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La neteja viària, la mobilitat urbana i l’oci i el descans centren el debat

Dilluns s’adjudiquen 96 horts socials 
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Redacció

Unes 30 persones van assistir la nit de dimarts al segon ple 
ciutadà convocat per l'Ajuntament de Vinaròs, que va tenir 
una durada de dos hores. En esta ocasió la sessió es va 
celebrar en el saló de plens del consistori i no a l'auditori 
municipal, i van ser quatre els punts de l'ordre del dia que 
es van tractar. La neteja viària, la mobilitat urbana, l'oci 
i descans van centrar el debat abans del torn de precs i 
preguntes. 
En la sessió es van abordar les deficiències en alguns 
aspectes de la neteja vial i les possibles solucions per 
a una ciutat més neta, i si és necessari fer més incís en 
la conscienciació, i d’altres qüestions entre les quals 
els presents van realitzar possibles propostes. La 
peatonalització del centre, en aquest cas del carrer dels 
Socors, també va ser debatuda, i en este punt va haver-
hi ciutadans a favor i uns altres en contra. Els comerciants 
assistents van considerar que s'ha d'estudiar molt bé este 
tema i tenir molt en compte l'opinió de la gent que té un 
negoci al centre de la ciutat, pensant a més en la gent que 
visita el municipi. La necessitat d'aparcament proper al 
centre comercial va ser considerat prioritari en este sentit, 
i entre altres qüestions es va proposar adequar millor el 
parquing del Camí Fons, que sofreix inundacions en cas de 
pluja intensa, així com senyalitzar millor els aparcaments 
existents al municipi. 
L'oci i descans va centrar el tercer punt de l'ordre del 
dia, en el qual es va parlar de la sobresaturació d'actes 

a la zona e l'avinguda Jaume I. Una veïna de la zona va 
explicar les molèsties que li va ocasionar Electrosplash i 
va lamentar que aquest any tanqui dues hores més tard, 
i també es va queixar de l'elevat volum de la Beach Party. 
L'edil de Festes, Marc Albella, va explicar, en el tema de la 
deslocalització d'actes festius, que l'ajuntament té previst 
situar aquest any la carpa de festes de Sant Joan i Sant 
Pere a la zona que actualment és parquing de vehicles a la 
zona del moll, però que cal obtenir el permís de Costes i la 
Generalitat Valenciana, i tenir després posteriors reunions 
per decidir-ho. El regidor de Turisme, Domènec Fontanet 
va assenyalar que s'està treballant a descongestionar la 
zona d'oci de Jaume I i portar alguns actes a la zona del 
port, i que entre aquests actes podria incloure's també la 
Beach Party.

El segon ple ciutadà debat la neteja viària, 
la mobilitat urbana i l’oci i el descans
L'Ajuntament estudia descongestionar actes de l'avinguda Jaume I per portar-los a 
la zona del port, si obté els permisos

L'oficina de renovació del DNI 
i passaport de Vinaròs, situada 
a l'edifici del Pirulí, només està 
garantida fins al mes de març, segons 
va informar l'alcalde, Enric Pla, que 
va lamentar que des del ministeri 
“no es donen garanties de servei 
més que d'un mes a un altre” a causa 
de la falta de personal de la Policia 
Nacional. “Les persones que vénen a 
atendre aquí han de deixar de prestar 
servei a Castelló, al no haver-hi una 
dotació específica per a Vinaròs i 
els 40 documents que s'expedeixen 
setmanalment són clarament 
insuficients davant el devessall de 
gent d'aquestes comarques que 
requereix del servei”, va explicar 
el primer edil. Això, segons va 
assenyalar, “ocasiona queixes 
ciutadanes que recauen sobre els 
funcionaris de l'Ajuntament”, i per 
això el consistori ha posat a disposició 
ciutadana una instància per a les 
persones que se senten mal ateses i 
que es farà arribar als responsables 
del servei. Pla va lamentar la 
“problemàtica situació” que per 

als ciutadans de tota la comarca 
significa que aquesta oficina estigui 
actualment oberta tan sol un dia a la 
setmana, un servei que va qualificar 
de “clarament insuficient”. Pla va 
denunciar que a la pàgina web del 
ministeri figuri que Vinaròs disposi 
d'una oficina d'atenció oberta cinc 
dies a la setmana “quan només obre 
els dimarts no festius”. cal recordar 
que quan es va inaugurar, aquesta 
oficina obria dos dies a la setmana, 
els dimarts i els dijous. L'alcalde va 
recordar que “disposar del DNI és una 
obligació i un dret, i sembla mentida 
que avui dia àdhuc hàgim d'estar 
mendigant i no tinguem la situació 
resolta”.
“Estem lluitant perquè entenem que 
és un bon servei per al poble, però es 
va realitzar en males condicions i ara 
estem encara pitjor”, va concloure. 
En aquesta comissaria, llargament 
reivindicada, es pot tramitar 
documentació diversa com el DNI, 
la qual cosa fins avui solament podia 
realitzar-se als moments puntuals 
en què es desplaçaven fins a Vinaròs 

funcionaris de la comissaria de 
Castelló.
La Unió Federal de Policia de la 
Comunitat Valenciana (UFP) ja va 
denunciar en el seu moment que 
el servei prestat en les oficines del 
DNI de Vinaròs redueix la plantilla 
de funcionaris que presten aquest 
servei en les oficines de Castelló en 
un 28% durant els dies que s'obre la 
de Vinaròs, posant en risc la qualitat 
del servei i la situació laboral dels 
funcionaris.

L'alcalde denuncia que el servei de l'oficina d'expedició de 
DNI és “clarament insuficient”
Pla lamenta la retallada en la prestació d'un servei que només es 
garanteix mes a mes i assegura que augmenten les queixes ciutadanes

Redacció

El segon ple ciutadà es va celebrar al saló de sessions

L'alcalde, Enric Pla



3

20 febrer de 2016

ACTUALITAT

Redacció

Redacció

L'alcalde de Vinaròs Enric Pla ha considerat que 
l'anunci de la futura construcció del col·legi 
públic Jaume I per part del president Ximo 
Puig i el conseller Vicent Marzá suposa un canvi 
important sobre les reiterades promeses perquè 
“per primera vegada veiem el compromís plasmat 
en un paper”.
“Hi ha un canvi important perquè és un 
compromís públic per part de tots dos i hi 
ha un paper públic amb l'ordre, estat de les 

construccions i característiques de cadascuna”. 
A més, destacava especialment que s'haja inclòs 
també la millora de l'institut José Vilaplana “amb 
les necessitats escrites”. “Ens havien dit que sí que 
estava prevista, però no apareixia en el llistat de 
necessitats”, va assenyalar.
D'altra banda, els tècnics de la Conselleria han 
assegurat a l'Ajuntament que el projecte ha 
d'estar redactat en tres mesos. ”Havien dit en 
l'anterior legislatura que es farà el projecte i la 

licitació al mateix temps… entenc l'escepticisme 
de la ciutadania però cal valorar que ara tenim 
un compromís diferent, públic, escrit” afegia Pla 
sentenciant que “tenim, crec jo, una mica més del 
que teníem”. 
D’altra banda, també va informar l’alcalde que 
esta semana arquitectes de la conselleria han 
visitat el col·legi d’educació especial Baix Maestrat 
per solucionar pròximament les deficiències 
detectades al centre.

L’alcalde valora el compromís “en paper” de la construcció del col·legi Jaume I

Els 8 municipis de la provincia amb més de 
20.000 habitants han presentat un manifest 
contra la seua exclusió dels Plans Provincials 
d’Obres i Serveis (POYS) de 2016.
Els respectius governs municipals argumenten 
que estes poblacions absorbeixen al 68 % de la 
població provincial i han subscrit un manifest 
de protesta exigint una rectificació. L'executiu 
de Javier Moliner va donar parcialment marxa 
enrere en anunciar una modificació dels POYS, 
pactada amb Compromís, perquè també 
puguen acollir-se a les ajudes les pedanies i 

nuclis disseminats dels grans municipis.
El govern provincial va fer pública la seva nova 
proposta dos hores abans de la reunió dels 
alcaldes de les poblacions inicialment excloses 
del POYS: Castelló, Vila-real, Borriana, Onda, 
Vinaròs, Benicarló, la Vall d´Uixó i Almassora. Els 
alcaldes van mantindre la firma del manifest, 
que incideix que la Diputació ha actuat amb 
criteris partidistes en el repartiment de fons 
públics, ja que el PP no governa a cap dels 
grans ajuntaments. El document porta per 
lema “135 identitats, una província única”, i 

assenyala que “el greuge és encara major quan 
es compara amb altres diputacions, com per 
exemple la d'Alacant, governada també pel PP, 
que no fa distincions entre veïns i no exclou a 
cap municipi ni ciutat”.
El PP va proposar després incloure en el 
repartiment d'ajudes a les pedanies i nuclis 
disseminats de d’estes ciutats, però la proposta 
no va convencer. Tampoc a Vinaròs, ja que 
l’alcalde, Enric Pla, va ironitzar al respecte 
apuntant que  “l'únic nucli disseminat de 
Vinaròs és el Castor”.

Vinaròs signa un manifest amb altres 7 poblacions de la província 
contra la seua exclusió del pla provincial d’obres

La defensa de la costa davant la regressió i la 
regeneració de les platges serà una de les qüestions 
prioritàries del municipi que l'alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, ha assegurat que abordarà “de forma 
urgent” tan aviat estiga format el nou Govern de 
l'Estat, en considerar que l'estat actual del litoral 
vinarossenc  és "preocupant". “Aquí portem molts 
anys amb pegats parcials. El projecte que hi havia 
en l'època de la construcció del passeig marítim va 
quedar aparcat i en aquests moments la situació 
de la costa de Vinaròs és realment dramàtica”, va 
assenyalar el primer regidor.
De fet, després de les obres de remodelació 
del passeig marítim, la localitat porta esperant 
l'aplicació d'un projecte que fins i tot comptava amb 
l'avaluació ambiental realitzada i l'obra de la qual 
havia d'haver-se adjudicat l’any 2010, comptant 
amb un termini d'adjudicació d'11 mesos, però que 

va quedar paralitzat per la crisi i encara cal resoldre 
el seu finançament.
“Si continuem a aquest nivell de regressió en 
lloc d'un passeig tindrem un moll. Necessitem la 
regeneració de les platges i la defensa de la costa 
com un plantejament important. El problema és 
que ara a Madrid no hi ha interlocutors”, va dir Pla.
L'anterior corporació municipal ja va intentar 
resoldre el tema econòmic mitjançant un possible 
cofinançament entre ambdues administracions. Per 
a això, el passat mes d'abril es va aprovar una moció 
que va ser presentada per PSPV, PVI, Compromís i 
PP instant a la col·laboració amb Ministeri de Medi 
ambient per rehabilitar les platges situades entre el 
port i el riu Cervol, és a dir, per realitzar els espigons 
de les platges del Fortí i Fora Forat. La moció 
demanava la firma d'un conveni de col·laboració 
entre ajuntament i Costes per executar en dues 

anualitats el projecte de protecció de la façana 
litoral de la ciutat, però no hi ha hagut resposta.
El projecte presentat l'any 2009 xifrava la inversió a 
realitzar en la construcció d'aquests espigons en 6 
milions d'euros. L'estudi contemplava la desaparició 
dels dos espigons exempts i el que separa les platges 
del Fortí i Fora Forat. Aquests espigons havien de ser 
reemplaçats per un submarí a la zona central de 160 
metres i a uns 300 metres de la platja. També estava 
prevista la prolongació fins als 142 metres l'actual 
espigó situat al sud de la desembocadura del riu 
Cervol, a més de crear-se un espigó de 150 metres a 
la zona nord de la desembocadura del Cervol. Això, 
segons es va explicar al seu moment, propiciaria 
que amb l'acció del mar s'ampliés la platja situada al 
nord de la desembocadura. Respecte a l'aportació 
d’arena, es contemplava un farciment de 80.000 
metres cúbics.

Pla qualifica de “dramàtica” l'actual situació de la costa 
i reivindicarà la seva defensa integral tan aviat es forme el nou Govern de l’Estat
Vinaròs espera des de 2009 la construcció dels nous espigons i la regeneració de les seves platges, però el seu 
finançament segueix sense resoldre's

Redacció

L'alcalde, Enric Pla
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L'Ajuntament de Vinaròs adjudicarà dilluns al matí 
per sorteig públic a l'auditori municipal 96 dels 
horts solidaris situats en l'avinguda Juan XXIII, vora 
l’institut Leopoldo Querol, 9 dels quals estaran 
destinats a entitats socials, com Càritas, Cocemfe, 
Afaniad, Por más vida o Rescata2. 
“Estem molt contents de l'acceptació, hi ha molta 
gent que els ha tornat a sol·licitar i repeteix i 
també molts usuaris nous”, va informar el regidor 
d'agricultura i Medi ambient, Jordi Moliner, 
acompanyat de l’alcalde, Enric Pla. 
En esta zona hi ha 115 parcel·les, per la qual cosa 
a les restants podran optar nous usuaris que 
reunisquen les condicions o sempre que hi haja 
alguna baixa. 
El 29 de febrer és la data límit perquè els usuaris 
actuals deixen els horts perquè aquests puguen 
ser adequats i accedisquen els nous adjudicataris. 

L'1 de març és la data prevista per iniciar les 
adequacions de les parcel·les, que es deixaran 
netes i llaurades, i està previst que els nous usuaris 
ja puguin accedir als horts a principis del mes 
d'abril perquè es pugui tenir collita a l'estiu. 
L'objectiu és aconseguir que siguin uns horts 
uniformes, i per a això el consistori vinarossenc 
ha previst canvis, entre ells que les tanques no 
podran tenir més de 50 centímetres d'altura i seran 
d'un mateix color, així com una caseta tipus per a 
tots. Els horaris de cultiu seran de 9 a 21 hores a 
la primavera i estiu i de 9 a 19 hores a la tardor i 
hivern. Durant tot el mes de febrer els adjudicataris 
poden passar pels serveis tècnics per aportar 
tota la documentació necessària i formalitzar el 
contracte, que és per una cessió de 3 anys més un 
de pròrroga. 
El consistori té previst realitzar el proper mes 

la primera xerrada formativa sobre agricultura 
ecològica i rotació de cultius. A més, l'empresa 
Fertinagro Nutrientes donarà un centenar de sacs 
d'abonament per als primers usuaris, amb el que 
cada parcel·la tindrà suficient abonament per a 
tota la temporada. 
Després d'aquestes primeres noves adjudicacions 
a la zona de l'avinguda Leopoldo Querol, passat 
l'estiu l'Ajuntament de Vinaròs farà el mateix 
en els horts socials situats en el conegut Pou de 
Mangrano.

