's locals que rebran 
ajudes en virtut dels programes que 
desenvolupen. La partida compta 
amb un total de 65.000 euros i, a 
l'hora de atorgar-les, es fixen com a 
criteris la qualitat dels programes, 
la suva complementarietat amb 
els serveis de l'Ajuntament o el seu 
caràcter integral.

Subvencions a ONG
Les oenegès beneficiàries de les subvencions són: 
Frater Vinaròs 3.800 euros
Creu Roja Assemblea Local de Vinaròs 3.200 euros
Afaniad Vinaròs, 5.200 euros
Afivina, 1.000 euro
Aspas Castelló, 2.000 euros
Por Más Vida, 3.200 euros
AFA Castellón-Delegació Vinaròs, 3.000 euros
 Cocemfe Maestrat, 4.000 euros
Càritas Vinaròs, 30.000 euros
Fundació Dany Cerebral Ateneu, 1.300 euros
DAHIA (Assoc. Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat) 1.000 euros
Assoc. Ajuda al Toxicòman RESCATA-2, 5.000 euros
Alcer-Castelló, 500 euros 
CASDA, Assoc. Ciutadana contra la SIDA de Castelló, 500 euros.

Benestar Social ampliarà en 75.000 euros el seu 
pressupost per acomplir les ajudes d'emergència  

La regidora de Benestar Social, Mabel Vives, i el tècnic de 
l’àrea,  Antonio Valanzuela, van informar de la necessarietat 

de la mesura

Les ONG's locals rebran ajudes per valor de 65.000 euros

Més 
pressupost

Benestar Social 
comptava amb un 
pressupost per al 2015 
de 670.000 euros, 
dels quals, a data 20 
de juny, ja s'havia 
consumit el 95%

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Redacción

Amat dice que el alcalde “ha avalado la buena gestión del PP” 
en su balance de 30 días de gobierno

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, consideró 
el miércoles que el alcalde, Enric Pla, “ha hecho un 
reconocimiento a la buena gestión del anterior 
equipo de gobierno” tras haber escuchado su 
balance de 30 días en la alcaldía. “Si lo único que 
han encontrado para criticarnos ha sido facturas no 
contabilizadas por un importe de 18.000 euros, lo cual 
forma parte del funcionamiento normal de cualquier 
ayuntamiento, al ser materialmente imposible que 
la contabilidad vaya al día, están avalando nuestra 
gestión”, señaló Amat, que aseguró que cuando 
el PP accedió al gobierno local “nos encontramos 
con 800.000 euros de facturas sin consignación 
presupuestaria del anterior equipo de gobierno”. 
Así, según Amat, “la realidad es que ellos se han 
encontrado con una situación infinitamente mejor 
que cuando accedimos nosotros”. También cuestionó 
Amat los ahorros que Pla indicó que había realizado 
en estos primeros días el equipo de gobierno, 
apuntando que “los ahorros importantes son en 
decisiones importantes, como en la partida de fiestas 
o en horas extra, y esto ya lo hizo el PP, y ahora está 
por ver si lo mantienen”.
En cuanto a la revisión de contratos emprendida 

por el actual equipo de gobierno, Amat consideró 
“sorpresivo” que el alcalde cuestionara el contrato 
del Vinalab, siendo un proyecto del PSPV, socios 
del equipo de gobierno, que los populares se 
encontraron sin gestión. En este sentido, aseguró 
que “todo lo efectuado en torno al Vinalab ha estado 
consensuado con el PSPV y Compromís, tanto el 
modelo de gestión como la actividad desarrolladas 
en el Centro, sin que éstos realizaran la más mínima 
crítica ni en público ni en comisión informativa”.Para 
Amat, el alcalde “no habló de los verdaderos pufos del 
ayuntamiento, porque todos son de los socialistas, su 
socio de gobierno, como Soterranyes, que costará un 
millón de euros anuales hasta el año 2022”.

Proyectos paralizados
En cuanto a los proyectos iniciados por el PP 
ahora paralizados, señaló que “no entendemos 
la renuncia a la ampliación del auditorio porque 
es económicamente viable” y criticó que quieran 
cambiar el carril lúdico a la ermita “sin tener otro 
proyecto”. “Es un inicio de legislatura preocupante”, 
señaló.

Electrosplash
Amat también lamentó que el alcalde hubiera 
cuestionado el Electrosplash, destacando de este 
festival que “ha doblado en asistencia la edición 
anterior, sin ninguna incidencia y ha generado 
impacto positivo en ocupación y servicios, no sólo 
en Vinaròs sino en otras poblaciones vecinas”. “Esta 
es una propuesta positiva y decir que no por el 
mero hecho de que sea una propuesta del PP es un 
error”, indicó. Y pidió al equipo de gobierno “que 
reflexione, porque hay tiempo para ello”.

Redacció

La Asociación de vecinos y cívica 
Raimundo d’Alós (ACRA) ha pedido 
en un comunicado al gobierno 
local “que inicie medidas para 
crear empleo, al ser la principal 
preocupación que existe entre la 
población”
Según esta asociación, “los 
gobernantes gozan siempre de 
aquello que se denomina 100 
días de confianza, un periodo de 
tiempo en el que se supone que 

están asentando sus posaderas en 
los sillones de la responsabilidad 
pero si a los 30 días, de forma 
voluntaria, comparecen para 
realizar un balance ellos mismos 
abren la veda para que todos 
podamos hacer nuestros balances 
de esos primeros días”. Un balance 
del que  ACRA destaca que “nada 
ha cambiado en nuestra ciudad, 
el cambio prometido ha sido 
un bluf, un globo que se ha 

deshinchado a las primeras de 
cambio y que ofrece un panorama 
desalentador”, asegurando 
además que  “ni siquiera aquellos 
que les apoyaron confían ya en 
ellos”. En el comunicado, ACRA 
también indica que “no se han 
mejorado los servicios públicos, 
no han cumplido ninguna 
promesa de los que consideraban 
urgentes y se han subido los 
sueldos”

ACRA pide al gobierno municipal 
que tome medidas para crear empleo

Juan Amat
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La segunda edición del Electrosplash dobla el número de asistentes
Redacción

asistentes en la 
edición 2015

9.000

La segunda y renovada edición de ElectroSplash se 
ha saldado batiendo su propio récord de asistencia 
llegando a los 9.000 Splashers a lo largo de los pasados 
10, 11 y 12 de julio y doblando así su cifra de clubbers 
respecto al pasado año. Desde la organización se ha 
indicado que estas cifras “son un éxito sin precedentes 
en el recinto ubicado en el paseo marítimo de Fora 
Forat, consiguiendo alcanzar una ocupación hotelera 
del prácticamente 100% teniendo muchos Splashers 
que desplazarse para buscar alojamiento en los 
municipios limítrofes como Peñíscola, Benicarló y Sant 
Jordi”.
“Con apenas atenciones médicas y ninguna incidencia 
por parte del público asistente, ElctroSplash echa el 
telón hasta el año que viene con un éxito rotundo 
en una renovada fórmula que le consolida como un 
auténtico referente dentro de la escena electrónica 
nacional”, señalan los  organizadores en el comunicado. 
Fusionando formatos live y Dj Set en hasta 4 escenarios, 
el festival pudo contar con la totalidad de sus 80 
artistas confirmados, sin ninguna cancelación de 
última hora y brindando durante tres días y tres noches 
la mejor música electrónica de la escena nacional e 
internacional. Abriendo sus puertas el viernes 10 con 
nombres como Art Department, Luke Slater, Mathias 
Kaden, Damian Lazarus, Red Axes, Zombies in Miami, 
Pau Roca, Reeko o Fran Lenaers, le siguió un segundo 
día con nombres como XXXY, Andrew Grant, Roman 
Flügel, Anthony Rother, Lindstrom, M.A.N.D.Y, Cycle 
Live, Undo, Sutja Gutierrez, Daniel Kyo, Reykjavik 606, 
David Medina Live u Owen Jay entre otros.  
La tercera y última jornada, capitaneada por 
Adriatique, Miss Kittin, Tobi Neumann, Redshape Live, 
Marc Piñol, Edu Imbernon, Emeterians Live Band, 
Gameboyz, Sano o Boreals Live  fue el cierre para el 
festival.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha informat que 
l'Ajuntament de Vinaròs ha "frenat" la renovació del 
patrocini al festival Electrosplash. Pla va assegurar 
que l’any passat el consistori vinarossenc va donar 
a aquest festival “una subvenció no establerta en el 
contracte de 15.000 euros que aquest any ja no s'ha 
concedit”. Aquest festival tenia un alt cost, segons va 
assenyalar Pla, ja que a això se li sumen "l'elevat cost 
de la brigada municipal, serveis mèdics, hores de la 
policia local, lloguer de càmeres, neteja i material".
Pla va demanar “disculpes” als veïns de l'avinguda 
Jaume I i l'entorn per les molèsties acústiques 
ocasionades per l’Electrosplash. “Aquest festival és 
una herència rebuda, i hem respectat aquest any 

el contracte, però negant-nos a donar el patrocini 
graciable de 15.000 euros que van obtenir el 
passat any i reduint al màxim les aportacions que 
l'ajuntament realitza quant a la brigada i material, 
però, així i tot, continua tenint una despesa gran, 
no és un festival a cost zero”, va indicar Pla. L'alcalde 
va considerar que l'ajuntament “ha de fomentar 
aquelles coses bones per al poble i que portin 
benefici a la localitat”, però va assenyalar que “la 
contaminació acústica del festival és evident i la gent 
que viu a la zona té dret al descans i la tranquil·litat, 
per la qual cosa és hora de plantejar-nos sistemes 
de convivència social, que en aquesta situació són 
impossibles”. Per això, va indicar que “algunes de 

les primeres consultes ciutadanes aniran en aquest 
sentit” i que a partir d'ara “cal estudiar a fons el plec, 
perquè ens sembla que en les condicions actuals de 
soroll el lloc on se situa no és l'idoni, encara que, de 
moment, hi ha un contracte signat”.
Un contracte, que segons va assenyalar el portaveu 
del PSPV, Guillem Alsina, “no inclou els treballs de 
la brigada, però que l'empresa organitzadora va 
exigir, així com els treballs de neteja, la qual cosa 
es va convertir en un estira-i-arronsa fins a l'últim 
moment, quan l'alcalde va signar el permís el 
divendres al matí, després que l'empresa hagués 
presentat la fiança obligatòria, el permís de costes 
i l’assegurança corresponents”.

L'Ajuntament de Vinaròs frena la renovació del patrocini a l’Electrosplash

X.Flores

Pla diu que el consistori ha decidit no donar els 15.000 euros del passat any, considera que cal "estudiar a fons" el 
contracte i la ubicació i demana disculpes als veïns de l'entorn per la contaminació acústica dels tres dies de festival
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Gracias a la familia y amigos, 

por compartir este día tan especial con nosotros! Jordan y Fanny. Os queremos!

Moltes Felicitats Silvia i Fernan

Recordando viejos tiempos en la celebración del 50 aniversario de las Damas y Reina de 1965

GRUPO DE JOTA DEL CENTRO 
ARAGONES DE VINARÒS

El día 27 de junio, los vinarocenses 

y visitantes, pudieron disfrutar de 

un ratito de folcklore aragonés 
durante el festival celebrado 
en el paseo marítimo. El acto 

estuvo enmarcado en las fiestas 

patronales de San Juan y San 

Pedro de Vinaròs. Esta actuación 
se basó en su totalidad, en 

cantos y danzas de la provincia 
de Zaragoza, y además la 

participación de nuestros niños 

fué una de las más numerosas de 

los últimos años. Agradecemos a 

todos los asistentes, su presencia y 

sus aplausos. Hasta la próxima.

El carrer Sant Cristòfol celebrà la festa del seu patró, enguany els 
majorals han sigut Maica Forner, Eladio Rochera, Cristian Puig, 
Teresa Escura, Andreu Cervera, M.Carmen Callau, Imanol Rojas, 

Sara Miralles, Josep Foguet, Enrique Dosdá i Ana Castán

Molta gent d'estes comarques va 
acudir a Peníscola a les proves 
de càsting de la famosa serie 
de tv ''Juegos de Tronos'' que es 
rodarà en part a esta població 
castellonenca durant el mes 
d'octubre, els dies de l'1 al 9. Entre 
els aspirants, vam vore un grup 
d'amics de Vinaròs, aficionats al 
cinema: José-Sebastián-Nicolás-
Juanma-Laura i Montse.

Centro Municipal de la Tercera Edad
El centro realizó un viaje a la Costa 
del Sol (Gibraltar) del 3 al 8 de mayo, 
teniendo el alojamiento en un hotel 
de Torremolinos, donde visitamos su 
ciudad, el casco viejo, sus callejuelas y 
el paseo marítimo. Visitando también 
Málaga-Mijas, Ronda y Fuengirola, 
Gibraltar, Puerto Banús, Marbella y 
Benalmádena. Y el día 8 regresó al 
punto de origen, Vinaròs.

