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Vinaròs aprova
oposar-se al Pla
Hidrològic de l'Ebre
Redacció

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs
corresponent al mes de febrer ha
aprovat una moció per manifestar al
Ministeri d'Agricultura, Alimentació
i Medi ambient la seva oposició al
Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre
aprovat pel Govern en funcions el
passat 8 de gener, i donar suport a
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
El punt va ser aprovat amb els vots
de tots els grups excepte el Partit
Popular, que va votar en contra.
Des d’Acord Ciutadà, partit que va
presentar la moció, el seu portaveu,
Lluis Batalla, va argumentar que
“estem convençuts que qualsevol
actuació que propicie la deterioració

del Delta de l'Ebre afecta a la seva
zona d'influència, i en esta zona es
troba Vinaròs”. Per a Batalla, “la pesca
a Vinaròs estaria ferida de mort de
posar-se en marxa aquest pla, i de res
valdrien llavors les lamentacions. El
primer pas per salvar la nostra pesca
és salvar el Delta”.
Compromís es va mostrar favorable
a la moció, argumentant Domènec
Fontanet que Vinaròs és part
implicada en aquest Pla Hidrològic,
que “no seria gens beneficiós per a
les nostres terres i que enfronta a
territoris”. També va mostrar la seva
oposició a aquest pla el PSPV local.
En paraules del seu portaveu Guillem

Alsina, “els cabals proposats pel PP són
excessius”. Per part de ‘Tots i totes som
Vinaròs’, Hugo Romero va assenyalar
que “aquest pla afavoreix a les grans
constructores i les grans corporacions
una vegada més, i si es duu a terme el
sector pesquer i turístic de Vinaròs es
veurà afectat”.
El PP es va mostrar contrari a
aquesta moció. “El seu contingut és
demagògic. El Ministeri va aconseguir
un consens i hi ha 5 comunitats
autònomes que rega l'Ebre que s'han
mostrat a favor d'aquest Pla, i per
descomptat les dessaladores s'ha
demostrat que no són la solució”, va
indicar el seu portaveu, Juan Amat.

Moció del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
El ple de febrer va aprovar per
unanimitat una moció en relació
a la commemoració del 8 de març
com a Dia Internacional de la Dona,
promovent esdeveniments dirigits
a reforçar el principi d'igualtat entre
dones i hòmens.
En este sentit es va acordar el
compromís de tots i totes en el
treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de les Institucions
que representem, començant per la
total incorporació de la dona en els
càrrecs de responsabilitat política
i social per a garantir una actuació
conjunta des de dins de les nostres
organitzacions.
També apostar per una solució
integral, per a l'eliminació definitiva
de la violència de gènere, tant a través

de la prevenció com de la lluita contra
la violència exercida cap a les dones,
i habilitar tots els instruments legals
pertinents per a la total eradicació
d'aquesta lacra social, així com la
creació de fòrums de participació on
s'aposte per una actuació conjunta
de les Institucions i la societat civil per
a concretar mesures d'actuació que
faciliten la coordinació d'actuacions.
La moció també considera que el
dret a la igualtat ha d'inculcar-se des
de la infància, sent aquesta l'única
forma d'aconseguir que en un futur
els hòmens i dones convisquen d'una
manera igualitària i solidària, per la
qual cosa és necessari potenciar la
coeducació en l'escola a través de tot
el nostre sistema educatiu.
També
s’assenyala
que
és

imprescindible que la dona compte
amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a
través de mesures positives des de
totes les Institucions, com són els
Plans d'Igualtat i en particular des de
les nostres Corporacions Locals per a
aconseguir una major conciliació amb
la vida familiar entre dones i hòmens.
L’últim punt de la moció apunta que els
Ajuntaments com a administracions
més pròximes a tots els ciutadans
i ciutadanes ens comprometem
a realitzar el màxim esforç per a
contribuir
al
desenvolupament
d'una forma pròxima i quotidiana,
de tots els plans i programes que
ens conduïsquen a l'enfortiment
d'una societat igualitària i sense
discriminacions.
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ACTUALITAT

Moció contra la corrupció

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat una moció contra la corrupció promoguda per la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies “arran dels casos de corrupció política que estan afectant
d'una manera molt negativa a la legitimitat de les nostres institucions”, davant dels quals, es demana “la
unitat del municipalisme valencià en contra de la corrupción”.
La proposta d'acord se centrava en exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per part
d'aquells que han comés el delicte i en demanar la retirada dels honors públics a les persones corruptes en
totes les seues modalitats. A més, també es proposa rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar en
contra en totes els àmbits de la vida pública.

Aprovada la revisió anual
de preus del contracte de
servei públic de neteja
viària i residus urbans
L’Ajuntament de Vinaròs va donar llum
verda en el ple ordinari de febrer a la
revisió de preus anual del contracte del
servei públic de neteja viària i del de
recollida de residus urbans. El regidor
d’Obres i Serveis, Guillem Alsina, va
explicar quant al contracte de neteja
viària que ara l’anualitat serà 0,575€
m2, amb la qual cosa en 2015-2016
es pagaran 736.629€, un estalvi per a
l’ajuntament de 24.837€.
Quant al contracte de residus urbans,
Alsina va informar que, depenent de la
quantitat de residus sòlids urbans, cartró
i plàstic i comparat amb el recollit l’any
anterior, el cost també pot suposar un
estalvi global de 27.500€.

Moció per incloure a Vinaròs en els POIS

Una altra moció aprovada amb els vots a favor de Tots i totes som Vinaròs, PSPV, Compromís, Acord Ciutadà i
PVI i el vot en contra del PP va ser la que exigia a la Diputació de Castelló que incloga a tots els municipis de
més de 20.000 habitants en els plans d'obres i serveis (POIS) que anualment convoca la institució provincial.
Des del PP, el regidor i diputat, Juan Bautista Juan, va argumentar el vot en contra indicant que Vinaròs es
pot també acollir al pla, al haver-se inclòs que aquests municipis ho poden sol·lciitar per fer algún projecte
als nuclis diseminats o pedanies del seu terme municipal. En aquest sentit, va posar com exemple les zones
turístiques nord i sud o les urbanitzacions de Vistabella i la ermita com a susceptibles de ser incloses.

Es modifiquen les normes de l'skatepark per les queixes rebudes
L'Ajuntament de Vinaròs ha
aprovat de forma provisional una
modificació del reglament d'ús
de les instal·lacions esportives
municipals a causa de les queixes
i suggeriments dels usuaris de
la pista del skatepark, arran del
recent canvi de normes d'ús
d'aquestes instal·lacions.
Va ser al novembre de 2015 quan
es van endurir aquestes normes
d'ús del recinte del skateparc, en
les quals es prohibia el seu ús com
a tobogans o elements de joc i els
menors de 14 anys tenien prohibit

l'accés al recinte, amb la finalitat
d'evitar situacions perilloses,
mentre que els menors amb edats
compreses entre els 14 i els 18 anys
podien accedir acompanyats per
un adult. A més, amb la finalitat
de regular l'accés al recinte i
evitar l'entrada de persones que
no es dediquessen a practicar
skate, tots els usuaris havien de
tramitar una autorització a les
oficines del Consell Municipal
d'Esports on se'ls expedia un
carnet que certificava que l'usuari
és coneixedor de les normes i

riscos de la instal·lació i, al mateix
temps, eximia de responsabilitat a
l'Ajuntament de Vinaròs pel seu ús.
La regidora d'Esports, Begoña
López, va assenyalar que des de
llavors hi ha hagut queixes i també
suggerències tant d'usuaris com
de pares i mares dels xiquets
que solien anar allí a jugar i que,
ara, amb la modificació que es
proposa, l'accés no serà ja tan
restrictiu per als usuaris.
El ple també va aprovar la
modificació dels estatuts del
Consell Municipal d'esports.

Vinaròs se suma a l'Estratègia Provincial d'Ocupació

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat la seva adhesió a
l'estratègia provincial per al foment de l'ocupació, l’emprendiment i la
Promoció Econòmica, que engloba tota la part formativa dirigida a aturats,
emprenedors i empresaris de la província.
La regidora d'Hisenda i Ocupació, María Cano, va explicar que es tracta
de tallers gratuïts de formació i assessorament d'aturats, emprenedors i
empresaris.

