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El president de la Generalitat, Ximo Puig, visita Vinaròs
per disfrutar de la desfilada del carnaval de dissabte

Redacció

Part de la corporació municipal, amb el president de la Generalitat durant la seua visita al consistori vinarossenc

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va visitar Vinaròs a
presenciar la desfilada de carnaval del dissabte, sent abans
rebut al saló plenari del consistori vinarossenc, on va firmar
el llibre de distincions. Puig va assenyalar que Vinaròs "és
la ciutat on vaig veure el mar, una ciutat molt hospitalària,
que representa els millors valors dels valencians i tots
saben del meu afecte cap a ella", i del carnaval de Vinaròs
va dir que "poder representar als valencians en una festa
que va molt més allà de les fronteres de Vinaròs, perquè
és un dels grans esdeveniments de la nostra terra, és
una alegria, i sobretot per posar de relleu que realment
els grans esdeveniments que té el poble valencià són
les nostres festes, que reuneixen a una gran quantitat
de persones i que són molt importants a nivell cultural i
també econòmic, i per això cal donar tot el suport".
Puig va fer un paral·lelisme del carnaval i les negociacions
que s'estan duent a terme per formar govern. En aquest
sentit, va assenyalar que "el carnaval té un significat de
rebel·lia, de superar les ortodòxies, i este crec que és un
bon moment per superar-les i per estar al costat d'un
sentiment molt més obert”.
Finalment, va felicitar a l'ajuntament de Vinaròs "per la
seva celeritat a l'hora d'aplicar el programa Xarxa Llibres,
amb el qual hem aconseguit per primera vegada que els
alumnes tinguin llibres gratuïts. Volem aconseguir moltes
coses a través dels ajuntaments".
Posteriorment, acompanyat de l’alcalde Enric Pla i diversos
regidors, Puig va veure la desfilada des de l’avinguda País
Valencià.

Ximo Puig va firmar el llibre de distincions

De la seua banda, l’alcalde, Enric Pla, va indicar que era
“un honor rebre en el moment culminant del carnaval al
president de la Generalitat, el primer de les comarques del
nord de Castelló i molt coneixedor de la nostra ciutat”.
També van acudir este dia la diputada al Congrès Angela
Ballester, els diputats autonòmics César Jiménez i Cristina
Cabedo, els diputats provincials Juan Bautista Juan,
Evaristo Martí y Josefa Tena, la directora general de FP
Marina Sánchez, la directora territorial de Sanitat Azucena
Martí, i alcaldes i regidors de poblacions com Benicarló, La
Sénia, Alcanar, Càlig, Sant Jordi, Traiguera, Sant Rafael del
Riu, Xert, Canet lo Roig, Sta. Magdalena de Pulpis, Cervera
i Sant Mateu.
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ACTUALITAT

Visita de las diputadas autonómicas del PSPV Ana Barceló y Rosa Mustafá
Redacció

Las diputadas autonómicas del PSPV Ana Barceló y Rosa Mustafá visitaron el
lunes Benicarló y Vinaròs. Unas visitas que se engloban dentro de una serie
de reuniones que están manteniendo con los responsables municipales para
conocer las necesidades de cada municipio.
Tanto en Benicarló como en Vinaròs se les trasladaron sus demandas, entre las
que coincidieron la necesidad de ampliar el servicio de la oficina administrativa
de la policía nacional en Vinaròs, donde se expiden los DNI y pasaportes.
La financiación local fue otro de los temas tratados, así como los servicios
sociales. Otra problemática que afecta a ambos municipios es la mejora de sus
comunicaciones, tanto por carretera como ferroviarias.

Vinaròs facilita l'accés als hotels de la ciutat
L'Ajuntament de Vinaròs promou la primera fase de senyalització turística hotelera
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs, conjuntament amb
els hotels Nou Casablanca, Rh Vinaròs Playa i Rh
Vinaròs Aura, ha dut a terme la primera fase de
senyalització turística hotelera per a la destinació
turística de Vinaròs. Aquesta actuació s'ha fet
segons els criteris que es delimiten en el Manual
de Senyalització Turística de Vinaròs.
Una correcta senyalització en una destinació
turística és fonamental perquè els turistes que la
visiten puguen accedir als recursos turístics amb
major facilitat i per tant, obtindre una major
satisfacció.
L'origen d'aquest projecte naix de l'interés dels

mateixos hotelers implicats però també de l'anàlisi
de Turisme Vinaròs de les queixes i suggeriments
dels usuaris en portals turístics com ara TripAdvisor,
quant a les dificultats per a trobar alguns hotels de
la ciutat.
El regidor de Turisme, Doménec Fontanet, ha
mostrat la seua satisfacció per aquesta actuació
i pel grau d'implicació que s'ha donat entre els
serveis municipals i els hotels que han participat
en aquesta primera fase. Tanmateix ha anunciat
que la resta d'hotels de la ciutat que estiguen
interessats a participar d'aquest projecte poden
dirigir-se a la Regidoria de Turisme o bé a l'Oficina

d'Informació i Atenció al Ciutadà per tal de conéixer
les condicions i poder sol·licitar-ho.

L'Ajuntament obre el termini per licitar les parades vacants del Mercat Municipal
S'oferixen 10 parades vacants destinades a la venda de diversos productes
El regidor de Comerç de l'Ajuntament de
Vinaròs, Domènec Fontanet, ha anunciat l'inici
de presentació de proposicions de la Cinquena
convocatòria d'autoritzacions d'ús dels llocs
vacants al Mercat Municipal de Sant Agustí de
Vinaròs.
Concretament són 10 els llocs objecte de licitació:
1 parada destinada a carn i xarcuteria, 6 parades
per a la venda de productes varis, 2 parades de
peix i marisc i 1 parada destinada a fruita i verdura.
Fontanet ha destacat que en les parades
destinades a la venda de productes varis,
s'inclourà preferentment la venda de productes
d'alimentació, no obstant i com a novetat, es podrà
valorar l'autorització d'especialitats corresponents

a la venda de productes no alimentaris.
Aquelles persones que estiguen interessades en
obtindre l'autorització d'uns dels llocs de venda
ofertats, haurà de presentar la corresponent
oferta fins al dia 22 de febrer, a l'Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà, Pl. Jovellar, núm. 2
Per a l'adjudicació dels llocs es tindrà en compte
l'oferta econòmica i la memòria econòmica de les
ofertes presentades.
El regidor de Comerç ha animat totes aquelles
persones que tinguen interès en iniciar una
activitat econòmica en l'àmbit comercial, a
aprofitar l'oportunitat d'implantar-se al Mercat de
Sant Agustí. Domènec Fontanet ha assenyalat que
«el Mercat de Vinaròs és una superfície comercial

Domènec Fontanet

amb una ubicació immillorable, amb un atractiu
únic i que compta a un gran reconeixement entre
els clients com a centre de compra d'un gran
varietat de productes de gran qualitat».

¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada
También:
Educación nutricional,
Nutrición deportiva, Diabetes,
Colesterol, Ácido úrico,
Embarazo, Lactancia
Menopausia, Alergia e Intolerancias

Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
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ACTUALITAT

Vinaròs assumeix el repte de convertir-se en “poble envidriable”
La campanya es desenvolupa a nivell autonòmic entre els mesos de desembre, gener i febrer

Si Vinaròs supera el repte de recollir 10.424 kg més de vidre que l'any anterior podrà guanyar un parc infantil de Mr. Iglú.
Redacció

El dia 1 de desembre va començar el còmput
de recollida de vidre en els 20 municipis que
participen en la primera edició de la iniciativa
“Pobles Envidriables”. L'objectiu prioritari de
l'acció és mobilitzar a la ciutadania i conscienciar
sobre la importància de reciclar vidre en
moments d'alt consum, com són les festes de
nadal i les festivitats i esdeveniments populars
que tenen lloc durant els mesos d'hivern, com ara
els carnavals.
En esta primera edició de Pobles Envidriables,
l'Ajuntament de Vinaròs, destaca la importància
de la campanya durant els carnavals, que
comencen el pròxim 29 de gener. S'insisteix en
la necessitat de col·laboració de tots els veïns per

a aconseguir el repte per al municipi de recollir,
durant els tres mesos de campanya (desembre,
gener i febrer), 10.424 kg addicionals de vidre ,
respecte al mateix període de l'exercisi anterior,
especialment durant les festes.
A banda del benefici mediambiental que obté
Vinaròs i tota la Comunitat Valenciana amb aquest
tipus d'iniciatives de reciclatge de vidre, existeix
un altre incentiu important: un parc infantil
(zona verda) de Mr. Iglú, oferit per Ecovidrio per
al municipi guanyador del sorteig, d'entre les
poblacions que aconseguixquen superar el seu
repte individual.
En termes globals, el repte conjunt per als 20
municipis participants en la campanya Pobles

Envidriables, suposa la suma de l'esforç de tots els
pobles participants per a augmentar en 200 tones
la recollida de vidre. Les poblacions participants en
aquesta iniciativa són una combinació de municipis
de les tres províncies, on s'han anat tenint en compte
criteris de població i oferta d'esdeveniments festius
d'hivern per a la seua inclusió en aquesta acció.
L'objectiu és omplir els contenidors iglú d'envasos
de vidre amb què compten en les seues poblacions.
Per a més informació de la campanya, podeu
consultar la pàgina web www.poblesenvidriables.es
Recordem que el 100% del vidre depositat en els
contenidors es recicla i és utilitzat per a fabricar nous
envasos de vidre, aconseguint nombrosos beneficis
mediambientals.