Estiu calorós, hivern rigorós 
A casa de ton germà, no hi vages a estiuejar 
A l’hivern per la moquina i a l'estiu per la calor, 
sempre és bo dur mocador 
A on els frares han fet niu, vés a l'hivern i a 
l'estiu 
Font fresca a l'estiu, bona ombra i gresca 
La dona de govern compra a l'estiu per a 
l'hivern 
Mosquits al riu ja som a l'estiu 
La vianda d'estiu vol regadiu 

Del sol d'hivern i dels núvols de l'estiu 
enganyats eixiu 
La pasta i el xiquet a l'estiu tenen fred 
A l'estiu la perdiu xiula i canta dins del niu 
Per sant Jaume i santa Anna raïm a la plana 
Verdes o madures per sant Jaume figues 
segures 
Per sant Jaume vés a mirar l'olivar, si en veus 
una ací i una altra allà, vés-te’n a casa que prou 
ni hi ha 
A Borriol, nap i col, i a Montserrat col i nap 

A casa del meu veí, quan no ni ha per a pa, ni 
hi ha per vi 
A l'olla bullint no hi cauen mosques 
Al que menja lo madur, fes-li rosegar lo dur 
Al sexagenari sopes i rosari
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Ancor, el perro que se recuperó de 
un disparo a bocajarro en la cabeza 
que sufrió en Morella y cuya historia 
ha conmovido a muchos vecinos de 
toda la comarca, ya tiene un nuevo 
hogar desde el pasado 3 de julio. Se 
trata de dos ingleses, Rita y Trevor, 
que residen en un chalet en Vinaròs, 
y son voluntarios de la protectora de 
animales El Cau, asociación que se 
ocupó de la recuperación de Ancor 
desde el principio. 
Precisamente desde El Cau se ha 
confirmado esta buena noticia, 
después de que el perro se recuperara 
de una muy complicada operación y 
tras muchos días de  recuperación en la 
clínica veterinaria San Francisco. Hasta 
lograr esta adopción definitiva, Marta, 
también voluntaria de la asociación 
protectora, ya acogió a Ancor en su casa 
unos días. Rita y Trevor han mostrado su 
satisfacción por haber acogido a Ancor. 
Tienen otros dos perros y destacan su 
adaptación en esta primera semana en 
su nueva casa. “Ancor juega siempre con 
mis otros dos perros. Es increíble que 
no haya perdido su fe en la humanidad, 
y creo que esto es debido al amor y 
cuidado mostrado por  la gente que 
colabora en El Cau. Es un perro muy 
especial”, señalan.
Desde El Cau, la colaboradora Aretha 
Bort, una de las que se ha ocupado de la 
recuperación de Ancor, ha indicado que 
“si bien es cierto que ha habido mucha 
gente que se ha interesado por Ancor, 
al final han tenido que ser voluntarios 

de la asociación quienes lo 
han adoptado, ya que al ser 
un perro con un problema, 
a la gente le echa para atrás 
su adopción”. Sin embargo, 
recordó que “realmente el único 
problema que tiene es físico, ya que 
le falta un ojo y tiene una deformidad 
en la cabeza, aunque tan solo por 
eso, ha sido descartado por muchos 
interesados”. Por eso destacó que “los 
adoptantes son voluntarios y lo han 
hecho porque el caso era difícil”.
Ancor fue víctima de la crueldad humana. 
Alguien le disparó directamente a la 
cabeza provocándole una gran fractura 
de cráneo y afectándole a un ojo que 
finalmente perdió. Milagrosamente, los 
perdigones no le llegaron al cerebro, 
aunque la  herida era muy delicada 
al tratarse de hueso y tardó meses en 
cicatrizar. Debido a que podrían sufrir 
complicaciones, Ancor no podía estar 
en la asociación protectora y necesitaba 
de un hogar de forma definitiva, y por 
fin se ha conseguido. Desde el Cau, algo 
que ha corroborado la familia adoptiva, 
destacan que Anchor es un perro 
especialmente cariñoso aun después de 
haber sufrido este desgraciado suceso. 
Ancor se recuperó de sus heridas junto 
a ‘Héroe’, otro perro del que se ocupa la 
asociación protectora y que después de 
haberse sometido a varias operaciones 
ha podido afortunadamente salvar su 
vida tras haber sido también víctima 
de la crueldad humana, aunque sus 
secuelas serán también para siempre.

‘Ancor’ encuentra un hogar en Vinaròs
X.Flores 

La Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Vinaròs 
estudiarà possibles canvis de cara a la celebració de 
futures edicions del festival de música electrònica 
Electrosplash, que va oferir el passat cap de 
setmana la seua segona edició a Vinaròs. El regidor 
Marc Albella ha destacat que "l'edició d'enguany 
estava pràcticament tancada i, per això, no va ser 
possible estudiar possible canvis. De cara a edicions 
futures, cal plantejar-se què ha de modificar-se i 
què mantenir-se-perquè aquest festival segueixi 
tenint futur a la nostra ciutat". Albella recorda que 
"hi ha un plec de condicions, a través del qual 
l'Ajuntament de Vinaròs concedeix a l'empresa 
l'organització del festival, per la qual cosa hem de 
veure què clàusules recull i si s'estan aplicant com 
correspon. En qualsevol cas, aquest any ja han 
canviat algunes qüestions, respecte al consistori i 
l'organització, com el fet de suprimir el patrocini 
amb el que van comptar en l'anterior edició, reduir 
el treball de la Brigada Municipal en el muntatge 

del recinte o exigir-los que presentéssen tota la 
documentació necessària abans de l'obertura del 
propi festival".
Pel que fa a l'assistència, que l'organització xifra 
en 8850 persones els tres dies del festival 7350 
persones amb abonament de tres dies i 1.500 
amb entrades de dia-, el regidor destaca que "cal 
valorar positivament l'increment d'assistents que 
pràcticament ha doblat la xifra de l'any anterior, ja 
que això repercuteix positivament en el sector de 
l'hostaleria i de l'oci de la nostra població ".
Respecte a les queixes de sorolls i molèsties al 
descans veïnal, Albella explica que "estem a 
l'espera de l'informe de la Policia Local per saber 
exactament quantes queixes es van registrar en els 
tres dies del festival, però tenim clar que el descans 
dels veïns no pot sacrificar-se per la qual cosa 
hauran de plantejar solucions i mesures, en cas de 
tornar a celebrar-se aquest festival o un altre tipus 
d'iniciativa semblant ".

La Regidoria de Festes estudiarà canvis de cara a properes ediciones 
del festival Electrosplash
El regidor Marc Albella valora positivament l'augment d'assistent respecte 
a la passada edició

Rita y Trevor han adoptado a Ancor

El festival va doblar assistència en la seua segona edició

Marc Albella:
"Cal valorar positivament 
l'increment d'assistents ja que això 
repercuteix positivament en el 
sector de l'hostaleria i de l'oci de la 
nostra població" 
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El pasado sábado y como no podía ser de otra 
forma, nos reuníamos un grupo de amigos en 
la “Unió Ciclista Vinaròs”, para celebrar una cena 
pendiente junto con nuestras esposas, que ya se 
había alargado mucho, ni mas ni menos que 31 
años.
Para hacerles un poquito de historia, en al año 1981 
se formaba en nuestra ciudad un equipo ciclista 
de aficionados, formado por corredores tanto de 
nuestra ciudad, como de las localidades limítrofes 
como: Alcanar, Benicarló, San Jorge, etc.
Todos los que formamos este ilusionado equipo, 
colaboramos de una u otra forma, la mayoría como 
corredores del mismo, y otros nos dedicamos a salir 
con nuestros propios vehículos y hacer de “coche de 
equipo”, dirección del mismo, técnicos, mecánicos, 
masajistas, etc..
Precisamente en aquellos años había una gran 
afición al deporte del pedal, y éramos muchos 
los que, al menos, los domingos y festivos, nos 
encontrábamos en diversos equipos, y salíamos 
a correr en bici por todos los pueblos de nuestro 
entorno.
De esta gran afición salió en Vinaròs el equipo de 
ciclismo aficionado de “Autoca-Renault”, el cual 
compitió en las provincias de Tarragona, Castellón 
y Valencia. La primera carrera se realizó en la 
primavera de 1981, y miren por donde, la ganó 
nuestro corredor local y excelente persona, Luis 
Kratochuil Gascó. Durante estos años se participó 
en las vueltas:“Vuelta Ciclista del Langostino” 

de Vinaròs y en la “Vuelta Ciclista al Maestrazgo” 
de Benicarló. La última carrera que disputamos 
con nuestro equipo fue la “Vuelta Ciclista del 
Langostino”. Concretamente con el final de la 
última etapa un 24 de junio de 1984 festividad de 
San Juan Bautista,  nuestro equipo dejó de existir. 
En este momento decidimos juntarnos en una 
comida o cena de hermandad junto con nuestras 
esposas para celebrar estos cuatro años de equipo, 
y miren por donde, llegó la hora.
Muchos de estos componentes del que fue nuestro 
equipo, salen todavía hoy en bicicleta y siguen 
recorriendo como entonces las localidades de 
nuestra comarca, muchos de nosotros hemos 
estados unidos al ciclismo formando parte de la 
junta en aquellos tiempos de la “Unión Ciclista 
Vinaròs”. Nuestro amor hacia el deporte, no finalizó 
un 24 de junio de 1984, sino que sigue y seguirá 
hasta el final. Esto es lo que hace el  deporte y la 
amistad.
Como dato curioso, el cartel anunciador de esta 
pasada “52ª Volta Ciclista del Llagostí 2015”, llevaba 
una foto de nuestro equipo.
Mucho hemos cambiado físicamente, de pasar a 
ser unos jóvenes de 31 años en aquellos tiempos 
de la formación del equipo, hasta ahora ya en que 
algunos ya tenemos 65 años y somos algunos de 
nosotros “abuelos”, pero esta gran amistad que 
forma el deporte, nunca cambiará. Perdurará.
Felicidades a todos “equipo”
Os quiero.

Cena de hermandad del equipo ciclista 'Autoca-Renault'

Salvador Quinzá Macip



13

18 juliol de 2015

SOCIETAT

C U R S O S  D E  T E A T R O
impartidos por NATHALIA PAOLINI 

ACTRIZ| DIRECTORA | FORMADORA

Más información en: Gimnasio Gentsana C/ Desamparados, nº 5, Vinaròs
Telf. 964 455 821

TALLER DE TEATRO orientado a  BAILARINES
Potenciaremos la creatividad para lograr más 

desinhibición y soltura escénica.
Exploraremos en el lenguaje corporal, 
enriqueciéndolo y eliminando barreras.

Del 20 al 24 de Julio de 9’30 a 13’00 h.

ENTRENAMIENTO ACTORAL para iniciados
Reconocernos como seres emocionales e 

investigar en la propia expresividad.
Entrenarse para la acción dramática y ampliar 

fronteras creativas.

Del 20 al 24 de Julio de 20’00 a 21’30 h.

El passeig marítim va acollir una exposició de vehicles clàssics i antics, organitzat per Motor 
Clàssic Vinaròs

Mostra de vehicles clàssics i antics Ioga a la platja de Fora Forat

El ioga és una de les activitats d'estiu que es pot 
fer a la plaja de Fora Forat dilluns, dimecres i 
divendres de 19.30 a 21h

Festivitat de la Verge del Carme

Les activitats de les 
festes de la Verge del 
Carme han començat. 
Organitzades per la 
Confraria de Pescadors 
San Pedro, dissabte 11 
de juliol va tindre lloc 
una verbena popular a 
l'explanada del rellotge 
solar, i diumenge el 
tercer concurs de pesca 
infantil. A migdia, una 
va haver-hi torrada de 
sardines per autoritats, 
pescadors, jubilats, 
compradors i públic en 
general.

Guanyadors del concurs de pesca

Foto Arts

Yerai Tejera Miralles (1er), Iker Miralles Gil (2n) i Joan Fàbrega Roca (3er) van guanyar els premis dels concurs infantil de pesca en canya



14

18 juliol de 2015

CULTURA

El XIV Cicle de Curmetratges Agustí 
Comes, que organitza la Fundació 
Caixa Vinaròs amb la col·laboració 
de l'Ajuntament, ha registrat la més 
àmplia participació, ja que s'han 
presentat a concurs 270 obres, 
però n’han quedat després de la 
selecció 237, donat que que la resta 
no complia les normes. De tots 
ells, 12 seran els curts finalistes. La 
procedència, ben dispar, simptoma 
de que el cicle és ja conegut arreu 
del món. Han arribat obres des de 
països tan com Iran, Japó, Estats 
Units, Canadà, Xile, Itàlia, França, 
Mèxic, Perú, Tunísia, Austràlia, 
Alemanya, o Veneçuela, i els de 
Espanya procedeixen sobretot de 
Madrid, València, Barcelona i País 
Basc. Alguns dels curts procedents 
de l'estranger, de gran qualitat, no 
se subjectaven a les bases, com els 
que estaven en la llengua oficial 
del país i que han sigut presentats 
subtitulats en anglès quan havien 
d'estar en valencià o castellà, com va 
explicar Nati Romeu, coordinadora 
del cicle. Les projeccions dels curts 
finalistes tindran lloc els dies 21, 
22 i 23 de juliol a les 10 de la nit a 

la sala JJ Cinema. A cada projecció es 
repartiran les paperetes perquè els 
assistents puntuïn els curts de cara al 
premi que es decideix entre els vots 
del públic.
En l'edició anterior, en una de les 
sessions es van superar els 400 
assistents, com va destacar Manuel 
Molinos el president de Fundació 
Caixa Vinaròs en comentar les majors 
possibilitats que ofereix aquest local. 
El dia 30 es farà en el mateix lloc i hora, 
la“macedònia” de curts. El lliurament 
de premis es farà l'1 d'agost però en 
aquest cas a l'auditori Carles Santos 
de la Fundació Caixa Vinaròs.
A més, Molinos va anunciar que 
en un futur es podria estendre el 
festival fins a Benicarló. Així, s'obre 
una col·laboració amb l'Ajuntament 
de la veïna població per projectar 
allí també algunes de les obres 
participants.
Nati Romeu, coordinadora del cicle, 
destacava que els curts arriben 
en la seva majoria per plataforma 
digital, des d'internet. Romeu va 
comentar com a anècdota que un 
curt procedent d'Iran tenia els seus 
subtítols totalment il·legibles.

La participació internacional bat rècords en el XIV Cicle de Curmetratges Agustí Comes

12
Són els curts finalistes 
que optaran als premis

E.Fonollosa/X.Flores

Quan i on 
es faran les 
projeccions 

-Els curtmetratges finalistes 
es projectaran els dies 21, 
22 i 23 de juliol a les 10 de 
la nit al JJ Cinema 

-El dia 30 es farà en el 
mateix lloc i hora, la 
Macedònia de curts. 

-El lliurament de premis és 
el dia 1 d'agost a l'auditori 
Carles Santos de la 
Fundació Caixa Vinaròs.