L'Ajuntament adjudicarà 96 peticions d'horts socials
Serà el dilluns per sorteig públic a l'auditori municipal

El nou Consell de Festes comença a donar els 
seus primers passos. Durant aquesta setmana 
es començarà a contactar amb les entitats de la 
ciutat per a començar a conformar el nou Consell 
de Festes de Vinaròs. A aquesta iniciativa, es suma 
la campanya que l'Ajuntament de Vnaròs dirigeix 
a les ciutadanes i ciutadans majors de 18 anys per 
a formar part del nou Consell de Festes.
El regidor de festes, Marc Albella, informava que 
«tots aquelles persones que vulguen formar part 
del Consell només hauran d'emplenar el formulari 
que es troba a l'OIAC (Oficina d'Informació i 

Atenció a la Ciutadania) o descarregar-lo des de 
casa a través de la pàgina web de l'Ajuntament de 
Vinaròs per portar-lo emplenat. Un cop s'haigue 
acabat el plaç d'inscripció, l'ajuntament valorarà 
totes les peticions, per tal de posar en marxa de 
forma definitiva el nou Consell de Festes de la 
ciutat»
Per finalitzar, Albella també recordava el següent: 
«Un cop acabat el Carnaval, és el moment de 
preparar les festes de Sant Joan i Sant Pere, i és 
aquí on, el Consell de Festes, juga un paper molt 
important en la confecció del mateix»

LA regidoria de Festes obri el termini d'inscripció 
per al Consell de Festes
Les ciutadanes i ciutadans majors de 18 anys que vulguen presentar-se al Consell de 
Festes hauran d'emplenar la sol·licitud a l'OIAC (Oficina d'Informació i Atenció  a la 
Ciutadania). El termini és del 17 de febrer al 9 de març

Enric Pla i Jordi Moliner van informar de 
les noves adjudicacions

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

Ja pots vindre a preparar 
la teva llista de la
1ª Comunió

Premio Nadal 2016 Premi Sant Jordi

¡Sempre 
les últimes 
novetats!
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La directora general de l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat 
(EIGE), Blanca Marín, s'ha reunit amb 
l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i el 
regidor d'Ordenació del Territori, Jan 
Valls, per establir una col·laboració 
entre les dues administracions per 
a facilitar l'accés dels ciutadans 
als habitatges que l'EIGE té en el 
municipi.
Marín ha aprofitat la trobada per a 
visitar, juntament amb l'alcalde, la 
promoció d'habitatges que l'EIGE té a 
la venda en la localitat castellonenca 
i que ascendeixen a un total de 41.
La trobada es produeix després de la 
reunió mantinguda per la consellera 
d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. María José 
Salvador, es reunia recentment amb 
representants municipals de les 
localitats en les quals la Generalitat 
té habitatges protegits buits, per a 
anunciar-los la modificació del règim 
d'ús d'aqueixos immobles amb 
l'objectiu de facilitar l'accés a aquests 
habitatges mitjançant uns preus 
assequibles.
En la reunió s'ha parlat sobre 
la comercialització i la possible 

modificació del règim d'ús 
d'habitatges propietat de l'EIGE 
a Vinaròs. Amb la nova política 
de la Generalitat, s'amplien les 
possibilitats d'accés als immobles 
que poden fer-se, bé siga a través 
de la compra, lloguer o lloguer amb 
opció a compra.
En l'actualitat, Conselleria i 
Ajuntament ja estan treballant per a 
canalitzar la potencial demanda dels 
habitatges disponibles en el municipi. 
Així mateix, el Consistori col·laborarà 
amb els ciutadans interessats, oferint 
informació sobre les promocions i 
arreplegant documentació de les 
persones interessades.
La directora general de la Entidad 
de Infraestructuras de la Generalitat 
(EIGE), Blanca Marín, se ha reunido 
con el alcalde de Vinaròs, Enric Pla, 
y el concejal de Ordenación del 
Territorio, Jan Valls, para establecer 
una colaboración entre las dos 
administraciones para facilitar el 
acceso de los ciudadanos a las 
viviendas que EIGE tiene en venta en 
el municipio.
Además, Marín ha aprovechado el 
encuentro para visitar, junto con el 

alcalde, la promoción de viviendas 
que EIGE tienen a la venta en la 
localidad castellonense y que 
ascienden a un total de 41.
El encuentro se produce después 
de la reunión mantenida por la 
consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, 
María José Salvador, se reunía 
recientemente con representantes 
municipales de las localidades en 
las que la Generalitat tiene viviendas 
protegidas vacías, para anunciarles la 
modificación del régimen de uso de 
esos inmuebles con el objetivo de 
facilitar el acceso a estas viviendas 
mediante unos precios asequibles.
En la reunión se ha hablado sobre 
la comercialización y la posible 

modificación del régimen de uso 
de viviendas propiedad de EIGE 
en Vinaròs. Con la nueva política 
de la Generalitat, se amplían las 
posibilidades de acceso a los 
inmuebles que pueden hacerse, 
bien sea a través de la compra, 
alquiler o alquiler con opción a 
compra.
En la actualidad, Conselleria y 
Ayuntamiento ya están trabajando 
para canalizar la potencial demanda 
de las viviendas disponibles en el 
municipio. Asimismo, el Consistorio 
colaborará con los ciudadanos 
interesados, ofreciendo información 
sobre las promociones y recogiendo 
documentación de las personas 
interesadas.

Visita de la directora general de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, Blanca Marín

Els treballs, que van començar el 
passat mes de novembre, està 
previst que finalitzen el pròxim 
mes d'abril. Els treballs han 
consistit, en una primera fase, 
en la neteja la zona, realització 
d'un desbrossament selectiu amb 
retirada de restes vegetals, així 
com poda i clareig de pins. En 
els últims dies els treballs s'han 
complementat amb la posada en 
valor dels diferents forns de calç 
presents a l'espai, mitjançant la 
neteja i desbrossada de l'entorn 
i delimitació dels mateixos amb 

baranes de fusta. També s'ha 
procedit a l'adeqüació de les 
senderes que estaven cobertes 
d'arbustos i, per últim, també s'ha 
procedit a la reparació i pintat de 
les taules de fusta que estaven 
una mica malmeses. 
El regidor de Medi Ambient, 
Jordi Moliner, ha valorat molt 
positivament els últims treballs 
duts a terme, destacant la 
importància de la posada en valor 
dels forns de calç. Aquests forns 
que s'utilitzaven antigament per a 
obtindre calç a partir de la cocció 

de la pedra calcària. En el passat 
aquest producte va ser clau per 
a la construcció i l’agricultura. 
Aquests forns són per tant una 
mostra de patrimoni rural que cal 
preservar.  
Cal recordar aque aquest Pla 
d'Ocupació, mitjançant el qual 
s'han contractat  sis peons 
agropecuaris i un capatàs agrícola 
forestal, ha estat possible gràcies 
al finançament conjunt de la 
Generalitat Valenciana, Diputació 
i Ajuntament de Vinaròs, amb un 
pressupost total de 73.675 euros.

A punt de finalitzar els treballs d'adeqüació a la Serra de l'Ermita a càrrec  del Pla d'ocupació

La reunió va servir per establir una col·laboració per facilitar l'accés dels 
ciutadans als habitatges que l'EIGE té a Vinaròs
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La regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de 
Vinaròs ja disposa dels 5.000 embuts adaptables 
a les ampolles que repartirà de forma gratuïta 
per reciclar l'oli domèstic. Des de dilluns passat, 
els ciutadans ja poden passar a recollir-los a la 
Tourist Info i el mercat municipal. El regidor de 
l'àrea, Jordi Moliner, va explicar també que en 
breu començarà la campanya perquè els veïns 
dipositen l'oli de cuina utilitzat en els contenidors 
habilitats amb la finalitat de que aquest pugui 
ser reutilitzat, i les xerrades informatives en els 
col·legis. També s'ha sol·licitat ja pressupost per 
instal·lar en una primera fase, cinc contenidors 
especials. Els contenidors estaran distribuïts en 
les rodalies de cada col·legi públic i al Mercat 
Municipal, integrats a les diferents illes de 

reciclatge ja existents. 

Torrador de l'ermita
D'altra banda, regidor de Medi ambient, Jordi 
Moliner, ha indicat que el torrador que s'ha 
instal·lat en l'ermita està tenint molt èxit, però ha 
lamentat que algunes persones agafen pedres 
dels marges de la zona per poder cuinar la paella. 
Per això, va recordar que tot aquell que vulgue 
cuinar-la, respecte l'entorn i puge també els ferros 
per poder sostenir-la en lloc d'agafar pedres.
També ha lamentat Moliner que encara hi haji 
gent que seguisca fent foc en zones de l'entorn 
de l'ermita no habilitades per a això, advertint del 
risc d'incendi en fer-ho i recordant que la Policia 
Local ho sancionarà.

L'Ajuntament reparteix embuts per reciclar l'oli domèstic

La concejalía de Obras y Servicios de 
Vinaròs ha comenzado la colocación 
de 40 papeleras en las calles Pablo 
Ruiz Picasso y Pilar principalmente. 
Se instalarán 20 en Picasso, ya que 
actualmente sólo cuenta con 3 
unidades, y el resto se repartirán entre 
calle Pilar, calle Hospital, San Francisco 
y Muralla para homogeneizar la zona. 
Esta actuación se enmarca dentro 
de las acciones que el Ayuntamiento 
va a emprender para poner solución 
al problema de los excrementos de 
animales de compañía. 
El edil de Obras y Servicios, Guillem 
Alsina, indicaba que “desde la 

concejalía de Obras, en colaboración 
con la de Medio Ambiente, estamos 
preparando una nueva campaña 
de concienciación ciudadana para 
intentar atajar el problema de los 
excrementos y orines de los perros, y 
tenemos muy claro que si queremos 
que nuestros vecinos colaboren en 
mantener las calles limpias, desde 
el Ayuntamiento tenemos que 
proporcionar todas las facilidades 
posibles, antes de pasar a medidas 
mas drásticas”. 
En este sentido, Alsina explicaba que 
“no entendemos como el equipo de 
gobierno anterior, ha permitido que 

calles tan importantes como Ruiz 
Picasso y Pilar, contaran con tan pocas 
papeleras urbanas y a la misma hora 
iniciaran campañas de concienciación 
ciudadana apelando al civismo, 
cuando el consistorio era el primero 
que no colaboraba con sus vecinos en 
tener la ciudad limpia”.
Por último, el edil de Obras y Servicios 
apelaba al civismo de los propietarios 
de perros y recordaba que  estas 
nuevas papeleras, de 80 litros de 
capacidad, han tenido un coste de 
10.000 € para el Consistorio, 199 € 
más IVA la unidad.

La Concejalía de Obras y Servicios de Vinaròs instala 40 nuevas papeleras 
en las calles Pablo Ruiz Picasso y Pilar

Acord Ciutadà es va reunir el passat cap de 
setmana amb els diputats i senadors d'ERC al 
Parlament español, i va entregar a Joan Tardà, cap 
visible d'ERC a Madrid, tot un llistat de peticions. 
Des de la coalició s’ha assenyalat que l'enllaç de 
Vinaròs a Madrid “s'encarnarà en el senador Miquel 
Aubà que anirà aportant al treball del seu grup 
parlamentari tot allò que reivindiquem des d'ací”.
El document entregat amb propostes per a 
Vinaròs conté, entre d'altres, punts com la 
gratuïtat de l'AP-7 de manera inmediata, impuls 

al corredor mediterrani, la definitiva remodelació 
de la carretera N-238, la derogació de l’apartat de 
l’article 315 del vigent codi penal, suport a la ILP 
de prestació ingressos mínims, demanar l’aplicació 
immediata de la sentència que anul·la l’acord 
de liberalització agrícola entre la UE i el Marroc, 
demanar a la direcció general del cadastre, un 
canvi de la tipologia cadastral dels hivernacles per 
a evitar que paguen com una construcció industrial 
i estendre-ho també a instal-lacions de ramaderia, 
i el no al transvasament de l’Ebre.

Acord Ciutadà entrega propostes als diputats i senadors d’ERC al Parlament
Redacció

Els 5000 embuts de reciclatge ja estan disponibles 

La nueva dotación subsanará el déficit de papeleras con que contaba la calle Pablo Ruiz Picasso y completará 
las ya existentes en calle Pilar con el objeto de contribuir a mantener más limpias las calles del municipio.

Una de les noves papereres a l'avinguda 
Pablo Ruiz Picasso

Lluis Batalla va entregar les peticions a  Joan Tardà



7

20 febrer de 2016

ACTUALITAT

Redacción

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, 
calificó de “fracaso” y de “paripé extraoficial” la 
celebración del segundo pleno ciudadano, del 
que destacó la baja asistencia. “En una ciudad de 
casi 30.000 habitantes, que acudan 30 personas, 
siendo muchos de ellos familiares de los ediles o 
militantes de sus partidos, es un verdadero fracaso. 
La participación ciudadana no se vio, y el equipo 
de gobierno demostró estar incapacitado para 
movilizar a la gente”, indicó.
Amat aseguró que en el equipo de gobierno 
“sobra postureo y falta eficacia”, apuntando que 
con este tipo de plenos “solo tratan de aparentar 
que trabajan en determinadas materias, pero 
se parecen más a reuniones de partido y distan 

mucho de ser herramientas de utilidad”. En este 
sentido, dijo que la participación ciudadana puede 
canalizarse a través de un pleno ordinario y que 
este tipo de actos no son necesarios, señalando 
que en estos plenos ciudadanos “no participa 
ningún funcionario público porque, lógicamente, 
no se quieren prestar a estas charlotadas, un 
teatrillo en que no hay actas de ningún tipo y si las 
hay es porque las redacta el concejal del gobierno 
al modo que les conviene”.
Según Amat, el equipo de gobierno “ya fracasó 
en su primer pleno ciudadano en el auditorio, 
y por eso lo cambiaron de fecha y de lugar y lo 
publicitaron al máximo, pero aun así volvieron a 
fracasar”.

El PP califica de “fracaso” el pleno ciudadano 

Acord Ciutadà ha valorat esta setmana la 
celebració del segon ple ciutadà, del que en va 
destacar la baixa assistència de veïns. 
“En un poble de 30.000 persones, que 
assistisquen 30 ciutadans al plenari, a banda 
dels  regidors, és ben pobre, i la solució 
esperem que no siga buscar un lloc encara més 

petit per al proper plenari”, va assenyalar el 
portaveu de la coalició, Lluis Batalla, per a qui 
“la idea és bona,  però ja cal plantejar-se la seua 
operativitat”. 
D’entre les propostes que es van debatre, 
Batalla va indicar que “la peatonalització del 
centre de Vinaròs que es va proposar és ara 

mateix una quimera”, mentre que respecte 
a  la contaminació acústica, va assegurar que 
“res no canviarà perquè no hi ha cap voluntat 
de canviar-ho”.  Acord Ciutadà va preguntar 
pel Mapa Acústic i va recordar que als locals 
“se'ls demana complir els requisits d'aïllament 
acústic, però a les casetes no se'ls demana” .

El responsable de Comunicación de 
Ciudadanos Vinaròs  Gregorio González,  ha 
celebrado la aprobación por unanimidad de la 
moción presentada por la Diputada Provincial 
Cristina Fernández, para instar a la mejora y 
licitación de las obras en la mejora del intervalo 
de la N-238, que “recoge la preocupación de la 
sociedad vinarocense por la siniestralidad de 

la vía”. 
 González  recuerda que "tras décadas de obras 
inacabadas,    el instar por acuerdo de todos 
los grupos políticos al Ministerio de Fomento 
para la mejora y licitación de las obras en el 
intervalo de la N-238 en el término municipal 
de Vinaròs, tiene como fin que repercuta en 
todos los vinarocenses y usuarios de la vía, 

y que desaparezcan su alta siniestralidad y 
problemas viarios”.
La Diputada Provincial  Cristina Fernández 
señaló que confía ahora que el Ministerio 
de Fomento “recoja la voluntad de toda la 
Corporación Provincial, y que dichas obras 
puedan acometerse a la mayor brevedad 
posible, en beneficio de todos”.