Mocions no aprovades

En el ple es van presentar altres
mocions a les quals no se'ls va
donar llum verda. Una de les més
àmpliament debatudes en el ple,
però que no va ser aprovada, va ser
la presentada pel PP amb l'objectiu
de declarar en municipi de Vinaròs
contrari a qualsevol procés
independentista que pretenga
privar del dret a decidir sobre el
mateix al conjunt dels espanyols.
Els populars van argumentar que
van presentar la moció a causa
d'unes declaracions de l'alcalde,
Enric Pla, en un mitjà digital, i en
les quals manifestava, respecte
al procès independentista català,
“partidari del dret a decidir” i que a
Vinaròs “existeix molta compressió
amb el procés polític obert a
Catalunya”. Tant Acord Ciutadà,
com Compromís, PSPV i Tots i totes
som Vinaròs es van mostrar a favor

del dret a decidir dels catalans i
van votar en contra de la moció.
L'alcalde va matisar que el PP havia
esbiaixat algunes de les seves
declaracions en esta entrevista,
en la qual també advertia que
s'aprofundirien les bretxes socials
i econòmiques amb les Terres
de l’Ebre i que era partidari del
dret a decidir en tots els sentits
però no independentista. Tampoc
va aprovar-se la urgència de les
mocions presentades per Acord
Ciutadà proposant la constitució
de la Regidoria de la Dona/ Igualtat
de Gènere, amb competències i
pressupost adequat i la constitució
del Consell de la Dona i que en
els plecs de contractació que es
realitzen des de l’Ajuntament i
les seves empreses dependents
s’incorporen clàusules socials i
mediambientals.

gafas mó
graduadas con
antirreflejante
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€

número uno en servicios ópticos
Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
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ACTUALITAT

El mercat municipal impulsa descomptes i una
interessant programació que renovarà cada mes
S'adjudicaran 2 parades de les 10 que faltaven per ocupar
Redacció

El mercat municipal ha presentat esta semana,
amb la col·laboració de la regidoria de Comerç, una
nova iniciativa per impulsar-lo i activar les vendes.
Esta iniciativa renovarà la seua programació
mensualment i està basada en d'una banda, en
descomptes, i per una altra en un atractiu grapat
d’actes per captar l'interès dels ciutadans. D'esta
manera, este mes de març el mercat municipal
oferirà descomptes del 20% en productes
seleccionats de diferents especialitats. De l'1 al 5 de
març els descomptes seran en peix i marisc, del 7 al
13 en fruites i verdures, del 14 al 18 en productes
varis i del 21 al 29 en carns i embotits.
Quant a la programació prevista per a març, s'inicia
el proper dia 5 amb una visita guiada al port i al
mercat, mentre que el divendres 11 de març a la

tarda s'oferiran tapes a 1,5€. Cuina saludable, un
nou ‘Tast del territori’ dedicat a la galera i sortejos
el dia del pare i d'una cistella de productes seran
unes altres de les iniciatives que tindran lloc aquest
mes en el recinte.
Parades
D'altra banda, l'Ajuntament de Vinaròs ha rebut
dues sol·licituds per ocupar dues parades de les
10 que s'oferien al mercat municipal, després
de concloure el termini la nova convocatòria de
licitació dels punts de venda buits que hi havia
en el recinte. El regidor de Comerç, Domènec
Fontanet, va matisar que en aquests moments
s'està realitzant el tràmit d'obertura de pliques
per part del consistori i que encara es desconeixen
les iniciatives comercials que realitzaran tots dos

interessats. Cal recordar que de les 10 parades
que falta per ocupar, sis d'elles són de productes
varis, dos de peix i marisc, una de carn i xarcuteria
i una altra de fruites i verdures. Fontanet va animar
a la gent que tingui en ment iniciar una iniciativa
empresarial contempli el mercat com una
oportunitat, destacant els seus preus assequibles i
va apuntar que des del govern municipal “es faran
els màxims esforços per impulsar el mercat”.

La Regidoria de Medi Ambient inicia el servei de recollida d’oli domèstic usat
La Regidoria de Medi Ambient ha posat en marxa el servei de recollida d'oli domèstic usat.
Actualment, la majoria d'oli vegetal
que generem a les nostres cuines
s'aboca a l'aigüera, a la tassa
del vàter o a les escombraries.
Aquest oli pot causar problemes
d'obturació de les canonades i
dificulta i encareix el procés de
depuració de les aigües residuals. A
més, l'oli abocat incontroladament
és un residu contaminant.
Recollida i aprofitament de l'oli vegetal
domèstic
Actualment, les noves tecnologies
permeten la transformació d'aquest
oli en biodièsel. El biodièsel és un
combustible per a motors dièsel
que té les mateixes propietats que
el gasoil convencional, però fet a
partir d'olis vegetals. El biodìèsel
4

té molts avantatges: contamina
menys que el gasoil tradicional
ja que es degrada de manera
totalment natural, i no emet CO2.
Com reciclar l'oli?
Amb l'ajuda de l'embut, que es
podrà recollir gratuïtament a la
Oficina de Turisme, només cal
recollir l'oli de fregir en una botella
de plàstic, intentant evitar al màxim
la presència d'impureses o restes
d'aliments.
Un cop està la botella plena, es
tanca i es diposita en qualsevol dels
contenidors de recollida d'oli que
hi ha distribuïts a la via pública. Els
contenidors es troben situats en les
següents ubicacions:
- Av.
Llibertat (front CEIP

Misericòrdia)
- Av. Tarragona (front CEIP Sant
Sebastià)
- Av. Leopold Querol (front CEIP
Jaume I)
- C. Iecla (front CEIP Manuel Foguet)
- Mercat municipal
El regidor de Medi Ambient,
Jordi Moliner, ha manifestat la
intenció d'ampliar el nombre de
contenidors per tal de facilitar al
màxim a la ciutadania el reciclatge
d'aquest residu. Així mateix, també
ha indicat que està prevista la
realització de xerrades informatives
en els centres escolars per a
sensibilitzar a l'alumnat sobre els
beneficis ambientals del reciclatge
de l'oli i com fer ús del servei.

5 març de 2016

ACTUALITAT

L'Ajuntament obre un procés de participació ciutadana
per conèixer les inquietuds sobre la costa del municipi
Redacció

Des de la Regidoria d'Ordenació del
Territori i Urbanisme, s'obri el procés
de participació ciutadana per tal de
conèixer les inquietuds dels ciutadans
respecte a la costa de Vinaròs.
El litoral és un espai crític d'alt valor
estratègic que es troba amenaçat per
processos d'ocupació urbanística de
transformació que poden menyscabar
la seva importància com a actiu crucial
del Territori.
Es pretén en aquest formulari de

participació, conèixer la percepció
dels ciutadans en quant al grau de
protecció dels sòls que conformen
el litoral del terme municipal de
Vinaròs.
Aquest procés participatiu s'inclou
dins del esborrany sobre el Pla
d'Acció per Protegir el litoral, que està
elaborant Conselleria, es tracta d'una
enquesta preliminar que s'inclourà
dins de l'informe que l'Ajuntament
de Vinaròs remetrà a la Conselleria.

El formulari es pot trobar a la web
municipal en l'apartat Destacats, en
aquest apartat també es pot trobar
un resum del Pla d'Acció Territorial
d'Infraestructura Verda del Litoral
i l'informe de serveis tècnics de

l'Ajuntament de Vinaròs que es
remetrà a la Conselleria junt amb els
resultats del formulari.
http://www.vinaros.es/templates/
ficha01.php?idsec=168&idkey=227&i
dpadre=26

Diumenge, nova edició de ‘Les botigues al carrer’
L'Associació de Comerciants
de Vinaròs ha preparat una
nova edició de ‘Les botigues al
carrer’ diumenge dia 6 de març,
que tancarà la temporada de
rebaixes d’hivern.
Un total de 40 establiments
sortiran al carrer en horari
de 9 a 20.30 hores de forma

ininterrompuda en ple centre
comercial de la localitat, des de
la plaça Parroquial fins a la plaça
del mercat.
La presidenta de l'associació,
Maria Angeles Pereda, va
informar que hi haurà una gran
varietat de productes al millor
preu i que es disposaran inflables

per a que els més menuts de la
familia també disfruten de la
jornada. De la seua banda, el
regidor de Comerç, Domènec
Fontanet, va fer una crida a tota
la gent de la comarca per a que
acudisca a esta cita comercial i
aprofite les ofertes que oferiran
els comerços de la localitat.