270
Curtmetratges s’han rebut en esta 14ª 
edició, però algunes no complien les bases  

237
Obres optaven finalment 
a ser seleccionades

El president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, la coordinadora del cicle, Nati Romeu i l'autor del cartell d'enguany, 'Chile', van 
presentar la 14ª edició. Carles Santos i Chile formaran part del jurat
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L'Auditori Municipal de Vinaròs acull una 
nova exposició de fotografies pertanyents al 
fons de Joaquín Simó sota el títol 'Històries 
marineres del nostre poble'. Com és 
tradicional, la mostra té lloc en els diferents 
actes que se celebren a la localitat en el marc 
de la festivitat de la Verge del Carme, amb 
protagonisme destacat de la Confraria de 
Pescadors Sant Pere. L'exposició recull, 75 
imatges –la mostra més gran feta per Simó 
fins a la data- que es remunten a diverses 
dècades, els importants canvis patits pel 
sector pesquer de la localitat mostrant 
antigues arts de pesca, diferents racons del 
port, la llotja i la zona pesquera i rescatant els 
rostres de personatges molt coneguts .
Joaquín Simó explicava que "aquesta serà 
l'última exposició que realitze tot i que poso 

tot el meu arxiu fotogràfic a disposició que 
qui vulga continuar organitzant aquest 
tipus de mostres". Simó agraïa a "totes les 
corporacions municipals el suport que 
sempre m'han prestat per poder realitzar les 
meues exposicions". L'alcalde de Vinaròs, Enric 
Pla, destacava que "aquest tipus d'iniciatives 
serveixen per mostrar la història de Vinaròs i és 
una prova del gran pes que el món de la pesca 
té a la localitat". El president de la Confraria de 
Pescadors, Javier Fábrega, recollia el guant 
llançat per Simó i mostrava la seua intenció 
de "continuar amb la tasca de mostrar la 
riquesa del món pesquer de Vinaròs, a través 
d'aquestes imatges, en futures exposicions".
La mostra es pot visitar en horari de dimarts 
a diumenge, de 18.00ha 21.00h, fins al 19 de 
juliol.

L'Auditori Municipal acull la més gran exposició de fotografies marineres de Joaquin Simó
Dins del tradicional calendari festiu dedicat a la Mare de Déu del Carme i amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

75 
imatges per al record que donen una idea de la 
evolució del sector pesquer de Vinaròs

La frase
Joaquín Simó: "Esta serà l'última exposició 
que faig, però poso tot el meu arxiu fotogràfic a 
disposició que qui vulga continuar organitzant 
este tipus de mostres i continuar esta tradició".

Aquest dissabte 11 se celebrà el XXé 
Aplec d´Instruments Tradicionals 
que comptà amb la participació 
de les colles de dolçaina i gralla de 
Campredó, Torreblanca, Tortosa 
i Vinaròs. A més,  a  l’ àgora petita 
del passeig marítim es va fer la 
presentació del Cd "Al nord, el Baix 
Maestrat", a càrrec del grup de danses 
El Raval, de Vila-real i que, entre altres, 

inclou  peces històriques de Vinaròs. 
L´actuació de les colles participants es 
va fer a l'escenari del passeig marítim. A 
més, en acabar, hi hagué un sopar per 
als participants i bureo obert al públic.
Aquest aplec, com sempre, va estar 
organitzat per la Colla de dolçaina i 
tabal de Vinaròs i el Ball de dimonis de 
Vinaròs, col.laborant-hi l’Ajuntament 
de Vinaròs.

XXé aplec d'instruments tradicionals

E. Fonollosa

L’Auditori municipal va acollir el 
passat 9 de julio un concert de 
‘Quartet Gerhard’, un dels quartets 
joves amb més projecció a nivel 
europeu, format per LLUÍS CASTÁN 
COCHS, i  JUDIT BARDOLET VILARÓ 
al violí, MIQUEL JORDÀ SAÚN a la  
viola i JESÚS MIRALLES ROGER al 

cello
Quartet Gerhard ha guanyat 
importants concursos de música 
de cambra com el primer premi “El 
Primer Palau” a Barcelona i ha estat 
finalista en el prestigiós concurs 
ICMC Hamburg l’any 2012, entre 
d’altres.

Concert de Quartet Gerhard

Redacció

Joaquin Simó va estar acompanyat de familiars, amics i part de la corporació municipal, el dia de la inauguració a l'auditori, una mostra que enceta les festes del Carme

Algunes de les imatges que es poden veure a la exposició

L'aplec va estar organitzat per la Colla de dolçaina i tabal i Ball de dimonis

Música de qualitat a l'auditori municipal 
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Sessió informativa sobre la matrícula a la Seu del Nord de la UJI 

En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen realitzar la matrícula on-

line rebran informació sobre el procediment i alhora podran presentar la 

documentació en la Seu del Nord sense desplaçar-se al campus. 

 

Aquest curs acadèmic 2015/16 com ja es ve realitzant els últims anys, el Servei 

d’Infocampus de la Universitat Jaume I ha programat diferents sessions informatives 

sobre el procediment de matrícula no presencial tant en el Campus del Riu Sec com a 

les Seus de Vinaròs i Vall d’Uixò. 

 

A Vinaròs, Seu del Nord de la UJI, la sessió informativa sobre el procediment de 

matrícula es realitzarà el proper dilluns 20 de juliol a les 17.00 hores en el Saló 

d’Actes de la Biblioteca Municipal (C/ Pilar 26).  

 

Aquestes sessions sobre la matricula on-line, mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es, 

seran comunes per a totes les titulacions als graus i donaran informació als estudiants 

sobre les pantalles de matrícula, l’elaboració dels horaris, els crèdits ... L’objectiu de les 

sessions és facilitar la matriculació a tot l’estudiantat de l’UJI, especialment a l’alumnat 

de primer accés que es troba davant d’un tràmit tant nou com important per a ell i vol 

gaudir amb seguretat de la possibilitat de matriculació no presencial. Es realitzarà una 

connexió a l’assistent de matrícula de la UJI i es mostraran les pantalles del procés de 

matriculació. 

 
 

CULTURA

agenda 

cultural

agenda cultural

En el 50 aniversario de Alvaro Pascual Leone Alfredo Gómez Acebes

Este año celebramos el 50 aniversario del fallecimiento de 
Alvaro Pascual Leone  (Vinaròs, 1895-Méjico, 1965). Aunque hay 
contradicciones en la fecha de su defunción, damos por buena 
la dada por los profesores Girona-Mancebo de la Universidad 
de Valencia. 
Pascual Leone nació en Vinaròs el 1 de diciembre de 1895, 
en la calle Socorro nº 4, hijo de Juan Bta. Pascual Forner y de 
Desamparados Leone, pertenecientes la clase liberal de la 
ciudad. Junto a su hermano Juan se trasladó de joven a estudiar 
a Valencia, cursando el primero Medicina, y Alvaro la carrera 
de Derecho en la especialidad de política, siendo alumno de 
Mariano Gómez, primer Rector de la República. 
Una vez terminados los estudios universitarios se presentó a 
oposiciones, llegando a ser director general de la administración 
local y más tarde Magistrado del Tribunal Supremo, al que 
también pertenecía su antiguo profesor Mariano Gómez.
En Vinaròs fue delegado del Partido Republicano y colaboró 
como redactor en los periódicos locales “La Voz del Pueblo” y  “El 
Socialista” y en el año 1921 fundó el semanario “Patria Nueva”, 
del cual fue su director, que pasó a llamarse “Nueva Patria” 
con la 2ª República, siendo el órgano del Centro Instructivo 
Republicano, en cuyos locales pronunció diversos mítines y 
conferencias, como el celebrado en agosto de 1921 junto al 
abogado José Berenguer. 
Casado con la abogada Ascensión Chirivella, ambos 
participaron conjuntamente en  numerosos mítines políticos 
que organizaban en la provincia a principios de los años 1930, 
sobre todo en Morella, Segorbe, Rossell, Nules, Castellón y 
Vinaròs. 
Alvaro se decidió pronto por participar en la política de manera 
activa, formando parte de la junta provisional republicana al 
proclamarse la República en Valencia, militando en el Partido 
Radical y en el PURA (Partido de Unión Republicana) desde 
1931, año en que se presentó a las elecciones municipales de 
Valencia, siendo el más votado.  Fue colaborador de numerosos 

diarios nacionales, entre los que destacan “El pueblo y la voz de 
Valencia”, “La Libertad” o “El Luchador”.
Entre 1931 y 1935 fue elegido Diputado a Cortes por Castellón, 
representado al Partido Radical Socialista, y en 1936 por Unión 
Republicana, de Martínez Barrios, logrando que se acometieran 
desde el Ministerio de Obras Públicas las mejoras y ampliación 
de nuestro puerto en 1934 siendo alcalde José Rabasa; además 
de contribuir de manera decisiva a la implantación de los 
comedores escolares en Vinaròs. Así mismo fue asesor en la 
formación de una cooperativa eléctrica en Vinaròs para la 
gestión del alumbrado público en 1922.
Alvaro Pascual asistió a las últimas Cortes de la República 
celebradas en el castillo de Figueras en febrero de 1939, y al 
poco tiempo se exilió primero a Francia y luego a Méjico, 
fundando allí, junto con otros republicanos seguidores de 
Martínez Barrios, el grupo “España con Honra” para dar a 
conocer la legalidad y legitimidad de la República española 
usurpada, llegando a ser consejero jurídico del Instituto 
Mejicano del Seguro Social desde su fundación.
Pascual Leone Fue un gran pensador, jurista y analista político, 
autor de varias obras sociales y políticas que tuvieron una gran 
influencia en la América Latina, entre las cuales destacan “La 
transformación del concepto público en el siglo XVIII”, “Raza y 
nacionalidad”, “Plebiscito, no! Constitución”, “Méjico y la Seguridad 
Social”, el glosario “Intenciones” escrito en Vinaròs en 1916 y la 
novela autobiográfica “Pedro Osuna. Cronicón de la ilustre villa 
de Alcalá de San Martín”.
Fue hasta su muerte un firme defensor de la República 
española y de la Constitución de 1931, labor que desarrolló en 
el exilio junto a numerosos profesores, docentes e intelectuales 
exiliados valencianos. 
Queden pues estas notas de reconocimiento al que fue un 
vinarocense ilustre que dedicó toda su vida a la defensa de las 
libertades, sobre todo en el exilio, y que merece un recuerdo en 
los 50 años de su defunción al menos con estas palabras.

En aquesta sessió, els futurs estudiants que desitgen 
realitzar la matrícula on-line rebran informació 
sobre el procediment i alhora podran presentar la 
documentació en la Seu del Nord sense desplaçar-se 
al campus. 
 Aquest curs acadèmic 2015/16 com ja es ve realitzant 
els últims anys, el Servei d’Infocampus de la Universitat 
Jaume I ha programat diferents sessions informatives 
sobre el procediment de matrícula no presencial tant 
en el Campus del Riu Sec com a les Seus de Vinaròs i 

Vall d’Uixò. 
A Vinaròs, Seu del Nord de la UJI, la sessió informativa 
sobre el procediment de 
matrícula es realitzarà el proper dilluns 20 de juliol 
a les 17.00 hores en el Saló d’Actes de la Biblioteca 
Municipal (C/ Pilar 26).  
Aquestes sessions sobre la matricula on-line, 
mitjançant l’adreça http://matricula.uji.es, seran 
comunes per a totes les titulacions als graus i donaran 
informació als estudiants sobre les pantalles de 

matrícula, l’elaboració dels horaris, els crèdits ... 
L’objectiu de les sessions és facilitar la matriculació a 
tot l’estudiantat de l’UJI, especialment a l’alumnat de 
primer accés que es troba davant d’un tràmit tant nou 
com important per a ell i vol gaudir amb seguretat 
de la possibilitat de matriculació no presencial. Es 
realitzarà una connexió a l’assistent de matrícula 
de la UJI i es mostraran les pantalles del procés de 
matriculació. 

Sessió informativa sobre la matrícula a la Seu del Nord de la UJI 

Juanma Velasco

España, año 2020

Una novela que 
borda los hechos y 
que desborda con 
sus personajes

Inquietante a la vez que seductora

Temblores para 
una República

Juanma Velasco

Temblores para una RepúblicaEspaña 2020

NOVELA 

PRESENTACIÓN EN VINARÒS

Biblioteca Municipal - Pl. Horts del Escribano

Jueves 23 de julio a las 20 horas

Fins al 19 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores
Exposició de fotografies de Joaquin 
Simó, Histories de la Mar.
Organitza: Regidoria de cultura

Dijous 16 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
19 h. Presentació del llibre Les nostres 
Partides a càrrec de l'Associació 
cultural Amics de Vinaròs
Organitza: Ass. Amics de Vinaròs

Dissabte 18 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
20 h. Espectacle «Collage» a càrrec del 
club Madison
Preu entrada: 5 € (venda d'entrades Club 

Madison)
Organitza: Club Madison

Diumenge 19 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
19.30 h. Espectacle «Collage» a càrrec 
del club Madison
Preu entrada: 5 € (venda d'entrades Club 
Madison)
Organitza: Club Madison

Del 21 al 28 de juliol
AUDITORI MUNICIPAL
Exposició de Cómics de Batman de 
Diego Latorre.
S'inaugurarà el 21 de juliol a les 19 hores
Organitza: Regidoria de cultura

Dijous 23 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL
20 h. Presentació del llibre Temblores 
para una República, España, año 2020 
a càrrec de
l'autor Juanma Velasco.
Organitza: Biblioteca Municipal

Divendres 24 de juliol
SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
19.30 h. Presentació del llibre Mis 
vivencias a càrrec de l'autor Manuel 
Carrasco.
Organitza: Biblioteca Municipal

Del 29 de juliol al 16 d'agost
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores
EXPOSICIÓ de DÍDAC CASTELL
Organitza: Regidoria de Cultura
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www.ppvinaros.es

Vinaròs UNA SUBIDA DE SUELDOS VERGONZOSA

Y los 5 afortunados, por 25 horas semanales

 
 

Cobrarán 14 de pagas de 1.300 euros mensuales y nos costarán cada 
uno de ellos 24.176,45 €/anuales

Enric Pla cuesta al pueblo un 115% más que el anterior alcalde

Juan Bta. Juan: 23.400 €/anuales     Enric Pla: 50.417,08€ (Sueldo + Seg. Social)

Enric Pla cobra un 63% más que el anterior alcalde

Juan Bta. Juan: 23.400 €/anuales         Enric Pla: 38.153,92 €/anuales

Hugo Romero Guillem Alsina Marc Albella Domènec FontanetJan Valls

Des de l’agrupació d’electors TOTS I 
TOTES SOM VINARÒS  volem donar 
a conèixer a l’opinió pública el que 
ha estat i és, el nostre posicionament 
respecte als salaris establerts per 
l’equip de govern .