Batalla diu que la baixa assistència de ciutadania "converteix el plenari ciutadà més 
en un acte propagandístic que no cívic”
Acord Ciutadà afirma, respecte la contaminació acústica, que “res no canviarà perquè no hi ha voluntat de canviar-ho, només  por a perdre vots”

Ciudadanos Vinaròs celebra la aprobación en Diputación de su moción 
para instar a la mejora de la N-238

Juan Amat
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El passat 11 de febrer va tindre lloc 
el 14è tall de la carretera N-340 
per demanar la AP-7 gratuïta, esta 
vegada en la memòria pel mort 
en accident al terme municipal de 
l’Aldea. 
Els talls continuaran i s’ha demanat 
hora per parlar amb el President 
de la Generalitat per fer-li palesa la 
reivindicació.

Deu restaurants de Vinaròs acullen 
des del 19 de febrer fins el 20 de 
març les VIII Jornades de Cuina de la 
Galera, la primera de les cites de l'any 
dins de l'ampli calendari gastronòmic 
que organitzen la Regidoria de 
Turisme de Vinaròs. La galera es 
converteix en la protagonista d'uns 
menús marcats per la innovació i per 
l'originalitat que giren al voltant de les 
múltiples possibilitats de preparació 
i degustació que presenta aquest 
crustaci. Els menús, que oscil·len 
entre els 25 i 29 €, consten de diversos 
entrants i plat principal a escollir, entre 
els quals trobem arrossos, fideuades 
o guisats mariners com allipebres o 
suquets. 
Com a novetat, enguany a banda de 
la possibilitat de tastar els diferents 
menús, els turistes que ens visiten 
durant les jornades podran inscriure's 

a les visites guiades que es faran al 
port i al mercat de Vinaròs. Les visites 
inclouen un petit tast de galera i 
el tradicional vermut de Vinaròs, 
denominat bicicleta. Aquesta nova 
experiència només té un preu de 2,5 
€. Per a reservar-les cal dirigir-se a la 
Tourist Info Vinaròs. 
El regidor de Turisme, Doménec 
Fontanet, ha agraït "la implicació i 
esforç amb què participen en tots els 
actes gastronòmics que organitzem 
que demostren el dinamisme i ganes 
d'oferir alternatives del sector de 
la restauració de Vinaròs". Fontanet 
recordava que "els fullets en què 
apareixen tots els menús participants 
es poden obtenir a la Tourist Info 
o consultar, via online, a través del 
web de Turisme Vinaròs". Fontanet 
convidava a "veïns de Vinaròs i 
visitants a degustar aquests menús, 

a preus molt competitius i amb una 
oferta culinària nova i atractiva".
Quant a la campanya Si compres aquí... 
bon profit, Fontanet ha explicat que 
«El sistema de participació és molt 
senzill: per les compres realitzades en 
el període indicat per a cada una de 
les jornades, el comerç entregarà una 
butlleta al client  per a la participació 
en el sorteig corresponent
Iniciem la campanya amb les Jornades 
de la Cuina de la Galera en què hi 
podran participar els clients dels 
establiments adherits, que realitzen 
les compres entre el 19  de febrer i el 
5 de març.  El sorteig es realitzarà el 

dia 8 de març, els premiats guanyaran 
un dinar/sopar, per a 2 persones, en 
les Jornades de cuina de la Galera 
que comencen el dia 19 de febrer i 
finalitzen el dia 20 de març»

Vinaròs inaugura el calendari gastronòmic 
de l'any amb les VIII Jornades de Cuina de la Galera 
Entre les novetats destaquen les visites guiades al port i al mercat

Comença la campanya  'Si compres aquí, bon profit' que sortejarà  menús 
entre aquells que realitzen les seues compres en comerços adherits 

El festival de música electrónica Electrosplash, 
que se celebrará en Vinaròs los días 8, 9, y 10 de 
julio, ha presentado su primer avance de cartel 
con algunos de los artistas más reconocidos tanto 
nacionales como internacionales.
Destacan figuras de la escena electrónica 
como Âme, dueño junto a Dixon del todopoderoso 
sello Innervisions o artistas reconocidos y 
habituales en las mejores cabinas como  Tama 
Sumo  y  Hunee, maestros del house y disco, y 
uno de los talentos más eclécticos de la escena 
berlinesa,  Edward. Apostando por los ritmos y 
sonidos más contundentes y enfocados en la 
pista de baile, serán el residente y productor 
del club Robert Johnson de Frankfurt,  Benedikt 
Frey  y  XDB  -también de tierras alemanas- los 
encargados de traer a Vinaròs el techno más 
groovero e hipnótico.
También contará esta edición con la presencia 
del neoyorkino  Fred P, embajador en Europa del 

house americano y con el premiado como mejor 
artista house en la última edición de los Vicious 
Awards, Kresy, productor para sellos como Hivern 
o el suyo propio Discomaths!  Otro de los artistas 
confirmados es Fort Romeau, mientras que el 
house y techno más hipnótico pero sin perder el 
groove, correrá a cargo de Benedikt Frey, residente 
y productor del club Robert Johnson de Frankfurt.
La clave electrónica acaba con las incorporaciones 
del australiano Tornado Wallace, los catalanes The 
Suicide of Western Culture,  Daniel Kyo  –quien 
hace poco presentaba su último trabajo en Factor 
City- y Ernie.
Pero este año ElectroSplash también presentará su 
faceta más indie contando con la participación de 
bandas con potentes directos dentro del panorama 
pop electrónico nacional e internacional. Entre los 
confirmados, destacan los nombres de las bandas 
catalanas  Dorian, formación con una envidiable 
trayectoria a sus espaldas y expertos en la fusión de 

new wave e indie rock, y Polock, que presentarán 
temas de su último trabajo publicado el pasado 
año, ‘English Grafitti’. A éstos les acompañará 
el músico, compositor y productor checo  Boris 
Carloff, el pop electrónico del valenciano Bearoid o 
el eclecticismo indietrónico de Dj Coco.

El festival ElectroSplash desvela su primer avance de cartel
Âme, Fort Romeau, Fred P, Kresy o Hunee entre los confirmados, y Dorian, Polock y Dj 
Coco encabezan el escenario de indietrónica

14è tall de carretera per reivindicar la gratuïtat de l’autopista

Les jornades es van presentar al mercat municipal
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Visita didàctica de l'alumnat del col·legi públic Jaume I de Vinaròs a la seu de Fundació Caixa Vinaròs.

El pasado fin de semana se celebró la Feria de Peluquería STS Beauty 

Barcelona, donde acudieron profesionales de toda la geografïa nacional 

e internacional. "Q hair", la   Guia de Calidad en peluquería española, 

aprovechó la ocasión para   realizar la entrega de 18 distintivos; entre 

ellos, uno fue para el vinarocense Sebastián Forner, de la Barberia Tian 

Stil Home, por su apuesta por la investigación e innovación dentro del 

sector, siempre buscando ofrecer un servicio de calidad y proporcionar 

a sus clientes el trato que merecen.

Cofradía del Santisimo 
Sacramento

La cofradía del Santisimo 
Sacramento invita a 
todos sus colaboradores 
a una reunión general 
que se celebrará el 25 de 
febrero a las 19.30 horas 
en el salón de actos de la 
iglesia Arciprestal. 

Nos ha dejado nuestra querida Directora Titular, 
Mª Teresa Guillén. Su bondad, humanidad, 
cercanía y alegría serán un ejemplo a seguir por 
todos nosotros. Ilusionada con nuestro proyecto 
compartido en el colegio de Ntra. Sra. de la 
Consolación, su carisma nos acompañará siempre.
Descanse en paz.

La familia Consolación 
de Vinaròs está de luto
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per Julián Zaragozá
L'alegria allarga la vida

Al febrer has de llaurar, el que al març vullgues 
sembrar
El febrer  avergonyit es tapa la cara i surt de nit
El que balla pel febrer poca feina ha de fer
A pesar del febrer  ha de florir l’atmeller
Si el bou vols engreixar bè, de mig febrer  a 
març l’has de pasturar
Sol matar mes el febrer  que un carnisser
La neu de febrer, com l’aigua dins d`un paner
Si el febrer riu, el fred reviu
Bon temps pel febrer ,cua d’hivern al darrera
Carinyos de sogra son com els dies de febrer , 

pocs 
i freds
El febreret curt mes brau que un turc
Febrer curt, es de vint-i-vuit, pero si hi 
comptes bè, de vint-i-nou es
L’oli del gener i les botifarres del febrer 

Qui  sembra 
pel febrer collita tè
Val més un llop dintre d`un ramat que un 
febrer enriallat
Sia a l’entrar o al sortir, el febrer dona que dir
El bon dia comença per l`alba

Celebración de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes

Aquest mes hem pogut veure la 
Muixeranga de Vinaròs als actes de 
l'arribada de sa majestat carnestoltes i 
a l'enterro de la sardina. Com a entitat 
cultural de Vinaròs, hem volgut col·laborar 
amb la junta gestora del COC en les 
festivitats del carnaval i ho vam fer amb 
les figures de passeig de gegantets 
acompanyant a l'arribada i amb la figura 
nomenada l'enterro molt adecuada per 
al dia de la cremada de carnestoltes. 
Se'ns ha pogut veure amb la nova 
indumentaria que ens fa encara mes 
vistosos. La temporada queda inaugurada, 
i ja us anirem informant de les properes 
actuacions. De moment, esteu convidats a 
participar amb nosaltres dels assajos que 
fem tots els divendres de 20 a 22 al pabelló 
municipal.
VENIU A LA MUIXERANGA!

La Muixeranga estrena la temporada al Carnaval de Vinaròs
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El carnaval de Vinaròs atrae y varios son los 
municipios que se han fijado en él como atractivo 
para sus fiestas. Un ejemplo es el carnaval de 
la  población murciana de Las Águilas,  declarado 
fiesta de interés turistico internacional, que invitó 
a la comparsa  Locurapara participar en él el 
pasado viernes, donde los vinarocenses deleitaron 

arrancando los aplausos del público asistente 
gracias a sus espectaculares y cuidadas coreografías.
Pero no solo Aguilas se ha fijado en el carnaval de 
Vinaròs. En la cabalgata de la vecina población 
de Alcanar, del pasado sábado participaron una 
representación de las comparsas vinarocenses 
Els Mateixos, La Morterada y Depressa i Corrents. 

También el sábado por la noche, una representación 
del Carnaval de Vinaròs estuvo presente en el 
carnaval de Roquetes, municipio situado junto a 
Tortosa, donde una popular discoteca, invitó a las 
comparsas La Colla, Ja Hi Som y el Pilà, mientras que 
la comparsa Esmuvi participó en el carnaval de Mora 
la Nova.

Vinaròs exporta su carnaval a otras poblaciones

Fotospai.com presenta 
la 5ª edición de 'La Revista més Social'
Fotospai.com sigue con su 
5ª edición con la publicación 
en soporte de papel con la 
revista destinada a publicar las 
mejores imágenes de todos los 
actos del Carnaval 2016, con 
especial atención a los actos más 
multitudinarios como la gala de 
reinas y los desfiles.
Esta edición 2016, seguimos con el 
mismo número de páginas de 108 

a todo color. Recordamos que es 
una publicación íntegramente de 
fotografías del Carnaval 2016 con 
todos los actos. Con más de 2.000 
fotografías...
Puedes obtener tu ejemplar en los 
quioscos de la ciudad de Vinaròs.
No te quedes sin ella, disfruta de La 
Revista més social del Carnaval de 
Vinaròs
Tú haces Fotospai.com!

8

sábado 30 de enero

Gran Gala Reinas’16
Deslumbraron en una jornada inolvidable. 
Las 33 reinas del carnaval de Vinaròs vivieron 
el sábado su gran día e hicieron disfrutar 
al máximo a las más de 7000 personas 
que asistieron para presenciar la gran gala 
en el antiguo campo de fútbol Cervol. Un 
espectáculo en el que las reinas de las 
comparsas desvelaron por fin su secreto más 
guardado: los trajes en los que han estado 
trabajando durante gran parte del año. Una 
a una, las máximas representantes de las 
comparsas fueron aclamadas por el público 
que asistió al evento. 

60

165 socios fundada en 1985

A continuación se relacionan los medios humanos de 
los que ha dispuesto la Policía Local de Vinaròs durante 
los pasados carnavales, que se han celebrado en 
nuestra localidad del viernes día 29 de enero al lunes 
8 de febrero, relacionándose los avisos atendidos y 
resultado de los mismos.
Si se hace una valoración a nivel global del resultado 
de los carnavales, desde la Policía Local de Vinaròs 
se puede concluir que, todo y la magnitud a nivel de 
volumen de afluencia de personas, en muchos de los 
eventos programados, como son la gala de las reinas y 
los dos desfiles, así como las noches de ocio del jueves, 
viernes y domingo, a nivel de seguridad e incidentes, 
éstos no han sido significativos, por lo que en relación a 
los resultados de años anteriores, el balance es positivo 
y el número de incidencias ha sido menor.
Por parte de la Policía Local de Vinaròs, se ha realizado 
un despliegue humano contabilizando un total de 327 
efectivos, repartidos entre los tres turnos de trabajo de 
la siguiente forma, 91 en turnos de mañanas (media de 8 
agentes por turno), 118 en turnos de tardes (media de 10 
agentes por turno) y 118 en turnos de noches (media de 
10 agentes por turno).
Así, según la estadística, han sido un total de 371 los 
servicios atendidos por la Policía Local de Vinaròs, siendo la gran 
mayoría de ellas (cerca del 90%) a través de llamadas 
recibidas en la central de policía. 
Durante los 11 días que ha durado el carnaval, la Policía 
Local de Vinaròs ha realizado vigilancia ininterrumpida 
durante las 24 horas de día en el recinto de casetas de 
carnaval, contabilizando tan solo 2 incidencias en el 
lugar relacionadas con posibles hurtos en el interior 
del recinto, los cuales fueron rápidamente abordados 

identificando a los autores, sin tener que realizar 
ninguna intervención judicial ni administrativa. 
Entre los motivos de las actuaciones policiales, las más 
importantes en número fueron las contabilizadas por 
conflictos o molestias vecinales, un total de 35 servicios 
(2 de ellos fueron por quejas o molestias de música 
procedente del recinto de carnaval); se atendieron 
un total de 27 avisos del 112, siendo el origen de 
los mismos muy variado; 16 servicios sanitarios (sin 
contabilizar en este punto los realizados por la empresa 
privada sanitaria contratada para los carnavales que 
posteriormente se relacionan); 14 servicios por reyertas 
o alteraciones del orden público; 3 por agresión o lesiones, 
por las cuales se instruyeron diligencias judiciales 
por parte de la Guardia Civil de Vinaròs; 3 actas por 
daños a bienes municipales; 6 servicios de tráfico por 
acompañamiento de carrozas; 3 accidentes de tráfico 
con heridos; 7 accidentes de tráfico sin heridos y 1 por 
posible abuso sexual, en el que se identifico a la víctima 
y al posible autor de los hechos, sin llegar a iniciarse vía 
judicial al no denunciar los hechos la víctima.
Por lo que respecta a las denuncias, se han formulado 
un total de 5 denuncias por infracción a la Ley Orgánica 
4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana; 2 por 
contravenir las Ordenanzas Municipales y 1 remitida 
a Consellería Gobernación y Justicia por infracción a 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y  
Establecimientos Públicos. 
Asimismo, se ha levantado 1 atestado por un presunto 
delito contra la Segurida Vial, se han formulado 6 
denuncias administrativas por resultados positivos en 
pruebas de alcoholemia y 1 por resultado positivo en test 
de drogas.