La cinquena edició de la Easter English compta amb 140 places
La Easter English, o Setmana en
anglès, organitzada per la regidoria
d'Educació de l'Ajuntament de
Vinaròs ha previst en la seva cinquena
edició un total de 140 places, encara
que ampliables segons la demanda,
per a alumnes d'infantil i primària. La
iniciativa es desenvoluparà els dies
29,30, 31 de març i l'1 i 4 d'abril al
col·legi de la Misericòrdia i en horari
de 8.45 a 13.30 hores.

Totes les activitats, classes i tallers
que es realitzin s'impartiran en
anglès, de manera pràctica i lúdica,
potenciant el desenvolupament
oral, amb classes participatives
amb diferents ritmes i activitats per
potenciar al màxim l'aprenentatge.
La inscripció pot formalitzar-se del 7
al 14 de març a la primera planta de
la biblioteca municipal i el preu és de
12 euros per alumne.

La regidora d'Educació, Begoña
López, va assenyalar que l'objectiu és
que els xiquets i xiquetes “aprenguen
i reforcen els seus coneixements
de la llengua anglesa mentre es
diverteixen amb les activitats
programades al mateix temps que
es facilita la conciliació de la vida
laboral i familiar durant un període
de vacances escolars en què molts
pares i mares estan ja treballant”.

Presentada la programació per al Dia de la Dona
Les regidories d’Educació i Política
social i Igualtat han presentat esta
setmana els actes programats per a
commemorar el Dia de la Dona.
La programació s’inicia un dia abans,
el 7 de març, amb la inauguració
d’una exposició fotográfica de la
Fundació Isonomia que duu per títol
‘Enginyera, perquè no?’, i que té com
a objectiu sensibilitzar i familiaritzar
les dones amb estes sortides laborals
i reflexionar sobre la necessitat de

canviar els papers socials d’homes i
dones per construir una societat més
equilibrada i justa. Posteriorment, i
també hi haurà la presentació del llibre
de Pilar Bellés, ‘La sombra’, amb una
conferencia posterior que duu per títol
‘Què busquen les dones en la relació
de parella’.
El dia 8 de març es projectarà la
pel·lícula ‘La bicicleta verde’ de Haifaa
al Mansour a la biblioteca municipal a
les 18.30 hores.

Educació presenta una guia
d’activitats anual

La regidora d’Educació, Begoña López, ha presentat
la guia d’activitats ‘Aprenem 2016’, amb una
programació anual que es desenvoluparà des
d’aquest mes de març fins al març del proper any.
Entre una extensa programació, la guia ofereix
activitats novedoses com la denominada ‘Aprenem
tradicions i cultura’, que comptarà amb la
col·laboració d’associacions del poble, com ara Les
Camaraes, Nanos i gegants o la colla de dolçaina
i tabal o dimonis de Vinaròs, que realitzaran als
diferents col·legis tallers, exhibicions i relats.

JOSÉ Mª SÁNCHEZ
HERRERO

Informática

964.827.048 - 675.702.310
vinabytesinformaticavinaros@gmail.com

Calidad,
experiencia
y satisfacción
a tu alcance.

AV. LIBERTAD, 16 BAJO - VINARÒS
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ACTUALITAT

El PP asegura que el equipo de gobierno
“regaló” zona azul a la empresa concesionaria
Amat señala que un decreto de alcaldía detalla que la propia empresa cifró en agosto de 2015 las
pérdidas de plazas de aparcamiento en menos de un 20%, por lo que no tenía que ser compensada
Redacción

El PP de Vinaròs ha denunciado que el equipo de
gobierno decidió ampliar la zona azul a la empresa
concesionaria sin que estuviera obligado a ello, ya
que la pérdida del número de plazas no superó el
límite del 20% establecido por contrato. El portavoz
del partido, Juan Amat, se basó en un reciente
decreto de alcaldía -que destacó que no ha sido
publicado en la web del Ayuntamiento-, para
realizar esta afirmación y asegurar que el primer
edil, Enric Pla, “mintió cuando dijo que la empresa
concesionaria había perdido más del 20% de plazas
de aparcamiento y que por contrato se la tenía que
compensar”. En este decreto, firmado el pasado 10 de
febrero, Amat explicó que se realiza una relación de
lo acontecido en este tema, y se detalla que en fecha
7 de agosto de 2015, la empresa Pavapark presentó
un escrito en el que alegó una pérdida de plazas de
aparcamiento del 37% respecto a las que tenía al

inicio del contrato. “Tan sólo tres días después, el 10
de agosto, el Ayuntamiento realizó una propuesta de
modificación para regularizar esta situación”, explicó
Amat. Pero el 20 de agosto, la concesionaria presentó
otro escrito al consistorio indicando que había un
error en el documento anterior y que el número
real de plazas perdidas era del 19,31%. “Por lo tanto,
queda demostrado que no se excedió el 20% de
pérdidas de plazas, límite que establece el contrato,
y el equipo de gobierno no tenía que compensar
nada, pero aun así lo hicieron, ampliaron la zona azul
a calles como Santa Magdalena y Arcipreste Bono, y
mintieron a todos los ciudadanos”, señaló Amat.
El portavoz popular explicó que el PP estando en el
gobierno, obligado por la situación económica, tuvo
que revisar los servicios que se prestaban, entre ellos
la zona azul, que era deficitaria para el consistorio, ya
que los ciudadanos pagaban por aparcar y a final de

año, el ayuntamiento abonaba 20.000€ adicionales.
“Corregimos esta anomalía a través de un nuevo
contrato que garantizaba unos ingresos anuales al
ayuntamiento, todo ello siendo la de Vinaròs la
zona azul más barata de la provincia”, dijo Amat.
La decisión del PP causó polémica y, destacó
Amat, “los partidos que ahora forman el gobierno
municipal, dijeron que reducirían la zona azul y
recuperarían la media hora gratuita. Sin embargo,
cuando accedieron al gobierno, ampliaron la
zona azul a calles que antes no había, como Santa
Magdalena o Arcipreste Bono”, subrayó. El equipo
de gobierno justificó entonces esta decisión
indicando que lo hacían de forma obligada
porque la empresa concesionaria había perdido
más de un 20% de plazas y que tenían que
compensarla por el contrato que había firmado el
gobierno del PP.

El “si” s’imposa entre la militància del PSPV Vinaròs
Dels vots emesos a Vinaròs, el 81,5% han estat favorables
Redacció

Un 65% del cens de la militància del PSPVVinaròs, ha participat en la consulta que el
Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez, ha
impulsat per a validar la seva política de pactes
per a la investidura.
A la pregunta "El PSOE ha alcanzado y propuesto
acuerdos con distintas fuerzas políticas para
apoyar la investidura de Pedro Sánchez a

la presidencia del Gobierno. ¿Respaldas
estos acuerdos para conformar un gobierno
progresista y reformista?", dels vots emesos pels
54 militants de Vinaròs que han participat en la
consulta, 44 han estat per al SI, 9 per al NO i 1 en
BLANC.
El Secretari General de l’agrupació local,
Jordi Romeu, ha destacat la participació de la

militància i el bon ambient que s’ha viscut durant
tota la jornada a la seu del Partit Socialista de
Vinaròs i, recordava que “feia molt de temps que
demanàvem que el partit ens deixes l’opció de
decidir directament sobre les grans qüestions, i
hem demostrat que els socialistes vinarossencs
tenim moltes ganes d’aportar el nostre gra
d’arena al dia a dia de la vida política”.