La Regidoria de Obres i Serveis crea la borsa d'empreses locals de serveis
i suministres, per als estudis de ofertes de l'Ajuntament
Redacció

La Regidoria de Obres i Serveis, tal com ja va
explicar Guillem Alsina, amplia a disposició de
tots els empresaris locals de serveis i suministres
de materials de cara a la participació d'aquestes
en la prestació de serveis menors per als
manteniments públics. A estos efectes, podrán
donar-se a conéixer totes les empreses de venta
de materials (prefabricats, pintures, electricitat,
fontaneria, etc), així com de tot tipus de treballs
que es puguin requerir per a realització de obres,
fontaneria, electricitat, instal-lacions de edificis,
jardineria o qualsevol servei en general que pugui
cobrir necessitats de reparacions en vial o edifici
públic.
Mitjançant la implantació i constant ampliació de

esta llista, la regidoria de Obres i Serveis, pretén
aconseguir un repartiment més just facilitant que
totes les empreses locals especialitzades puguen
optar a les contractacions de serveis menors que
oferta l'administració, a la vegada que el consistori
aconsegueix preus més competitius.
Les empreses interessades tan sols hauran
d'emplenar un senzill formulari que trobaran en el
següent enllaç http://goo.gl/forms/ypHWxIA100
Un cop inscrites, la informació aportada serà
redirigida al departament corresponent i les
empreses rebran tota la informació necessària per
a que, en cas d'estar interessades en participar en
la prestació d'un determinat servei, presenten el
seu pressupost en el termini indicat.
Guillem Alsina

Acord Ciutadà de Vinaròs es reuneix aquest cap de setmana amb els diputats i senadors d’ERC
A iniciativa dels diputats i senadors d'ERC durant
el proper cap de setmana es faran diferents
reunions de treball amb regidors i regidores del
País Valencià. ACORD CIUTADÀ de Vinaròs hi serà
present en considerar que “estem en un moment
molt delicat a les nostres terres”.
La delegació de Vinaròs anirà encapçalada per
Ramon Adell, de Els Verds, i de Lluís Batalla,
d'Esquerra Republicana del País Valencià. Damunt
la taula en el llistat d'accions a solucionar
estaran la gratuïtat de l'AP-7, l'impuls al Corredor
Mediterrani, la definitiva remodelació de la
carretera N-238, la que va Ulldecona, o l'autovia
A-68, que es va aprovar ja fa anys però que es va
paralitzar, a més d'un nou peatge de l'AP 7 a la
N232.
També es demanarà “la immediata derogació del
tractat de la UE amb Marroc, que des de Madrid la
pesca deixe de ser moneda de canvi política per
a la UE, i que no es deixe als nostres pescadors
a la seua sort, a la seva desaparició, un definitiu
impuls als productes agrícoles ecològics i de
4

proximitat perquè ha de ser una de les nostres
armes contra el TTIP, i que lluiten per la rebaixa de
l' IVA, aspecte que cap dels que tenen possibilitats
de governar a Madrid ha posat damunt la taula”.
Des d’Acord Ciutadà s’ha assenyalat que “la
situació debilitada en que han quedat els
interessos valencians degut als moviments
erràtics de Compromís, que va deixar tot el guany

electoral en mans de Podem, va impulsar a Joan
Tardà, Gabriel Rufián, Teresa Jordà , i la resta de
diputats així com el sis senadors, Santiago Vidal,
Miquel Aubà,senador per Tarragona a oferir-se
per a que els interessos de tots els valencians no
quedessin diluïts en un petit i difús grup mixt
com ha estat Compromís”.
mediterrani d'un dinar.

Seguiu al Vinaròs.News
www.vinarosnews.net

fotonotícies
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Car ta al meu amic,
RICARDO FERRANDEZ,
pescadó de canya

Moltes felicitats Quim per el teus 3 anyets!

¡Ché!, Ricardo,
¿Quina n’has fet…?
Aprofitant la festa dels disfresses,
te l’has fotut
sense dir.mos res
i ni tant sol despedirte,
fen mutis pel fòrum.
I quant un bon amic,
compungit, hem contaba,
"notaré a faltar
aquella veu gran i profunda,
que no necessitaba
ni acompanyament d’orquestra,
com si un cosac del Don fora…”,

Guillermo Barón (Torrent), con los vinarocenses Sergi Castell
y Jordi Ribera, en el campeonato de España AXA de Promesas
Paralímpicas, celebrado el 30 y 31 de Enero en Valdemoro
(Madrid).

Dana, acompanyant al seu
germanet Manel, en el seu primer
any del desfile infantil

li baix contestar:
“pos jo,
no podré oblidar
la seua amistat sincera…”,
Per aixó et demano,
Ricardo, un favor:
allà, al espigó de la platja del cel,
al costat de Sant Sebastiá,
em reserves un lloc
per a quant un día arrive,
i t’aguantarem lo salabre
per si pesques un serrano
de blau i grana, les ralles
El teu amic,
de sempre,
Pepe Palacios.

Sintonízanos

en Radio Nueva

Els treballadors de la neteja, amb un somriure tot i la gran feina que tenien després de les desfilades

número uno en
servicios ópticos

SOL

TUS GAFAS DE
AL MEJOR PRECIO

-20%

98.2

-30%

Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
Vinaròs
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SOCIETAT

Mónica Oltra Consellera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat
Valenciana, visita la Asociación de Personas con dis-CAPACIDAD, COCEMFE MAESTRAT
Rafael Mingo

Todos, dentro de la Asociación
de Personas con Discapacidad
COCEMFE MAESTRAT, estamos
llenos de sueños, sueños que
queremos se hagan realidad.
Cada día, y cada minuto del
día, la Asociación (conocida y
reconocida, tanto en Vinaròs
como en su comarca, e incluso
fuera de la provincia), lleva a
cabo un sinfín de actividades y
programas, contribuyendo de
manera significativa en uno de
sus pilares fundamentales como
es la inclusión del colectivo.
Además, todas sus actividades
y programas inciden en: una
mayor socialización del colectivo,
autonomía personal, logro de
autoestima,
ocio
atractivo,
descanso familiar, mejora de la
salud, etc. etc.
Todo ello realizado con recursos
deficientes, poco voluntariado
y en un minúsculo local donde
no se puede trabajar con un
mínimo de privacidad, eso sí, los
responsables de la Asociación

multiplican sus esfuerzos para que
todas las actividades y programas
lleguen a buen término.
Los políticos, de todos los colores,
son más sensibles cada día con el
colectivo de la dis-CAPACIDAD,
mostrándose
interesados,
preocupados por las necesidades
del colectivo.
En este sentido, la Asociación
de Personas con dis-CAPACIDAD
COCEMFE MAESTRAT ha recibido
en su sede la visita prometida de la
Sra. Mónica Oltra, Vicepresidenta,
Portavoz
y
Consellera
de
Igualdad y Política Inclusiva de la

Generalitat Valenciana.
Se le explicó a Mónica Oltra, de
manera pormenorizada, cada una
de las actividades y programas
que la Asociación realiza, también
los problemas que encuentra en
su andadura diaria.
En
todo
momento
estuvo
interesada y atenta a las
explicaciones
que
con
un
PowerPoint se le trasmitieron.
Creemos, sinceramente, que la
Consellera quedó impresionada
de cuánta es la labor que realiza
la Asociación. Ahora todos
esperamos que contribuya con

sus acciones a que los sueños,
como decía al principio, se
cumplan.
La Asociación seguirá luchando
para que, con sus programas y
actividades, se alcance la inclusión
y la participación plena en todos
los aspectos en la sociedad; pero
para lograrlo es imprescindible
que desde las Administraciones
Públicas se ejecuten programas
sociales, culturales, económicos y
de desarrollo, destinados al logro
de oportunidades en igualdad al
resto. Todos somos distintos pero
iguales en derechos.

La vinarossenca Laia Policarpo, a la segona fase del Premi Promeses
de la Escola d'Alta Cuina Le Cordon Bleu
Des del Centre Integrat Públic d' FP Benicarló
s'informa que l'alumna Laia Policarpo Ferrer,
natural de Vinaròs, ha passat a la segona fase
del Premi Promeses de la prestigiosa Escola
d'Alta Cuina Le Cordon Bleu. El vídeo amb la
recepta "Lomo de lubina al pan de romesco con
patatas de alcachofa y aire de tamarillo", que
compta entre els seus ingredients amb la
carxofa de Benicarló, ja s'ha publicat i està a
l'espera de la votació popular.
Per aconseguir el Premi, Laia haurà de rebre
molt de suport, ja que el jurat prendra la seua
decisió tenint en compte el número de vots
aconseguits per cada candidat al Facebook.
La puntuació obtinguda suposarà un 15% de

la valoració total, sempre i quan les votacions
del jurat de xefs situen al candidat entre els
25 primers.
Des del centre, s'ha iniciat una campanya per
recollir vots. Si hi voleu col·laborar, podeu
accedir al vídeo i a la votació a través d'aquest
enllaç: https://premium.easypromosapp.com/
voteme/40189/622201437
Recordem que Laia, alumna de grau mitjà
de Cuina i gastronomia, forma part del 50
alumnes de cuina de tota Espanya que han
estat seleccionats per participar en el concurs
i és una dels vuit seleccionats de la Comunitat
Valenciana, a més de ser l'única representant
de Castelló.

SEGUNDAS mó
PROGRESIVAS GRATIS
con tus gafas mó progresivas de alta gama

197

€

+ una gafa SOL graduada
por 20€ más
Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
Vinaròs
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número uno en
servicios ópticos

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig

12:30 a
13:30
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CULTURA

XXV Concurs de redacció de Sant Antoni de Fundació Caixa Vinaròs
LA CASA MEMBRILLERA:
UN ESPAI CULTURAL AL NOSTRE POBLE
(2n premi concurs de redacció de St.
Antoni de Fundació Caixa Vinaròs)
És un edifici d'un gran encant rural. Molt
sovint vaig amb els meus pares.
El que més m'agrada d'aquesta és la
cúpula on es troba l'observatori, és
espectacular, el vaig visitar per primera
vegada amb el col·legi, malgrat que hi
estava núvol, però va ser molt divertit.
No només compta amb l'observatori, hi
té també un gran nombre de maquetes
i instruments. Com ara les maquetes
d'automòbils d'Arsenio o els diversos
instruments de camp de la primera
planta. Són, tan impressionants...!