Pel que fa als salaris de les persones amb contracte laboral, 
en el codi ètic de l’agrupació d’electors Tots i totes som 
Vinaròs,  signat per totes les persones candidates, diu :  
“En cap cas acceptaré tenir un salari procedent d'algun 
organisme públic superior a cinc vegades el salari mínim 
interprofessional.”
En el cas del nostres membres electes, es compleix sens 
dubte. 
Ara bé, altre cas és el cobrament de les anomenades 
“assistències” , pagaments al marge de cap contracte i 
que són assignades a les persones electes per acudir a 
comissions, juntes , plenaris.... . En el nostre cas només 
tenim dues persones en aquesta situació . 
També en el mateix codi ètic abans esmentat trobem un 
paràgraf que ha de regular  les quanties de què parlem: 
 “Acceptaré l'aprovació de salaris públics que establisca 
l'assemblea ciutadana.”
Així que, finalment, haurà de ser l’assemblea qui acorde la 

destinació que hauran de tindre les quantitats cobrades 
sota aquesta nomenclatura.  Per aquest motiu s’ha 
constituït, al si de l’assemblea, una  comissió encarregada 
de :
- Establir un criteri sobre les quantitats que s’han de 
percebre relacionades amb uns indicadors coherents amb 
els nostres principis , d’acord amb el codi ètic signat. És 
a dir acordar uns barems que siguen clars referents del 
que s’ha de cobrar pel treball desenvolupat. Tot tenint en 
compte el servei  i compromís social inherent a les tasques 
dels membres electes.  
- Proposar la destinació de l’excedent .
- Estudiar , a mig plaç, com reestructurar aquest 
pagaments i fer la proposta oberta a la resta de l’equip de 
govern.
Quan la comissió esmentada tinga la proposta,  es tractarà 
en l’assemblea i la seua resolució es farà pública . Fins 
el moment que la resolució anterior siga efectiva , les 
quantitats percebudes pel concepte d’assistències serà 
“separat i congelat ”.
Cal remarcar que aquestes decisions són vinculants per 
als membres de l’agrupació TOTS I TOTES SOM VINARÒS  
i que busquen avançar en una pràctica de la política més 
d’acord amb principis ètics i de compromís social .

 SOM TOTS  IGUALS? 
Les retribucions municipals poden ser d’una altra manera.
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UN NOU TEMPS EN LES RELACIONS 
VINARÒS-VALÈNCIA

El canvi polític al País Valencià després de 20 anys, ha suposat un punt d'inflexió en 
les relacions polítiques i institucionals amb la capital del nostre territori.

Ximo Puig, morellà i nou president de la generalitat valenciana, és el màxim exponent 
d'aquest canvi.

Aquest nou temps de col·laboració, contacte permanent i relació institucional, s'inicia 
aquesta setmana amb els regidors socialistes de l'equip de govern da l'ajuntament 
de Vinaròs

Dimecres 15-> Reunió del regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, amb la 
consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Mª Josep 
Salvador

Dimecres 16-> Reunió del regidor de Cultura, Marc Albella, amb el president 
de l'Acadèmia Valenciana de la llengüa i visita al centre cultural 9 d'Octubre

Voldríem  primer que res 
donar-li els nostres ànims a 
Lluís Batalla i una prompta 
reincorporació a les seves 
tasques de concejal. La 
veritat és que després de deu 
dies el trobem a faltar.

També li desitgem al segon 
tinent d’alcalde que la seva 
visita al metge que li ha 
impedit assistir al plenari no 
sigue per cap tema greu.

Un cop dit això volem 
manifestar la sorpresa  
expressada pels veïns de la 
zona de l’antic Hort de Farga 
per l’obertura de la plaça 
que allí existeix després  de 

quasi be un mes d’observar 
la ocupació de diverses 
vivendes del bloc allí existent 
i que no consta que tinguen 
cèdula d’habitabilitat doncs 
hi ha un contenciós entre la 
constructora i l’ajuntament.

Als veïns els ha estranyat, 
sobre tot, que  s’hague retirat 
mitja tanca,  s’haguen pintat 
ratlles al terra com si fora un 
aparcament i que alguna de 
les vivendes ocupades tinga 
llum elèctrica.

Pensem que encara que 
l’actual equip de govern 
tingua poca tirada als fastos 
i celebracions s’hauria 
d’haver presentat a l’acte 
d’inauguració i si, com se 
sospita, no s’ha fet de forma 
legal actue en conseqüència 
i done explicacions a la gent .
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TORNEM AMB FORÇA
Ha començat una nova legislatura, en la qual hi 
ha estat un canvi de govern municipal. Després 
de la investidura que va tindre lloc el 13 de Juny, 
seguidament es trobarem en les festes de S. 
Joan i San Pere, les quals s’han viscut de forma 
mol activa per la gran majoria dels vinarossencs 
i vinarossenques , per la qual cosa els membres 
del PVI, estem molt contents per l’alt grau de 
participació. 

El 29 de juny es convocà el primer ple d’aquesta 
nova etapa, i ja manifestàrem públicament 
en quins punts estaven d’acord i en quins en 
desacord.

La darrere setmana, ens hem reunit per fixar les 
directrius que seguirem:

1.Que el PVI, en aquesta nova legislatura 
vol engegar una oposició constructiva i no 
destructiva. Donarem suport a totes aquelles 

iniciatives que creguem que són positives per a 
la nostra benvolguda ciutat “Vinaròs” i rebutjarem 
les que no ho són.

2.Conceder-li al nou equip de govern 100 dies de 
confiança; sabem que no és una norma reglada 
per llei, ni tampoc hi ha obligació de complir-la, 
però entenem que és una norma de cortesia. Això 
no vol dir que no  estarem atents,  observant  i 
controlant  la gestió i funcionament d’aquest nou 
equip.

3. A partir del mes de setembre, començarem 
a parlar amb el govern per intentar incloure 
propostes nostres en els propers pressupostos 
municipals.

4.La portaveu del PVI, Mª Dolores Miralles, tal com 
vam prometre en campanya electoral, donarà 
el 25% de la seua retribució municipal a obres 
benèfiques socials.

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.
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

PRIMERA REUNIÓ EN EL SR. ALCALDE.

Desilusión Pere Granados Vilche

No se’l mereixen Manuel Villalta

TODOS SON CASTA EN PODEMOS

Vàrem demanar 
parlar en el Sr. 
Alcalde i ens van 

donar hora pel dimarts passat. Ens va rebre molt 
cordialment, el saludarem i abans de res li vàrem 
demanar del temps que ens podia dedicar, sols 20 
minuts. Primerament li férem entrega del llibret 
amb les nostres 50 propostes que llançarem 
abans d’eleccions i un altre editat per la nostra 
Confederació d’Associació de Veïns també carregat 
de bones idees per la gestió dels pobles. Cal que ho 
tinga a ma (no se sap mai). En el poquet temps que 
disposàvem en vàrem tenir prou per tenir un primer 
canvi d’impressions,  oferir-li la nostra col·laboració 
i dir-li ben clar que sempre serem reivindicatius en 
totes les mancances de Vinaròs, MANE QUI MANE, 

com sempre hem fet, motiu principal d’aquesta 
primera entrevista.
En el decurs de la reunió li vàrem poder exposar 
uns pocs temes i ens va sorprendre la molt bona 
disposició i del clar que té moltes qüestions en el poc 
de temps que porta en l’alcaldia.  Certament vàrem 
sortir satisfets. Cal dir que feia uns anys que no era 
així. Públicament els anterior governants ens van dir 
analfabets, ximples, persones non grates i traïdors.
Per un altra part volem destacar també en aquest 
article l’oferiment del Regidor de serveis de sortir per 
Vinaròs i el terme per escoltar l’opinió de  MIGJORN. 
No creiem ni molt menys que li poguéssem descobrir 
res de nou, però que ens vullga escoltar és tot un 
detall i no se sap mai fins on arriben els coneixements 
que té cadascú. Entre altres brutícies que li han deixat 

d’herència l’anterior equip de govern li farem vore els 
contenidors d’escombraries trencats, els arbres mal 
plantats a la llera del Servol, etc. etc,
A l’anterior regidor li demanarem parlar amb ell i 
ens va donar hora però, en arribar a la reunió ell no 
era i ens volia rebre l’assessor, vàrem alçar el velam 
i rumb al carrer. No creiem en els assessors, ho hem 
demostrat moltes vegades.
L’anterior alcalde en una determinada ocasió fent 
ostentació de “pitoniso” o preveient el que els 
anava a caure a sobre per la gestió del seu partit 
(PP) arreu de les institucions, deia en un article “... 
veremos en todas partes como se forman uniones 
de perdedores,...”. 
Que hem de fer.... a Vinaròs continua bufant el 
MIGJORN.

 VOX Vinaròs denuncia 
al nuevo alcalde que lo 
primero que ha hecho es 
duplicarse el sueldo; Sr. Pla, 
nadie le obligo a presentarse 

a las elecciones, para ser alcalde hay que tener ganas 
de servir al ciudadano, si no tiene vocación y no esta 
dispuesto a un mínimo de sacrificio por el pueblo, 
retirese. También ha repartido cinco concejalías a 
media jornada entre los suyos, PSOE y Compromis, sin 
justificación ya que el trabajo lo harán los funcionarios, 
pero que costarán a las arcas públicas más de 24.000 
euros anuales cada uno. Desde luego no hay duda 
de que han empezado muy bien la legislatura, no sé 
si con buen pie, pero si con el bolsillo lleno. ¿Alguien 
dijo casta? SI, PODEMOS ES CASTA.
  La Sra. Carmena alcaldesa de Madrid, además de 

ayudar a su marido a no pagar las nóminas que debe 
a los trabajadores, a nombrado a dedo al marido de 
su sobrina Luis Cueto. El número dos del consistorio 
Nacho Murgui, del año 2004 al 2015 recibio para la 
FRAV subvenciones del ayuntamiento de Madrid, 
por valor de 7.293.007 euros. El concejal Pablo Soto 
quiere contratar a su pareja como ayudante, pero 
podía pagarle de su bolsillo con 1.640.000 euros que 
le dío Zapatero. El muy anti-capitalista Sr. Soto, “solo” 
es administrador único de 6 empresas.
  La Sra. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (que ya ha 
firmaddo su primer desahucio),  acaba de nombrar a 
su pareja, Adriá Alemany, responsable de relaciones 
políticas e institucionales. Ante el aluvión de críticas 
que les han llovido, han declarado que le pagará el 
partido. Entonces Sra. Colau le pagamos todos, ya 
que los partidos están subvencionados por el pueblo 

(VOX se opone a las subvenciones). La pareja del 
primer teniente de alcalde, Sr. Gerardo Pisarello, ha 
sido nombrada asesora del área de vivienda. La nueva 
directora de comunicación del ayuntamiento  es la 
post-porno Águeda Bañon, (llamada por la prensa la 
meona de Murcia), compañera en ODESC y amiga de 
la Sra. Colau.
  La Sra. Tere Saez de Podemos en Navarra, dasahució 
a una pareja de un piso de su propiedad por no poder 
pagar el alquiler; esta vez no intervino la PAH. Según 
Periodista digital.com los dirigentes de Podemeos 
en Alicante, han sido pillados en unos mensajes de 
Whatsapp donde muestran su falta de escrúpulos 
al manipular votos en las primarias haciendo uso de 
direcciones falsas, de personas fuera del censo y hasta 
de menores de edad. Lo dicho: ¿CASTA PODEMOS? SI, 
TODOS SON CASTA EN PODEMOS.

Grande ha sido la desilusión de los ciudadanos de 
Vinaròs con el nuevo alcalde y  sus concejales, que la 
primera medida que tomaron fue subirse el sueldo 
para arreglar sus cuentas corrientes.    El Sr. Pla y los 
suyos se cansaron de repetir que era prioritario 
un plan de emergencia para ayudar a las familias 
necesitadas, que sería el primer objetivo cuando 
llegaran al ayuntamiento. Hemos visto que han 
cambiado la prioridad: primero ellos y después ya 
veremos. Quizás eran ellos los necesitados, y por eso 
han metido un buen “zarpazo” a las arcas municipales. 
Quizás ese interés común de los partidos de izquierdas 
de echar al PP, no era para mejorar las condiciones de 
la ciudadanía sino para mejorar las condiciones de los 
que querían dedicarse a la política viviendo bien y 
asegurándose unos años de bonanza para ellos.

Los defensores del consistorio dicen que esperemos 
100 días antes de valorar las acciones del equipo de 
gobierno, pero es que llevan una carrera digna de 
mención. Las ya mencionadas subidas de sueldo, 
incluir banderas catalanistas-separatistas en las 
fiestas populares de Vinaròs,    hacer    caso omiso de 
la prohibición de maltratar a las palmeras, ignorar las 
tradiciones de nuestra ciudad si tienen algún tinte 
religioso…Y así podríamos seguir con una larga lista.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha 
concedido una subvención al Ayuntamiento de 
Vinaròs para promover la realización de actividades 
que desarrollen el uso del valencià. Supongo que 
todos estamos de acuerdo en potenciar el valenciano 
sobre todo cuando estamos siendo invadidos por el 
pancatalanismo, pero en una época tan difícil como 

la que estamos viviendo, con tantos hogares donde lo 
están pasando mal, creo que es mejor poder poner el 
pan  y el pollo en el plato de los necesitados  para que 
se lo coman, a enseñarles cómo se escribe.
Ahora lo que tengo es miedo, un miedo atroz a que 
los señores de Podemos o Tots som Vinaròs, como 
quieran llamarse, vuelvan  a endeudar nuestra ciudad 
al extremo en que quedó sumida con el gobierno 
del PSOE, que ahora son sus socios junto con 
COMPROMIS.
Sr. Pla, espero que al final de esta legislatura la 
deuda no solo no haya aumentado, sino que haya 
disminuido y los ciudadanos y ciudadanas    de 
Vinarós no tengamos  que volver a pagar los abusos 
y despilfarros cometidos por algunos otros gobiernos 
municipales.