Acord Ciutadà proposarà anular la valoració cadastral de construccions agràries en sol rústic
Acord Ciutadà ha informat que presentarà al
plenari de març una moció sobre l'anul.lació de la
valoració cadastral de construccions agràries en
sol rústic imposada pel govern de l'estat espanyol.
La coalició argumenta que el 2016, a Vinaròs, el
Ministeri de Hisenda farà servir directament el
sistema de valors modulars urbans en el conjunt
de construccions indispensables per l'activitat
agrícola, ramadera i forestal,i equiparant el valor
d'aquestes construccions agràries a les urbanes.
“Es donen sobrevaloracions de tres a sis vegades
el seu valor de reposició,tenint en compte que el
valor de reposició és el màxim que es pot tenir
en el Cadastre, i l'aplicació de les noves mesures
comportaran un augment molt significatiu en la

valoració de les finques i propietats,que poden
suposar un increment de l'impost actual del 300%
al 600%, segons denuncien”, assenyala el portaveu
d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla.
Per a Batalla “estem davant d'un nou abús
recaptatori de l'Estat, perquè aquestes
sobrevaloracions comporten efectes sobre un
conjunt d'impostos, com en el pagament anual
de l'IBI de naturalesa rústica, en els impostos
que graven les transmissions patrimonials,ja
que devalua significativament les bonificacions
establertes a la legislació estatal i valenciana en
favor dels titulars de les Explotacions Agràries
Prioritàries, i també afecta al límit patrimonial per
a la concessió de beques universitàries”.

També considera Acord Ciutadà que esta “és una
mesura que no ajudarà a la incorporació de nous
agricultors al sector. A més, les sobrevaloracions
sobre les finques i les construccions es podran
arribar a reclamar amb recàrrec per als darrers
quatre anys. Per últim, l'augment que patirà la
valoració del patrimoni familiar, generarà molts
problemes per a les famílies que tinguen fills
estudiants i vulguen demanar qualsevol tipus de
beca o ajuda”.
Des d' Acord Ciutadà de Vinaròs consideren
que, malgrat aquesta mesura recaptatòria
proporcionarà més ingressos a l'Ajuntament,
el sistema de valoració cadastral del Ministeri
d'Hisenda “és arbitrari, injust i confiscatori".

Reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya per exigir la gratuïtat de l'AP-7
Dijous de la setmana passada les associacions
veïnals van tornar a fer un tall reivindicatiu a la N-340
per una AP-7 gratuïta. A més, una representació
dels 3 talls, tots membres d’associacions de veïns,
es van reunir amb la Presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell i, posteriorment, amb el
President de Catalunya, Carles Puigdemont.
Un membre d’aquesta delegació ha estat el
representant del tall de Vinaròs, donant significat
a la transversalitat del moviment i la unitat en la
demanda de territoris diferents. A la reunió, segons
s'ha informat des de l'associació de veïns Migjorn,
es va comunicar "que som veïns de zones excloses
per perifèriques de totes dues administracions i que
6

clamem per una vertebració real del territori i que
amb la demanda de la gratuïtat de l’AP-7 llancem
un crit d’atenció vers els nostre territori". Es va
apuntar com a primer problema a solucionar la gran
quantitat d’accidents que comporta el quantiós
volum de trànsit que pateix la N-340.
Tot rebent per part de la Presidenta Sra. Carme
Forcadell el seu reconeixement a la tasca realitzada,
els va emplaçar a una reunió amb tots els grups del
Parlament Català. La diferència de posicions amb
el Govern va quedar palesa en la reunió posterior
amb el president Puigdemont, doncs, assenyala
Migjorn "defensa les bonificacions als vehicles
pesats com s’ha fet a Girona adduint que s’han

reduït els accidents a l’N-II". Migjorn considera que
això "representa el mantenir els beneficis per a la
concessionària, quan a hores d’ara ja s’hauria d’haver
acabat la concessió". Migjorn també ha informat que
s'ha demanat cita amb el President Ximo Puig i amb
el President del Parlament Valencià Enric Morera.
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Cocemfe Maestrat enumera las deficiencias de accesibilidad
de las obras de la plaza del convento
Redacción

La Asociación de Personas
con
Discapacidad
Cocemfe
Maestrat ha realizado un informe
desfavorable en materia de
accesibilidad de las obras de
remodelación de la plaza del
convento de Sant Francesc y ha
solicitado que se subsanen todas
las deficiencias detectadas. Cabe
recordar que el Ayuntamiento no
ha recepcionado aun la obra, que
sigue sin estar abierta al público.
Cocemfe Maestrat asegura que
en esta plaza “no se garantiza
la accesibilidad de todas las
personas”, citando entre los
defectos y barreras físicas con
las que se encuentran que “las
maderas del suelo están mal
colocadas, sobresalen de su sitio”,

y proponiendo “que se retiren y que
pongan gravilla de color o cemento
para rellenar los agujeros por toda
la zona de las piedras”. También
indican desde la asociación que
“el bordillo junto a la rampa
para acceder al parque tiene
un agujero en el medio, lo que
impide acceder adecuadamente
al recinto”, y que la rampa
colocada por el Ayuntamiento de
Vinaròs no está a cota cero. Además,
consideran que las papeleras y los
carteles informativos no están bien
ubicadas al hallarse instaladas en
medio del césped, y por lo tanto,
fuera del alcance de una persona
con diversidad funcional. Otra de
las deficiencias es que “los bordes
del parque entre la acera y el césped

están a mucha altura con el peligro
de que cualquier persona pueda
tropezar y lesionarse” y que “hay
zonas a las que no se puede acceder
porque hay escaleras y no hay
ninguna rampa”.

Desde Cocemfe Maestrat también
se ha pedido que se vuelvan a
pintar cerca de la plaza los cinco
estacionamientos para personas
con movilidad reducida que había
antes de las obras.

Concentració el Dia de la Dona Treballadora a la plaça 1 de Maig
Acord
Ciutadà
ha
convocat esta setmana a la
participació en el Dia de la
Dona treballadora, que se
celebra el 8 de març, en la
concentració programada
per este dia a la plaça 1 de
Maig, a les 11 del matí .
Angel Granja, d’Esquerra
Unida, va recordar l’esperit
reivindicatiu d’esta data
i va recordar que el 3 de
març de 1976 va tindre lloc
l’anomenada massacre de

Vitòria, en la que durant una
jornada de vaga, la policia
armada va llançar gasos
lacrimògens per desallotjar
els treballadors que estaven
reunits en assemblea a
l'Església de Sant Francesc
d'Assís,
i
va
disparar
contra els que sortien de
l'església. Una actuació
policial que va acabar amb
5 treballadors morts i 150
ferits de bala. També es va
recordar que la celebració

d’este dia s’atribueix a la
commemoració de l’incendi
d’una fàbrica tèxtil de Nova
York el 8 de març de 1857, i
que l’any 1908, també a Nova
York, les obreres de la Cotton
s’havien declarat en vaga
per les condicions de treball
insuportables que patien i
havien ocupat la fàbrica. El
propietari les va tancar i va
calar-hi foc; van morir les 129
treballadores que hi havia
dins.