La majoria de divendres es fan
conferències que són molt interessants.
Fa poc, un xic que es troba al ministeri
de medi ambient d'Anglaterra hi va fer
una xarrada sobre el canvi climàtic, un
tema que ens preocupa a tots molt.
Em vaig adonar que el canvi climàtic és
natural del planeta, cosa que nosaltres
l'estem accelerant, una cosa que em va
fer gràcia és que les vaques també hi
contaminen.
A part de conferències també es fan
exposicions de pintura, d'escultura, ...
Una de les que més em va impactar va
ser una d'escultures de mármol i gres.
A la darrera planta d'aquest edifici
tan meravellós està el piano de Carles
Santos, un músic vinarossenc que hi és
reconegut internacionalment, ha sigut
premiat amb molts de guardons. Una de

La titular de la Fundació Privada Divina Providència de Vinaròs
Sor Josefina Marcos signà el passat dilluns 25 de gener, amb els
representants de Cambrigde University Press i University of Cambrigde
ESOL Examinations ( Cambrigde ESOL ), l’acord pel qual el centre
es converteix en Centre Examinador Oficial i passa a formar part del
Cambrigde English for Schools.
Els exàmens oficials van adreçats no només als alumnes del centre sinó
a qualsevol persona interessada.

les actuacions que va ser més impactant,
fou en un dels Alés vinarossencs.
No fa cosa d'unes setmanes es va fer una
exposició de fotos d'Alfred Giner Sorolla
en la que em vaig quedar molt sorpresa
quan hi vaig veure la imatge de la mera,
estava fins i tot nevada.
Finalment, m'agradaria dir que és un
lloc... que no té suficients paraules
per ser definit, estic segura de què si
el,visiteu us quedareu bocabadats.
En aquesta també es fan els cicles de
curtmetratges Agustí Comès, els quals
es fa una entrega dels premis als més
votats per la gent del poble.
ISABEL SEBASTIÀ PARÍS.
2N ESO
IES LEOPOLDO QUEROL

Exposició a l’auditori municipal de la calijona Remei Segarra, amb el suport
de l'alcaldessa de Càlig Ernestina Borrás. En la inauguració també era
present la regidora d'Hisenda, Maria Cano Informa: Emili Fonollosa
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Batalla del confeti

El carnaval de Vinaròs va avançar en horari la batalla del
confeti respecte a altres edicions i moltes van ser les
famílies que van participar. La carpa multiusos de Fora
Forat va ser l'escenari d'una sana ‘batalla’ multicolor.
Un acte patrocinat per l'Associació de Comerciants de
Vinaròs que sempre resulta molt divertit i en el qual
disfruten especialment els més menuts de la família.
A les deu de la nit, a la carpa del carnestoltes, es va
celebrar la primera Festa juvenil del carnaval, en la qual
no es va servir alcohol, i on no va faltar la música amb
un concurs de dj’s. La nit, a més, estava dedicada a la
temàtica central del carnaval, per la qual cosa molta
va ser la gent que va acudir al recinte disfressada amb
motius circencs.

79

1

CRISTALES INCLUIDOS

Elige entre una gran variedad de gafas exclusivas de las
nuevas colecciones Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear,
y llévatelas con cristales incluidos por sólo 79 euros.
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Si te gustan las marcas y te gustan las gafas, te gusta Opticalia.

CRISTALES INCLUIDOS

Elige entre una gran variedad de gafas exclusivas de las
nuevas colecciones VINARÒS
Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear,
y llévatelas con cristales incluidos por sólo 79 euros.

Puente, 60. Local 2-C. · Vinaròs · T: 964 456 490
Si te gustan las marcas y te gustan las gafas, te gusta Opticalia.

8

Promoción
válida
1 de enero
el 31 de marzo de
2016. Para las graduaciones
comprendidas
los rangos
de stock:
Esfera y Cilindro +/- 2.00 dioptrí
Promoción válida del 01 de enero hasta el 31
de marzo
dedel
2016.
Parahasta
las graduaciones
comprendidas
en los rangos
de stock:en
Esfera
+/- 4.00
dioptrías
+/- 4.00
dioptrías
y Cilindro
+/- 2.00 dioptrías,
exclusivamente
los proveedores
VistasoftMonturas
de Opticalia.
Son lentes oftálmicas
de los proveedores Vistasoft de Opticalia. Son
lentes
oftálmicas
monofocales
básicas
de stock, de
orgánicas
1.5 blancas.
seleccionadas
para la campaña: Marcas exclu
monofocales básicas de stock, orgánicas 1.5 blancas. Monturas seleccionadas para la campaña: Marcas exclusivas de Opticalia:
MANgO, PEPE JEANS y PULL&BEAR.
MANGO, PEPE JEANS y PULL&BEAR.
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La nit del pijama

La festa del pijama, any rere any, demostra el seu poder de
convocatòria com a pròleg als moments de major assistència a
la ciutat a les seves festes de Carnaval. Gent de totes les edats
va participar un any més d'aquesta divertida nit del pijama,
gràcies a que el divendres ja és jornada festiva als centres
escolars de Vinaròs. La jornada carnavalera es va iniciar a
les 16.30 hores, amb la visita de sa Majestat Carnestoltes a
la residència Sant Sebastià. Una mica més tard, també es va
visitar el Centre de Dia Onada, on es van repartir obsequis per
part de la Comissió Organitzadora del Carnaval.

Especialistas en limpieza y hostelería
C/ San Francisco, nº 28 - VINARÒS
netegesgerman@hotmail.com
9

13 febrer de 2016

Desfilada infantil

La jornada carnavalera de divendres va començar al matí, quan els xiquets i xiquetes
van tornar a ser protagonistes perquè van
participar en una desfilada infantil que organitza la Comissió Organitzadora. Aquest
acte, que es va iniciar a les 11 hores, era un
dels actes més esperats pels més menuts
del municipi, que conformen una autèntica i nombrosa pedrera. La concentració de
moltíssimes famílies senceres va tindre lloc
a la plaça de l'Ajuntament, on els xiquets van
rebre al rei Carnestoltes, es van fer fotos amb
ell i posteriorment van sortir en comitiva pels
carrers cèntrics fins a arribar a l'àgora del passeig marítim, on els estava esperant una gran
xocolatada.

10
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Cena de Enamorados
San Valentín
Cazuela de Mariscos
Pimientos del Piquillo Rellenos de Bacalao
Solomillo ibérico a la Crema
o

Rape a la Marinera

SÁBADO,
13 de Febrero
de 2016

Nuestros
Menús están
Postre Especial
elaborados con
ingredientes
de 1ª
Vino Tinto Rioja, Blanco Bach
Café
Cava Brut Nature

Actuación Musical
Dúo Dolce Vita

¡Apostamos
por la
Calidad!
Precio: 25 €

IVA INCLUIDO

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

Carnaval al Centre Municipal de la 3 edat, fotos @paricio
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La nit boja

Divendres era un dels dies més
intensos i emocionants del Carnaval, ja que en el recinte es va
celebrar la ‘nit boja’, en la qual
prenen els carrers de la localitat
les disfresses lliures. Vinarossencs i visitants van disfrutar al
màxim, perquè cadascun es va
disfressar del que va voler, donant regna solta a la seva imaginació, i podien veure's els més
diferents personatges per tota la
ciutat i especialment en el recinte carnavaler.

A més, molts van ser els treballadors dels comerços de la localitat que es van disfressar. Fotos Emili Fonollosa
12
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, va presenciar la desfilada de dissabte, acompanyat de l'alcalde, Enric Pla, diputats, regidors i alcaldes d'altres poblacions

Les desfilades

Maverick, present a les desfilades

Vinaròs va viure el passat cap de semana el gran espectacle
de les grans desfilades, demostrant el perquè és una festa
declarada d'Interès Turístic Autonòmic. Un èxit assegurat sempre
que el temps acompanya, com va ser el cas, ja que amb uns 11
graus d'agradable temperatura i ganes de diversió, el públic
va respondre i vinarossencs i visitants van omplir els carrers
del circuit tancat per on es desenvolupaven les desfilades.
Una cita en la qual van participar més de 4.000 comparsers
de les 33 comparses amb les seves respectives carrosses i les
seves espectaculars reines. Les coreografies realitzades per a
l'ocasió, l'originalitat dels vestits, la música i les ganes de ballar
van contagiar al públic de l'essència del carnaval de Vinaròs. La
junta gestora de la Comissió Organitzadora havia optat aquest
any per avançar una hora l'inici. Mitja hora abans de l’hora
prevista es va iniciar una altra de les novetats d'aquesta edició
com va ser l'animació que s'havia preparat a l'avinguda País
Valencià, lloc on es concentra molt públic i on gairebé totes les
comparses realitzen les coreografies que assagen per l'ocasió. El
Rei Carnestoltes va encapçalar les desfilades, que van partir des
de l'inici de l'avinguda País Valencià, i destràs d’ell anaven les
comparses. Milers de persones vingudes d'altres poblacions van
acudir a la cita, omplint per complet els carrers més cèntrics del
recorregut.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, va acudir a presenciar la
desfilada de dissabte, entre d’altres autoritats. També el cantant
Maverick no es va voler perdre l’esdeveniment.
D'altra banda, pensant en el públic familiar, la Regidoria de
Turisme de Vinaròs havia preparat activitats infantils, al matí, en
la pèrgola del Passeig Marítim, amb temàtica circense, pels més
petits.
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TOMBA I TOMA
¡¡ FELICIDADES
COMPARSAS !!

Inmobiliaria
TODO EN CONSTRUCCIÓN

LES AGUELES

CHEROKYS

91
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75 socios

ARRAMBA I CLAVA

fundada en 1984

ESMUVI
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MENAJE DEL HOGAR

”EL RACONET”

Vajillas - Baterías de cocina - Cuchillería

Felicitats Comparses!
PL. SAN AGUSTÍN, 6 (Plaza Mercado) - VINARÒS

964 45 04 93 | el.raconet@hotmail.com

ELS POVALS

PENSAT I FET

15
15

PENYA BARÇA

POCHE & FRIENDS

Elijo mi PROFESIÓN
Elijo mi FUTURO
Elijo mi PELUQUERÍA

SERVICIO DE PELUQUERÍA A TODO EL PÚBLICO
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Felicidades Comparsas!

AV. LIBERTAD, 5 - VINARÒS
TEL. 964 45 18 04

I SENSE UN DURO

CENTRO ARAGONES
16
16

VA QUE XUTA
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LA MORTERADA
Profesionalidad,
experiencia y
diligencia al
servicio de su
mejor sonrisa

Disponemos de
la última
tecnología en
diagnóstico digital
tridimensional

Policlinica Dental C¡ FELIC

Dres. Saiz

ID
PAR ADES
SAS
!

OM

Arcipreste Bono, 3 1º - D Tel. 964 45 01 58 - VINARÒS
www.clinicadentaldressaiz.com

LOCURA

PAN Y TOROS

17
17

TOT DINS D`UN GOT

¡ Felicidades Comparsas !

XE QUIN POC SUC
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Reformas en general e integrales
Obra Nueva
Mantenimiento de Albañilería
Instalación de parquet
Instalación de pladur y escayola

699 97 06 97
609 76 46 70

Vinaròs

ELS MATEIXOS

18
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MARXETA 87

JA HI SOM

TOT A ORRI
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La teva cooperativa, la de sempre

Fotos Xavi Flores & @paricio

Felicitats Carnaval de Vinaròs!
Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n
VINARÒS - Tel. / Fax 964 45 12 57

www.coopsalvadorvinaros.com

NI FU NI FA

ELS XOCOLATERS
19
19
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ARA SI QUE SI

SAMBA PA MI

¡FELICIDADES COMPARSAS!