A consecuencia de los desfiles del sábado y domingo, 
por parte del servicio de grúa dependiente del 
propio Ayuntamiento de Vinaròs, se llevaron a 
cabo un total de 37 desplazamientos de vehículos 
en los preparativos del desfile del sábado y 21 
desplazamientos en el desfile del domingo.
Respecto a la estadística de casos y patologías de los 
servicios atendidos por parte del servicio privado 
de ambulancias, contratado a lo largo de todas 
las noches de carnaval, así como las tardes donde 
habían programado actos festivos, a continuación se 
relacionan los casos: 
1.- Intoxicación Etílica/Coma Etílico/Drogas    32 casos 
2.- Heridas y Contusiones    29 casos 
3.- Esguinces y Luxaciones   6 casos 
4.- Lesiones oculares   3 casos 
5.- Quemaduras   1 caso 
6.- Arritmia Cardiaca   1 caso  
7.- Crisis Epiléptica   1 caso 
8.- Hipotensión   1 caso 
9.- Cefalea intensa   1 caso
Para finalizar, sirva como agradecimiento, la estrecha 
colaboración para que todos los actos se hayan llevado 
con eficacia y profesionalidad, entre ésta Policía Local 
con los miembros de la brigada de servicios del 
Ayuntamiento de Vinaròs y la UTE (Acciona-Tetma). 
Asimismo, agradecer también la colaboración y 
apoyo recibido en todo momento por parte de 
los componentes del puesto de la Guardia Civil de 
Vinaròs, junto con los grupos operativos de la Guardia 
Civil destinados con carácter excepcional a nuestra 
población por carnavales, como son el GRS y la USECIC.

Balance seguridad e incidencias carnavales 2016 por parte de la Policía Local
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Locura participó en el prestigioso carnaval de Las Águilas
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En aquest escrit volem compartir amb vosaltres 
unes experiències que hem tingut a la nostra 
escola durant el primer trimestre i inici del segon.
Sempre fomentant el treball en equip i les 
experiències dels nostres alumnes per fer-los més 
competents i autònoms, aconseguir l’objectiu 
d’aprendre a aprendre i d’aprendre a emprendre.
Els alumnes d’infantil i els de sisè, experimenten 
de forma conjunta el projecte de Miró, durant 
el trimestre els alumnes d’infantil van portar a 
l’escola petits materials de cartró i amb aquests 
materials reciclats van fer treballant amb grup de 
forma cooperativa unes escultures molt creatives, 
que després, a la recollida dels alumnes els pares 
van poder visitar l’exposició dels treballs fets al 
pati de l’escola. 
Els alumnes de sisè per la seva part han preparat 

un museu virtual sobre Miró. Una vegada 
finalitzat, els pares podran veure amb realitat 
augmentada les tasques realitzades pels alumnes 
i aprendre de forma conjunta tot el centre.
Els alumnes de cinquè de l’escola amb el projecte 
de tablets estan preparant un petita animació 
mitjançant la tècnica stopmotion. També ho fan 
de forma grupal aprenent els uns dels altres.
Ara ens falta explicar les tasques que realitzen els 
alumnes de tercer i quart de l’escola, que també 
amb realitat augmentada estan preparant un 
mural virtual, sobre els vertebrats i invertebrats 
els de tercer, i els de quart sobre l’aigua. La 
metodologia de treball és la mateixa a través 
de l’aprenentatge cooperatiu i dels projectes 
emprenedors. 
Finalment els alumnes de segon i primer emprenen 

per segon any consecutiu el projecte l’hort a 
l’escola. Com a activitat principal destaquem el 
planter a l’aula amb diferents llavors(tomata, ceba, 
pebrots...) que posteriorment seran trasplantats a 
l’hort del centre, fent un seguiment de les plantes 
i de la recol·lecció.
També volem donar la benvinguda als cinc 
alumnes de pràctiques, que ens ajudaran molt 
en les nostres tasques i sobretot aportaran idees 
innovadores per a la nostra escola. 
Ja per acabar també volem explicar-vos que el 
projecte de la TABLET VIATGERA, està generant 
una comunitat d’aprenentatge, en la qual a 
través dels vídeos que les famílies realitzen a 
casa realitzem una experiència en comú. Alguns 
dels vídeos dels alumnes i famílies són dignes de 
nominacions en algun festival de cinema. 

CEIP Misericòrdia Vinaròs

En la puerta del Ayuntamiento de Vinaròs fue recibido por la Plataforma AntiDesahucios, Néstor Yúguero,  que recorre España con las 
reivindicaciones de la Pah www.facebook.com/pahbaixmaestrat  http://pahbaixmaestrat.wordpress.com/. Informa: Emili Fonollosa

Jose Conceptes, guanyador a la millor col·lecció en la Biennal 
de Fotografia de Manises, el passat dimarts 9 de febrer.

SÁBADO  19 DE MARZO, SALIDA A 
VALENCIA PARA VER LAS FALLAS Y 
CORRIDA DE TOROS. MÁS INFORMACIÓN 
EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS. PLAZAS 
HASTA COMPLETAR AUTOBÚS.

Sintonízanosen Radio Nueva

98.2
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Save the children es una organización no 
gubernamental que trabaja con niños/as tanto 
Españoles como de otros 120 países del mundo 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de 
garantizar al máximo sus derechos humanos.
En el colegio Jaume I nos interesamos porque 
nuestros alumnos conozcan cuáles son sus 
derechos y sean conscientes de cómo viven en el 

mundo otros niños como ellos y las carencias que 
tienen para vivir dignamente.
Por todo ello, el día de la Paz, en colaboración 
con la organización, realizamos una carrera 
solidaria en la que recaudamos dinero tanto 
de las entidades que la patrocinan (Nou Bar, 
Pub Sesgat, Pub Oscars,Sucesores de carretero, 
Grip 2, Belvibroker, Renault J. Garau) como de 

los participantes (1 euro por niño ) que luego se 
entrega a Save the Children como donativo para 
ayudarles en su labor .
Con esta propuesta, el Jaume I se suma a una 
causa solidaria con el objetivo, no sólo de ayudar a 
niño/as que lo necesitan, sino también a nuestros 
alumnos/as a crecer como personas inculcándoles 
valores como la solidaridad, el respeto y la paz.

El colegio Jaume I colabora con 'Save the children' el Día de la Paz

El passat divendres 29 el col·legi Ntra. Sra. de la Consolació es manifestava per la PAU. En el pati, alumnes i professors uníem els nostres cors per a dir sí 
a la PAU i així ho demostraven els nostres gestos i paraules, la nostra música, el nostre ball, la nostra pregària i aquest arc de Sant Martí , símbol de vida i 
esperança en un món millor.

La Consolació es manifesta per la pau

La Cofradía Virgen de las 
Angustias informa a los 
cofrades que el próximo 
6 de marzo se celebrará el 
90 aniversario. A las 13.15 
horas en la capilla de la 
Arciprestal se celebrará una 
misa, y a las 14.30 horas 
una comida en el Club de 
Tenis.

Confirmar asistencia a los 
teléfonos: 
666385551
672061638
625346622

La Cofradía Virgen de 
las Angustias informa:
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La Biblioteca Municipal va proposar ampliar els 
horaris de servei per tal d'atendre les necessitats 
dels estudiants universitaris durant els exàmens 
finals del primer quadrimestre del curs. La finalitat 
del projecte era oferir un espai d'estudi lliure 
i facilitar la tasca de l'estudiant en un entorn 
pròxim als joves.  La proposta va ser ampliar el 
funcionament de les instal·lacions de dilluns a 
divendres 10.30 h diàries, tancant a mig dia una 
hora i mitja, i els caps de setmana obrir 12 h. diàries 
ininterrompudament. Ara, des de la Biblioteca 
Municipal i des de la Regidoria de Cultura, es 
presenta aquest balanç en base al estudi que s'ha 
fet durant aquestes dates.  
El regidor de cultura Marc Albella informava: «L'any 
passat, 4.557 persones van visitar la Biblioteca 
Municipal durant aquest període. Enguany, durant 
aquesta campanya,  s'han comptabilitzat 5.965 
usuaris, la qual cosa mostra un increment de visites 
d'un 30% més que l'any anterior. Això es tradueix 
en 1.408 visitants més.»
Els caps de setmana tant del Nadal com en el mes 
de gener recullen xifres per a tenir en compte 

per a seguir impulsant aquest projecte. Les xifres 
dupliquen les recollides l'any anterior. Això vol 
dir,  que els caps de setmana són aprofitats pels 
estudiants. Ara bé, un comportament un poc 
diferent el trobem en el volum d'usuaris anotats de 
dilluns a divendres, mentre que en Nadal són molt 
significatius i s'expliquen perquè els estudiants no 
tenen classes, estan a la casa familiar i es traslladen 
a la Biblioteca, un cop passen les festes, les xifres 
d'usuaris diaris es mantenen com les de l'any 
anterior, no presenten un augment. Des de la 
biblioteca s'analitza aquest fet com que en aquest 
mes de gener l'increment d'usuaris es produeix 
per obrir els caps de setmana i no per obrir més 
hores en els dies laborables. Fet obvi que s'explica 
perquè els universitaris han tornat al seu entorn 
universitari i probablement tornen a Vinaròs 
només els caps de setmana.
Una de les dades que també es recullen en aquest 
estudi és la major presència del sexe femení tant en 
adults com en el grup infantil sobre el sexe masculí. 
Una tendència ja comprovada en les biblioteques, 
ja que són les dones les majoritàriament usuàries 

dels centres de lectura. I segon, que l'increment 
de visites que s'ha produït en aquestes dates es 
provocat per la vinguda fonamentalment d'adults 
i no d'infants.
Per a concloure, el regidor de cultura Marc Albella 
afirmava que «les xifres recollides mostren que la 
proposta Biblioestudi ha segut molt ben acollida 
per part de la comunitat estudiantil.» L'edil 
socialista també afegia: «Cal mantenir aquesta 
millora d'horaris del servei per a atendre les 
necessitats d'aquest grup social del municipi i 
seguir facilitant-los un lloc idoni per a estudiar, 
treballar i per a implementar a poc a poc els serveis 
oferits i ajustar millor els horaris. de tancament del 
servei d'acord a les necessitats de la població.»

Èxit de la campanya 'biblioestudi' de la regidoria de Cultura 

Durant aquesta campanya, s'han comptabilitzat 5.965 usuaris. 
1408 visitants més que representen un augment del 30%

Redacció

El col·lectiu Maestrat Viu ha presentat 
la tercera edició dels seus premis 
anuals, una iniciativa amb la que es 
pretén reconèixer el treball constant 
de persones i col·lectius que han 
contribuït a la divulgació, promoció 
i prestigi de la llengua i la cultura 
en valencià arreu de la comarca del 
Maestrat. La presentació ha tingut 
lloc aquest matí en l'Espai Mariola 
Nos, de Vinaros, en un acte en el que 
ha participat el president de Maestrat 
Viu, Joan Ortí, qui ha reiterat que “els 
premis han d'ajudar a valorar més les 
persones, personalitats i col·lectius 
que són referentes culturals i 
també a incentivar noves iniciatives 
favorables per a la nostra llengua 
predisposada a crear nous ponts per 
al futur”.
Ortí ha continuat l'acte recordant 
que els Premis Maestrat Viu “són 
una proposta en positiu de les que 

el nostre col·lectiu organitza per 
cohesionar el nostre Maestrat, que 
configura un territori de cruïlla 
estratègicament important per 
al futur de la nostra cultura, i que 
potenciarem com a punt de trobada 
i de normalitat per a la llengua”. 
Joan Orti ha explicat que este 
projecte pretén, a més de valorar 
les personalitats que són referents 
culturals, incentivar la realització de 
nous treballs i iniciatives que vinguen 
a ser la continuació dels esforços 
sorgits durant els segles XIX i XX. 
El representant del col·lectiu cultural 
ha explicat que qualsevol persona, 
entitat o col·lectiu del Maestrat podrà 
proposar al jurat les candidatures 
que considere convenients a 
qualsevol dels premis. La voluntat és 
que els Premis Maestrat Viu estiguen 
oberts a la societat, al temps que ha 
explicat que les propostes, sempre 

degudament raonades i amb 
documentació justificativa, s’han 
de fer arribar abans del dia 18 de 
març del 2016 al correu electrònic 
de Maestrat Viu maestratviu@
gmail.com, i que els premiats es 
coneixeran durant la primera meitat 
del mes d’abril.
Així, els guardons es concreten en 
quatre distincions que volen posar 
en valor els treballs i les tasques 
realitzades en diferents àmbits com 
el cultural, social, científic, cívic o 
tècnic i que estiguen vinculades 
amb la comarca. D’una banda es 
convoquen dos reconeixements 
honorífics a tota una trajectòria; 

un és el Premi Carles Salvador, de 
caràcter individual, i l’altre el Premi 
Pere Labernia, d’àmbit col·lectiu. 
Les altres dos distincions volen 
recompensar les iniciatives anuals, 
tant de caire individual, amb el 
premi Alfred Giner Sorolla, com 
d’índole col·lectiu, amb el premi 
Seidia.
L’acte de lliurament de la tercera 
edició dels Premis Maestrat Viu 
tindrà lloc a la explanada del Reial 
Santuari de la Mare de Déu de la 
Font de la Saludi i serà conduït per 
la periodista Taray Cuartiella, que 
compartirà escenari amb el cantant 
valencian Andreu Valor.

Maestrat Viu obre el plaç de presentació de candidatures 
per a la tercera edició dels Premis Maestrat Viu
El dia 18 de març és la data límit per a poder presentar-les
L’acte de lliurament de guardons tindrà lloc al Reial Santuari de la 
Mare de Déu de la Font de la Salut de Traigufera el pròxim 21 de maig

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet

Marc Albella
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XXV Concurs de redacció de Sant Antoni de Fundació Caixa Vinaròs

Ad Lucem. Cultura y Arte Funerario en Vinaròs 
(siglos XIX y XX) és la nova publicació de l'Associació 
Cultural Amics de Vinaròs, dins de la Col·lecció 
Mare Nostrum que arriba ja al seu número 46. 
Aquesta obra, escrita per la historiadora i tècnica 
de gestió de l'associació, Helena Román, és una 
primera aproximació, en forma de catàleg, al 
cementiri de Vinaròs, com a espai de gran valor 
dins del patrimoni local. En aquest estudi, Román 
ens explica la història dels diferents cementiris que 
ha tingut Vinaròs i quin va ser l'origen de l'actual. 
L'ultima part del llibre recull quin són els elements 
artístics més destacats en mausoleus, panteons i 
làpides del cementeri de Vinaròs, contextualitza 
els seus antecedents històrics i enumera 
característiques arquitectòniques i d'estil. Román 

explicava que "el principal objectiu de l'obra és 
donar a conèixer la riquesa artística i patrimonial 
del nostre cementeri, per a poder protegir-lo i 
preservar-lo".
Dins de les diferents propostes que es van 
exposar per a aconseguir-ho, es va posar damunt 
la taula la possibilitat de crear rutes guiades que 
convertisquen el cementeri de Vinaròs en un focus 
d'atracció turística, donada la seua riquesa artística 
i històrica.