Curs de bones pràctiques agràries
per als adjudicataris d'Horts urbans

L'Ajuntament de Vinaròs promou la celebració d'uns curs d'Agricultura
ecològica en horts urbans dirigit als actuals adjudicataris dels horts que
l'Ajuntament manté habilitats en dos parcel·les municipals.
La finalitat del curs és facilitar als adjudicataris els coneixements necessaris
per a conrear l'hort amb criteris d'agricultura ecològica.
El curs tindrà lloc:
Data: Dilluns 14 de març de 2016
Hora: de 11:00 a 14:00 hores
Lloc: Sala d'actes del VINALAB (C.Galícia núm. 12)

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

y por 20€ más
puedes tener una
graduada para el Sol

Desde

197

€

número uno en servicios ópticos
Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
Vinaròs
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El colegio de la Misericordia,
pionero en estrenar una aplicación
de teléfono móvil para mejorar la
comunicación entre escuela y familia
Será el primer centro educativo en disponer de una
herramienta de estas características
Redacción

El Colegio Misericordia de Vinaròs
será el primer centro educativo de
la provincia que pondrá en marcha
una aplicación de teléfono móvil
para madres, padres y profesorado
que promete ser muy útil. Con la
aplicación MISE APP, los padres
que la descarguen recibirán
en su teléfono móvil todas las
notificaciones enviadas por la
escuela. Un cambio de horario, la
fecha de una excursión o de los
exámenes…cualquier información
de interés podrá ser recibida si se
dispone de ella.
Con esta aplicación, que ha sido
desarrollada por Miquel Albesa
y Noel de Martín, se pretende
crear una potente herramienta
de comunicación entre escuela
y familia, pero sólo en una
dirección, es decir, la escuela
enviará notificaciones a las familias,
que estarán informadas en todo
momento tanto de las actividades,
normas y noticias de la escuela a
la que van sus hijos, como también
cada maestro podrá comunicar
a la familia las incidencias o las
felicitaciones que desee a los padres
y madres de sus alumnos.
Y es que la aplicación permite desde
dirigirse de forma individual a la
familia de un alumno en concreto,
realizar notificaciones por clases o
información relevante para todo el
centro educativo en general.
El director del centro, Daniel
Martí, explicó que se planteó esta
posibilidad durante la realización
de un proyecto de innovación
en la escuela relacionado con las
tablets, y planteando el profesorado
a los técnicos que acudieron lo
interesante que sería desarrollar
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una aplicación de este tipo, dado el
mal uso que a veces se hace de los
grupos de whatsapp en los centros
escolares. “A veces, en situaciones
de malestar o en malentendidos,
podemos
hacer
comentarios
desafortunados, que si además
quedan escritos y perduran en el
tiempo pueden ocasionar conflictos.
Cuando menos, estos elementos
tecnológicos nos ayudan a mejorar
y son una buena herramienta de
comunicación”, indicó Martí.
Martí explicó que la aplicación
entrará
en
funcionamiento
la próxima semana y que
“primeramente se realizó una
planificación del tipo de aplicación
que quería la escuela, y después de
varias reuniones con las personas
que programan, salió un prototipo,
que se ha sido probado y funciona
perfectamente”. Martí también
señaló que los maestros del centro
han participado en esta fase beta
y después de corregir todo aquello
que no les pareció eficiente, la
aplicación ya está lista para estrenar.
Las familias del centro podrán
descargarse MISE APP a través del
Google Play, de forma gratuita.
La
aplicación,
que
será
próximamente
presentada
a
familias y alumnos, será también
un complemento ideal a las notas
en papel con información del
colegio que entregan los niños a
las familias y que, en ocasiones,
suelen perderse sin ser leídos por
los padres. “La mayoría de padres
tienen un Smartphone, y con esta
aplicación será mucho más cómodo
mirar las notificaciones, que pueden
revisarse en cualquier momento”,
concluye Martí.

CEIP MISERICÒRDIA:
ESTRENEM MISEAPP

Per Daniel Martí

Ja són diversos els articles i notícies que hem llegit molts sobre
el mal ús dels WhatsApp als centres escolars. De vegades, en
situacions de malestar o en malentesos, podem fer comentaris
desafortunats, que si a més a més queden escrit i perduren
en el temps poden ocasionar conflictes. Si més no, aquests
elements tecnològics ens ajuden a millorar i són una bona eina
de comunicació.
El Ceip Misericòrdia de Vinaròs, després d’una reflexió sobre
aquests temes i dins d’un projecte d’innovació educativa que es
duu a terme ha treballat per l’elaboració d’una APP de la nostra
escola.
Amb aquesta aplicació, es pretén crear una potent eina de
comunicació entre escola i família, però només en una direcció,
és a dir, l’escola enviarà notificacions i notícies a les famílies, les
quals estaran informades en tot moment tant de les activitats ,
normes i notícies de l’escola a la que van els seus fills, com també
cada mestre podrà comunicar a la família les incidències o les
felicitacions que desitja als pares i mares dels seus alumnes.
Primerament, es va fer una planificació del tipus d’APP que
volia l’escola, després de diverses reunions amb les persones
que programen, va sortir un prototip, que s’ha estat provant a
l’escola. Els mestres del centre han participat en aquesta fase
beta i després de corregir tot allò que no ens ha semblat eficient,
l’aplicació ja està per estrenar.
Les famílies del nostre centre podran descarregar-se l’APP DE
LA MISE, a través del Google Play, de forma gratuïta, s’hauran
de registrar amb el NIA de l’alumne i ja només caldrà esperar els
comunicats dels mestres.
L’App de moment només està operativa per a Android, però
estem treballant en la versió per a IOS.

fotonotícies

5 març de 2016

El Grup de Pastisseria de Vinaròs amb la col.laboracio de l'Ajuntament va fer el
sorteig entre els compradors del dia de Sant Valenti d'un Dinar-Sopar Romàntic
per 2 persones en un Restaurant de la ciutat.
L' afortunada va ser NURIA CADADO CASTELLNOU, qui en la seva parella va
recollir el premi de la mà del Grup i el regidor de Comerç

Carnaval entre amics 'Quintos' Xert

Xert, al pregó de Castelló

La pequeña Alma Ángela con sus amig
os disfrutando de los
últimos coletazos carnavaleros

El sábado 27 se inauguró la Peluquer

ía CLIPS. ¡Enhorabuena!
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Diàlegs prematrimonials Curs 2015-2016

Aquesta setmana , del 22 al 26 de Febrer ,
es va fer el segon curset prematrimonial
d’aquest curs, van participar cinc parelles :
David i Noemi i Ivan i Lucia de Cálig , i Rubèn
i Olga , Frederic i Mari i Rubèn i Silvia de
Vinaròs
Tots , acompanyats pels monitors , van
reflexionar sobre diferents aspectes de la
vida matrimonial en quatre sessions; i un
altra sessió va estar dedicada per part del

Mossèn al matrimoni com a sagrament i a la
celebració.
La valoració va ser molt positiva per part
dels participants per que els ha ajudat a
reflexionar i madurar la seva decisió
La darrera nit vam compartir unes pastes
de Cálig i de Vinaròs i una copeta de cava i
es van desitjar el millor per a els seus futurs
matrimonis.
Felicitats a tots els “novios”

Centro municipal de la 3ª edad

Se convoca a todos los socios a la asamblea
general ordinaria que tendrá lugar el jueves
17 de marzo a las 17 horas en los salones del
local social, en primera convocatoria, y a las
17.30 horas en segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día.
1. Lectura y aprobación si procede, del acta
anterior
2. Estado de cuentas
3. Renovación reglamentaria de la junta

L'alegria allarga la vida
Una dona bella agrada als ulls, una
dona bona agrada al cor, la primera
és una joia i l’altra un tresor
La dona no ha de dependre de la
protecció de l’ home, sinó que ha
d’aprendre a protegir-se ella sola
La dona que pot crear la seua
propia feina és la dona que
guanyarà fama i fortuna
Qualsevol dona intel·ligent que
llegeix el contracte de matrimoni
i després es casa, mereix totes les
conseqüències
Amb les dones i amb la mar , s`ha
de saber navegar

directiva
4. Actividades a celebrar en el centro
5. Ruegos y preguntas
Nota: En la renovación reglamentaria de
la junta directiva disponen de 15 días para
prsentar candidatura
Vinaròs, 25 febrero de 2016
La junta
Al finalizar la reunión, el centro invita a cada
socio a una degustación

per Julián Zaragozá

Dona de tres marits treu els sentits
El qui amb la dona es baralla corre
el perill de dormir a la palla
Per l’home enamorat no hi ha dona
lletja
Temps, vent, dones o fortuna,
donen voltes com la lluna
L’home quan vol i la dona quan pot
Mentres els homes expliquen
aventures que mai han tingut, les
dones tenen aventures que mai
explicaran
Tota dona mereix un petó per
despertar, una abraçada per
aixecar-se,i un t’estimo per

continuar
estimant
Les dones son com les ombres, no
es poden atrapar mai però tampoc
es pot fugir d’elles
La dona que no te sort amb els
homes, no sap realment la sort
que te