Fa dos setmanes vaig escriure un article d'opinió  en 
el Diariet, en el mateix fats  referència als 100 dies de 
confiança que per cortesia pensava atorgar-li al nou 
equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs.
Pués bo, tan sols dos setmanes després i vist lo vist 
per l'equip de govern he de manifestar que no pense 
complir la meua paraula. Este que escriu no entén com 
els partits que componen l'equip de govern fa tan 
sols dos mesos feien de la claredat i transparència la 
seua bandera en campanya electoral, i s'ha demostrat 
amb la mesura presa en el Diariet i notificada a Acord 
Ciutada, que de tramsparencia res de res.
El que escriu des de fa molt de temps i moltes vegades 
ja ha manifestat la seua opinió sobre la utilització del 
Diariet per part d'altres equips de govern i en especial 
en la legislatura passada per part del Partit Popular, 

convertint-ho en el seu propi Butlletí Oficial.
Però clar, per el que hem vist amb la decisió del nou 
equip de govern pareix que hem eixit de Màlaga i 
hem caigut en Malagon.
Perquè com es pot entendre que uns partits que se'ls 
ha fet la boca d'orella a orella parlant de la claredat i 
transparència i a la primera de canvi prenen mesures 
que són tot al contrari. Ademes sense el mínim 
respecte a la llibertat d'expressió.
Que passa que el nou equip de govern també vol 
utilitzar el Diariet com el seu propi Butlletí Oficial? 
Perquè de no ser així que sentit té i perquè la medidad 
anunciada a Acord Ciutada.
Qui és l'equip de govern per a prendre eixa classe de 
mesures?
És eixa la claretat i transparència tantes vegades 

manifestada?
És cert que inclús falta molt de temps de l'actual 
legislatura, com també l'és que inclús hi ha moltes 
mesures que prendre. Temps i mesures en què l'equip 
de govern haurà de demostrar a la ciutadania que es 
pot i es deu complir el que s'ha promés.
De moment i en molt pocs dies ja s'han pres 
dos mesures que no són mereixedores de molta 
confiança, com són la ja exposada del Diariet i els sous 
de l'alcalde i alguns regidors. Encara que d'açò ja se 
parlara en un altre article si se'm permet.
Demoment seguiré a l'expectativa de la gestió de 
l'equip de govern, encara que he de manifestar que 
amb la presa de mesures com les exposades que no 
esperen molta confiança per part de la ciutadania 
perquè, “no se'l mereixen.”   
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YA llegaron, ya estan en el poder Pablemos, som 
Vinaròs, Barcelona en comú, ganemos Madrid,etc etc 
Parece mercadona y sus marcas blancas pero con un 
sólo objetivo, demagogia, promesas, mana PARA LOS 
MAS NECESITADOS
El  pueblo  en momentos de malestar social hace 
que llegue al poder lo mas rancio, y que nunca tuvo 
superación sino todo lo contrario, la  miseria y mas de 
100 millones de muertos    COMUNISMO.
Desde hace mas de un siglo Comunismo es sinónimo 
de miseria,destrucción y muerte. El comunismo, ya 
sea el de la antigua Unión Soviética, El Nacional-
Socialismo de Hitler,el fascixmo socialita de Mussolini, 
China Cambolla, el neocomunismo de los nuevos 
acólitos como Cuba, Nicaragua, Argentina, Ecuador 
Bolivia y Venezuela. solo tre mas miseria
Deberíamos leer a ORWELS, comunista de corazón 
voluntario en LA GUERRA INCIVIL y que se dió cuenta  
lo que era y como era  y lo que es EL COMUNISMO. 
aniquilamiento de la sociedad, de la familia, de los 
valores tradicionales, donde prevalece el individuo 

sobre la persona, y donde es solamente un número, 
su progreso intelectual o moral controlado sin poder 
progresar sobre los demás, relativismo e   inesistencia 
de valores.
No han hecho falta ni 100  días para ver quienes son y 
como son los nuevos SALVAPATRIAS O SALVAPUEBLOS.
Siempre que llega la al poder la rancia izquierda ó 
comunista, es eporque manifiestan que ellos son 
superiores,la panacea, lo que todo lo arreglaran  
porque son los mas honestos y los que realmente 
ayudaran a  los pobres.
Sus ideas y dogmas son infalibles,nos dan algo en que 
creer, la esperanza de mejora nuestros problemas del 
día a día.
La poderosa atracción de la demagogia de los 
comunistas y su  populismo  prometen el maná,  el 
reparto social y un mejor bienestar.  Así ha ocurrido en 
Vinaròs y en otras ciudades de España  debido a una 
cosa, la perdida de valores, la rotura familiar, el paro, y 
el relativismo
En Vinaròs que en solo tres DIAS SIN CONSULTA 

ALGUNA ( SÓLO LOS DE POLITBURÓ) se suben el 
sueldo en un 63%. 
La  Associació de (VEINS) Migjorn Aplaudiendo con 
las orejas la llegada de los suyos, Deberían estar 
con caceroladas y manifestandose por esa subida 
de sueldos en momentos de crisis. Que formen 
definitivamente el partido político de comunistas pro-
catalanistas para la falacia dels PAISSOS CATALANS, 
como si Francia les fuera a regalar la parte del Rosellón 
o Cerdeña. A  Migjorn les molesta todo aquello que 
suene, huela a España, creo que hasta la odian, el 
porqué? no se ,pero su resentiemiento lo demulestran 
semana a semana en sus publicaciones, que por cierto, 
parece que tienen licencia de corso, nunca fallan en 
elescrito semanal.
Es una lástima para LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE 
VINARÒS que día y  sí diá no esté en pleitos desde la 
guerra incivil, con odios entre familias. Después de 76 
años, algunos están removiemiedo odios, pero parece 
que es lo que quieren-  
 ATENTAMENTE

JUAN BAUTISTA PATON SILVA¡YA LLEGARON LOS SALVAPUEBLOS, EL MANÁ PARA LOS POBRES!

Presentació  del  llibre Mis  vivencias  (1955-2015)  de  Manuel

Carrasco i editat per l'autor mateix. 

Presentación de la autobiografía de este vuestro conciudadano, y paisano de numerosos habitantes de esta nuestra ciudad, presenta
sus vivencias desde su llegada a la misma, así como las de su infancia en su tierra natal.
Tal vez carezca de interés general una historia que, poco o nada aporte a quien no se sienta protagonista, pero mí “deber” es publicarla
por si no fuese ese el caso, sin que ello signifique compromiso alguno. De cualquier modo, quedan invitados al evento si el “caloret” que
nos azota lo permite.

Moltes gràcies.

LLOC:    sala d’actes de la Biblioteca Municipal    
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

DIA:     divendres  24 de juliol de 2015

HORA:    19.30 h

   HI INTERVINDRAN: 

            Marc Albella Esteller, regidor de cultura

               Manuel Carrasco,  autor del llibre

Antonio E. Carrasco, prologuista
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Totes les imatges de les Festes a 
www.fotospai.com
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PESCA

Andrés Albiol Burro foradat

També se li coneix per gobi foradat. En castellà li 
diuen góbido poroso i g. genisporo. El seu nom en 
llatí és Gobuis geniporus. 
Pertany a la família dels góbids. Té un cos allargat, 
subcilindric i comprimit per darrere. Cap ample, 
galtes voluminoses, boca obliqua i protàctil, 
amb mandíbula prominent que està armada de 
diverses fileres de dentetes i llavis grossos. Morro 
curt. Orifici nasal tubular amb lòbul cutani per 
damunt. Ulls en posició alta. En el cap posseïx 
canals sensors de mucus amb nombrosos porus 
amb funcions sensorials.  Sense bufeta natatòria.
Composició aletes; D1 VI, D2 I-12-14, A I-11-12, V 
I-5 P 20-21 i C x+15+x.
Posseïx 53-56 escates en la poc aparent línia 
lateral. Té el bescoll escatós.
És de color terrós clar, amb un punteig i jaspiat. Les 
pupil•les verdes.
La reproducció és a la primavera. Hi ha parada 
nupcial. Després de la fresa la femella posa els ous 
sobre protegits damunt de pedres o petxines, i el 
mascle que és mes pintat i amb els primers ràdios 
de l'aleta dorsal mes llargs, vigila la posada, fins 
que eclosionen en larves pelàgiques i que després 
se n'aniran a viure ja sobre el llit marí, fins a 30 m. de 
profunditat, en zones arenoses prop d'herbassars, 
etc. Serà un peix bentònic, mal nadador que es 
mourà a sacsades. Solitari i territorial. S'alimenta 
de cucs, crustacis, etc. Pot adherir-se al substrat 
per mitjà d'una espècie de ventosa o disc que li 
formen les seues aletes ventrals. 
Es captura habitualment amb arts d'arrossegament. 
Les seues carns són blanques i saboroses. És 
especial per fer el típic peixet fregit. 

Aguas cristalinas en la Virgen del Carmen
Semana de cuatro jornadas por ser festivo el jueves. La mar permaneció estable. Se faenó 
bien en todas las pesquerías que están activas. Las capturas resultaron buenas, tanto de 
pescado azul como de nuestro emblemático crustáceo rey, y las cotizaciones también.
La pesca de arrastre está de veda, de manera que los armadores aprovechan para reparar los 
bous y enseres de a bordo.
El cerco sigue con los buenos desembarcos matinales de peix blau. Así que el lunes entre dos 
traíñas pillaron 250 cajas de boquerón (8 Kg/caja) de sardina 50 y 50 de pagel. El martes entre 
tres llums desembarcaron 1.100 cajas de seitó y 400 de sardina. Y el miércoles los mismos 
barcos llevaron 1.000 cajas de ‘oro azul’ y 250 de sardina. La procedencia era; dos de Vinaròs y 
una de Málaga.
La flota de barquitas con los artes menores, la mayoría de trasmalleros sigue dedicándose al 
langostino e igualmente pillan con estas redes sepia, mabre, caracol y galera. Un par de estas 
embarcaciones opera al lenguado, trigre y rombo. Otras dos se dedican a la pescadilla, dentón 
y corva. Y un trío ha faenado por zonas profundas colindantes a Columbretes para pescar 
langosta, bogavante, gallineta, panegal, gall, pagre, raya, chopa, rape y mamona.
Y tres palangreros calaron este arte de anzuelos cerca del litoral para subastar bacoreta, 
sorella, lliri, orà y congre.

Ecos de ‘Mar’; Plásticos contaminantes a la deriva
En nuestro planeta, concretamente en los mares existen cinco grandes acumulaciones de 
residuos, que coinciden con los cinco grandes giros de circulación de agua superficial 
oceánica, y según se desprende de la recién investigación oceanográfica, que ha 
realizado el buque científico español ‘Hespérides’ por todos los océanos del mundo, la 
acumulación de plástico en estos puntos clave no es tan densa como se pensaba.
Los científicos creen que dichos plásticos están siendo degradados por microorganismos, 
o también la posibilidad de que esos materiales se fragmenten hasta partículas tan 
diminutas, que se escapan a las detecciones y redes de sondeo.
Está demostrado que el 2% de los plásticos que se producen en el mundo, la mitad se 
hunde en el agua y la otra mitad entra en circulación oceánica, pero solo han encontrado 
el 1% de lo que debería haber, de manera que de plásticos naufragando y contaminando 
‘no hay tantos’.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE JUNY DEL 2015 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                  310 Kg.
Maira (Mare del lluç)                           471
Escrites (Rayas)                                       582
Mantes (Batoideos)                                    12
Besuc (Besugo)                                       425
Boga i Xucla (Picarel)                            913
Rallat (Bonito)                                           2
Burro (Gobio)                                          76
Caballa (Verat)                                    2.728
Veta (Cinta)                                           661
Congre (Congrio)                                  641
Gall (Pez de San Pedro)                       167
Orà (Dorada)                                        934
Musoles (Escualos)                                 9 
Móllera (Fanéca)                                  588
Gallineta (Cabracho)                              80                             
Sorell (Jurel)                                        7.302
Esparrall (Raspallón)                          2.415
Palá (Lenguado)                                     60

Sarg (Sargo)                                            5
Lliri (Anjova)                                          120
Llobarro (Lubina)                                    65
Panagal                                                  44
Aranya                                               1.125
Pagell (Breca)                                   11.547
Peluda (Solleta)                                     602
Lluç (Pescadilla, Merluza)                   8.018
Rap (Rape)                                         2.470
Aspet (Espetón)                                    704
Rom empetxinat (Rodaballo)                    7
Juriola (Rubio)                                       205
Moll (Salmonete)                                 3.192
Morralla (Serrano, etc)                       2.339
Sardina                                                 551
Mero                                                         3
Letxa (Pez limón)                                   65
Sorella (Jurel real)                               770
Bacaladilla                                         1.413
Llisa (Mújol)                                       16.329

Vis (Estornino)                                      694                   
Gatet (Pintarroja)                                   108
Rata (Miracielo)                                      75
Palometa (Palometón)                           107
Cova (Corvallo)                                       11
Miseria (Gallo)                                        339 
Peix de rei (Pejerrey)                             151
Mamona (Brótola de fango)                     7
Saboga (Alosa)                                         29
Déntol (Dentón)                                         30
Chopa                                                         9
Palomenta blanca                                      2
Salpa (Salema)                                        17
Rom (Rèmol)                                             14
                                                           ________
       Total.............................           69.453

CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                                 362
Escamarlà (Cigala)                                   350

Llagostí (Langostino)                                 53                  
Galera                                                      446
Llagosta (Langosta)                                    6
Gamba (Camarón)                                     21
Llomántol (Bogavante)                                3
                                                            ______
Total......................................         1.240

MOL·LUSCOS:
Calamar                                                 215
Sepió punxa (Choquito)                         190
Canana (Pota, Volador)                         482
Sipia (Sepia)                                            10
Polp roquer (Pulpo roquero)                1.000
P. blanc (P. blanco)                                 705
Polpa (P. patudo)                                      11
Cargol (Caracol, Cañailla)                 250
                                                      _______
    Total……………….……..          2.862
Total extrac. d’Arrossegament…73.555
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

ESPORTS

Redacció

La Regidoria d'Esports i el Consell 
Municipal d'Esports de Vinaròs 
animen a la participació en la tercera 
prova de la campanya d'esport 
popular: la Patinada Popular que se 
celebrarà el proper diumenge 19 
de juliol. Els interessats a participar, 
poden inscriure a les oficines del 
Consell Municipal d'Esports i la 
Tourist Info, aportant nom, cognoms 
i telèfon de contacte.
La prova, que donarà inici a les 
10.30 hores des de les oficines del 

Consell, consistirà en un recorregut 
conjunt de tots els participants que 
transcorrerà per Av. 29 de setembre, 
Passeig Fora Forat, Passeig Marítim 
fins rotonda del port i recorregut 
invers fins arribar a la Carpa de 
l'Avinguda de l'Atlàntic on es 
disposarà una zona de patinatge 
lliure. En acabar el recorregut, 
els inscrits podran participar en 
un circuit d'activitats, organitzat 
pel Club Patinatge Vinaròs, amb 
hoquei patins, rampes i exercicis 

d'aprenentatge i perfeccionament.
El tècnic d'Esports, Nacho Chaler, 
recordava que "es pot participar 
no només amb patins, sinó amb 
altres dispositius com patinets, 
skates, monopatins, etc." i animava 
els principiants en aquesta 
disciplina a aprofitar les activitats 
d'aprenentatge que es posaran 
a la seva disposició ". La regidora 
d'Esports, Begoña López, convidava 
a" tots a participar i gaudir d'un matí 
fent esport ".