NOVA PUBLICACIÓ FONOLL
L'acte es va aprofitar per presentar un nou número 
de la revista Fonoll, el butlletí de Cultura d'Amics 
de Vinaròs. En aquest publicació, s'han inclòs 
interessants treballs i articles d'investigació sobre 

temes com el liberalisme a Vinaròs, la producció 
vinícola local en el segle XIX, el convent de Sant 
Francesc o com s'ha construit el concepte de 
patrimoni cultural a Vinaròs.
Els socis de l'entitat rebran als seus domicilis les 
dues publicacions o poden passar a recollir-les per 
la seu de l'entitat, al carrer Sant Ramon.

Amics de Vinaròs publica un estudi d'Helena Román 
sobre el valor artístic del cementiri de Vinaròs
Ad Lucem. Cultura y Arte Funerario en Vinaròs és una primera catalogació sobre 
elements artístics a preservar en panteons, mausoleus i làpides

Redacció

LA CASA MEMBRILLERA, UN ESPAI 
CULTURAL AL NOSTRE POBLE
(1er. premi concurs de redacció de St. Antoni de 
Fundació Caixa Vinaròs)
Vinaròs, un poble ple de cultura i 
tradicions; ple de llum i un ambient càlid 
pels seus carrers, indescriptible... Molts 
llocs per visitar i gaudir de la seua bellesa.
Bé, disculpeu per no haver-me presentat, 
però és que estic tan entusiasmada amb la 
nova idea que m´han proposat, que ja no 
sé per on començar.
Com  anava dient,  sóc La Casa Membrillera: 
un espai de cultura al nostre poble. Potser 
que de vegades heu sentit parlar de mi; és 
clar que sí! Sóc la que recull les meravelloses 
antiguitats d´aquest poble. Trobareu 
molts objectes dels que heu sentit parlar; 
però no mai vistos fins ara. El que més 
m´il·lusiona és la gran col·laboració de 
totes les persones de Vinaròs. He vist com 
dia a dia els meus expositors, prestatgeries 

i taules s´han anat omplint dels objectes, 
maquinàries de treball i diferents tipus de 
curiositats i costums antigues de Vinaròs. 
Com aquells mobles sense cap valor, amb 
el temps, s´han impregnat amb la història 
de la nostra terra.
 Un poble amb nombrosos esdeveniments 
i fets que s´havien perdut amb el temps, 
però,  que en l´ajuda de cadascun de 
vosaltres, hem aconseguit recuperar. Estic 
infinitament agraïda, ja que gràcies a 
aquest meravellós gest dels vinarossencs, 
la nostra cultura es podrà conservar i 
transmetre a les generacions futures.
Al matí, quan les llums de cada planta 
s´encenen, sento una gran responsabilitat. 
Ha d´estar tot a punt per a rebre a tots els 
xiquets i xiquetes que venen a conéixer 
una mica més el nostre poble.
Només us puc expressar la satisfacció 
que sento en acabar el dia, quan veig als 
mestres acompanyants preguntant pels 
nous coneixements adquirits durant la 

visita. Em quedo meravellada al veure la 
seua mirada. Els ulls com a plats, observant 
cada racó, sense deixar-se ni un sol detall 
per captar. Quan s´apaguen les llums, ja 
al final del dia, abans de tancar les meues 
portes, demano que l´endemà siga igual o 
inclús millor que l´anterior.
Bé, us dic que tan sols porto uns anys com 
a espai cultural d´aquest meravellós poble, 
però la seua essència ha recorregut cada 
racó de la meua casa i m´ha omplert per 
complet del significat d´aquest per als 
vinarossencs.
Us agraeixo, poble de Vinaròs, per fer-me 
gaudir cada dia de l´emoció i fascinació de 
cadascun de vosaltres. Per fer que el meu 
cor es contagie de la vostra alegria i estima 
per la nostra terra.
Només puc dir gràcies, gràcies i gràcies 
per fer-me sentir com em sento. Gràcies 
vinarossencs, gràcies VINARÒS!     
Anna Callau Rabasa
1er Premi-, Ntra. Sra de la Consolació

D'esquerra a dreta, José Luis Pascual, 
Emma Bas i Helena Román
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Por amor… al sueldo!
Por Carla Miralles
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La voz de la militancia
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Aun con el color, luz y 
brillo del carnaval en 
nuestra mente, sigue el 
gobierno tripartito en 

su línea de incoherencias que se destacan por 
sus pocas luces.

Desde el inicio nos han acostumbrado a oír que 
son la renovación, que están aprendiendo, que 
se están situando y viendo cómo funciona el 
ayuntamiento, que no es como se pensaban y 
las cosas no son tan fáciles como imaginaban. 
Señores del tripartito esto es la administración 
pública donde se gestionan los tributos de los 
ciudadanos. Es error de las izquierdas pensar 
que el dinero público no es de nadie.

Primero porque acababan de entrar y ahora 
porque siguen sin novedades ni cambios y aun 
se creen su discursito enquistado de campaña 
electoral. Lo más grave es su día a día, con 
concejales que no distinguen una licitación 
pública de un convenio o de un contrato de 
patrocinio. Otros que no distinguen lo que es 
pagar por la gestión de un tributo de lo que 
son líneas de inversión o ayudas a municipios, 
eso sí, son los primeros en salir en una foto 
criticando lo que no saben. Háganselo mirar y 
aplíquense que se trata de su responsabilidad.

Una cosa sí han hecho, modificar todos los 
reglamentos existentes sólo por el mero hecho 
de estar aprobados por el equipo de gobierno 
anterior. Modificaciones puntuales sin sentido 
que empeoran el funcionamiento y entorpecen 
la participación, esa de la que tanto presumen 
pero que brilla por su ausencia. Y a los hechos 
me remito, los cambios introducidos en el 
reglamento de este medio en el que hoy 
escribo, compárenlo con un ejemplar de un 
año atrás, artículos nada visuales para evitarnos 
plasmar las incompetencias del des-gobierno 
actual.

Si los miembros del gobierno tripartito 
después de 8 meses siguen desconociendo el 
funcionamiento y trámites del Ayuntamiento 
les animamos a que sean coherentes y cambien 
su contrato por uno de prácticas y con ello la 
rebaja de sus sueldos. Cuando uno se saca el 
carnet de conducir durante el primer año están 
obligados a llevar la L, de prácticas claro.

Se hacen llamar “equipo” de gobierno por 
definición administrativa pero demuestran 
todo lo contrario, cada uno se dedica a sus 
labores sin interesarse ni preocuparse por 
el resto de temas. Lo que sí les ha unido son 
sus nóminas, un gran pacto común de 5 
dedicaciones parciales y 1 exclusiva con 14 
pagas anuales, esto sí son fichajes.

De todo lo imprescindible y urgente que 
presumían iban a hacer, nada de nada.

Política de escaparate y postureo máximo.

Tal como aprobaron las 
resoluciones del 38º 
Congreso Federal y la 
Conferencia Política de 2013, 
el PSOE se comprometió a 

impulsar y desarrollar procesos de consulta a 
la militancia para cuestiones y decisiones de 
especial importancia.

El momento político actual, tras las Elecciones 
Generales 2015, ha deparado un mapa 
político que requiere de diálogo, alianzas 
y pactos postelectorales que permitan la 
gobernabilidad de España.

Por ello, Pedro Sánchez, en el Comité Federal 
celebrado el pasado 30 de enero, anunció que 
sometería a consulta con las bases del Partido 
el eventual pacto para la formación de un 
gobierno progresista y reformista encabezado 
por el PSOE, tras las Elecciones Generales de 
20 de diciembre de 2015.

Para maximizar la participación de la militancia, 
además del procedimiento habitual para la 
votación en las agrupaciones, se habilitará 
un periodo de voto a través de la plataforma 
miPSOE (internet) para aquellos militantes 
que así lo soliciten. Para poder solicitarlo es 
necesario que estés registrado y verificado 
el DNI en miPSOE. Y del 16 al 24 de febrero 
podrás solicitar la pre-inscripción del voto on-
line en esta plataforma.

Los militantes de Vinaròs que prefieran una 
votación presencial, sólo tienen que esperar 
a que la agrupación remita la convocatoria 
de Asamblea por correo ordinario, donde se 
producirá la votación de la consulta.

Mentres la nostra oposició de 
dretes i d'esquerres es dedica 
a expressar totes les setmanes 
en aquest raconet del diariet 
que se li censura la seva llibertat 
d'expressió, el nostre equip de 

govern continua amb la seva feina. 

Reunions amb els afectats pels tristement 
famosos Plans d'Actuació Integrada (PAI) que 
tants maldecaps estan portant als nostres veïns 
i que fins ara, l'única comunicació que tenien 
amb l'Ajuntament, era per pagar l'IBI dels seus 
descampats com si fossin pisos de luxe.

Lluitant perquè s'obri una comissaria de policía 
a la nostra ciutat. Per a que els vinarossencs 
puguin, com molt bé va expressar nostre alcalde 
Enric Pla, accedir al dret i al mateix temps 
obligació de tots els ciutadans que és disposar 
del DNI.

Dialogant perquè els habitatges buits que la 
Generalitat Valenciana disposa en la nostra 
localitat, puguin ser oferts a les persones i 
famílies amb problemes habitacionals que per 
desgràcia tots sabem que hi ha a Vinaròs.

I tampoc ens oblidem de la nostra promesa de 
transparència i participació ciutadana. Aquest 
dimarts es va realitzar al Salon de Plens de 
l'Ajuntament el segón Ple Ciutadà, on un nodrit 
grup de vinarossencs va parlar cara a cara amb 
els nostres regidors. D'aquests problemes que 
tant ens preocupen i afecten la gent del carrer 
i que a vegades els polítics necessiten que se'ls 
recordi que encara estan aqui, sense solucionar-
se.

Entre d'altres temes vam debatre sobre el 
soroll a les zones d'oci, especialment al Passeig 
de Fora Forat. També sobre el gran problema 
d'higiene i imatge per al nostre poble que són 
les deposicions d'aquestes mascotes que tenen 
aquests amos tan bruts. I sense oblidar una 
idea que volem i anem a dialogar amb veïns 
i comerciants: la possible peatonalització del 
centre del poble.

Ara toca treballar des de l'Ajuntament les 
propostes i bones idees que els veïns van 
aportar. I esperar que en el proper ple ciutadà 
que se celebrarà dintre de dos mesos, vinguin 
molts mes ciutadans a inundar-nos de treball 
i dificultats. Perquè als regidors de Tots i Totes 
Som Vinaròs no ens agrada escriure queixant-
nos al Diariet. El que ens agrada es treballar per 
solucionar els problemes de Vinaròs, que com a 
veïns del carrer que som, també ens afecten.
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Treballem amb Compromís. 
Implicat amb el Nosaltres

QUÈ PASSA AMB ELS HORTS 
SOLIDARIS?

www.canal56.com

Aquest espai pateix la censura 
de l'alcalde i el seu govern 
(Podem-compro i PSOE)  [2a part]     

Per Lluís Batalla i Callau

Posar al 
mateix nivell 
la llibertat 
d'expressió, 
dret objectiu 
de tots/es, 
i el “dret” a 
l'honor,amb tota la subjectivitat que té. posar 
al mateix nivell el dret al descans i el desig de 
festa... fer “tabula rasa”... la decisió salomònica de 
partir el crio en dos trossos iguals... aquesta és la 
nova política: la mateixa història de sempre... no 
prendre decisions per tal de no perdre vots. és 
la màxima corrupció de la política. El perjudicat 
encara més perjudicat, amb la connivència del 
govern.  El govern de Pla, Alsina i Fontanet ,en 
inhibir-se, corrompen la vida política a Vinaròs... 
la política de l’estruç. com sempre.

Poner al mismo nivel la Libertad de expresión, 
derecho objetivo de todos / as, y el "Derecho" al 
Honor, con toda la subjetividad que conlleva. 
Poner al mismo nivel el Derecho al descanso y el 
Deseo de Fiesta... Hacer "tabula rasa"... La decisión 
salomónica de partir el niño en dos trozos iguales 
... Esta es la nueva política: la misma historia de 
siempre. no tomar decisiones para que no perder 
votos. Es la máxima corrupción de la política. 
El perjudicado aún más perjudicado, con la 
connivencia del gobierno. El Gobierno de Pla, 
Alsina y Fontanet, al inhibir-se, corrompen la 
vida política en Vinaròs. La política del Avestruz...
Como siempre.

Posar al mateix nivell la Llibertat d'expressió, 
dret objectiu de tots/es, i el “Dret” a l'Honor,amb 
tota la subjectivitat que té. Posar al mateix 
nivell el Dret al descans i el Desig de Festa... Fer 
“tabula rasa”... La decisió salomònica de partir el 
crio en dos trossos iguals... Aquesta és la nova 
política: la mateixa història de sempre... no 
prendre decisions per tal de no perdre vots. és 
la màxima corrupció de la política. El perjudicat 
encara més perjudicat, amb la connivència del 
govern.  El Govern de Pla, Alsina i Fontanet ,en 
inhibir-se, corrompen la vida política a Vinaròs... 
La política de l’estruç...Com sempre.

Assimiler la liberté d'expression, le droit objectif 
de tous/tes, et le «droit» à l'honneur, avec toute la 
subjectivité. D'assimiler le droit au repos et le Désir 
du party ... Marque "tabula rasa" ... La décision de 
Salomon de laisser l'enfant en deux parties égales 
... Ceci est la nouvelle politique: la même vieille 
histoire. Aucune décision pour pas perdre des 
votes. Il est la corruption maxime de la politique.  
Les blessés plus endommagé, avec la complicité 
du gouvernement. Le gouvernement du pla, 
alsina et fontanet en inhibant-se, corrompus 
vie politique à Vinaròs. Politique de l'autruche ... 
Comme toujours.

La nova adjudicació dels 
162 Horts Solidaris, ha 
estat rebutjada per la 

majoria dels usuaris. La intenció de l’actual 
equip de govern de Vinaròs es “començar de 
zero”, segons paraules del regidor responsable, 
per la qual cosa l’Ajuntament no executara la 
pròrroga de dos anys més concessió i per tant,     
el 28 de febrer del 2016, tots els usuaris hauran 
d’abandonar el horts.

En els darrers últims plenaris s’ha viscut mala 
maror, quan alguns dels ususaris han traslladat 
les seues queixes al torn de precs i preguntes, al 
assabentar-se de la noticia de que el horts serán 
tancats abans d’hora.

Des de el PVI, pensem que s’hagués pogut 
actuar d’altres maneres, un bon exemple ha 
estat la ciutat de Castelló, on l’Ajuntament ha 
plantejat millores en els seus horts urbans, abans 
d’aprovar un nou reglament de funcionament. 
Des de la Regidoria d’Agricultura de Castelló, 
s’han remés cartes als usuaris, demanant-los 
que els facen arribar les millores que pensen 
que són necessàries. Les propostes rebudes 
serán estudiades, i es prioritzaran en funció de 
la disponibilitat pressupostària.

Aquest tarannà, s’hagues pogut aplicar-lo 
a Vinaròs, cal evitar l’enfrontament amb els 
usuaris, ja que uns són persones jubilades 
i altres desfavorides econòmicament, i la 
utilització d’aquests horts els serveix a uns de 
terapia i altres per pal.liar carències. Per això 
abans d’aprovar el nou reglament calia apropar 
postures i parlar-ho , tantes voltes com foren 
necessàries per finalment arribar a un consens. 

Des de el PVI, volem manifestar el nostre 
desacord amb l’equip de govern, que el nou 
reglament s’aproves per Junta de Govern ( 
23-11-2015), encara que sabem que és legal, 
pensem que la seua aprovació hauria d’haver 
passat per plenari, després de la polémica que 
s’ha desenvolupat al voltants d’aquest tema, i 
obrir el debat a tota la ciudadanía.