FOT-LI CANYA

DEPRESSA I CORRENTS
20
20
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PENYA VALENCIA

NO EN VOLEM CAP

Fotos Xavi Flores & @paricio

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies per aquesta festa,
gràcies a tots ...!
Major, 36 - Tel. 964 45 34 98 - Vinaròs
EL PILÀ

ELS DORMILONS

21
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LA COLLA

Paella de la comparsa La Colla

HO

Ma RARIO
D
ñ
Ta anas E LUNE
rde
S
s d de 1 A SÁB
e 1 0 a ADO
7 a 13
20 h.
LIQUIDACIONES Y OPORTUNIDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO
h.

PUEDES VENIR PARA VENDER LO QUE NO
UTILIZAS Y COMPRAR LO QUE NO IMAGINAS

EXPOSICIÓN Y VENTA

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN DE MÁS DE 1.500 M²

¡Esperamos tu visita!
Tel:

22

964 86 00 27 - 635 86 33 74
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Enterro de
la sardina

La velatori del Carnestoltes va posar punt i final a
onze dies de festa a Vinaròs. Les reines van signar
al mercat municipal, des d’on es van desplaçar
portant la sardina a coll fins a l’àgora del passeig
marítim, on es va fer el judici final a sa majestat.
En este acte final van participar enguany la
Muixeranga de Vinaròs i la colla de dolçaina i tabal
de Vinaròs i la presentació, sempre crítica, va ser
a càrrec del polifacètic Julian Zaragozá, que ha
complert 25 anys com a pregoner del Carnaval. A
la confluència del passeig amb el carrer de l’Àngel,
les reines, amb una torxa, van ser les encarregades
de calar foc al carnestoltes, que tornarà, puntual,
l’any vinent.

Agraïment per la col·laboració en el Carnaval de Vinaròs 2016

En nom de la corporació municipal de Vinaròs, i en el meu
propi, vull agrair a totes les persones que han treballat durant
les celebracions del Carnaval per tal de garantir que tots els
vinarossencs i vinarossenques, i els milers de visitants que les
comparteixen amb nosaltres, pogueren gaudir d'unes festes en les
millors condicions possibles.
Sense la col·laboració i professionalitat de la Gestora de la COC, de
la Brigada Municipal d'Obres, de la Policia Local, de la Guàrdia Civil,
de Protecció Civil, de les empreses col·laboradores, dels mitjans
de comunicació i, per descomptat, dels comparsers i comparseres
i de bona part de la població, no seria possible que funcionaren
tantes coses que fan falta per tirar endavant unes festes tan
participatives. Si hem oblidat a algú, li demanem de cor que se
senta també reconegut.
L'alegria de tantes persones, la paciència de moltes altres i el
civisme de la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes ha
propiciat un Carnaval sense incidents destacables.
Rebeu una cordial salutació.
			
Enric Pla Vall, Alcalde de Vinaròs

La tienda profesional de la construcción
Avda. Zaragoza, s/n - 12500 Vinaròs - Tel.: 964 40 02 00 - Fax: 964 40 05 50
www.bigmat.es - aalbalat@bigmat.es
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OPINIÓ
De Carnaval a Semana Santa
bajo la censura y sectarismo del La mala reputació
tripartito por Elísabet Fernández
Un año más hemos
podido disfrutar de
de Vinaròs
una de las mejores
www.ppvinaros.es
fiestas que celebramos
en Vinaròs, como es nuestro Carnaval, donde
la alegría y el colorido inundan nuestras calles.
Esperamos que tod@s hayáis disfrutado de
estos días. Ahora a descansar, pero también
a coger fuerzas para el Carnaval de 2017, que
aunque parece lejano, el tiempo vuela y en 4
días estamos de nuevo bailando al son de la
música carnavalera.
Este año las fiestas vienen muy seguidas
y en poco más de 1 mes será la Semana
Santa, Fiesta de Interés Turístico Autonómico
también, la que tendrá protagonismo en
nuestra ciudad. Este año la subvención por
parte del Ayuntamiento se ha visto aminorada
por el actual Equipo de Gobierno,(debe ser
por eso de la política de cambio que tanto
pregonan, según para que, ya que con las
dedicaciones y los sueldos que se aplicaron
para ellos no lo tuvieron en cuenta), pero no
por ello queremos dejar de animar a todas las
cofradías a que continúen con el buen trabajo
que realizan y que esta fiesta tan entrañable y
tradicional sea también un referente comarcal,
provincial...
Dicho lo dicho, de nuevo nos encontramos
escribiendo el articulo semanal para nuestro
querido Diariet, que aún siendo que ha sufrido
en esta legislatura el recorte en la libertad de
expresión más grande que ha sufrido nunca,
intentaremos que no decaiga y aportaremos
nuestras opiniones siempre y cuando no sean
censuradas por el Sr. Director y Alcalde de
Vinaròs como hemos visto estos pasados días,
y ya no solo al Partido Popular.
Si es cierto, que visto el panorama podríamos
decidir no presentar nuestra publicación
semanal, pero como creemos que esa es
la única intención que busca el tripartito
(Som, Pspv-Psoe i Compromis) después de
la aprobación del reglamento, (el cual nos
sorprende ya que algún partido que forma ese
mismo tripartito hasta el último momento ha
hecho caso omiso a las directrices marcadas)
sentimos comunicarles que les guste o no,
nuestros artículos los presentaremos todas las
semanas y en ellos aportaremos propuestas,
pero también continuaremos recordándoles
las dedicaciones, el aumento de sueldo con 14
pagas que ustedes se han aprobado, la falta
de transparencia e información que tienen
hacia el resto de la corporación municipal
aún siendo que pregonan lo contrario
simplemente para sacar noticia y hacerse la
foto, el poco entendimiento existente que
hay entre algunos de ustedes que intentan
disimular pero no pueden, el no encontrar
a la persona que quiera hacer de marioneta
dirigida para coger las riendas de la dirección
del Setmanari, entre otras cosas...
Feliz semana!!!
24

“El poder desgasta… a qui no el
posseeix” (cita atribuida a Giulio
Andreotti)
Els militants del PP (de moment
encara no li han canviat el nom,
com si això esborrara els delictes)
fa mesos que es lleven pel matí amb el temor de
què trobaran als diaris: sospites o detinguts?, noms
de primera fila o empreses instrumentals?, casos
d'Alacant, de València o de Castelló? Qualsevol en
la seua situació tractaria de passar desapercebut,
però ells creuen que la millor defensa és l’atac. I,
com no tenen res comparable a què agarrar-se,
intenten desgastar l’únic patrimoni de la gent
decent, la seua reputació.
Ací en Vinaròs encara estan, vuit mesos després
de perdre l’ajuntament, en la mateixa cançó: els
sous (els més baixos de tots els municipis de més
de 20.000 habitants de la província), l’auditoria
ciutadana (és veritat que pensàvem que era més
senzilla, però cap de les 29 localitats que la porta
entre mans l’ha presentat encara) i, ara, la llibertat
d’expressió al Diariet (on no es retalla ni una coma
del que ningú escriu, i diem bé, escriu).
La veritat, no poden parlar de política perquè
totes les mesures socials (augment d’ajudes i
lluita contra la pobresa energètica), de reforç a
l’economia familiar (com la gratuïtat de llibres
de text) i de foment a la recerca de treball (noves
borses, tallers d’ocupació, política de formació)
s’han millorat respecte al que es feia.
El PP (de moment encara es diu així) deuria, per
contra, explicar perquè la Diputació provincial (un
organisme que no se sotmet a l’escrutini del vot
directe) ha deixat fora dels plans d'obres i serveis i
de la majoria de les seues polítiques als municipis,
com el nostre, de més de 20.000 habitants. Alguns
creuen que és perquè no governen en cap, però
nosaltres creiem que això és pensar malament…
I de què ens serveix tindre un diputat de Vinaròs?
En aquests mesos no ha fet cap gestió amb
natros, ha escrit algun article en premsa atacant a
l’equip de govern, i pareix que cobra un sou prou
més alt que el de la majoria dels alcaldes passats
o actuals, segurament per a consolar-se de ser
l’únic municipi on el PP no va quedar el primer en
les passades eleccions generals.
Natros, en aquestes setmanes, seguim tancant
gestions: la consellera d’Igualtat i Política
inclusiva Mònica Oltra va estar en Vinaròs per
establir la necessària col·laboració en polítiques
de dependència i inclusió; el president Ximo Puig
va voler mostrar la voluntat del Consell de donar
suport als ajuntaments del canvi en moments
tan difícils de finançament; la Conselleria
d’Ensenyament ja ha contactat l’ajuntament
per avançar en el projecte del col·legi Jaume I;
aquesta setmana ens visita la Directora general
de la Conselleria de Dret a l'Habitatge per
concretar la política d’habitatges públics. Hem
tingut i tindrem en consellers i directors generals
de quasi la totalitat de les conselleries. I és que,
per sortir del forat en els que ens va clavar el PP,
cal, sobretot, lluitar tots per un finançament més
just de la nostra comunitat.