La Regidoria d'Esports anima a la participació en la Patinada Popular del proper diumenge 19

Quan?
Diumenge 19 de juliol, a les 10.30h

On? 
La sortida és des de les oficines del 
Consell Municipal d’esports

Qui? 
Es pot participar amb patins, patinets, 
skates, monopatins, etc

Oberta la inscripció per a aquesta nova prova de la campanya d'esport popular 

II 10K NOCTURN LLANGOSTÍ DE VINARÒS – 8 AGOST
INSCRIPCIÓ OBERTA A L'OFICINA CME, DEPORTES MOLINER BERNAT, DJ SPORTS I 
ESPORTS ARIN DE BENICARLO.

ON-LINE:
www.carreraspopulares.com / www.runnershome.
es / www.mychip.es / www.42ypico.es / www.free-
run.es

PREU: de 11 (26 de juliol)  a 13 € (a partir del 27 de 
juliol)

Més INFO: www.cmevinaros.es

El tècnic Nacho Chaler i la regidora d'Esports, Begoña López
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PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs

El pasado domingo día 12,  los 
competidores del club taekwondo 
Atencia participaron en el Trofeo 
Federación Catalana de Taekwondo 
y Trofeo Promoción Cadetes que se 
celebraron en el polideportivo de la 
Marbella de Barcelona , obteniendo 
los siguientes resultados:
3 oros para: Nadine Gómez, Joan 

Fabregat y Andrés Rico. 
1 plata para: Kevin Atencia. 
3 bronces para: Lupe Beltran, Alex 
Atencia  e Ivan Stoykov. 
También queremos felicitar a 
Patricia Villarroya, Marta Falcó, Lidia 
Marculescu, Alba Atencia, Krasimir 
Stoykov y  Nerea Gasulla, que se 
quedaron en cuartos de final.

TAEkwONDO.  Club Taekwondo Atencia Vinaròs

Siete medallas para el taekwondo 
vinarocense

La delegación de la Federación 
de Patinaje de la Comunitat 
Valenciana, estuvo representada 
por cinco patinadores, tres de libre 
y una pareja de danza. 
El Campeonato de España Juvenil, 
tuvo lugar en el Palau d'Esports de 
Reus, los pasados 2, 3 y 4 de Julio 
2015. 
Nuestro Club, contó con la 
participación de Irene Tomás y 
Patricia Gomis. 
Allí participaron un un total de 
99 patinadores y patinadoras, de 
16 comunidades autónomas, en 
Juvenil femenino y masculino 

tanto en categoría individual como 
en danza, en artístico y figuras 
obligatorias. 
Nuestras representantes, tenían 
como objetivo luchar por una plaza 
entre las 22 primeras que daba 
derecho a participar en el programa 
libre. Sabían que, debido al alto nivel, 
era difícil conseguir pasar. Lo cierto, 
es que fue una gran competición de 
un impresionante nivel. 
El viernes y tras sus programas 
cortos, Irene quedó la 15º 
clasificada y Patricia la 29º, por lo 
que finalmente, el sábado sólo pudo 
disputar su programa libre, Irene. 

Al día siguiente y tras un disco largo 
muy competido, Irene consiguió 
situarse en una meritoria 19º 
posición. 
Desde aquí, queremos transmitirles 
nuestra enhorabuena, tanto a ellas 
cómo a nuestras entrenadoras, 
ya que no es nada fácil llegar a 
un campeonato Nacional, sobre 
todo en esta categoría que hay 
tanto nivel y animar a tod@s l@s 
patinador@s de nuestro Club que 
tanto trabajan diariamente para 
que lo sigan haciendo con toda 
su ilusión haciéndonos pasar tan 
buenos momentos.

Irene Tomás y Patricia Gomis, representan a la Comunidad 
Valenciana en los campeonatos de España
EL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS PARTICIPA EN EL XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2015 A REUS

Espectaculars resultats dels atletes 
de Vinaròs; tres ors, una plata i un 
bronze 
El passat dissabte 11 de juliol, amb una 
calor que recordaran tots els atletes i públic 
assistent, es va celebrar, a les noves pistes 
d’atletisme Gaetà Huguet de Castelló, el 
Campionat Autonòmic Absolut a l’aire lliure; 
aquesta és la competició més important 
que organitza la Federació Valenciana 
d’Atletisme, i servirà a més com a assaig 
per al Campionat d’Espanya que també se 
celebrarà a Castelló, els dies 1 i 2 d’agost i 
on es citaran els millor atletes nacionals.
El Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs 
va estar representat per un important grup 
d’atletes, a més dels companys formats al 
club local i que ara defensen la samarreta 
d’altres equips. La més destacada va ser un 
cop més Carla Masip, atleta de categoria 
júnior que tot i això no va tenir problemes 
per véncer a la prova de 1500m i a més 
aconseguir un nou récord autonòmic de 
la categoria (4’32”24), que juntament amb 
l’aconseguit va uns dies en la distància 
de 800m (2’09”8) la situen com la millor 
migfondista júnior de la història de la 
Federació Valenciana. A més aquesta marca 
la situa com la primera opció a la prova de 

1500m per representar l’equip valencià a la 
Copa de Federacions.
Però no va ser l’única a penjar-se l’or, i poc 
després el veterà Gaspar Mateu, amb un salt 
de 4’85m també va aconseguir la victòria a 
la prova de salt amb perxa. Igual resultat 
va obtenir el també veterà Miguel Àngel 
Carvajal que va guanyar la prova de 10km 
marxa, amb una marca de 50’44”; aquests 
dos atletes ens representaran al Campionat 
del Mòn de Veterans que se celebrarà a Lió 
(França) el mes d’agost.
També van destacar Andrea Cabré que als 
10km marxa va arribar segona i per tant es 
va adjudicar la medalla de plata, amb una 
marca de 52’06”, així com Guillem Adell als 
5000m, on va quedar tercer amb una marca 
de 15’14”. Jordan Llorach va aconseguir 
marca personal als 800m (1’58”08) i una 
meritòria 4a plaça, i l’atleta de categoria 
juvenil Miguel A. Carvajal que a la prova 
de perxa no va poder superar la primera 
alçada. Per últim destacar la presència de 
molts jutges de prova de Vinaròs que van 
col.laborar al correcte desenvolupament 
de les proves i també participaran a la 
pròxima fita a Castelló, els Campionats 
d’Espanya Absoluts que tancaran la present 
temporada.

Campionat autonòmic absolut
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

En les piscines de Picornell de la 
ciutat de Barcelona es disputa 
el Campionat Nacional absolut 
i Junior on el Club Natació 
Vinaròs va participar en 5 
nedadors d'aquestes categories 
en la qual fan fer uns resultats 
espectaculars.
Van començar en la prova de 
1500 m lliures, on el resultat va 
ser extraordinari fen medalla de 
plata Xavi Bodes en un temps 
de 15:59,26 i la novena posició 
de David Leon en un temps 
de 16:27,74 i va entrar en la 
final de 200 m esquena fent 

2:15,55,també David Miranda, va 
estar en la final de 400 m estils 
fent vuitè lloc en un temps de 
4:46,50, finalment Xavi Bordes 
en la prova de 400 m lliures 
també va estar a la final en un 
temps de 4:07,35, per altra banda 
Joan Ferrer i Maria Compte van 
millorar els seus resultats en les 
proves que van participar.
La sorpresa va vindre en el 
relleu de 4x200 lliures on 
l’equip format per: Xavi, Joan, 
David Miranda i David Leon es 
van quedar a les portes de fer 
bronze, aconseguint el quart 

lloc i en la classificació general el 
Club Natació Vinaròs va quedar 
en onzena posició d'un total de 
100 clubs.
Animar-vos a seguir treballant 
així, per què del bon treball 
surten els bons resultats i 
esperem que prompte puguem 
tindre unes instal•lacions a 
l’altura dels nedadors i equip 
tècnic, per poder millorar els 
resultats, que de ven segur ho 
aconseguiran.
Ànims Campions!! Vos ho 
mereixeu.  

Campionat  Nacional Absolut i Junior d’estiu

Xavi Bordes, subcampió d'Espanya en 1500 m lliures

Empieza la temporada 
2015-2016
Llega Julio y empieza a haber movimiento 
en el nuevo United
 
Tras finalizar la temporada en Control i Pase y 
el Futur 09, con sus respectivas fiestas de final 
de temporada, y tras la creación por fusión del 
United Vinaros, se abre con la llegada de Julio el 
periodo de inscripciones.
 
Para realizar la inscripción para la próxima 
temporada, sólo hay que descargar la hoja de 
inscripción de nuestra web (www.unitedvinaros.
com) y presentarla en nuestra oficina situada 
delante de la plaza de toros de Vinaros.
 
Ya puedes apuntarte!!!

Campeona prebenjamín : Carmen Chaler, 
campeona benjamín: Berta Miralles, finalistas 
benjamín: Iago y Guillem Hiraldo, final por 
disputar. Campeón alevín : Álvaro Fuster, 
subcampeón :Yago Calduch. Subcampeona 
Infantil: Mar Vidal, campeona cadete: Mar 
Vidal. Subcampeona Alevín: Mencía Franco 
y subcampeón infantil: Álvaro Fuster.
Un total de diez finalistas, con doblete 
para Mar Vidal y Álvaro Fuster. Total , 

cinco títulos de campeón y cinco títulos 
de subcampeón, engrosan el palmarés 
de estos jóvenes deportistas amantes del 
tenis.
Destacar las victorias de Carmen Chaler 
en prebenjamín femenino, en su primera 
participación y de Berta Miralles en 
benjamín tras derrotar en la final a la 
buena jugadora local María Zafra por 6/2 – 
6/1. Enhorabuena a todos ellos.

CATVAL San Carlos de la Ràpita, 
10 finalistas del C.T. La Closa Vinaròs

Campeona infantil Mar Vidal, que derrotó en 
la final a Iratxe Serrat nº1 del cuadro por 7/6 – 
6/1. Victoria también para Inés Fuster en una 
semana fantástica de la benjamina vinarocense 
y subcampeonato para Guillem Hiraldo en 
benjamín masculino.
ÁLVARO FUSTER VIAJA A MADRID PARA 
DISPUTAR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ALEVÍN
El joven jugador Álvaro Fuster forma parte de 
la expedición de la Comunidad Valenciana, 

que disputará el campeonato de tenis 
nacional alevín, en la Ciudad de la Raqueta de 
Madrid. El año anterior también participaron 
en el mismo Joanna Miralles y Mar Vidal. Estos 
resultados son el termómetro real de la salud 
del Club de Tenis La Closa, con un vivero de 
jugadores dignos de tener en cuenta a todos 
los niveles, comarcal, provincial y nacional.
Al cierre de esta edición, Álvaro Fuster ya ha 
superado en primera ronda al andaluz Iván 
Méndez, por un contundente 6/1 – 6/0

XXXII Circuito provincial de Castellón



26

18 juliol de 2015

ESPORTS

Jaume Querol del C.T.T. Tortosa s'emporta el 
X Torneig Tennis Taula Ciutat de Vinaròs.
Gran ambient el que es va viure el passat diumenge 
al pavelló poliesportiu de Vinaròs, on es va realitzar 
el X Torneig Tennis Taula Ciutat de Vinaròs que 
amb una participació molt notable de jugadors 
de diversos punts geogràfics de la comunitat 
valenciana i catalana, esment a part dels jugadors 
vinguts expressament d'Alemanya pertanyents al 
TSV Nieder-Ramstadt, en què vam poder gaudir 
d'una matinal de tennis de taula memorable. 
El torneig estava preparat per a un màxim de 
quaranta jugadors en on es van realitzar grups de 
quatre i cinc participants, dels quals passaven tres 
a l'quadre d'eliminació directa, on els més hàbils 
van poder arribar a les semifinals enfrontant a J. 
Pajuelo enfront del local P . Zaragozá, perdent 
aquest últim per un 3-0 i enfrontant en l'altra 
semifinal a J. Querol davant l'alemany S. Kliehm, 
guanyant el jugador tortosí amb certa dificultat 
per un 3-1.
La final ja comença a ser tot un clàssic a les nostres 
terres i fins amb cert morbo per la pregunta 
clàssica ... ¿Aquesta vegada qui dels dos s'ho porta 
.... Pajuelo o Querol? Un cop més la situació no 
va defraudar i encara que Pajuelo va començar 
molt fort guanyant el primer onze, Querol va 
saber reaccionar imposant el seu joc i guanyant 
els altres tres jocs següents amb punts llargs dels 
que fan gaudir, punts segurs i efectius dels que et 

fan pensar i punts espectaculars dels que et fan 
aficionar ... gràcies als dos per oferir tant.