Treball, treball i més 
treball. Des de la 
Coalició Compromís 
Vinaròs, creiem que 

la nostra obligació, es el treball diari, per a 
millorar les condicions de vida dels nostres 
veïns i veïnes. 
Des de la política Nacional a on Compromís 
esta implicat i immers en les negociacions 
per a la formació d'un govern de canvi, amb 
polítiques per a les persones del carrer, com tu 
o com jo, no per les elits o les grans empreses. 
Per tenir un govern estatal que ens respecte, 
als valencians i valencianes, els nostres drets   
i les nostres necessitats ( finançament, sanitat, 
infraestructures, etc.). Amb l'eliminació de 
la corrupció de les institucions i al servei del 
poble.   
Des de la política autonòmica, que ha de 
ser bidireccional, per a exigir als governs de 
l'estat el que es just, necessari, innegociable, 
per la nostra nació. Però també cap abaix, 
gestionant bé els nostres recursos, per a 
tindre una societat justa, amb serveis públics 
dignes i de qualitat, sanitat, educació, etc. A 
més d'una economia expansiva, amb feina per 
a tots, però també sostenible ecològicament 
parlant, per a deixar als nostres fills i filles un 
País Valencià millor!!
Sobretot amb la desaparició de la corrupció de 
la nostra societat, marcant clarament les línies 
vermelles per a que ningú, mai més intenti 
enriquir-se, amb els diners de tots, mai mes. 
Hem de dir prou, hem de castigar als corruptes 
actius, als corruptes passius i als que miraven 
cap un altre lloc.
Això es el que estem fent des de el govern 
de la Generalitat Valenciana, denunciant 
corrupteles i demostrant que amb els mateixos 
recursos i sense desviar fons en sobre plens de 
bitllets si que es poden fer les coses.
Des de la política, provincial (Diputació). 
Treballant, unificant totes les sol·licituds 
dels diferents ajuntaments per a unificar-ho i 
intentar que les entitats provincials, siguin de 
veritat efectives i útils per als nostres pobles.
Per ultim, però no menys important, la política 
local, que es la de carrer la  que escolta, a 
la ciutadania en polítiques locals. Turisme 
inclusiu, familiar, actiu, divers. Comerç amb 
dinamització del nostre comerç per tindre 
una població activa i dinàmica comercialment 
parlant. Política Ecològica recicladora, 
respectuosa al medi ambient (Els nous horts 
solidaris, les brigades de manteniment i 
neteja, contenidors de reciclatge d'oli usat, 
tractaments i normatives preventives contra 
les plagues d'insectes,etc.).
Per ultim, volem reconéixer la feina que 
fan totes i tos els companys de la Coalició 
Compromís, a tots els nivells, tant els que tenen 
càrrecs o com els de base. Per tot això volem 
animar-vos a que ens feu confiança i aprofitant 
l'inici de la campanya d'afiliació, d'un dels 
membres de la nostra coalició, el BLOC, ús 
demanem que ens feu confiança i recolzament 
afiliant-vos. Aquesta es la Campanya.

Per Maria Dolores Miralles
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

OBLIGACIONS I DRETS

CHE QUE GRÀCIA Manuel VIllalta

La setmana pasada vats llegir un article en la 
premsa local del Partit Popular, però amb la firma 
de Luis Gandia. El Sr. Gandia ja ens té acostumats 
a esta classe d'articles i a la seua hironitzada i 
mal intencionada manera d'exposar-los. Per eixe 
motiu quan vats acabar de llegir l'article vaig dir. 
“CHE  QUE GRÀCIA..”
En el dit article el Sr. Gandia hirotniza i compara 
algunes actuacions i mesures preses per l'equip 
de govern amb disfressades, ja que com estàvem 
en setmana carnavalera pués ja de pas utilitza la 
festa per a fer el seu número,!Còmic trajic.¡
Vull recordar que en la legislatura anterior el 
Partit Popular va estar governant a Vinaròs amb 
majoria absoluta, i el Sr. Gandia ocupava un lloc 
de responsabilitat en l'equip de govern.
Bueno pués si hagesem hagut de disfressar les 
actuacions, mesures mal preses, autoritarisme, 
cacicades, ineficàcies i paraules que no eren 
més que disfresses del Sr. Gandia, i de l'equip de 

govern, segur que hagesem necessitat 4 vegades 
més de carnavals..
En el mateix article 'l Sr.Gandia també fa referència 
a què l'Ajuntament esta presidit per un equip 
de perdedors.Frase que el Partit Popular utilitza 
moltes vegades i en diferents temes segons li 
interessa.
Bueno pués si, és cert, no es pot negar que el Partit 
Popular en les passades eleccions municipals a 
Vinaròs va ser la força política més votada. Però 
tampoc es pot negar que de l'anterior legislatura 
amb majoria absoluta en l'actual han perdut més 
de 2000 vots i tres regidors. Si hi ha açò es volen 
dir equip de guanyadors,és com diu el refrany.”Mal 
de tontos remedio de muchos.”
Ademés amb una altra condició, encara que 
sense entrar en altres qüestions, inclús que 
siga de perdedors, segons els qualifica el PP i el 
Sr.Gandia, s' ha fet un equip de govern amb tres 
forces polítiques de diferents ideologies.I les 

dos restants forces polítiques que no han volgut 
formar part de l'equip de govern han recolzat 
amb el seu vot la invistidura de l' alcalde.
Després de vista la gestió de l'anterior legislatura 
del Partit Popular amb majoria absoluta, i en 
l'actual legislatura ha sigut la candidatura 
més votada.¿ Perquè cap partit polític amb 
representació municipal ha volgut pactar amb el 
PP.? Perquè no ha volgut ningú fer un equip de 
guanyadors.?
Després de vist el que hem vist en l'anterior 
legislatura, i sabent com actua la dreta, amb el 
Partit Popular no vol pactar ni el mateix diable.
I ja per a acabar el seu article el Sr.Gandia, es 
posa la disfressa del Déu salvador i amb el 
desvergonyiment que li caracteritza acaba amb la 
frase. ¿El problema.? Que los vinarocenses veran 
como todo aquello que se adelantó en la última 
legislatura esta camíno de retrocerse.” CHE QUE 
GRÀCIA.”

En quan fa a 
la neteja, els 

veïns tenim l’obligació de pagar impostos per 
tenir un poble net, així com col·laborar al màxim 
per mantenir-lo, mentre el deure dels  nostres 
governants és el de gestionar aquests diners 
per facilitar-nos el mitjans necessaris per que 
puguem col·laborar. De moment tenim manca 
de papereres i de contenidors per reciclar. 
Parlant de contenidors, en la costa nord i sud hi 
ha alguns, que per la seua ubicació, te jugues la 
pell per depositar la brossa. L’obligació de pagar 
la complim, el dret a tenir el poble net, no.  Ni el 
poble, ni el terme municipal, doncs a la partida 
capsades continuen dormint les terres negres del 
port, amb una sentència que obliga a netejar-ho 

però, que sapiguem nosaltres, sense que s’hage 
complit. Un altre punt negre del terme és l’antic 
abocador, que també caldria “sellar”, doncs 
cada vegada que plou, les aigües van filtrant 
els residus. Cal pensar la gran quantitat de pous 
d’aigua potable que son a la vora, entre ells el que 
subministra l’aigua que arriba al poble. No sabem 
qui està dormint, si l’abocador deixat de la ma de 
Deu i les terres negres citades o algun altre que 
se’n hauria d’ocupar.
I parlant de dormir que els pregunten als veïns 
del passeig, als de Jaume I, avinguda Tarragona, 
els Cossis, etc., etc., que quan tenen contaminació 
acústica, altrament dit SOROLL, els que poden 
desaparèixer marxen de casa i els que no poden 
marxar no poden dormir ni en taps a les orelles. 

Això en este 2016 es diu paga impostos i calla.
Ara fa pocs dies, es van ajuntar tots els Alcaldes 
dels pobles de més de 20.000 habitants de 
la província per demanar ajudes a la nostra 
magnànima Diputació. Ens sembla be, i millor 
que uneixen esta força per fer-la DESAPAREIXER, 
que en els milers d’euros que ens costen els sous 
dels que la gestionen es podrien fer moltes coses, 
com per exemple alliberar l’AP-7, fent-la gratuïta 
per a totos.
MIGJORN continuen tallant la N-340 tots els 
dijous. Us anunciem que pel proper dia 25 
canviarem d’ubicació el tall, SOLS PER AQUEST 
DIA (de moment) el farem al punt quilomètric 
1038.300, en direcció Vinaròs-València, després 
de la rodona d’entrada a Peníscola. 

Carnavals amb poder Cristina Cabedo i Laborda, Diputada per la província de Castelló

Quan l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, em va 
convidar als carnavals del seu poble, sabedor 
com és de la meua consciència feminista, em 
va dir que tot i que als carnavals podien haver 
elements sexistes era una festa important per 
als vinarossencs i vinarossenques, un espai on 
el poble s'unia per festejar conjuntament i, per 
això, hi vaig decidir assistir.
La meua sorpresa va vindre quan, el sentit que 
se li dóna als carnavals de descontrol front la 
quaresma va adoptar ple sentit també des de la 
perspectiva de les dones.
Em referisc al descontrol de la realitat dels cossos 
de les dones, imposant-se, alegres i joioses, a la 
cultura masclista de fer-nos sentir mal si no som 
altes, primes, tenim els pits grans, una cintureta 
de vespa i ni un gram de cel·lulitis. El descontrol 
de les dones que no es deixen dominar per 

estereotips que pretenen minvar la nostra 
autoestima.
I és que, en una societat on les dones som 
utilitzades com a reclam per a vendre cotxes, 
on els nostres cossos són quotidianament 
exposos com a objectes i on els assetjaments 
són normalitzats amb homes que no dubiten 
en dir-te (o xillar-te) frases al mig del carrer, les 
vinarossenques es van reapropiar d'aquesta 
costum de despullar-nos per desafiar les pautes 
que ens diuen que només les dones que encaixen 
en el 90-60-90 són sexis. O pitjor encara: que 
només les dones 90-60-90 tenen dret a sentir-se 
sexis.
A Vinarós les dones baixetes, altes, amb poc pit, 
amb molt de pit, amb molta o poca celulitis, 
grosses, no tan grosses o primetes com un 
fildaram, totes, ballaven fent honor al nom de 

carn-aval, mostrant les seues carns, i gaudint 
dels seus propis cossos, igual o més que aquelles 
que el sistema permet sentir-se sexis.
Caldria, ara passats uns dies des de les festes, 
recapacitar com de difícil és açò en una societat 
on no deixa empoderar-se a les dones més allà del 
seu cos amb situacions com acomiadaments per 
quedar-se embarassades o bretxes salarials d'un 
19%, i que quan les deixa empoderar-se a través 
dels cossos és única i exclusivament a aquelles 
que encaixen en els models estereotipats i 
només per fer gaudir la mirada masculina.
Per això volia donar-li l'enhorabona a les 
vinarossenques, les quals van imposar la realitat 
de la diversitat, preciosa, dels cossos de les dones 
i que van ballar per elles mateixes i pel seu goig. 
I també a l'alcalde Enric Pla, per fer-me descobrir 
aquestes empoderadores festes.



19

20 febrer de 2016

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Gla de mar

MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL ANY 2015 (IV)

És una especie de ‘caragolíllo’ que viu pegat a les 
roques batudes per les onades en construciones 
portuàries, objectes flotants, per fora del casc 
del fons dels barcos de fusta, de fibra de vidre o 
ferro i en el dors de tortugues. En castellà li diuen 
bellota de mar purpúrea i lapa de rayas, en francés 
balane commun i en anglés common barnacle. 
El seu nom científic de Balanus amphitrite. És un 
artrópode de la classe crustácea i de la subclasse 
cirrípeda. La seua dimensió és de quasi 3 cm. 
de diàmetre. Esta forma de pegellida-caragolet 
posseïx una closca simètrica, circular o a manera 
de con, que se subjecta al substrat per la discoïdal 
base porosa. Està recobert corporalment per una 
cuirassa o manto amb 6 plaques calcificades i 
articulades entre si, amb unes parets acostillaes 
verticals. L'obertura de tancament de dalt 
anomenada opercle està composta per dos parts 
que són mòbils. Quan les obri bé pot penetrar 
l'aigua i al mateix temps estendre uns apèndixs 
a mode de xarxa, per a atrapar partícules o 
plàncton que hi ha en suspensió en la mar. És de 
color blanquinós amb ratlles purpúries, marrons 
i blavoses. La seua longevitat ronda els 15 anys. 
És hermafrodita. Per a reproduir-se quan fa la 
funció de mascle, amb el seu llarguíssim penis 
fecunda a una femella que està al seu costat. Es 
donen casos solitaris d'autofecundació o d'emetre 
al corrent marí els productes sexuals perquè de 
sexe contrari s'ajunten. Ella pot covar diversos 
milers d'ous fertilitzats en el seu interior uns 
mesos. Després els solta per a eclosionar larves 
que formaran part del zooplàncton, en especial a 
la primavera i estiu. Després es fixen a un objecte 
amb fortes substàncies adhesives proporcionades 
per les seues antenes, per a anar creixent. Pot 
abundar molt i ser plaga. A més, a l'estar apegada 
en superfícies de l'obra viva de barcos, frena el 
lliscament del baixell pel mar. Les embarcacions 
trauen sovint a varadero per a ser netejats d'estos 
‘caragolíns’, ja que a la llarga corroïxen fins al 
plàstic. No té valor comercial.

AGUAS BATIDAS POR MISTRALES
Otra vez volvieron a soplar los aires, pero esta semana rolaron mas al noroeste. Se 
faenó a medias en las tres modalidades a causa de los vendavales. Las capturas en 
general resultaron flojas, pero las cotizaciones se mantuvieron al alza.
La pesca de arrastre ha sido la menos perjudicada por el mal tiempo marítimo y subastó a 
diario llagostí, lluç, miseria, moll, rap, peluda, cargol, maira, galera, móllera, caballa, seitó, 
sorell, sardina, canana, polp roquer y blanc y morralla.
El cerco se encontraba faenando entre Castellón y Valencia que soplaba menos viento. Y el 
jueves una traiña desembarcó 200 cajas de sardina (7kg/caja) y 200 de boquerón.
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras a principios un par de jornadas no se 
hicieron a la mar. El resto de días unas llevaron sipia. Varias palá, rom y escrita. Otras pagel, 
palometa y corvina. Y una vendió llagosta, llomantol, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa pilló dos jornadas llobarro, orá, sarg y congre.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado (VII)
La gran encuesta de la Unión Europea en sus países comunitarios desveló también la 
valoración sobre la importacia de la industria de la pesca en el desarrollo de la población, 
que un 71% de los entrevistados piensan afirmativamente, sin embargo el 29% contesta 
negativamente. 
Por naciones vemos que un 81,3% de los españoles creen que tiene un peso importante,  
como Italia con el 80,1% y Francia con el 81,5%. En cambio, las puntuaciones mas negativas 
fueron de los daneses con el 61,5% y los alemanes con el 60,2%.
El cuestionario igualmente incluía si los gobiernos deberían dar un mayor soporte a los 
pescadores y a la industria de la pesca, y el país que más cree que son necesarias mayores 
ayudas es Italia con el 92,6%, en España están en el 91,9% y Polonia al 91,5%. Los ciudadanos 
menos partidarios de apoyar el mundillo pesquero son Alemania, Holanda y Dinamarca sobre 
el 70%. 