Quan
un home busca la dona perfecta,
la culpa es de Playboy. Quan una
dona espera l’home perfecte, la
culpa es de Disney
A les dones hi ha que donar-lis
amor, no excuses

RESUM CLIMATOLÒGIC FEBRER 2016 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima

12,4
3,3
27,1

-17
13

Hora
-8:30
16:00

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Pluja
l/m2

Dia

Hora

4,1
19,8
11,9

11
11
--

-14:00
--

Mitjana
Màxima

Km/h

Vent
Dia Hora

2,5
64,4

-29

-15:45

Direcc.
dominant
O
NO

Realment estem començant un any càlid. Aquest febrer ha estat 2 ºC mes calorós que febrer de 2015,(el dia 13 va haver-hi una temperatura de 27,1 ºC), i si
recordem el gener passat també va pujar 1,7 ºC, si tenim en compte que normalment el mateix mes d'un any a un altre la variació solen ser desenes a dalt o a
baix, i en aquest cas parlem de graus, per això l'afirmació del principi.
El relacionat amb la pluja, estem mes o menys com l'any passat, per dir veritat un 0,59 % mes, aquest mes ha plogut un 66,38 % menys que la mitjana dels mesos
de febrer.
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Laia Policarpo, entre les 10 millors del
IV Premi Promeses Le Cordon Bleu

SÁBADO
19 de Marzo

DIA DEL PADRE
L'alumna del CIPFP Benicarló, Laia Policarpo, ha estat seleccionada entre
els 10 millors que aniran a la final del IV Premi Promeses organitzat per la
prestigiosa escola d'alta cuina Le Cordon Bleu.
La gran final se celebrarà el 14 d'abril a Le Cordon Bleu Madrid, on els 10
finalistes entre els quals es troba Laia, hauran d'elaborar les seues receptes
on seran avaluades les tècniques emprades en la preparació, l'originalitat,
el sabor, la presentació i l'exposició del plat preparat. El jurat estarà integrat
per xefs professors de Le Cordon Bleu Madrid i per cuiners de prestigi
invitats per l'Escola. Endavant Laia i a per el Premi!

La Cofradía Virgen de las Angustias informa:
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

Consulta nuestro
Menú Especial
...y ven a celebrarlo
con nosotros !
Nuestros Menús están elaborados
con ingredientes de 1ª

¡Apostamos
por la
Calidad!

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

F. V. T. y su familia agredecen enormemente la intensa
atención que recibió de todo el personal de la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Comarcal de Vinaròs.
Durante los días que estuvo allí ingresado la
inestimable atención de enfermeras y médicos de este
servicio dirigido por la Dra. C. Lorente hicieron posible
su recuperación.
Así pues a todo del personal de la U.C.I. y 3ª planta,
¡Muchísimas gracias!
11
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Antonio Alías y Rosamar, encuentro en Xátiva
Manuel Gallego

Hacía algún tiempo que deseábamos un encuentro,
acaecido el pasado mes de noviembre, con Rosa
Martínez -de nombre artístico “Rosamar”-, y con su
hijo Pablo. La idea era reunirnos con ellos, cuatro
admiradores de Antonio Molina. Pedro Aixalá, el
cual se desplazó desde Vinaròs; Antonio Alías, desde
Alicante, e Isidoro Sánchez y yo, Manuel Gallego, desde
Torrent. Aquel día se hizo realidad el mencionado
encuentro, que con vehemencia queríamos realizar. Yo
les había hablado, por separado, a Alías y a Rosamar
de mi deseo que ambos se conocieran, puesto
que Pedro, Isidoro y yo, ya conocíamos a nuestros
anfitriones. Ese día inolvidable, al entrar en el hogar
receptor, con alegría inusitada, hice las presentaciones.
Ambos se fundieron en efusivo abrazo, compartiendo
el resto de los presentes la alegría que nos invadía.
Deseábamos también poner de manifiesto lo acaecido
recientemente acerca de Antonio Molina, y también,
manifestar nuestros proyectos e ilusiones relacionados
con el artista. Rosamar mostró a Antonio Alías la
exposición de fotos, carteles, posters, documentos y
recuerdos, que la nuestra anfitriona ostenta en sendas
salas de su hogar de Xátiva, (Valencia), dedicado al
maestro de Málaga. Alías quedó maravillado ante el
singular derroche de recuerdos entrañables, resultado
de los más de diez años que ella estuvo actuando al
lado del mencionado genio de la copla, y la emoción
que le causó poder realizar el sueño de su vida:
actuar con Antonio Molina, comentando, también,

las horas felices que pasó, viajando por toda España,
compartiendo con él y con el elenco de artistas,
horas emotivas, aventuras inusitadas, vivencias
placenteras, las más veces, y también adversas, las
menos. Subrayar que de la garganta de Rosamar fluía
una bonita voz, giros suaves, falsetes que, aún hoy
prenden, y enamoran por su fiato y cadencia. Pronto
abordamos, en distendido coloquio, las inquietudes
que bullían en nuestro sentir para compartir entre
nosotros, recordando a José Torres, el apuesto joven
de Algeciras, de la escuela de Molina, y que tan bien
canta, imitando al genial artista de Málaga. También
recordamos a Sánchez Molina, a Manolo Ferré, al
Niño Molina, Juanito Molina... Mencionamos a Emi
Bonilla, haciendo alusión a su gran voz, a pesar de
su avanzada edad. Acudieron también a nuestros
recuerdos los diversos artistas que con tanta nostalgia
recordábamos: Juanito Valderrama, Rafael Farina, Pepe
Pinto, Pepe Marchena... sin eludir a las mujeres: Concha
Piquer, Mari Fe de Triana, Juanita Reina, Gracia Montes,
la niña de la Puebla... que la providencia puso en el
grandioso mundo de la copla, con inolvidables voces y
peculiar arte, deleitando, como ellos, al respetable que
acudía a teatros y plazas de toda España. Acto seguido,
Alías, leyó un inspirado escrito compuesto por él, y
como siempre, con cadencia recitado, pensado para
la ocasión. Yo recité Tu pasión y tu sentir, alegoría,
inspirada en las coplas de Molina, que compuse para
el libro “ANTONIO MOLINA, el genio que revolucionó

la copla”, realizado por Manuel Gallego y Pedro Aixalá.
Este recitó con su habitual sentimiento y entonación
el verso de Antonio Machado Me quemé la mano, de
la película Café de Chinitas, la nana que Molina canta
en Esa voz es una mina, y tambien Bendita sea la hora.
Rosamar cantó Caminito del olvido, del film Malagueña
y el bolero Dos cruces, entre otras, emocionando con
su cálida voz. Intervino también Pablo, quien recito
una alegoría política antigua, en la que puso, con
sensibilidad y sabor similar, toda la esencia que de él
emana. Pasó el tiempo veloz... sin darnos cuenta. Se
hizo tarde, y nos despedimos de Rosamar y Pablo, con
el deseo de pronto volvernos a ver por la buena acogida
que nos habían dispensado. Alías había cumplido el
deseo de conocer a Rosa Martínez “Rosamar” y a Pablo,
sobre todo, por haber escuchado de nuestro sentir las
virtudes artísticas de ella, y la sabiduría de él, así como
la simpatía y humanidad de ambos.