És hora de posar deures

El passat dilluns 8 de gener,
les diputades autonòmiques
del PSPV-PSOE, Ana Barceló
i Rosa Mustafá, van reunirse amb els edils socialistes a
l'Ajuntament de Vinaròs i amb la militància per
tal d'intercanviar impressions i treballar pels
problemes que realment tenim a la nostra
ciutat i comarca.
Els Socialistes de Vinaròs i el PSPV, tenim
molt clara una cosa: A pesar de governar a
la Generalitat Valenciana, no hi ha ni un dia
que no reclamem el que ens mereixem com
a ciutat i com a comarca. Les infraestructures
sanitàries i educatives pendents són el
nostre gran cavall de batalla, junt amb altres
problemes com la renovació del DNI i del
Passaport així com altres problemàtiques com
la regressió de la costa a les nostres platges.
“És hora de posar deures als nostres propis
representants”
A aquells que ens representen a les nostres
institucions per tal que no s'obliden i recorden
dia a dia tot allò que passa i necessitem
en aquesta ciutat i comarca. No ens hem
d'acomodar. Assolir el poder no ha de ser un
objectiu, sinó part d'un llarg camí de solucions.
Solucions que s'han de brindar a la ciutadania.
És hora de continuar per aquesta senda. La
senda de l'autoexigència envers el nostre
partit, les nostres responsabilitats i envers
la ciutadania. Tenim un mandat que hem de
complir. I l'hem de complir amb garanties.

www.canal56.com
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OPINIÓ
Després de Carnestoltes,
a continuar treballant

Aquest espai pateix la censura
de l'alcalde i el seu govern
(Podem-compro i PSOE) [1a part]

Promeses complides

per Lluís Batalla i Callau
Tant des de la Coalició
Compromís
com
des de l'agrupació
local de Compromís
Vinaròs volem felicitar
tant a l'organització, comparses del Carnestoltes
Vinaròs 2016 l'esforç i energia demostrada, agrair
a tots els treballadors municipals la seva gran
feina esforç. També agrair la presencia de tots
totes els visitants. La valoració que fem, d'aquest
Carnestoltes 2016, es força positiu, amb coses
positives, com la modificació horària de l'arribada
de Carnestoltes i del començament de les rues, la
nit de la joventut ( sense alcohol), la potenciació
dels actes infantils i juvenils, també cal destacar
visites, tant del President Ximo Puig, com de la
Vicepresidenta Mònica Oltra. Però també hi ha
coses a millorar com l'excessiva durada de les 2
rues. Però ara després de Carnestoltes és hora
continuar treballant. Tant des de la Generalitat
com des de l'ajuntament , els membres de
Compromís hem continuat treballant. Com en
la visita a Vinaròs el passat dia 2 de la Consellera
d'Igualtat i Política Inclusiva Mònica Oltra en
el decurs del qual va mantindre una reunió
amb l'alcalde i la regidora de Serveis Socials
per tractar els temes més urgents d'aquest
semestre, en especial els canvis en els camps de la
valoració de la dependència que ara passaran als
ajuntaments, i per a la qual s'arbitraran mitjans i la
possibilitat de contractar personal. Seguidament
la senyora Oltra s'ha reunit amb tots els membres
de la corporació. La consellera ha anunciat un
pròxim conclave amb alcaldes, regidors i tècnics
de Serveis Socials aquest mes per a reorientar
la relació dels ajuntaments en aquest camp. La
consellera ha conversat també amb algunes
associacions i ha seguit la seua visita a CocemfeMaestrat, acompanyada per la regidora de Serveis
Socials i del nostre Regidor Domenec Fontanet.
Però des de aquest article no oblidem també la
feina feta, dels nostres regidors a l'ajuntament de
Vinaròs. Com per exemple:
•La Regidoria de Medi Ambient en la lluita,
preventiva i activa contra les plagues d'insectes i
petits rosegadors.
•La Regidoria de Turisme juntament en diversos
hotels de Vinaròs ( Nou Casablanca, Rh Vinaròs
Playa i Rh Vinaròs Aura), amb la primera fase de
senyalització turística hotelera, seguint els criteris
que es delimiten en el Manual de Senyalització
Turística de Vinaròs.
L'origen d'aquest projecte de l'anàlisi de Turisme
Vinaròs de les queixes i suggeriments dels
usuaris en portals turístics com ara TripAdvisor,
relatives a les dificultats per a trobar alguns
hotels de la ciutat. El nostre regidor, Doménec
Fontanet, ha anunciat que en les properes fases,
la resta d'hotels de la ciutat interessats, podran
participar-hi, dirigir-se a la Regidoria de Turisme
o bé a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà.
Compromís Vinaròs, Compromís amb les
vinarossenques i vinarossencs.

Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Una vegada
més,
un
govern més,
els veïns i veines de la zona de fora'l forat han estat
víctimes de la contaminació acústica consentida
pel govern de la “renovació”. Els van prendre el
pèl en aquella reunió amb el govern de podempsoe i compromís . No els van escoltar, era una
qüestió de fer-se la foto de la “nova política”. La
nova política és la vella i castosa política.
Una vez más, un gobierno más, los vecinos y vecinas
de la zona de fora'l forat han sido víctimas de la
contaminación acústica consentida por el gobierno
municipal de la “renovación”. Les tomaron el pelo
en aquella reunión con el gobierno de podemospsoe i compromís. No les escucharon, era más una
cuestión de hacerse la foto la “nueva” política... La
“nueva política” és la vieja i castosa política.
Una vegada més, un govern més, els veïns i
veines de la zona de fora'l forat han estat víctimes
de la contaminació acústica consentida pel
govern de la “renovació”. Els van prendre el pèl en
aquella reunió amb el govern de podem-psoe i
compromís . No els van escoltar, era una qüestió
de fer-se la foto de la “nova política”... La nova
politica és la vella i castosa política.
Encore une fois, encore un gouvernement , les
résidents de fora'l forat ont été victimes de la
contamination acoustique autorisée par le
gouvernement municipal du «renouvellement ». Ils
ont été bafoués par le gouvernement de podempsoe- compromís. Ils ne les écoutent pas , c'était
plus une question de l'instantanée de la «nouvelle»
politique ... La «nouvelle politique » est l'ancienne
politique de la race.
Una vegada més, un govern més, els veïns i
veines de la zona de fora'l forat han estat víctimes
de la contaminació acústica consentida pel
govern de la “renovació”. Els van prendre el pèl
en aquella reunió amb el govern de podem-psoe
i compromís . No els van escoltar, era una qüestió
de fer-se la foto de la “nova política”... La nova
política és la vella i castosa política.
Anche in questo caso, un altro governo, i residenti
della zona di fora'l forat sono stati vittime di
contaminazione acustica rovinato dal governo
municipale di "rinnovamento". Hanno preso in
giro il governo di podemos-compromiso-psoe.
Loro non li hanno ascoltati, era più una questione
di un'istantanea sulla politica "nuova"...La "nuova
politica" è la vecchia politica della razza.
Una vegada més, un govern més, els veïns i
veines de la zona de fora'l forat han estat víctimes
de la contaminació acústica consentida pel
govern de la “renovació”. Els van prendre el pèl
en aquella reunió amb el govern de podem-psoe
i compromís . No els van escoltar, era una qüestió
de fer-se la foto de la “nova política”... La nova
política és la vella i castosa política.
[Thanks to google translator.....Oooooh,yeaaah!!]

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de gener a
l’ajuntament, a Cáritas Vinaròs per la compra
d'aliments.

09/11/2015

COMPRA D'ALIMENTS

ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA

Nota del Consell
de Redacció
El Consell de Redacció del Setmanari
Vinaròs informa que els articles
d’opinió

no es corregiran.
Es publicaran tal com
s’entreguen.
Recordeu que els articles
d’opinió han de tenir alguna
relació amb Vinaròs

i no poden excedir les 25
línies
a cos 12 en lletra Times

New Roman.

Ens els poden enviar a:
diariet@vinaros.org
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OPINIÓ
CIUDADANOS Vinaròs (C´s), y su equipo trabajando para todos
Últimamente se habla
mucho de las plazas de
parking que tenemos en el pueblo, sobre todo a raíz del
invento de hacer una plaza jardín sin árboles que den
sombra, y que a nadie le gusta, suprimiendo para ello
una gran zona de aparcamiento, seguramente fue el
capricho de algún político de turno pero ya está hecho.
Miembros de la Ejecutiva de CIUDADANOS Vinaròs
(C´s) se han puesto en contacto con los propietarios
del parking público situado en la calle San Francisco
cruce calle San Blas donde aparcan entre 150 y 200
vehículos diariamente, éste es un suelo privado que
después de muchas negociaciones con la propiedad, el
anterior equipo de Gobierno a través de su Concejalía
de Obras y Servicios consiguió una cesión por un
tiempo de dos años y que podían ser renovados, con

esta cesión se conseguía tener un suelo dedicado a
parking sin que los usuarios pagaran nada, totalmente
gratuito y en una zona prácticamente en el centro del
pueblo. Para acondicionarlo se tuvieron que hacer varias
obras, derribo de unas paredes, tapar varios depósitos
enterrados, hacer aceras, así como vallar una parte del
solar, aplanado y colocación de focos para su iluminación,
todos estos trabajos los realizó el Ayuntamiento y se hizo
cargo de todos los gastos, bastante importantes, y con el
fin de que los vecinos y visitantes pudiesen aparcar sus
vehículos, repito, sin tener que pagar.
La noticia es muy importante ya que el Ayuntamiento
ha decidido prescindir de este solar, devolvérselo a
la propiedad y perdiendo todo el coste de las obras
realizadas, ya que el propietario estaba dispuesto a
renovar el contrato que cumplía en a finales del 2015 y

por decisión del Ayuntamiento no se ha firmado.
Esta zona está muy habitada y todo el vecindario está
bastante alterado porque prácticamente no existen
zonas de aparcamiento, quiénes sean los responsables
de esta decisión, pensamos que se han equivocado,
que no es acertada y que no han pensado ni un solo
momento en la gente que vive en esa zona, ojalá
hubiesen muchos propietarios que cediesen sus solares
para uso municipal.
Con esta mala decisión se acaba con el parking que
más coches acoge diariamente y por lo tanto también
repercutirá sobre la vida y los comercios de Vinaròs. En
nombre de todos los usuarios, GRACIAS por pensar ellos.
Para contactar con nosotros: ciudadanosvinaros@gmail.
com

l’exercit, la policia, més un gran nombre d’esquirols....”. “..
a les Corts del País Valencià ja poden fer equip de futbol
de imputats, (11) falten reserves, però ja sortiran, la llista
és llarga, l’alcaldessa de València, amb l’ex Honorable els
hem vist fen calentament al balcó del Cap i Casal, por si
el “coachi” (jutge) els fa jugar.”
Sí, això va ser a l’any 2013, i no va ser profeta, deia
el que tots veiem, tots menys els del partit on està
centrada la corrupció. D’articles en va fer molts més,
com molts deveu conèixer, tot esperant que la llei fes
la seua feina. Tots veiem la corrupció com tots veiem
allò de la bombolla immobiliària. Ni som, ni érem ni
previsors ni estadistes, però molta gent ho oloràvem, ho
pressentíem. No podien ser aquells fatus descontrolats
!!!
El que no esperàvem era el que ha sortit ara, QUE JA
ERA HORA, i que aquell equip de futbol del que parlava

(els 11 imputats) ara esdevindria un parell d’autobusos
d’aquells que portaven jubilats a canvi d’un entrepà i
alguna coseta més per fer de palmeros i omplir places
de bous, estadis, etc., etc. Ara els autobusos carregats
acabaran d’omplir, si no estan plenes, totes les presons
del País Valencià, Picassent, Albocacer, .. no cabran!.
Preveient la gran afluència, per estar més ample i fent
dots de previsor, el nostre estimat Don Carlos ja va
fer cap a Aranjuez, però no està tranquil del tot que
qualsevol dia si tiren de la manta també anirà plena.
Amic Tico, quan ens hagués agradat que ho haguesses
vist, com ens hagués agradat gaudir de la teua pluma
fàcil la crònica d’aquests dies. Un record per tu i un mal
record per tots aquells que són i deurien ser a la garjola.
Ens han ben fotut. Allò que deies: vergonya cavallers,
vergonya; doncs ni en tenen ni la coneixen.