PEIXOS  
Alatxa (Alacha)                               109.318 Kg.                              
Seitó (Boquerón)                             186.850
Melva (Canutera)                                  154 
Tonyina (Atún rojo)                            1.043
Maira (Mare del lluç)                          1.809
Escritas (Rayas)                                5.396
Totines, Mantes (Batoideos)                383
Besuc (Besugo)                                 5.247
Boga i xucla (Boga y Picarel)          27.548
Rallat (Bonito)                                    4.250
Burros (Gobios)                                 1.643
Llampuga (Dorado))                             400
Caballa (Verdel)                               14.915
Vetes (Cintas)                                    4.726
Congre (Congrio)                               9.187
Gall (Pez de San Pedro)                   2.945
Orá (Dorada)                                    30.109
Musoles (Escualos, Cazón)                  324              
Móllera (Faneca)                               8.053
Gallineta (Cabracho)                          2.748
Sorells (Jureles, Chicarros)              68.112
Esparrall (Raspallón )                        8.708                   

Palá (Lenguado)                                8.575
Sarg (Sargo)                                     4.690
Lliri (Anjova)                                      8.691
Llobarro (Lubina)                               1.522
Panagal (Bocanegra)                        1.242
Mabre (Herrera)                                3.542
Aranya (Vívora, Escorpión)               6.262                                             
Pagel (Breca)                                  78.677
Peluda (Solleta)                                5.807
Peix espasa (Emperador)                   572
Lluç (Pescadiila, Merluza)              84.473
Rap (Rape)                                     28.828
Aspet (Espetón)                               3.326
Rom empetxinat (Rodaballo)                90
Jurioles (Rubios)                              4.482
Moll (Salmonete)                            63.314
Morralla (Serranos, etc.)                25.491
Sardina                                          57.129
Mero (Cherna)                                    130
Letxa (Pez limón)                            2.224
Bacoreta (Sarda)                             5.058
Sorella (Jurel real)                         22.080
Bacaladilla                                    22.278

Llises (Mújols)                               42.846
Pagre (Pargo)                                   745
Bis (Estornino)                               4.079
Gatet (Pintarroja)                           1.144
Roncador (Roncón)                           605
Rata (Miracielo)                                 449
Palometa (Palometón)                       737
Tigre (Lenguado portugués)              320
Corva (Corvallo)                              1.083
Miseria (Gallo)                                 1.485
Peix de rei (Pejerrei)                          890
Mamona (Brótola de roca)                 600
Saboga (Alosa)                                  104
Dèntol (Dentón)                                  844
Chopa (Cántara)                                 763
Palomita (Palometa blanca)             5.636
Corvina (Reig)                                     351
Morruda (Sargo picudo)                        78
Vidrià (Mojarra)                                 1.787
Salpa (Salema)                                    646
Rom (Rombo, Rémol)                          400
Varis (Varios)                                        261                                                       _______
       Total    ..................                  998.205

CRUSTACIS  
Cranc (Cangrejo)                          1.373
Escamarlà, Garagan (Cigala)  1.174            
Llagostí (Langostino)                           8.912                      
Galera (Estomateido)                         32.278
Llagosta (Langosta)                             2.267
Gambes (Gambas)                                   78
Llomantol (Bogavante)                           255
                                               _____
Total      ...........................     46.736      
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)                      4.925
Sepió punxa (Choquito picudo)         2.375
Canana (Pota, Volador)                   10.794
Sèpia (Jibia)                                     18.219
Polp roquer (Pulpo roquero)            41.262
Polp blanc  (P. Blanco)                    20.352
Polpa (P. patudo)                                   64
Polp mesquer (P. almizclado)           2.191
Cargol (Caracol, Cañailla)                 2.519
                                                 _________
Total     ..............................102.701 
TOTAL EXTRACCIÓ…... 1,147.642

Atracament de bous a la llotja
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Els dies 13 i 14 de febrer es va disputar en la 
piscina de Castelló el VII Trofeu Jose Luís Ballester 
organitzat pel Club Natació Castalia Cs. amb una 
participació de 14 equips de tota la comunitat i un 
total de 373 nadadors de les categories alevins i 
benjamins.
El club Natació Vinaròs es va desplaçar amb un 
total de 23 nadadors 8 xics i 15 xiques tots ells amb 
molt bones actuacions en les diferents proves que 
nadaren, aconseguint un total de 8 medalles de les 
quals són 6 en la categoria aleví i 2 en la benjamí. 
Les medalles aconseguides en aleví són: Miquel 
Segarra en 400 m lliures, bronze en 4,50,86; Manel 
Ramírez en 200 m braça, plata en 2,59,88 i en 100 
braça, bronze en 1,22,40; Carla Bernial en 200 m 

papallona, plata en 2,45,57 i en 100 m papallona, 
bronze en 1,17,51; en el relleu aleví masculí de 
4x200 m lliures, van aconseguir fer medalla de 
bronze en 9,46,65. 
En la categoria de benjamí van ser: Daniela Muñoz 
en 100 m braça, plata en 1,38,05 i Andreu Jovani 
en 100 m braça, plata en 1,30,75. Els nadadors 
que van participar van ser:Natàlia Burriel, Ainhoa 
Canalda, Lucia Garcia, Lluna Bordes, Mar Garcia, 
Ainhoa Garcia, Sílvia Milian, Gemma Balaguer, 
Marta Balaguer, Iker Mas, Joan Chavarria, Santi 
Matamoros, Martí Forner, destacar els resultats 
de Ian Calvo en 200 papallona, va fer 3,10,60; 
Angels Ferrer en 200 m papallona, va fer 3.04,91; 
Aura Pérez en 200 m braça va fer 3,10,23; Ivonne 

Martínez en 100 papallona, va fer 1,39,58. La 
puntuacio total obtinguda per al Club Natació 
Vinaròs va ser de 429 punts i una cinquena posició, 
en el qual volem donar l'enhorabona a tots els 
nadadors per el resultat.

VII Trofeu Jose Luís Ballester amb un total de 8 medalles

El pasado sábado día 13, en 
las instalaciones deportivas 
Distrito 10 en Castellón, fueron 
homologados los profesores 
(técnicos colegiados) en 
Defensa Personal Policial a 
nivel nacional de la Delegación 
de Castellón Federación 
Valenciana de Lucha, por la 
Federación Española de Lucha.
Del club BUSHIDO VINAROS 
se desplazaron los profesores 
JAVIER DE LA ROSA y DIEGO 
MOLINA, para asistir a tal 
evento deportivo. Lo cual va en 

mejoría para la enseñanza de 
nuestro agentes de seguridad 
pública y privada.
Después de una charla por el 
presidente de la delegación 
Vicente Agramunt y el 
secretario Francisco Delgado, 
se pasó a inscribir a los 
profesores de Defensa Personal 
Policial en el registro nacional 
de la federación de lucha. El 
acto dio por clausurado con 
una comida de hermandad 
por parte de los profesores 
asistentes.

Homologación nacional profesores D.P.P.

 DIA: D IS S AB T E , 20 ,02 ,16 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE

9 ,3 0  –  1 1 ,0 0 PISTA SINTETICA CIRCUIT ESPORTIU ALEVÍ JORNADA MINI-OLIMPÍADES ESCOLARS
12,00   PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL CBM VINAROS – H.CASTELLONERA

15,30 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA BENJAMÍ CF VINARÒS FC “A” - FS BURRIANA “A”

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC. CB GIL COMES VINARÒS – NOU BASQUET ALBORAYA
12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC. CB GIL COMES VINARÒS – EB LLIRIA NEGRO

17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR MASC. CB GIL COMES VINARÒS – CEB LLIRIA
19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR B CB GIL COMES VINARÒS – CB CASTELLO “B”

17,00 GIMNÀS SANSE T.TAULA TERRES EBRE C.T.T.VINARÒS “C” - C.T.T. AMPOSTA “C”

D IA: D IU M E N GE , 21 ,02 ,16 P AV E L L Ó P OL IE S P OR T IU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTETICA BASQUET CADET MASC. CB GIL COMES VINARÒS NEGRO –CB ONDA
10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL FEM. CB GIL COMES VINARÒS – CB CASTELLÓN NEGRO
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. CB GIL COMES VINARÒS – C.B.F. PUERTO SAGUNTO A

17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR A CB GIL COMES VINARÒS – CEB LLIRIA “B”

DIA: D IS S AB T E , 20 ,02 ,16 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF – CD L'ALCORA A
12,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED B – VINAROS EFC B

16,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED B – CF ALCALA  B
16,15 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED A -  CF BENICARLO BF “D”
17,45 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF – CD L'ALCORA A

DIA: D IU M E N GE , 21 ,02 ,16 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINAROS CF A – ALQUERIES CF A

11,30 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC A – CF VILLAFRANCA

16,30 ESTADI FUTBOL SENIOR VINAROS CF – CF ALBUIXECH

D IA: D IS S AB T E , 20 ,02 ,16 C IU T AT  E S P OR T IV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC A – CD VALL D'ALBA
11,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC A – CD VALL D'ALBA

16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC C – CD ALMAZORA
16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ VINAROS EFC A – CE ROSSELL
17,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ VINAROS EFC A – CF VILLAFAMES
17,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC B – CF FUTUR DE CASTELLO B
18,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC B – CF AMPOSTA

D IA: D IU M E N GE , 21 ,02 ,16 C IU T AT  E S P OR T IV A
10,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC A – RAFALAFENA CF
10,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC A – AAVV RAFALAFENA CF A
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ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs Davima - Aigües de Vinaròs

El diumenge dia 14 de febrer en la localitat de 
la Vall D’Uixó , es va celebrar el Campionat Au-
tonòmic de Duatló individual per grups d’edats 
que també forma part del circuit de duatlons de 
la província de Castelló.
Malgrat estar acompanyats amb un molest 

vent i d’una temperatura elevada impròpia per 
aquestes dades, el Duatló de la Vall D’Uixó va 
reunir a un important grup de participants per 
disputar aquesta prova, en la qual havien de 
recórrer 5 quilòmetres a peu en el primer seg-
ment, 22 quilòmetres de ciclisme amb pas pel 

port de Xilxes, i finalment 2,5 quilòmetres a peu 
en el segon segment. El CEV Triatló Davima va 
finalitzar aquesta prova amb uns bons resultats.
Hem d’agrair tant als sponsors: 226ERS, Aigües 
de Vinaròs, Farmateca i a Davima com a tots els 
col·laboradors per la seua confiança.

lloc cognoms, nom cursa1 ciclisme cursa2 meta

44 Pascual, Andrés 0:18:38 0:35:14 0:10:07 1:05:43

124 Compes Martinez, Txetxu 0:19:52 0:38:51 0:11:01 1:11:49

125 Alcántara Moreno, Jorge 0:19:30 0:39:07 0:10:53 1:11:51

151 Aulet Hens, José María 0:20:37 0:38:58 0:11:49 1:14:15

153 Guimerà Callau, David 0:21:33 0:38:08 0:12:27 1:14:19

161 Miralles Moya, Abel 0:20:50 0:40:05 0:11:47 1:14:58

162 Cruz Galdón, Miguel Angel 0:20:50 0:40:05 0:11:51 1:15:01

164 González López, Juan Rafael 0:21:20 0:39:20 0:12:05 1:15:15

167 Pitarch, Pascual 0:20:33 0:40:01 0:13:03 1:16:11

172 Febrer Juan, Óscar 0:20:33 0:40:08 0:13:21 1:16:39

178 Flores Cervera, Ricardo 0:20:50 0:41:32 0:12:04 1:16:56

190 Monfort Aulet, Óscar 0:20:28 0:42:55 0:11:41 1:17:52

207 Gomez Fernandez, Juan José 0:20:49 0:45:29 0:12:04 1:20:49

233 Estevan de La Fuente, Gabriel 0:22:52 0:47:51 0:12:10 1:26:53

242 Rubio Gisbert, Anastasio 0:25:02 0:48:45 0:14:45 1:31:21Fotogrames

El  pasado domingo el Club Taekwondo ATENCIA 
se desplazó al Trofeo Promoción cadetes y Pre-
cadete Masculino y femenino de Cataluña , de los 
10 participantes 6 tuvieron podium
1-ORO  NADINE GOMEZ
2-PLATA  ALBA ATENCIA , JOSE JUAN FABREGAT
3- BRONCES   PATRICIA VILLAROYA ,NATALIA 
SANCHEZ , WASIM EL HADRIM.
A los competidores como   NEREA GASULLA 
,KEVIN ATENCIA ,ANDRES RICO ,ERIC ATENCIA 
felicitales y darles ánimos para seguir trabajando 
para  el próximo campeonato. Gracias a los coach 
LUPE BELTRAN ,ALEX ATENCIA ,FANNY SALES por 
ayudar  y a los Padre que siempre están ayudando 
a los chicos y al club .

Nadine Gómez, con tan solo 14 años, después de tres combates muy intensos y 
bonitos, se ha proclamado Campeona de Cataluña en el Trofeo Federación Catalana 
Absoluto de Taekwondo.

Nadine Gómez, oro en Taekwondo
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Rafa Marcos LA JORNADA

FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol
7 1

C. F. Alqueries     Vinaròs, C. F.  

Resultados
Benicasím
Alqueries
Alcora
Segorbe
Vall d'Uixó
Alcalà
Albuixech
Castellón "B"
Benicarló

0
7
0
1
0
3
1
5
1

Jornada 22
Almassora
VINARÒS
Club La Vall
Museros
Onda
Puzol
San Pedro
Cullera
Burriana

2
1
1
0
1
3
1
0
4

Jornada 23
Puzol
Onda
Burriana
Cullera
Almassora
Club La Vall
San Pedro
Museros
VINARÒS

21/02/2016
Vall d'Uixó
Segorbe
Alcalà
Benicarló
Alcora
Castellón "B"
Benicasím
Alqueries
Albuixech

Alqueries; Bort, Miró, Ahibar (Ferran 70’) Marco 
(Nebot 70’) Carratalá, José, Ros, Font de Mora 
(Segarra 63’) Palmer, Cabedo (Francisco 53’) y 
Fandós.
Vinaròs; Pepe, Ruiz, Adell, Dolz, Capdevila, Salvador, 
Fone, Wil, Tatán, Guillermo y Querol.
Goles; 1-0 m. 32 Font de Mora, 2-0 m. 47 Miró, 3-0 
m. 49 Font de Mora, 4-0 m. 53 Font de Mora,  5-0 m. 
58 Nebot, 6-0 m. 70 Segarra, 6-1 m. 75 Capdevila. 
Arbitró el colegiado de Castellón, Patxi Barreda 
Frasno. Ayudado en las bandas por los líniers Pablo 
García Archiles y Adrián Beltrán Ripollés.

Mostró cartulina amarilla a Miró por parte local y a 
Adell en dos ocasiones de los visitantes.
Se adelantó el encuentro al sábado en sesión 
vespertina, en el castellonense campo de la Ciudad 
Deportiva de Alquerias del Niño Perdido, donde se 
dieron cita sobre 200 espectadores. 
Pese a la diferencia en la clasificación, los jugadores 
albiazules salieron a plantar cara a los arlequinados, 
a base de luchar lo indecible y no dar un balón 
por perdido. De ésta forma lograron aguantar el 
resultado incial más de media hora, a pesar de 
que en las primeras de cambio el juez de turno 

les pitara un penalti en contra, pero el cancerbero 
langostinero les aguó la fiesta deteniendo la pena 
máxima. Pero luego, a falta de unos diez minutos 
para ir a los vestuarios, los propietarios del feudo 
nos endosaron un tanto. Así, que con la mínima en 
contra terminó éste buen y primer tiempo.
En la reanudación, en cambio, la gran presión 
en todo el terreno de juego ejercida por los 
alquerienses, no dieron opción físicamente a unos 
vinarocenses abatidos por lo que se les venía 
encima, y nos perforaron la portería media docena 
de veces más.