S. Kliehm guanyador del II Torneig Lliure 
Tennis Taula Ciutat de Vinaròs
Aquest és el nostre segon any que organitzem el 
torneig lliure ciutat de Vinaròs dedicat als aficionats 
lúdics d'aquest esport i federats de les categories 
més baixes de les nostres terres.
El fet és que pel que veiem, amb tan sols dos anys 
que portem realitzant aquesta iniciativa, la gent ho 
espera amb moltíssimes ganes. Lògic si ens posem a 
pensar que els aficionats tenen poques oportunitats 
de gaudir de tot un muntatge de tennis de taula i 
mostrar les habilitats de forma lúdica i d'una manera 
una mica menys competitiva; era un gaudi veure 
pilotejar als papes davant dels seus fills ... .això en 
molt poques ocasions es poden aconseguir.
Després hi havia la part una mica més competitiva, 

que amb una participació de quaranta joves i no 
tan joves van intentar arribar al més alt, oferint la 
final dos privilegiats com són J. Luis Arín del CTT 
Benicarló i l'alemany S.Kliehm del TSV Nieder-
Ramstadt que posteriorment va ser el guanyador 
del II Torneig Lliure Ciutat de Vinaròs.
Finalment voldríem esmentar la presència en tots 
dos tornejos del senyor alcalde Enric Pla, els regidors 
María Cano i Jordi Moliner pel que és de molt agrair 
que s'hagin acostat i interessat per la nostra entitat, 
en la qual vam tenir ocasió d'intercanviar en un petit 
marge de temps diverses impressions relacionades 
amb l'esport local.
Esperem que tot aquell que s'hagi apropat o 
participat en els nostres esdeveniments s'ho hagi 
passat tan bé com nosaltres ens ho hem passat ... 
això motiva perquè el Club Tennis Taula Vinaròs 
continuï amb la seva tasca d'intentar millorar per a 
les properes edicions.

TENIS TAULA.  Club de Tenis  Taula Vinaròs
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Com encara esta etapa com a presidenta de 
l’associació de venedors?
Tinc molta il·lusió. Fa molts anys que estic al mercat 
i he passat moltes etapes i de tot tipus. Havia arribat 
un moment en que estava veient cansament, en una 
època que ha sigut i continua sent econòmicament 
molt difícil i en la que s’ha hagut de treballar molt per 
intentar arribar a final de mes, aguantant com fos. 
Ara, la junta de l’associació canviava i entrava gent 
nova, amb moltes ganes. Jo sóc de l’opinió de que cal 
renovar i hauria de ser obligat que tots els venedors 
passaren per la junta, perquè així saben el que costa 
fer les coses i s’aprecia molt més. 
Quins objectius s’ha fixat? Què creu que cal 
millorar o canviar al mercat?
Volem fer coses poc a poc, però sense pausa. Sobre 
tot encaminades a conservar la gent que tenim 
I intentar que vinga al mercat més gent jove. El 
mercat té una mitjana d’edat gran i la gent jove està 
més acostumada a comprar als supermercats.  Però 
el mercat té molt per oferir a la gent jove. Quan ho 
proven, noten la diferència, ho aprecien. Però els 
costa, no sabem si per l’horari o per quin motiu, però 
haurem d’estudiar-ho. 
El mercat ha de continuar. En realitat, sempre està 
en crisis, però està ahí des de fa més de cent anys i 
seguirà sumant. 
També volem aconseguir que el mercat siga un 
centre de trobada, aprofitant la gran quantitat de 
gent que hi ha sempre a la plaça de Sant Agustí. 
Els venedors han superat molts d’obstacles, des de 

que es va començar la millora de les instalacions. 
En quin moment es troba ara el mercat municipal?
Els dos anys que va durar la remodelació del mercat 
van ser molt durs per als venedors. Vam perdre 
molta clientela, tot i que gràcies al mercat 
provisional del carrer Sant Pasqual vam poder 
subsistir fins tornar al renovat mercat. Una vegada 
vam tornar, la sensació va ser com començar de 
nou. Este mercat ha quedat molt bé, però costa 
tornar a agarrar el fil i acostumar la gent. La pena 
ha sigut que ens ha agafat la crisi. És un moment 
molt difícil. No hem notat que es reactive la 
economia. S’obrin molts de negocis en molta 
il·lusió, però crec que este és un dels moments 
més complicats, i molts han de tancar. Cada vegada 
la llum és més cara, els impostos augmenten i el 
calaix es més curt. I quan les coses no van bé, encara 
que treballes i t’esforces al màxim, llavors comença el 
mal humor. 
Al mercat de Vinaròs es fan moltes activitats que 
el dinamitzen 
Creiem que són molt importants. Volem un mercat 
amb gent i les continuarem fent i qualsevol que 
vulga fer esdeveniments al mercat seran benvinguts. 
És el que volem. 
Quin és el secret per continuar 41 anys al front del 
negoci?
Posant-li  moltes hores de dedicació. Sempre li deia 
al meu home que el negoci era com tindre un xiquet. 
Quan comença a caminar, si et relaxes i no estàs a 
sobre, cau. No es pot descuidar ni una miqueta ni es 

pot perdre mai la il·lusió. Este és el secret. 
Personalment quin tipus de producte creu que 
li falta al mercat i que tindria èxit, com a idea de 
negoci per als possibles nous emprenedors
El xicotet comerç s’ha de reiventar elaborant 
productes que les grans superficies no poden 
oferir. Coses que hagen de vindre al mercat a 
comprar expressament. Així, tens un client fixe i una 
continuïtat. Sabem que allí ho troben, i van a buscar-
ho. 
Per altra banda, el mercat està pensat per vendre 
alimentació. Hem plantejat a l’ajuntament que 
puguen instalar-se altres tipus de negoci que 
podrien funcionar aquí perfectament, però cal 
canviar el reglament. També hi ha parades buides 
que l’Ajuntament podria aprofitar.  
La mitja hora gratuïta als parquings soterrats, 
s’ha de recuperar?
És un puntal. Quan la van treure, ho vam notar 
moltíssim. Ens va fer molt de mal. Finalment vam 
poder arribar a un acord en la empresa pagant-ho 
conjuntament i hem pogut recuperar gent. La gent 
està molt contenta perquè ara hem aconseguit tot 
l’estiu esta mitja hora. Tots ens demanen el parquing. 
La gent ho agraeix, com també les carros han tingut 
molt d’èxit.  
Quines peticions faran com associació al nou 
ajuntament
A banda de la mitja hora gratuïta, hem demanat una 
millor senyalització de la nostra ubicació pels vials del 
poble.  
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“El mercat té molt a 
oferir a la gent jove”

Cinta Segura, presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat

X. Flores

Cinta Segura fa 41 anys que té una parada al mercat de Vinaròs. La nova presidenta de l’associació de venedors va 
conèixer de ben jove al que va ser el seu marit a la carnisseria de Sebastián Miralles, on hi treballaven els dos.  Temps 
després, quan només tenien 22 i 20 anys respectivament, van decidir establir-se al mercat, on van ampliar el negoci 
de carnisseria amb una altra parada. Des de llavors fins avui dia, no ha parat mai de treballar al mercat municipal, 
actualment ajudada pels seus dos fills. 
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DIJOUS 23
1  Stellarium, Inauguració del 

Festival Mediterrani de les Arts, 
A la Llum de la Lluna 

Acampada nocturna al Campus 
d’Estiu Illa Arts: música, danses, màgia, 
contacontes i altres atraccions.
00.00 hores, la matinada del 22 al 23 
Coneixem el cel, amb una projecció 
d’imatges. Observació amb telescopis 
i observació assistida amb tauletes 
tàctils i el programa Planet. Observació 
de constel·lacions amb suport làser 
específic d’astrònoms. Aquesta 
activitat d’astronomia està dirigida per 
Dídac Mesa
Per a alumnes del Campus Illa Arts
Lloc: CEIP Misericòrdia, av. Llibertat

2  Taller de llenguatge corporal 
aplicat a la dansa 

(Del 20 al 24 de juliol)
De 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gimnàs Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori i Gentsana, pl. St. Agustí

3  Exposició de còmics de 
Batman de Diego Latorre

Del dimarts 21 de juliol (inauguració a 
les 19.00 hores)
al dia 28 de juliol 
Exposició oberta de dimarts a 
diumenge de 18.00 a 21.00 h
Públic adult
Lloc: Auditori Municipal

4  Canibal exposició de García 
Bel

De 17.30 a 20.30 h
Públic adult
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs, carrer 
del Socors, 64

5  Exposició nanos i gegants de 
Pepi Queralt

Fins al 26 de juliol. Obert al matí
Tots els públics
Lloc: Cafeteria Cantonet, carrer de 
Lluís Santapau, 12

6  Inauguració de l’exposició de 
fotografies Els Conceptes de 
José Conceptes 

19.00 h
Degustació de còctels mediterranis
Públic adult
Lloc: Publiconceptes, carrer del Pilar, 4

7  Música ambiental a càrrec de 
Phanktom Cuarentayocho

19.30 h
Públic adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

8  Presentació del llibre 
Temblores para una República, 
España año 2020

Autor: Juanma Velasco
20.00 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

9  Concert de la Banda Juvenil i 
Infantil de la Societat Musical 
La Alianza

20.00 h
Públic familiar
A la plaça de la Capella de la 
Comunió

10  Dansa flamenca a càrrec de 
Raíces Andaluzas

21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

11  XIV Cicle de curtmetratges 
Agustí Comes

(Del 21 al 23 de juliol) 
21.30 h
Públic adult
Lloc: Cinema JJ, carrer de l’Àngel

12  Piano Bar a càrrec de Ricardo 
Alguacil

22.00 h
Públic adult
Lloc: Pub Quijote, carrer de Sant 
Gregori

13  Arran de lluna, acaronant els 
estels

Espectacle dissenyat especialment per 
A la Llum de la Lluna per La Muixeranga 
de Vinaròs
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

14  Cercavila a càrrec de La 
Batucada d’ESMUVI

23.00 h
Públic familiar
Lloc de sortida: Port de Vinaròs

DIVENDRES 24 
15  Taller de llenguatge corporal 

aplicat a la dansa 
(Del 20 al 24 de juliol)
de 09.30 a 13.00 h
Impartit per l’actriu, directora i 
formadora Nathalia Paolini
Inscripcions Gentsana
Tots els públics
Lloc: Auditori Municipal, pl. St. Agustí

16  Contes de la mar i la lluna
A càrrec dels monitors del Campus 
d’Estiu Illa Arts
19.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

17  Presentació del llibre 
autobiogràfic de Manuel 
Carrasco

19.30 h
Públic adult
Lloc: Biblioteca Municipal, carrer del 
Pilar, 26 bis

18  Presentació del llibre 
Erotizhadas

20.00 h
Lectures poètiques i pastissos eròtics
Recitades per Lluïsa Lladó i Rosario 
Raro
Públic adult
Lloc: Espai Mariola Nós, carrer de la 
Puríssima, 21

19  Cercavila dels Nanos de 
Vinaròs i els seus joglars

21.00 h
Tots els públics
Recorregut: Sortida de l’Ajuntament, 
carrer Major, travessies del carrer 
Major, carrer Socors i finalitzarà al Cafè 
Mandràgora

20  Concert del Quartet Alexey 
León 

Cuba meets Rússia
21.00 h
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

21  Correfoc a càrrec de Fotem-li 
foc d’Alcanar

21.15 h
S’haurà de tindre cura dels menors 
que hi vulguen assistir sota la 
responsabilitat d’un adult
Lloc: Terrassa del Mandràgora, carrer 
del Socors, 33

22  Mirant el cel, observació 
astronòmica pública amb 
telescopis

22.00 h
Tots els públics
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs 
amb la col·laboració del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs
Lloc: Platja del Cossis

23  Concert Orfeó Vinarossenc
22.00 h
Directors: Carlos Vives i Agustín 
Casanova
Públic adult
Llocs: Carrer del Roser (1ª actuació) i 
carrer del Dr. Santos (2ª actuació)

24  Concert acústic a càrrec de 
Keila 

22.45 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa de la Lola Café

25  Festa Blanca a l’Splatja’t 
23.30 h
A partir d’aquesta hora, tradicional 
festa blanca A la llum de la lluna, amb 
música en directe.
Públic adult i juvenil
Lloc: Xiringuito Splatja’t 

DISSABTE 25 
26  Llagostigraf, concurs de 

grafitis i fotografia
Decoració de murals de la urbanització 
Vinaròs Plaza. Idea original de Chile
16.00 a 21.00 h
Tots els públics 
Lloc: Av. Febrer de la Torre

27  Titelles i jocs
18.00 h
Públic infantil
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibañez

28  IV Festival Internacional de 
Circ i Teatre de Carrer, La Mar 
de Circ presenta la companyia 
Les Bleus de Travail amb l’obra: 
Voyage de noces

19.30 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

29  Música en directe a la vinoteca 
Vinomio

A partir de les 20.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Plaça d’Agustí Comes

30  Presentació de l’assaig 
biogràfic de Carles Santos. 
Onada Edicions

Conclourà amb una interpretació 
musical a càrrec de Carles Santos i Inés 
Borràs. 
Autora: Alícia Coscollano. 
20:00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Auditori Carles Santos, 
Fundació Caixa Vinaròs, carrer del 
Socors, 64

31  Concert de la Jove Orquestra 
de la Societat Musical La 
Alianza

20.00 h
Tots els públics
Lloc: Plaça interior del Mercat 
Municipal, entrada per la plaça de 
Sant Telm

32  Concert de música Sacra a 
càrrec de Ravi 

21.00 h
Tots els públics
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

33  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, Carrer de Sant 
Ramon, 13