LA CORRUPCIÓ QUE NO PARA
Associació de veïns Migjorn

L’enyorat
amic
Tico
en
una
sèrie
d’articles
dedicats al tsunami de la corrupció a l’any 2013 deia:
“... els imputats, tots ells “paletes, manobres i peons”,
que som els que al final pagarem, serem culpables
de la immensa corrupció, feta per banquers lladres,
polítics corruptes, i pinxos sangoneres, que com voltors
carnívors estan a l’aguait per fotre lo poc que ens deixa
aquest corromput i fracassat sistema capitalista...”.“...la
gran corrupció, del tsunami que té les hormones del
creixement desbocades, si els patidors, el que paguem
les barrabassades fetes pels irresponsables que ens
governen, agermanats amb els corruptes directius
del capital (banca) si no fem una resposta ferma, però
pacífica, quant voldrem donar la resposta, serà tard,
ells som menys, però tenen la força, el capital, els estats,

www.avmigjorn.org

EL OTRO CARNAVAL
Nunca pensamos que cuando nosotros disfrutamos,
hay otros que no lo hacen por nosotros, que cuando
vamos, siempre hay alguien que antes que nosotros
ha abierto las puertas, que cuando hay algún agresivo,
siempre hay quien lo detiene lo retiene y aparta para que
continué la fiesta, que cuando nos vamos, alguien cierra
el recinto, que cuando ensuciamos, alguien después
limpia, que alguien controla y vigila mientras que otros
descansamos, que alguien prepara el recinto para que
no haya vehículos en el recorrido de las comparsas,
que siempre sean cuatro, los que mas trabajan en cada
comparsa, que en escasas dos horas, desde que acaba
la cabalgata, el recinto este mas limpio que antes, que
tengamos la suerte de tener, un cantante internacional

Antonio Najar

y haya desfilado como uno mas de la comparsa Locura,
fotografiándose y firmando autógrafos sin poner
impedimentos (eso es hacer pueblo). Fuerzas del orden,
operarios municipales, operarios de limpieza, personal
de hosteleria, personal de vigilancia, personal medico....
y seguro que algún colectivo mas, son los verdaderos
protagonistas de que funcione un año mas el carnaval
de Vinarós. Lo que no a cambiado, es que a pesar de
adelantarse una hora antes su salida, siga saliendo media
hora mas tarde de su horario. Punto y aparte es un hecho,
que desearía haya sido puntual en el carnaval. Desde la
terraza de mi primer piso con vistas a Ruiz Picasso frente
a uno de los Chinos, presencie en plena cabalgata del
domingo, el acoso a una chica por parte de un chico algo

NO HI HA RES A DIR?
En data 10-11-2014, vaig escriure un article amb el
titul. “Abones hores mànegues verdes.”En el mateix fa
referència al tema de la corrupció que estem patint en
tot l'Estat espanyol, i més inclús en el País Valencià. El dit
article !Exposa.¡
Qe la corrupció és un alifac en tot l'Estat espanyol, i que
és el segon problema després de la desocupació per a la
ciutadania, ho sabem.
Que és un problema de fa molts, anys i que la Comunitat
Valenciana és la Comunitat on mes corrupció i corruptes
exsisteixen de totes les autonomies de l'Estat espanyol,
ho sabem.
Els que pareix que no ho sapigen o no ho volen saber
és el Partit Popular de Vinaròs, y algun un altre partit
polític i associació cívica que útimament s'estan ocupant
i preocupant de temes que afecten a la ciutadania i
poble de Vinaròs,vinculant i criticant a l'equip de govern
municipal per la seua nefasta gestió en els mateixos.
Este que escriu entén que si, que és cert que en
alguns temes la gestió de l'equip de govern ha sigut
desafortunada.
Però s'entén que el tema de la corrupció també afecta
26

mas mayor que ella., la mantenía cogida, de una de sus
muñecas y a escasos centímetros, su cara, de la de ella,
la estaba avasallando manteniéndola contra la pared.
Sorprendido por no darse cuenta nadie a su alrededor
al ser en la ultima fila de la acera, solo me quedo de
momento documentarlo con sendas fotografías
antes de bajar a intervenir, en ese intervalo de tiempo,
personas cercanas que se habían dado cuenta también,
avisaron a la autoridad, que al momento actuó. Nunca,
nunca, debemos apartar la vista hacia otro lado, cuando
veamos una situación como esta., ni el alcohol, ni la
droga de los celos, ni ningún otro motivo, son suficientes
para acosar a nadie y menos a una mujer. Intolerancia,
sea en el tiempo que sea, cero.
Manuel VIllalta

negativament a la ciutadania i més inclús a la ciutadania
del País Valencià, i en eixa ciutadania també es troba
la de Vinaròs que també patix l'alifac de la corrupció,
corruptes, lladres i xoriços que tenim en tot el País
Valencià des de fa molts anys.
Este que escriu pregunta. ? A on estaven en tot eixe
temps els partits polítics i associacions cíviques de
Vinarós que no deien res sobre el tema.?
Si, pot ser que en alguns anys algun partit polític i
associació cívica no existiren, però si existien com a
ciutadans i també es podrien haver interessat o com
mínim haver-se pronunciat pel tema, ja que no és
obligació estar afiliat a cap partit polític o pertànyer
a alguna associació per a opinar i pronunciar-se, i més
inclús eixes persones que ara estan voler demostrar
que els interessen els temes que afecten a la ciutadania.
Llevat que entenguen que la corrupció no afecta a la
ciutadania de Vinaròs.
És cert que altres han desonrrat als que tenen les mans
netes que són la majoria.Com també que la corrupció
és una alifac que afecta a tots els partits.Però hem de
recordar què no a tots afecta de la mateixa manera, i que

no tots actuen igual amb la corrupció i els corruptes. Al
Partit Popular no és que li afecte-la corrupció, el Partit
Popular és una màquina de fa anys de crear corrupció
i corruptes. I és ara en estos moments quan la merda
els arriba al coll diuen que no ban hi ha deixar passar
ni una.Bueno pués a Vinaròs de moment algun partit
polític i associació cívica ja estan deixant passar la
seua opinió sobre el tema.
Esta molt be ara excusar-se dient que la corrupció és
una alifac, i que els corruptes i lladres acaben a on
han d'estar, en la presó.Però perque no s'ha actuat
abans de forma inflexible i amb responsabilitat
deixant al costat els interessos partidistes.? La gent
ja esta farta que li prenguen el pèl amb tantes
disculpes i falses intencions, i el Partit Popular, el
govern Autonòmic i nacional durant anys han estat
i seguixen estant protegint a tota la gorgera de
corruptes, lladrés i xoriços.I des de Vinaròs els que
ara diuen que s'ocupen i preocupen per la ciutadania
que es pronuncien. O és que d'este tema “NO HI HA
RES A DIR.”
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Mar con vientos de poniente calurosos

'Resucitó' la sardina en el litoral

Semana con unas aguas racheadas por aires del suroeste que dejaban unas temperaturas
altas para ésta época del año. Las embarcaciones faenaron a medias en las modalidades
de la llum y los artes menores. El resto de pesqueras fue normal. Y las cotizaciones buenas.

La pesca de arrastre capturó a diario llagostí, escamarlà, calamars, gall, miseria, lluç, moll, peluda,
rap, panagal, cargol, móllera, maira, galera, caballa, sorel, peix de rei, polp roquer, p. blanc, canana
y morralla.
El cerco el lunes una traíña pilló 450 cajas de boquerón (7 Kg./caja) y 50 de sardina. El martes
tres barcas atraparon 450 cajas de seitó y 100 de sardina. El miercoles no salieron por los aires
noctucnos de penent. Y el jueves dos barcos subastaron 150 cajas de 'Oro azul' y 100 de sardina. La
procedencia era; 2 de Vinaròs y uno de Barcelona.
Las barquitas artesanales un par de jornadas no pudieron calar los trasmallos. El resto de jornadas
unas desembarcaron sepia. Otras llevaron palá, rom y escrita. Varios se dedican al pagel, palometa
y corvina. Y uno opera en pos de langosta, bogavante, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa sólo dos días llevaron llobarro, orá, sarg, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; La deforestación submarina (i III)

Sabido es que el hombre, en su afán constructor en el litoral marítimo mediterráneo como el
regenerar playas con dragados y aportes de arena artificial, espigones, puertos, escolleras, diques, el
desarrollo del turismo agresivo, etc., logra desviar corrientes marinas de la costa y que cambian los
entornos naturales sumergidos, en especial los compuestos por la flora. Así en el Mare Nostrum la
planta endémica que tenemos, la Posidonia oceánica, está reduciendo sus enclaves. Otros factores
que influyen en el deterioro de ésta fanerógama es la sobre pesca, los vertidos contaminantes y los
anclajes de yates. De manera, que estas praderas marinas, según el Ministerio de Medio Ambiente,
en su último estudio científico dice que están disminuyendo a un ritmo del 5% anual, lo cual revela
que lo hace a una cadencia superior que los bosques tropicales.
A parte de que estos bosques submarinos, son refugio y lugar de cría para cientos de especies
de peces que se dedica la pesca industrial y deportiva, con la desaparición de éstas hierbas, el
negativo impacto económico para dichas flotas es brutal.
Luego viene el impacto ecológico, pues una investigación de la Unión Europea sobre el seguimiento
del cambio climático habla de la importancia del mar en la captación del CO2. Éste informe destaca,
que en los océanos hay unas 60 veces más CO2 que en la atmósfera, por lo que son un sumidero
esencial de este elemento. También alerta de la preocupación por el riesgo, de que en el futuro
el océano invierta su papel, y en vez de atraparlo lo libere, lo que podría causar una catástrofe
mundial. Y recalca, que una de las formas en que queda atrapado el CO2, es a través de las praderas
marinas sumergidas.