Campionat 
Provincial Juvenil, 
Junior i promesa
Dissabte 13 de febrer s'ha 
celebrat el Campionat 
Provincial Juvenil, Junior i 
promesa més de control, a les 
pistes d’atletisme del Gaetà 
Huguet de Castelló.
Els resultats han estat:
-Categoria Promesa: Campió 
provincial en 1500ml, Jordan 
Llorach Beltran amb 4'22''.
-Categoria Júnior: Campió 
provincial en salt amb perxa, 
Miki Carvajal Sorlí amb 
4,20m mmp. i mínima per al 

campionat d'Espanya Júnior a 
Sabadell.
-Categoria Juvenil masculí: en 
triple salt, Dani Daniel Adell 
Morilla amb 11,80m mmp 
en 5ª posició i Joan Arnau 
Beltran amb 11'70m mmp en 
6ª posició, en 60 ml, Daniel 
Adell 7''70 mmp i Juan Arnau 
8''14.
-Categoria Juvenil femení: 
Maite Serrat en triple salt amb 
9,75m mmp en 11ª posició i 
en 60 ml 9''11.
En el control van participar:
-Guille Carvajal Sorli en salt 
amb perxa 2'60m
-Gaspar Mateu tambe en 
perxa amb un salt de 4,60m
-En 1500ml, Hugo Monfort en 
4'09''01, Adrián Monfort en 
4'16''09.

VII 10K HdosO. GP Smart Autocas
El diumenge dia 14 febrer els 
nostres atletes es van desplaçar 
a Castelló a córrer el HdosO 
10K, en un dia ventós que va fer 
que la cursa fos una cosa dura 
al últim tram de la mateixa, de 
totes maneres els nostres atletes 
van fer unes bones marques.
Vicent Beltran Gondomar 
(00:36:04), Paco Balastegui 
Contreras (00:36:21), Juan 
Fco. Beltran "Kaiko" (00:39:19), 
Antonio Plaça Rodriguez 
(00:41:19), Alejandro Arroyo 
Escrig (00:44:04), Maria Jesus Bo 
Caballe (00:48:14), Javier Roman 
Car (00:48:06), Manel Català 
Esparducer (00:51:36), Laura 
Contreras Gomez 00:51: 45.

ATLETISME.  Club Esportiu

Padel Indoor Vinaròs participa 
en el circuito Padel Kids Tour
Este pasado Sábado 13 nuestro equipo de menores se estrenó en el primer torneo 
del circuito Mc Donald's Padel Kids Tour. La sede fué Tortosa (Padel Colors) donde 
conseguimos la primera victoria en categoría infantil con la pareja formada por Marc 
Maluenda y Javi Carretero. Habr una prueba mensual en varios padels de la zona 
Terres de l'Ebre i Vinaròs:  en total son 9 pruebas y un máster final, celebrándose la 
última prueba en Vinaròs.
Si tienes entre 9 y 17 años y te gustaría formar parte de nuestro equipo y participar en 
el Mc Donald's Padel Kids Tour, infórmate llamando al teléfono 964 860 900.

PADEL
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ESPORTS

Una jornada con muchas luces para el CD Vinaròs FS
En el fin de semana siguiente a la celebración de los Carnavales, el CD Vinaròs FS realizó 
dos grandes encuentros con resultados dispares. Mientras los benjamines plantaron cara 
–y de qué forma- al líder, el alevín, con su goleada, seguirá como primer clasificado en 
solitario con un partido menos.

Restaurante Aragones CD Vinaròs FS 2-4 L’Alcora FS ‘A’ (Benjamín)
Los pequeños de Antonio Vaca Moyano no lograron imponerse al primer clasificado de 
la categoría. Pese a que un doblete de Raul Aparici antes del descanso puso las cosas 
cuesta arriba, los locales reaccionaron y se acercaron al empate por medio de Leandro 
Marques.
Sin embargo, y tras varios minutos de acoso de los vinarocenses, Ivan Jordar volvió a 
distanciar a las suyos, que sentenciaron cerca del final para poner fin a las esperanzas 
que el tanto de Eric Sánchez devolvió a los benjamines de la entidad langostinera.

Sala de Fiestas el Papagayo CD Vinaròs FS 11-2 CFS Navarti (Alevín)
Seguidamente, el Pabellón Municipal de Vinaròs disfrutó de un nuevo triunfo del sólido 
líder de la categoría. Los jugadores de Juan Puchal impusieron su teórica superioridad 
desde el principio, con los tantos de Isaac Suescun y David Isaac Cueva, para marcharse 
al descanso con un contundente 4-1.
A la salida de vestuarios, los locales no bajaron el tono de juego y sentenciaron el duelo 
en los primeros diez minutos de la reanudación, con un triplete de Isaac Suescun. Hasta 
el pitido final, momentos de trámite en los que los vinarocenses ampliaron la ventaja 
hasta el 11-2 definitivo. Con esta victoria, los alevines del CD Vinaròs FS ya suman 36 
puntos, primeros en la tabla, con un partido menos respecto al FS Burriana ‘A’.

FUTBOL SALA.  Llangostí de Vinaròs F.S.

Fin de semana intenso para los equipos del club, 
ya que todos menos los más pequeños tuvieron 
partidos, la mayoría fuera de Vinaros.

SENIOR MASCULINO PREFERENTE 
ESPORTIU QUARTELL 74 – C.B GIL COMES VINARÒS 80 

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
C.B BENICARLO 70 – C.B GIL COMES VINARÒS 34
C.B ELIANA 85 – C.B GIL COMES VINARÒS 72

JUNIOR MASCULINO
BAIXENS- C.D BERENGUER DALMAU 68 – C.B GIL COMES 
VINARÒS 62 

CADETE FEMENINO 
C.B BETERA 49 – C.B GIL COMES VINAROS 47

CADETE MASCULINO 1º AÑO 
C.B PUCOL 30 – C.B GIL COMES VINAROS 29 

CADETE MASCULINO 2º AÑO 
C.B GIL COMES VINAROS 68 – E.B VILA-REAL 75

INFANTIL FEMENINO 
E.B LLIRIA 34 – C.B VINAROS SERVOL 48

INFANTIL MASCULINO 
C.B PUERTO SAGUNTO A 30 – C.B GIL COMES VINAROS 41

ALEVIN AMPOSTA 
C.B CANTAIRES 12 – C.B GIL COMES VINAROS 4 

ALEVIN FEDERACION 
C.B LA POBLA 67 – C.B GIL COMES VINAROS 46

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs

¡ Participa   

  y Gana !

Celebra

el día de Sant Jordi

EDITORIAL 
ANTINEA

con

ELS DIARIS
librería

 sorteamos
     más de 150    
                   libros

  GRATIS
* Con la compra de cualquier libro en la LIBRERIA ELS DIARIS,  desde el 20 de febrero hasta el 23 de abril 2016 a las 13h, 
recibirás un boleto para el sorteo más de 150  libros de Editorial Antinea que se sortearán el 23 de Abril Fiesta del Libro.
Consulta las condiciones del sorteo en la libreria ELS DIARIS.

*
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activitats culturals
DEL 19 AL 25 DE FEBRER 2016
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE REMEDIOS 
SEGARRA CUARTERO del 4 al 21 de febrer
De 18.00h a 21.00h de dimarts a diumenge
Auditori Municipal Tots els públics

DIVENDRES 19 DE FEBRER
INAUGURACIÓ Exposició VIATGE PEL MEU PAÍS" 
DE JOAN ANTONI VICENT 20.00h Fundació Caixa 
Vinaròs. C/ Socors Tots els públics Entrada lliure

DISSABTE 20 DE FEBRER
PRESENTACIÓ LLIBRE. 'EL ETERNO RETORNO' de 
Pau Varela. 11.30h Biblioteca Municipal Públic 
Adult
PRESENTACIÓ LLIBRE. 'COM UN RECORD 
D'INFANTESA' de Feliu Ventura. 19.30h
Espai Mariola Nos. Públic Adult

CURS. IMPOSTACIÓ DE LA VEU. Organitza Casal 
Jove
16.00h Sala d'actes de la Biblioteca Municipal
Cal inscripció prèvia Matrícula gratuïta

CURS. MONITOR/A DE TEMPS LLIURE. 
Organitza Casal Jove. 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 
21.00h
Casa de la Cultura Cals inscripció prèvia.
Matrícula 120€

DISSABTE 13 DE FEBRER
CURS 'IMPOSTACIÓ DE LA VEU'. Organitza 
Casal Jove. Sala d'Actes de la Biblioteca 
Municipal
De 16.00 a 20.00h Públic de 16 a 25 anys
Curs gratuït

DIJOUS 25 DE FEBRER
CURS. Manipulador d'Aliments. Organitza 
Casal Jove. Sala d'Actes de la Biblioteca 
Municipal
De 9.00 a 14.00h
Cal inscripció prèvia
Curs Gratuït

INAUGURACIÓ Exposició TRES SEGLES DE VIDA 
MILITAR A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ.
Fundació Caixa Vinaròs. Pl. Cardenal Tarancón
19.00h Tots els públics
Entrada Lliure

EXPOSICIONS A LA FUNDACIÓ CAIXA 
VINARÒS
Obert de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h. 
Entrada gratuïta. C. Socors, 64

• EXPOSICIÓ "ZEITHEIST" DE DAVID MARQUÉS del 
30 de gener al 6 de març de 2016.
Sala Sebastià Miralles

• EXPOSICIÓ "VIATGE PEL MEU PAÍS" DE JOAN 
ANTONI VICENT del 19 de febrer al 26
de març de 2016 . Sala d'Exposicions de la 
Fundació.

• "TRES SEGLES DE VIDA MILITAR A LA PROVÍNCIA 
DE CASTELLÓ" del 25 de febrer al 18 de març de 
2016. On: Pça. Cardenal Tarancón - Vinaròs
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Venta de entradas en 

y una hora antes en TAQUILLA el día del concierto

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

y  u n a  h o r a  a n t e s  e n  t a q u i l l a  e l  d í a  d e l  
c o n c i e r t o  

24 de Abril de 2016
a las 19h

VINARÒS
AUDITORIUM VENCESLAO AYGUALS D’IZCO

PHILHARMONIE
K  Ö  L  N

KAMMERMúsica clásica

KAMMERPHILHARMONIE KÖLN

VIVALDI
LAS CUATRO ESTACIONES

4 conciertos para violín, cuerda y bajo continuo

MOZART
Divertimento en Fa Mayor para Orquesta de Cuerdas KV 138

BORNE
»Fantasia de Carmen« para flauta y orquesta

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

MONTI
»Czardas« para violín y orquesta

Sergey Didorenko * Violín Ana Palacios * Flauta  

www.kammerphilharmonie-koeln.de

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

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pr
òx

im
am

en
t:
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rt
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a
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

Or
ga

ni
tz

a

Vinaròs
és turisme

SI COMPRES AQUÍ... 

BON
PROFIT!
V i n a r ò s

Compra als comerços adherits a 
la campanya i participaràs en el 

sorteig d’1 sopar/dinar,  
per a 2 persones, en cadascun dels 

restaurants participants en les 
següents jornades gastronòmiques:

JORNADES DE CUINA DE LA GALERA
Compres del 19 febrer al 5 març 

Sorteig: 8 de març

JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA
Compres del 29 abril al 28 maig 

Sorteig: 31 de maig

JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ
Compres del 15 juliol al 30 juliol 

Sorteig: 2 d’agost

JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER
Compres del 16 setembre a l’1 octubre 

Sorteig: 4 d’octubre

JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS
Compres del 28 octubre al 19 novembre 

Sorteig: 22 de novembre
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT

Tauler Municipal

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:

TIPOLOGIA LLOC M2 GRUP
PREU LICITACIÓ ANY PREU LICITACIÓ M2/

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.

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

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 4 de 
març de  2016

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-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

L'Ajuntament de Vinaròs per mitjà de la la Regidoria de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat i amb la gestió 
de L'Onada Serveis ofereix a la ciutadania el Servei 
de Transport Adaptat per PERSONES de QUALSEVOL 
EDAT amb DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA O 
DIFICULTAT DE MOBILITAT, de manera  contínua  o 
temporal, i sempre que les esmentades circumstàncies 
dificultin l'ús del transport públic col·lectiu.

REQUISITS:
- Estar empadronat a la Ciutat de Vinaròs
- Estar en possessió del certificat de minusvalidesa o 
informe mèdic acreditatiu de la dificultat de mobilitat
- Acreditació de la necessitat d'acudir al recurs per 
al qual se sol·licita el servei.
- No ser beneficiari d'ajudes directes o indirectes 
d'  altres  Administracions  Públiques per aquest 
concepte.

ELS INTERESSATS PODEN ADREÇAR-SE

Punt de recollida de la sol.licitud
Equipo Social Base del Ayuntamiento de 
Vinaròs
Pl. Sant Antoni, 19
Tlf: 964450075
Atención al público: de lunes a viernes de 08:00 
a 15:00
 punt de recollida, informació i entrega de la 
sol·licitud
Centro de dia Municipal de Vinaròs l'Onada
Avda Gil d'Atrocillo s/n
Tlf: 964867922
Atención al público: de lunes a viernes de 09:00 
a 13 y de 15:00 a 19:00
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2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

* Donativo íntegro de 1,20€ a Fundación Vall d’Hebron Institut de Recerca. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel. Servicio de SMS solidario operado per Altiria TIC y la Asociación Española de Fundraising, n. at. 
Cliente 902 00 28 98, Apartado de Correos 36059 – 28080 Madrid.

Didac tiene 4 años y una enfermedad

Gracias a la generosidad de personas como tú, la 
investigación ha conseguido acercarse a la cura de 
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

Tauler Municipal

EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Young Learners: Starters – 
Movers – Flyers: Dissabte 21 de 
Maig - (Termini matrícula fins el 
10 de Març).

Nivell FIRST (B2): Dissabte 14 de Maig - (Termini 
matrícula fins el 31 de Març).

Per més informació, poden visitar la pàgina web 
del centre:    www.divinaprovidenciavinaros.es .

Havent finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds per a la cessió 
d'ús dels horts solidaris municipals “Joan 
XXIII”, es posa en coneixement de tots 
els sol·licitants la data, hora i lloc per a 
la celebració de l'acte d'adjudicació de 
les parcel·les. 

Data: Dilluns 22 de febrer de 2016
Hora: 10:00 hores 
Lloc:  Auditori Municipal (Pl. Sant Agustí, 6)

ANUNCI

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es
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ESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

PUBLICITAT

SE OFRECEN 
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos 

reducidos durante
este nuevo curso escolar. 
¡ Precios muy económicos !

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

¡ Aprender Idiomas

te dará nuevas oportunidades 
!

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610



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 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
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): Diumenge: 11 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. Llibertat): 
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. Llibertat): 
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

20 Febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

21 Febrer SANZ c. Pont, 83

22 Febrer VALLS zona turística nord, 11

23 Febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

24 Febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

25 Febrer PITARCH c. del Pilar, 120

26 Febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15