Calçotada social

El domingo 28 la junta directiva actual, presidida
por Manuel Febrer Caballer, organizó por un precio
simbólico, una
calçotada social y ofreció sus
instalaciones de forma gratuita para que todos los
socios las disfrutasen con su familia. El encargado del
restaurante, Antonio Arán, cocinó y sirvió más de 2700

calçots, acompañados de carne, patatas bravas, "cocs"
y "cremaeta".
En el acto se congregaron más de 400 comensales en
el comedor y cafetería del Restaurante Club de Tenis
Vinaròs, donde disfrutaron de una buena comida en
un gran ambiente. Los socios alargaron la sobremesa

Curs de primers auxilis
CREU ROJA EN VINARÒS va a fer un curs de Primers Auxilis
el pròxim mes de març. Els interessats poden trucar al tel.
964459464, o be passar per l’oficina del c/ Carreró s/n de
10 a 14 h. Gràcies.
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hasta bien entrada la tarde siendo amenizada por un
disc jockey.
Desde la junta directiva del Club de Tenis
Vinaròs agradecer a todos los socios su vinculación a la
entidad y sus opiniones, ante este gran evento donde
no serà el último que se organice.

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.
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Pregó a Castelló
Les reines i dames de Vinaròs, presents al pregó de Castelló en representació de la nostra ciutat. Fotos: Aparicio

Al C.E.E. Baix Maestrat vam
celebrar el carnaval tres dies
El dilluns, 1 de febrer, els alumnes vam vindre en una
disfressa lliure.
El dimarts, 2 de febrer, ens vam disfressar d'Àsia. Infantil
i primaria es van disfressar de xinos, les aules E-F-G de
tortugues ninja, aules H i I de gueisas i el PQPI de ninja.
El dimecres, 3 de febrer, vam vindre de pijama. Vam menjar
xocolate i va vindre el carnestoltes. Vam tirar confeti al pati i
vam passar-ho molt bé.
AITOR SISAMON CARMONA

Al C.E.E. Baix Maestrat vam celebrar el dia de la Pau
Al Col·legi Baix Maestrat vam celebrar el dia de la Pau
el 29 de gener. Per el mati ens vam agrupar els grans
amb els xicotets per a fer paraules relacionades amb la
pau, després cada aula deia la seua paraula o feien un
vall molt divertit.
Les paraules triades van ser...AJUDAR, COMPARTIR,
IGUALTAT, ABRAÇAR, BESAR, PERDONAR, AMISTAT.

Cada classe va pintar un trosset de mural i després tots
vam ajuntar el mural i sortia una paloma molt bonica.
Per la vesprada vam sortir al pati,per a cantar la cançó
de la pau, que es deia...LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ.
Després de cantar la cançó de la pau vam llançar corets
amb canyons de confeti i ens ho vam passar molt bé.
RUBEN DARIO ESTELLER

Al C.E.E. Baix Maestrat vam celebrar Sant Antoni
El pasado 17 de enero celebramos “Sant Antoni”
en el C.E.E. Baix Maestrat. Este día es el patrón
de los animales y cada aula elige un animal. Por
la tarde fuimos al gimnasio y presentamos a
los compañeros el animal que cada aula había
elegido mientras bailábamos una canción.
El aula A hizo un pingüino, el aula B un delfín,

el aula C una ballena, el aula E un coala, el aula
F un canguro, el aula G una beluga, el aula H
un ornitorrinco, el aula I un oso polar, el PQPI
de jardinería una foca y el PQPI de cocina un
tiburón.
Lo pasamos muy bien.
MALIKA EL OUARDI
13
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Vinaròs en la exposición sobre historia militar de Castellón
Alfredo Gómez

En la sala de exposiciones de la “Caixa Rural” de
Vinaròs (Ps. Tarancón) asistimos a la inauguración
de la excelente muestra del Aula Militar de
Castellón, que sobre la historia militar de la
provincia presentó el coronel Ricardo Pardo con
una interesante y didáctica charla. Exposición
que puede verse hasta el día 18 de marzo y que
recomendamos. Dedicada a una buena parte
de la historia militar de la provincia de Castellón,
podemos destacar algunas referencias que tienen
a Vinaròs como protagonista.
En el apartado de retratos ilustres podemos
contemplar al militar vinarocense Mauricio Moreno
de Arce. Este distinguido militar nació el 22 de
septiembre del año 1837, hijo de Manuel Moreno
Lombardo y de Mariana de Arce Soto. Es uno de
los pocos militares castellonenses laureado con la
Cruz de María Isabel Luisa y con la Gran Cruz de
San Fernando de primera clase, condecorado por

su participación junto al Regimiento de Húsares
Princesa nº 19 en la cruenta batalla de “Wad el Jelú”
en el norte de África en enero de 1860, al frente del
General Prim. Apuntar que Mauricio Moreno cursó
la carrera militar alcanzando el grado de sargento
primero y de alférez. Ascendido de categoría
fue destinado a Filipinas al 13º Regimiento de
Lanceros de Caballería de Montesa con el rango de
sargento, combinando su labor de lancero con la
de tirador, donde falleció por una mortal herida de
lanza el 11 de abril de 1862.
En la muestra podemos contemplar también
la portada del libreto “Reglamento para el
Reclutamiento del Depósito General de Instrucción
de la Infantería del Ejército”, impreso en Vinaròs,
en la imprenta de Ramón Puchol en el año 1814.
El 11 de enero de 1814, ya instalado aquí el
Cuartel General y el hospital militar, se creó por
mandato del Capitán General Elio, una zona de

reclutamiento e instrucción militar de quintos,
tanto para instruir a los nuevos reclutas como de
formación en campaña, y también de cornetas y
tambores, siendo designado comandante en jefe
del Depósito, el coronel Antonio Merlo. El cuartel
provincial se ubicó en la vecina población de Sant
Mateu, siendo instalado en la Torre Palomar.

Pau Varela presenta 'El eterno retorno' a la biblioteca municipal
Redacció

El passat dissabte 20 de febrer,
l'escriptor Pau Varela (A Coruña,
1985), resident a Vinaròs, va
presentar la novel·la El Eterno
Retorno a la Biblioteca Municipal.
Aquesta és el seua segona obra
publicada i es tracta d'una història
de ciència-ficció. Sent la primera
part d'una trilogia, l'argument està
ambientat en un futur llunyà en el
qual la humanitat ha abandonat la

Terra després d’una guerra contra
uns misteriosos invasors, segueix a
tres personatges a través d’entorns
molt diversos mentre tracten de
descobrir les conseqüències reals
de la invasió.
Tant d'aquesta novel·la com de
la primera, Pandora despierta, la
Biblioteca Municipal disposa de
varis exemplars a disposició dels
seus usuaris.

La tradició de St Sebastià vista per l'antropòleg Àlvar Monferrer
S. REDÓ

El proper dissabte, dia 5
de març, el professor Àlvar
Monferrer (Useres, l’Alcalatén,
1940), doctor en Filosofia
i Lletres per la Universitat
de Barcelona, impartirà una
interessant conferència sobre
la secular tradició de Sant
Sebastià a Vinaròs, dins dels
actes programats en record
dels 600 anys de la imatge de
Sant Sebastià (1416-2016).
Monferrer és, actualment, un
dels màxims experts sobre
antropologia, etnografia i
cultura popular, relacionats
amb el territori valencià, amb
una atenció especial als que
fan referència a la província de
Castelló.
Les
seues
múltiples
investigacions l'han portat a
la publicació d'un important
elenc de llibre com: Els
Pelegrins de les Useres (1985,
1989 i 1991), Sant Antoni,
sant valencià (1993), La
Salpassa (1995), Les festes
de Folls (1996), Històries de

la Magdalena i altres contes
(1996), Els endimoniats de la
Balma (1997), Catí i els Pelegrins
de Sant Pere (1998), Paisajes
y leyendas de Castellón de la
Plana y sus comarcas (1999) i
La nit de Sant Joan (2000). Ha
guanyat el Premi Bernat Capó
de difusió de la cultura popular
en dues ocasions, amb El
Romancer Valencià (antologia)
de 2004 i Bruixes, dimonis i
misteris de 2014.
També són importants els
seus estudis sobre les antigues
confraries
valencianes,
el
teatre popular de Nadal i
Carnestoltes, les romeries i
peregrinacions, i nombrosos
articles
sobre
diferents
advocacions i festes, inclosos
a l’obra Calendari de Festes
de la Comunitat Valenciana,
publicada per la Fundació
Bancaixa en quatre volums
(1999-2000). Actualment és
membre de l’Institut Municipal
d’Etnografia i Cultura Popular
de Castelló de la Plana.
15
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Anem per feina