Trotllo d’escates xicotetes

També li sobrenomenen per aquest litoral meja meduses
d’escates petites, en castellà li diuen rufino, mupo i
comemedusas de escamas pequeñas, en anglès portrush
barrel fish. El seu nom científic és Mupus medusphogus.
Pertay a la família dels Centrolòfids que poden ser coneguts
vulgarment com a Pàmpols (Pámpanos).
Té un cos alt, oval i comprimit. Cap xicotet. Boca una mica
arquejada. Dents fines i agudes en ambdues mandíbules.
Posseeix un petit sortint en la punta davantera de la
mandíbula inferior. Per tota la vora del preopércul hi ha
de 9 a 13 denticulacions, i un sortint agut, que en la seva
punta superior té dues llargues espines. Posseeix unes
11-13 branquiespines sobre el braç inferior del primer arc
branquial.
Composició aletes; D III-44/50, A III-28/31, V I-5, P 16/21 i C
2+17+2.
És de color verd-platejat fosc en tota la seva part superior.
Els flancs menys. Tot el seu cos està recobert per taques
fosques sinuoses, rodones, allargades, soltes i unides. Els
joves són de to violeta i tacats transversalment de negre.
Al llarg del cos té 136-148 de petites escates cicloideas
primes i endebles, que pot augmentar el seu nombre amb
la longevitat. També hi ha escamació en les aletes, opercle i
galtes. La seva línia lateral al principi és corbada.
El cap està cobert per una pell espessa i proveïda de molts
porus per donar-li una consistència esponjosa.
Talla sobre 40 cm.
Per a la seva reproducció, dels ous lliures al corrent, després
de eclosionar, quan surten les larves passen per diverses
fases fins a ser adults. De jove pot viure prop de la superfície
a l'ombra sota arquefactes flotants, entre algues i nedant al
costat dels filaments urticants de les meduses, dels quals
també pot picotejar per sadollar la seva gana. Creix molt
ràpid. De major ja baixa fins a una profunditat propera als
1.000 m., per portar una més solitària i pelágica existència.
Després menja diverses espècies de meduses i petits
crustacis, sense menysprear algun frèvol pececillo. Per a
això, en el seu esòfag hi ha uns sacs laterals amb papil·les i
formacions còrnies, per poder triturar l'aliment que ingereix.
És captuarad en nostres molt ocasionalment, bé per arts de
cèrcol o palangre de deriva.
Les seves blanques carns són bones.

MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL ANY 2015 (III)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
109.247 Kg.
Seitò (Boquerón, Aladroc) 180.822
Melva (Canutero)
75
Rallat (Boníto)
180.822
Orà (Dorada)
2.850
Sorell (Jurel, Chicharro)
1.188
Sarg (Sargo)
264
Lliri (Anjova)
2.245
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Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagel (Breca)
Aspet (Espetón)
Sardina
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújoles)
Bis (Estornino)

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

18
7
9.152
401
49.384
617
5.183
15.637
644

Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)

16
2
7
29
2
24
41
_______
Total Cèrcol………………… 377.929

Diseño
catálogos
revistas
libros

Facturas
Pegatinas
Plotter
Sobres

PEIXOS
Tonyina (Atún rojo)
Musoles (Cazones)
Peix espasa (Pez espada)
Mero (Cherna)
Varis (Varios)

897
99
528
2
15
______
Total Palangre o Marrajera…. 1.541

INVERTIR EN
PUBLICIDAD
es estar presente,
es tener más
clientes
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ESPORTS
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

David León seleccionat al Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes
Aquest cap de setmana es va celebrar el
Campionat d'Espanya per Comunitats
Autònomes a Oviedo, va estar seleccionat
David León, nadador del club Natació
Vinaròs, la seva actuació va ser excel·lent,
donant molts punts a la comunitat.
Va nadar, 200m esquena quedant 5è,
també va nadar 200m papallona on va
ser 10è, als relleus de 4x200 lliures l'equip
van aconseguir una setena posició.
La comunitat va acabar la competició
en cinquena posició per darrere de
Catalunya, Madrid, Andalusia i Galícia.
Donem l'enhorabona a aquest esportista
Vinarossenc, perquè continuï amb aquesta
il·lusió i ganes de seguir millorant.
També es va celebrar a Benicarló, els
dies 6/7 de febrer el IV control provincial,
on tot i ser carnavals a la ciutat, van
participar un total de 15 nadadors del
club. Es van aconseguir resultats molt
interessants, destacar la gran actuació
del nadador de Castelló, però a les files

LA JORNADA

Rafa Marcos
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del Club Natació Vinaròs Jesús Medrano,
que va estar en totes les proves a un
nivell altíssim, també destacar la tornada
a la natació competitiva del nadador Alex
Sebastià on poc a poc està adquirint el
nivell Autonòmic, les millors marques
aconseguides van ser per Agustín Esteller,
Manel Ramírez, Andreu Navarro, Clàudia
Matamoros, Irina Sebastià, Àngel Lleixa,
Hugó Simó, també molt bona actuació per
a Llum Serret que es va quedar a 4 segons
de fer la mínima nacional d'hivern en
800m lliures, gran actuació de Paula Paga,
l'Ampostina nadadora del Vinaròs amb
un 50m papallona en 29,59, amb aquesta
marca surt de les 5 primeres del ranking
nacional infantil, a dues dècimes de la
mínima absoluta Nacional i va continuar
mostrant el seu talent per a totes les
proves.
Animem als nadadors, a encara amb il·lusió
els campionats nacionals i autonòmics
que venen pròximament.
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FUTBOL
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ENCONTRE
CD VINARÒS FS - L'ALCORA FS “A”
CD VINARÒS FS - CFS NAVARTI “A”
CB GIL COMES VINARÒS – EB VILAREAL
ENCONTRE
VINAROS EFC B – JUVELAMA
CASTELLON
VINAROS EFC B – JUVELAMA
CASTELLON
CF UNITED BLAU – ALCANAR BLAU
CF UNITED – VINARÒS EFC BLANC
VINAROS EFC B – RENOMAR ELS
PORTS
C.E. FORTÍ FEMENÍ – ALDEANA UE
VINAROS EFC C – ESPORTIU VILA-REAL
“E”
ENCONTRE
CF UNITED – JUBELAMA CS A
CF UNITED C – AAVV RAFALAFENA CF
“D”
CF UNITED C – AAVV RAFALAFENA CF
“D”
CF UNITED – CLUB LA VALL “A”
CF UNITED – CLUB LA VALL “A”
ENCONTRE
AV VINARÒS – ROQUETENC
VINARÒS CF B – RC SALSADELLA
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ESPORTS
TENIS

Entrega de trofeos de la Liga de Pádel del Club De Tenis Vinaròs
El pasado domingo a la 13 se hizo la
entrega de trofeos de la Liga de Pádel del
Club De Tenis Vinaròs con la asistencia
del presidente Manuel Febrer Caballer y
algunos miembros de la junta , donde el
club hizo un piscolabis en el restaurante
del club para todos los asistentes al
evento. Se hizo entrega de los trofeos
a los campeones y subcampeones de
cada grupo divididos por niveles ,que
se han decidido en las últimas jornadas
,en unas de las ligas más igualadas
y disputadas hasta el momento,que
los campeones han logrado por una
pequeña diferencia de puntos.
GRUPO A MASCULINO
Campeones: Argi Gomez- Joaquin
Martins

Subcampeones : Javier Zapata -Victor
Febrer
GRUPO B MASCULINO
Campeones y Subcampeones
Jose
Calduch-Josep Dones ,Xoxe y Erick
GRUPO C MASCULINO
Campeones : Rufo-Carlos Gonzalez
-Nando
Subcampeones : Joan Ruiz -Zacarias
GRUPO A FEMENINO
Campeonas : Noe Ruiz-Marta Tarrega
Subcampeonas:
Miriam
MartinezTamara Esteller
GRUPO B FEMENINO
Campeonas : Manuela Carceller -Pili
Torne
Subcampeonas: Esther Vila -Marian

0 3

FUtbol. Categoría Regional Preferente

Vinaròs

Andrus Albiol

Vinaròs; Pepe, Guillermo (Johnny 50’)
Alejandro (Tatán 64’) Chavalera, Fone,
Galeote (Iván 71’) Querol, Aleix, Wil, Kiko
(Polet 50’) y Cristian.
San Pedro; Olmo, Pino, Escrig (García 82’)
Viciedo, Notario, Cifuentes, Ribes, Dumitru,
Defez (Jimenez 87’) Queral y Navalón
(Torrejón 77’)
Árbitró Rafael Juan Simarro Lucas. Ayudado
por Josep Meliá García y Alejandro Vidal
Durán. Mostró tarjeta amarilla a Alejandro
31’ y Iván 80’ por parte local y a Cifuentes
52’ y Queral 86’ de los visitantes, además de
expulsarles con roja directa a Navalón 34’ y
Ribes 38’.
Goles; 0-1 m. 25 Notario, 0-2 m. 29 Cifuentes,

San Pedro

0-3 m. 63 Notario.