34  Nit de bruixes, bruixetes, el 
drac Soterranya i el dragonet 
Guivan

Trobada de dracs i cercavila a càrrec 
del Ball de Dimonis
22.00 h
Públic familiar
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco 
Ibáñez

35  Concert de la Coral Garcia 
Julbe

22:30 h
Tots els públics
Lloc: Passatge de la Capella de 
l’Església Arxiprestal

36  Música en directe al pub 
Sesgat

A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Carrer de Sant Pasqual, 69

37  Música en directe al Splatja’t
A partir de les 00.00 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Platja de Fora del Forat

DIUMENGE 26 
38  Animació infantil de carrer
18:00 h
A càrrec de Quin Clan Clown. 
Espectacle itinerant. (Si pot ser, vestiu 
els xiquets i xiquetes de blanc)
Públic infantil i familiar
Lloc de sortida: Pèrgola del passeig 
de Blasco Ibáñez

39  Actuació de ballet clàssic i jazz 
19.30 h
A càrrec de la professora Maribel Ruiz 
amb la col·laboració de l’Acadèmia de 
ball Locura. 
Tots els públics
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

40  Espectacle A boca de canó 
(estrena)

20:00 h 
A càrrec de Tríptic, Alicia Coscollano, 
Patrici Gil i Enrique Cornelles 
Contingut poeticomusical: poemes i 
textos propis
Públic adult
Lloc: La taverna, carrer Varador, s/n

41  Projecció del curtmetratge 
Blink

21:30 h
Curtmetratge de Diego Latorre i banda 
sonora de Carles Santos
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

42  Concert del grup de música 
barroca:@Bachenciana 

Amb el programa 
#noetsningúbaixlamiradadenBach
22.00 h
A càrrec de Santiago Romero, viola; 
Anna Falcó i Sáez, violí; Susana Pérez, 
rapsoda
Públic adult
Lloc: Santuari de la Misericòrdia

43  Exposició Mirades a Vinaròs
de 22.00 a 00.00 h
Públic adult
Lloc: Amics de Vinaròs, carrer de Sant 
Ramon, 13

44  Concert de Joan Rovira
22.30 h
Públic adult i juvenil
Lloc: Terrassa Oscars Pub. Passeig 
Sant Pere

L’Ajuntament es reserva el dret de 
canviar els actes

El nostre poble durant l’estiu 
pot acariciar cada dia les 
ones blanques de la mar, és 
recomanable per a aquests dies 
d’arts mediterrànies, roba blanca 
per vestir, espelmes, teles blanques 
per decorar, així com motius 
mariners, per dotar de màgia la 
nostra ciutat i que així es note que 
som un poble que viu arran de mar, 
mediterrani i mariner.
L’assistència als actes del festival 
mediterrani és gratuïta. 

ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. 
Regidories de Cultura i Joventut

AQUESTA LLUM DE LA LLUNA S’HA 
POGUT FER GRÀCIES A:
Diputació Provincial
Fundació Caixa Vinaròs
Amics de Vinaròs
Mercat de Vinaròs
Societat Musical La Alianza
Nanos de Vinaròs i joglars
Orfeó Vinarossenc
Coral García Julbe
Gimnàs Gentsana
Diego Latorre
Publiconceptes
Alfredo i Alexis Barberà, els ermitans
Cinema JJ
Pub Quijote
Cafeteria El Cantonet
La Muixeranga de Vinaròs
Batucada ESMUVI
Ofertas Costa Azahar
Espai Mariola Nos
Forn de pa Ca Massita
Lluïsa Lladó i Rosario Raro
Café Mandràgora
Grup d’astronomia Cel de Vinaròs
La Lola Café
Ball de Dimonis
Xiringuito Splatja’t, Sesgat i Vinomio
Chile
Associació Por más vida
Piano Piano
Associació Quin Clan Clown
Grup Tríptic
Alícia Coscollano
La Taverna
Maribel Ruiz
Acadèmia Locura
Grup de música barroca Bachenciana
Oscars Pub
Estudiants en pràctiques del Departament 
de Cultura i Joventut
Equip de voluntariat de La Llum de la Lluna

festival mediterrani 
d’arts
escèniques, musicals, 
visuals i literàries

 
FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS  

ACTIVITATS MES DE JULIOL-2015 

 
DIA HORA  ACTIVITAT LLOC CARTELL 

 
 

16 

 
 

22:00 

 
 

PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES FINALISTES DE LA PASSADA EDICIÓ 
DEL CICLE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

LA TAVERNA  
DEL PIRATA 

C/ VARADERO 
(VINARÒS) 

 
 
 

21 

 
 

22:00 

 
 

PRIMERA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 

22 

 
 

22:00 

 
 

SEGONA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 

23 

 
 

22:00 

 
 

TERCERA PROJECCIÓ DEL 
XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA DE 
VINARÒS 

 
 
 
 

24 

 
 
 

22:00 

 
 
 

OBSERVACIÓ PÚBLICA DE LA LLUNA AMB TELESCOPIS 

 
 

PARTIDA COSSIS  
DE VINARÒS 

 
 
 

25 

 
 

20:00 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

CARLES SANTOS 
(ASSAIG BIOGRÀFIC) 

D’ALICIA COSCOLLANO 
 

 
 

AUDITORI  
CARLES SANTOS 

 
 
 
 
30 

 
 
 
22:00 

 
 

MACEDÒNIA DE CURTS 
DEL XIV CICLE DE CURTMETRATGES AGUSTÍ COMES 

 
 
 

JJ CINEMA 

 
EXPOSICIÓNS ACTUALS 

   
 

BODEGONS 
DE FERNANDO PEIRÓ CORONADO 

 

 
 

ESPAI FERNANDO 
PEIRÓ 

 
   

 
CANÍBAL 

DE GARCIA BEL 
 

 
 

SALA D’EXPOSICIONS 
i  

ESPAI SEBASTIÀ 
MIRALLES 

 
     

 

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
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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

PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES 
“CASTELLÓN SÉNIOR”
Este programa tiene por objeto subvencionar 
parcialmente a las personas mayores 
residentes en la provincia de Castellón 
el coste de paquetes vacacionales en los 
ejercicios 2015 y 2016, con actividades 
diseñadas para el desarrollo personal y la 
posibilidad de conocer diferentes recursos 
turísticos de la provincia de Castellón.
Los paquetes vacacionales se distribuirán en 
dos tipos de programas:
1.- Programa de Vacaciones en la Costa de 
Castellón:
Estancia durante 6 días/ 5 noches en 
hoteles ubicados en poblaciones costeras 
de la provincia de Castellón, con entrada 
domingo y salida viernes, en régimen de 
pensión completa. Incluirá un mínimo de 
dos excursiones de medio día a recursos 
turísticos o municipios de la provincia de 
Castellón.
Los turnos de vacaciones se desarrollarán 
del 13 de septiembre al 27 de noviembre 
de 2015, y del 17 de enero al 17 de junio de 
2016. 
2.- Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural:
Estancia durante 3 días/ 2 noches en hoteles 
ubicados en municipios del interior de la 
provincia de Castellón, en días laborables, 
con visitas a diferentes municipios y recursos 
turísticos donde se realizarán los almuerzos.
Los turnos vacacionales se desarrollarán del 1 
de septiembre al 18 de diciembre de 2015, y 
del 11 de enero al 15 de julio de 2016.
Precio de las plazas:
80 € (IVA incluído) por plaza para el “Programa 
de Vacaciones en la Costa de Castellón”. Todo 
incluído.
50 € (IVA incluído) por plaza para las “Rutas 
de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural”. 
Todo incluído.
Requisitos:
Presentar la solicitud dentro del plazo 
establecido: del 4 de mayo al 30 de junio de 
2015, ambos inclusive.
Tener como mínimo 65 años, a 31 de 
diciembre de 2014.
Personas mayores de 60 años pensionistas, a 
31 de diciembre de 2014.
Estar empadronados en alguno de los 
municipios de la provincia de Castellón con 

una antelación mínima de un año.
Poder valerse por sí mismo, no padecer 
enfermedad infecto-contagiosa y no 
padecer trastornos mentales o alteraciones 
de comportamiento que puedan alterar la 
normal convivencia.
Los cónyuges de las personas solicitantes 
que cumplan los requisitos 4 y 5 anteriores.
Un hijo a cargo con discapacidad igual o 
superior al 45%, siempre que el viaje lo 
realice con sus padres y ocupe una cama 
supletoria en la misma habitación.
No haber sido beneficiario del Programa 
“Vacaciones Sociales para personas Mayores 
de la Comunitat Valenciana” en el periodo 
2015-2016.
Presentación de solicitudes:
El plazo de solicitudes de subvención se 
inicia el 4 de mayo y finalizará el 30 de junio 
de 2015. 
Si en este periodo de tiempo no se hubieran 
cubierto la totalidad de las plazas disponibles, 
se admitirán solicitudes hasta el 31 de mayo 
de 2016.
Las solicitudes se formularán en el modelo 
que podrá descargarse en la página web de 
la Diputación, www.dipcas.es, en el apartado 
de Subvenciones.
La persona beneficiaria podrá disfrutar de un 
máximo de dos estancias, pero en un destino 
diferente. Para ello deberá presentar una 
nueva solicitud una vez haya finalizado la 
primera estancia.
Cuando dos o más personas posibles 
beneficiarias deseen disfrutar de las mismas 
fechas y el mismo programa, deberán 
presentar solicitudes independientes, 
haciendo constar esta circunstancia en la 
casilla correspondiente. No podrán unirse 
más de dos solicitudes.
Más información: 
Bases reguladoras y convocatoria de plazas 
publicadas en la página web de la Diputación 
Provincial de Castellón, www.dipcas.es, en el 
apartado de Subvenciones.
Teléfono de contacto: 964 359 883.
Correo electrónico: turismodecastellon@
dipcas.es
Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Pl. San Antonio, 
19. Tel. 964 45 00 75
Las solicitudes podrán presentarse en la 
oficina PROP.

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA: 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

MES DE JULIO: 
JUEVES, 16. 10.00-14.00h
JUEVES, 21. 10.00-14.00h
 
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: 
•	 Hasta el 15 de julio: Plaza San 
Antonio, (edificio social- 2ª planta).  Telf. 
697 600 353
•	 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

ANUNCI REGIDORIA DE RECURSOS 
HUMANS

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT DEL 
TALLER D'OCUPACIÓ VINARÒS DINÀMIC

Es convoca procés selectiu per a la 
contractació temporal del personal directiu, 
docent i de suport per a l'execució del 
projecte TALLER D'OCUPACIÓ VINARÒS 
DINÀMIC, expedient FOTAE/2015/15/12, amb 
els següents llocs de treball:
1 Director/a
1 Auxiliar administratiu/va
1 Professor/a per a l'especialitat de 
Dinamització d'activitats de temps lliure 
educatiu, infantil i juvenil
1 Professor/a per a l'especialitat d'instal·lació 
i manteniment de jardins i zones verdes
La selecció del personal relacionat es 
realitzarà d'acord amb les Bases Generals per 
a la selecció del personal directiu, docent i de 
suport i els Annexes que les acompanyen i que 
es troben publicades en el taulell d'anuncis de 
la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs 
https://vinaros.sedelectronica.es/info; en la 
web de l'Ajuntament de Vinaròs www.vinaros.
es.

Les persones interessades hauran de 
presentar la seua sol·licitud (model Annex 
II) en el Registre General de l'Ajuntament, 
oficina OIAC, o en la forma prevista en 
l'article 38,4 de la Llei 30/1992. En este cas, la 
persona interessada ho haurà de comunicar 
a la Comissió Mixta, adjuntant còpia de tota 
la documentació presentada al número de 
Fax 964 407 703. Si no es rep l'esmentada 
comunicació dins del termini de presentació 
de sol·licituds, no podrà ser admès/a en el 
procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds serà 
de cinc dies naturals, comptats a partir del 
dia següent al de la publicació d'este Anunci 

i Bases en el Taulell d'Anuncis de la seu 
electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs. 
(La data prevista de publicació de les 
bases a la seu electrònica de l'Ajuntament 
de Vinaròs és el dia 19 de juliol de 2015)

Les sol·licituds hauran d'acompanyar-
se del corresponent Currículum Vitae 
actualitzat (en el format reflectit en 
l'ANNEX III), amb la finalitat de procedir 
al seu estudi i valoració conforme a la 
respectiva baremació indicada en l'ANNEX 
IV, en què deurà constar, mitjançant 
certificats originals i/o fotocòpies 
compulsades:

1.Títols acadèmics que es posseïsquen

2.Acreditació de l'experiència 
professional: contractes o certificats 
d'empresa i l'informe de vida laboral. En 
el cas de treballadors autònoms: informe 
de vida laboral i acreditació de l'alta en el 
epígraf corresponent de l'IAE)

3.Cursos de formació: diplomes o els seus 
certificats, on s'indique les hores i continguts 
formatius.

4.Mèrits i altres circumstàncies personals.

5.Situació laboral de desocupació (haurà 
d'acreditar-se amb una certificació 
actualitzada del Centre SERVEF d'Ocupació 
en què figure expressament la condició de 
desocupat).

En cas d'optar a diversos llocs de treball, 
s'haurà de presentar una sol·licitud i un 
Currículum Vitae (amb la seua documentació) 
per a cada un dels llocs als que s'opta. 
El sol·licitant haurà d'indicar l'orde de 
preferència respecte de cada lloc, la qual cosa 
es tindrà en compte en el procés selectiu.

La regidora de Recursos Humans

LA REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS INFORMA:
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PUBLICITAT

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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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

Vinaròs
és turisme

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

LLA
GOS

TÍ

VIII 
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DE CUINA
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10 de juliol  
al 9 d’agost
 Vinaròs 2015



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

18 Juliol TORREGROSA av. Llibertat, 9

19 Juliol MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

20 Juliol FERRER pl. Sant Antoni, 39

21 Juliol ROCA c. Sant Francesc, 6

22 Juliol GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

23 Juliol ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

24 Juliol SANZ c. Pont, 83