Comenzó el partido con los jugadores vinarocenses
ilusionados en afrontar la contienda de cara a
sacar algo positivo. Así, con un planteamiento
ofensivo y con una táctica similar del técnico
rival, los primeros compases del match estuvieron
distraídos y movidos. Primero fueron los graueros
en avisar de sus intenciones frente a nuestro
meta. Respondieron los langostineros con una
escapada de Cristian que no se llegó a culminar.
Luego comenzaron a dominar más los foráneos
y cerca de la media hora, en una profundización
sobre la línea de fondo, culminaron con el pase de
la muerte para adelantarse en el marcador. Un par
de minutos después, en otra combinación de su
delantera, de tiro raso nos endosaron el segundo
tanto. Acto seguido, el encuentro transcurría por
unos buenos cauces deportivos, hasta que un

jugador castellonense propinó un codazo sin balón
a un albiazul, y el colegiado lo expulsó. Instantes
después, otro jugador del San Pedro pegó una
patada también sin balón a un jugador local, y de
nuevo el árbitro le sacó la cartulina rojilla.
El segundo periodo los visitantes con dos
jugadores menos se encerraron en su parcela.
Wil en una arrancada por banda sorteó a varios
contrarios, incluido el meta, pero un defensor
sacó el cuero bajo el larguero. Respondieron ellos
con una individual jugada de su ariete, que se
deshizo de nuestros zagueros y consiguió perforar
nuestra red. La verdad es que el Vinaròs intentó
siempre acortar distancias, pero los disparos de sus
hombres punta salían desviados.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

C.B GIL COMES VINARÒS
ALEVIN MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 40 – JÓVENES ALMASSERA 33
INFANTIL FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 15 – NOU BASQUET CASTELLON
96
INFANTIL MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 52 – NEPISA NATURA
ALMASSORA 58
CADETE MASCULINO 1º AÑO
C.B GIL COMES VINAROS 52 – C.B BETERA 19
CADETE MASCULINO 2º AÑO
AMICS CASTELLÓN 58 – C.B GIL COMES VINAROS 61
CADETE FEMENINO
ALDAIA 30 – C.B GIL COMES VINAROS 34
JUNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINAROS 62 – FDM MONCADA 21
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 35 – VUB 61
SENIOR PREFERENTE
C.B GIL COMES VINAROS 70 – C.B COLEGIO ALEMAN 63
29
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Música clásica

KAMMER
PHILHARMONIE
K Ö L N

VINARÒS

24 de Abril de 2016
a las 19h

VIVALDI
AUDITORIUM VENCESLAO AYGUALS D’IZCO

LAS CUATRO ESTACIONES

MOZART
4 conciertos para violín, cuerda y bajo continuo

Divertimento en Fa Mayor para Orquesta de Cuerdas KV 138

BORNE

TSCHAIKOWSKY
»Fantasia de Carmen« para flauta y orquesta

»Nocturne« en memoria de I.W. Samarin (1888)

MONTI

»Czardas« para violín y orquesta

KAMMERPHILHARMONIE KÖLN
Sergey Didorenko * Violín

Ana Palacios * Flauta

www.kammerphilharmonie-koeln.de

Ve n t a d e e n t r a d a s e n : E LS D I A R I S
P l a z a J o v e l l a r, 1 5 * T l f n o . : 9 6 4 4 5 1 7 3 8

Venta de entradas
en
y una hora antes

en taquilla el día del
concierto

(Plaza Jovellar, 15 - Tel. 964 45 17 38)

y una hora antes en TAQUILLA el día del concierto
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Ajuntament Vinaròs informa:
ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, en sessió del Ple de la Corporació del dia 28 de gener del 2016, va
aprovar l'expedient de contractació i plecs de la QUINTA CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LES
AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (
EXP.14997/15- Grals. 27/15).
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: Gest. 14997/15- Grals. 27/15.
2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: QUINTA CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D'ÚS
DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.
3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinari
b) Procediment: Obert
4. Pressupost base de licitació: Caldrà ajustar-se al que preveu la clàusula 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques. El preu de referència dels llocs, es computarà per m² d'acord amb el següent:
PREU LICITACIÓ ANY PREU LICITACIÓ M2/
TIPOLOGIA
LLOC
M2
GRUP
ANY
A
20
17
CARN I XARCUTERIA
713,28
41,96
B
25
13,20 PRODUCTES VARIS
553,84
41,96
B
26
13,20 PRODUCTES VARIS
553,84
41,96
B
27
13,20 PRODUCTES VARIS
553,84
41,96
B
39
9,9
PRODUCTES VARIS
415,38
41,96
B
40
12,35 PRODUCTES VARIS
518,18
41,96
B
41
12,70 PRODUCTES VARIS
532,86
41,96
C
30
13,60 PEIX I MARISC
673,71
49,54
C
31
13,60 PEIX I MARISC
673,71
49,54
D
15
13,60 FRUITES I VERDURES
639,86
47,05
Les ofertes que es presenten es referiran a tipus de lloc (A,B,C,D) i preu/m², d'acord amb l'assenyalat
al punt anterior.
5.Garanties
a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es)
b) Direcció: Pl. Parroquial,12
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
7. Requisits específics del contractista: Els especificats en la clàusula 8 apartat 3 de Plec de Clàusules
Administratives.
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8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.
Si l'últim dia és el dissabte es prorrogarà fins a dia hàbil següent.
b) Documentació que integraran les ofertes: La documentació és la referida en el plec de clàusules
administratives particulars, que es presentarà en dos sobres anomenats "Proposició per a la QUINTA
CONVOCATÒRIA D’AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT
AGUSTÍ DE VINARÒS”. La denominació dels sobres serà la següent:
Sobre «A»: Documentació Administrativa
Sobre «B»: Oferta econòmica i Memòria de l'activitat.
c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
2a. Adreça: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2)
3a. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4a. Horari: De 9 a 14 hores.
9. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de
proposicions (en el cas que aquest dia siga dissabte o festiu, es realitzarà el primer dia hàbil següent).
10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de l'adjudicatari, fins a un màxim de 1.000€.
Vinaròs, 3 de febrer de 2016
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Ordre del Dia del II Ple Ciutadà
16 de febrer 20.30 hores, Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs
1. Neteja Viaria.
Vinaròs sovint és víctima de la poca conscienciació de la neteja en la via pública, aquest fet contínuament reiterat amb peticions fetes des de la
ciutadania, és un tema que cal abordar per fer de Vinaròs un lloc més habitable. «No és més net aquell que més neteja, si no aquell que menys embruta»
Possibles solucions? Possibles deficiències en alguns aspectes de la neteja viaria? Habilitar més zones de «pipicans» per a aquelles persones que conten
amb gossos a casa? Establir un règim sancionar cap a aquells que no complisquen les mínimes normes de civisme? Conscienciació? Són algunes de les
preguntes que iniciaran el debat.
2. Mobilitat Urbana.
L'ús abusiu del vehicle en xicotets trajectes, el casc antic com a eix vertebral del comerç a la nostra ciutat, fan que aquest sofreixi sovint saturació de
vehicles. Contaminació tant acústica com medi ambiental, així com la proliferació de cascs antics peatonals per a la gent i no per als vehicles i l'ús d'una
mobilitat més sostenible. Fan que aquest sigue un dels reptes de futur per a la nostra ciutat.
Peatonalització del centre? Millor adequació del transport públic? Millores en infraestructures com els carrils bici i els aparca bicis?
3. Oci-Descans.
Carnaval, Fira i Festes de St. Joan i St. Pere, Festivals d'Estiu, sobresaturació d'actes a la zona de l'Av. Jaume I. Són realitats que cal saber gestionar.
Entenem que el temps i espais d'oci nocturn són sovint conflictius amb el descans del veïnat que els envolta. Són dos espais (el descans i el oci nocturn)
que cal saber compaginar i buscar i trobar la millor solució per a ambdós espais. Sempre sabent, coneixent i respectant els diferents posicionaments
de la població.
4. Prec i Preguntes.

Participa!
Fes la teva
pregunta al
Ple Ordinari
d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es
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PUBLICITAT

ESQUELES

En memòria de:

José Esteller Arnau
“Pepe”
Que ha mort a Vinaròs el dia
4 de febrer de 2016, a l’edat de 83 anys

D.E.P.
La teua família sempre et recordarà amb molta estima
Agraïm tota l’atenció rebuda i totes les mostres d’afecte
i condolença que ens han mostrat.

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com

1 4 de

Febrero
S a n V a le n tí n

Plaza
Jovellar,
num. 15

VINARÒS
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Sant Francesc, 103
13
MATEU
Febrer
14

Febrer

TORREGROSA

15

Febrer

PITARCH

16

Febrer

MARTÍNEZ

17

Febrer

FERRER

18

Febrer

ROCA

19

Febrer

GUIMERÀ

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

 VINARÒS - BARCELONA

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

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

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
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs 00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30 22,35
 MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs 07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES
 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
Sortida de Morella 8.00
9.00
14.45
Sortida de Morella 16.00
17.00

De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35,
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
18.25, 19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberDissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, tat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses):VINAROS
9.10, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. LliberEl Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Origen:
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
tat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Residència
Origen:
VINAROS
Origen: de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hVINAROS
Destino:
CASTELLO
DE LA PLANA/CASTELLON DE
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20,
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
LA
PL.
Destino:
VALENCIA (*)
Destino:
BARCELONA
(*)
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
bíblic: 20 h
para
el
día:
martes
22
septiembre
2015
Trenes
para
el
día:
martes 22 sep
TrenesEvangèlica
para el(av.
día:
martes Trenes
22 (*)Els
septiembre
2015
Església
Tarragona): Diumenge: 11 h
diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

HORARI DE MISSES

Número de viajeros:

TRENS A BARCELONA
ANADA Tren
18084 R. EXPRES
99402 MD
01102 TALGO
00460 TALGO
01142 TALGO
99056 MD
00694 TALGO
18096 R. EXPRES
00264 TALGO
01202 TALGO

Salida

Llegada

07.10
10.25
11.43
14.37
15.25
16.47
17.40
18.40
18.45
22.10

10.05
13.05
13.39
16.39
17.39
19.35
20.00
22.05
21.09
23.59

1

Número de viajeros:

A CASTELLÓ

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

14018
2 h.R.
55EXPRES
min.
00697
2 h.TALGO
40 min.
18093
1 h.R.
56EXPRES
min.
01111
TALGO
2 h.
2 min.
00463
2 h.TALGO
14 min.
14022
2 h.R.
48EXPRES
min.
00165
2 h.TALGO
20 min.
01171
3 h.TALGO
25 min.
14304
2 h.REGIONAL
24 min.
01191
1 h.TALGO
49 min.

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

08.04
14,6011.56
29,4013.18
29,4013.45
20,6014.29
14,5014.57
29,4017.30
17,0519.50
26,7520.12
26,7521.40

1

Número de viajeros:

1

A VALÈNCIA

DuraciónTren

PrecioSalida
desde* Llegada

54EXPRES
min.
14018 R.
34 min.
00697 TALGO
51EXPRES
min.
18093 R.
45 min.
01111 TALGO
34 min.
00463 TALGO
51EXPRES
min.
14022 R.
40 min.
00165 TALGO
47 min.
01171 TALGO
51 min.
14304 REGIONAL
39 min.
01191 TALGO

07.10
11.22
12.27
13.00
13.55
14.06
16.50
19.03
19.21
21.01

09.11
17,8012.50
8,1014.25
17,8014.40
17,8015.28
8,1016.03
16,1518.28
16,1520.43
7,1521.29
12,4522.45

Duraci

2
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2
1h

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

PARKING GRATUITO

Ctra. N340a Km.1049 Vinaròs