Per Anabel Matamoros

Jo blau i tu rosa
Per l'agrupació Tots i Totes Som Vinaròs

És lamentable veure
com el tripartit, que ha
de Vinaròs
fet tantes negociacions
www.ppvinaros.es
per arribar al govern
només per tirar al Partit Popular a l'oposició, ara es
queixa tant d’allò que ells volien i reclamaven. La
preocupació del tripartit només es criticar allò que
fa l’oposició en lloc de governar per als ciutadans
que es el que van dir que farien.
El PP de Vinaròs fa una oposició positiva, constructiva,
pero clar, ens ho posen molt difícil quan aquest
govern en vuit mesos encara no ha fet cap acció de
govern d’aquelles que consideraven prioritàries. És
cert que s'ha reunit en diversos sectors del poble, a
l’igual que l’anterior govern, però malgrat aquestes
actuacions de les quals el Partit Popular també s’ha
interessat, no es porta endavant un poble si darrere
no hi ha cap acció. És molt fàcil fer una reunió en
contra del soroll i escoltar als veïns però si després
segueixen fent el mateix crec que això es enganyar a
la gent i fer-li perdre un temps molt valuós.
Per altra banda el tripartit han fet el possible per
enrocar o el que és pitjor, tirar enrere projectes
encetats pel Partit Popular de Vinaròs, els quals
eren un gran avanç tant en l’entorn urbà com fora
d’ell, perque per damunt de tot tenen que canviar
la postura i direcció d’eixos projectes per on anaven
encaminats només pel fet de que eren projectes
del PP. El “carril lúdic” o l’ampliació de la piscina són
dos bons referents de projectes que l’actual govern
està entorpint per a evitar que siguen una realitat.
Els discursos del tripartit s’omplen de frases com
“la nostra voluntat és…” o “s’ha de fer política de
baix cap a dalt” o “som un govern que pensa en les
persones” com bé se diu són discursos però falta ferho real perque fins ara només són paraules.
I més greu encara és que els discursos els omplen
de mentides. En l’últim plenari el portaveu del PP
va preguntar-li a l’alcalde sobre els regals debuts
amb motiu del Nadal. En saló de plens l’alcalde va
afirmar no haver rebut cap regal quan sabem que
la Confradia de pescadors de Vinaròs li va regalar
llagostins que li van portar a casa seua. És un govern
que no és transparent i que damunt enganya als
vinarossencs.
L’excusa de que “som nous” ja no poden utilitzar-la,
un quan entra a treballar a un lloc nou ha de fer un
aprenentatge, és veritat, però només dura els 15
dies de prova, si no ho superes te’n vas al carrer, per
tant no valen mes excuses i sobretot si recordem les
dedicacions i els sous que se’ls paga, molt superiors
al que percibia l’anterior equip de govern.
Un govern tripartit que compta amb 1 milió
d'euros més que el govern anterior, no pot ni deu
queixar-se continuamente dient que no saben que
faran perque l’ajuntament està molt endeutat. És
momento de recordar-los que ho està molt menys
que l'anterior legislatura en la que el PP es va
trobar, per culpa d’un altre govern d’esquerres, en
un ajuntament intervingut. Ara, amb una deuda
asumible i un milió d'euros més, és moment de no
donar les culpes al del costat i posar-se a fer feina. El
PP ho porta fent des del primer dia de la legislatura.
16

A hores d'ara encara ens
sorprèn quan sentim a parlar
de dones reconegudes pels
seus èxits. Ens fins i tot
sembla curiós i anecdòtic que
existeixin, o hagin existit al
llarg de la història, dones que sens dubte van
marcar un abans i un després en camps com la
literatura, l'art, la política, l'empresa i la ciència.
Doncs sí, senyors, haver-les n'hi ha, i no de
forma anecdòtica. Si no tenim coneixement dels
èxits de més dones es deu a la invisibilització
d'aquestes produïda pels factors socioculturals
establerts pel sistema patriarcal dominant.
Veure que van existir dones com Hipatia, Rosa
Luxemburg, Cleopatra, Marie Curie, Indira
Gandhi, Olimpia de Gouge... i milers que ens
deixarem en el tinter, ens poden fer pensar que
això són històries llunyanes, i per suposat un
capítol ja superat a dia d'avui. Podem dir amb
tota certesa que això no és així.
Aquestes dones i les que a dia d'avui treballen
en la consecució d'èxits, i moltes de les que
potser mai tindrem cap notícia, tenen en comú
que van deixar enrere els rols tradicionals
impostos per donar curs a les seves inquietuds i
les seves passions, i que no en poques ocasions
les va portar a la confrontació directa amb la
societat, col·legues professionals i fins i tot
la pròpia família. El gènere no és una veritat
universal, sinó que respon a les expectatives,
alienes, de comportament per a cada un dels
sexes. Com expectativa que és no hauria de fer
falta explicar que no té sentit cap que s'intenti
aplicar per imperatiu. No podem permetre que
una persona, des de les diferències, com ésser
humà que és, i dotada de potencials diversos,
hagi de encaixar dins el motlle o clixé a mida
d'altres, desdibuixant a aquest i convertint-lo
en la seva pròpia caricatura. Atenem actuant
d'aquesta manera a un sistema on les similituds
s'amalgamen i les diferències creen l'enemic, i
on el desenvolupament humà es limita.
Existeixen, fins i tot a dia d'avui, vigents
patrons socials i expectatives de vida molt
diferents per a nens i nenes, per als homes i
les dones, i que lluny d'enriquir-nos a tots, són
creences limitants i perjudicials. És constatable
que la nostra cultura està molt coixa en
aquest sentit. Des de l'educació impartida a
casa, centres educatius i com no els mitjans
desinformatius, insisteixen a deixar de banda
la vida i experiència de les dones, relegant-les
a un àmbit de privacitat del qual han de sortir
per a la construcció d'una societat millor. Una
societat en la qual tots els individus puguin
expressar-se en total llibertat i eliminar formes
de relacionar-se violentes i opressores. Tots
tenim molt a aportar.
Si volem creure que l'escola pot escapar
d'aquesta realitat és que som molt ingenus, però
si creiem que el canvi social ha de partir d'ella és
donar-li a aquesta un paper impulsor i executiu
que realment no té. Ha de ser responsabilitat
de tota la ciutadania l'aconseguir una educació
no sexista, no d'uns pocs. Co-educant és com
podem aconseguir una societat menys violenta
i més igualitaria.

Aquest espai pateix la censura
de l'alcalde i el seu govern
(Podem-compro i PSOE) [4a part]
Per Lluís Batalla i Callau
. Què impulsa a un govern
“participatiu i obert” a rebutjar
sense argumentacions propostes
en positiu que pensen en totes i
tots? Un problema d'inseguretat?
. Què impulsa a un govern a dir NO
a la possibilitat de:
- “Constitució de la Regidoria de la Dona/ Igualtat de
Gènere.
- Aprovar uns pressupostos específics per a
programes d’igualtat de gènere.
- Constitució del Consell de la Dona, amb incidència
real en les polítiques institucionals que afecten de
manera especial o específica a la vida de les dones.”...
un problema d' EGO desbordat?
. Què impulsa a un govern a no voler ni debatre
propostes d'ACORD CIUTADÀ, com:
“Que en els plecs de contractació que es realitzen
des de l'Ajuntament i les seves empreses dependents
s'incorporin clàusules socials i mediambientals(criteris
com la qualitat de les condicions d'ocupació,la inserció
sociolaboral de col·lectius desfavorits,la diversitat
funcional, polítiques de gènere,mediambientals i de
comerç just,...).Aquests criteris tendiran a valorar-se en
un mínim del 60% sobre la puntuació total.”...serà que
no donen més de sí i els molesten les aportacions?
Ce qui motive un gouvernement "ouvert et
participatif" de rejeter les propositions sans
arguments positifs que tout le monde pense? Un
problème d'insécurité?
. Que oblige un gouvernement à dire non à la
possibilité de:
- "Constitution du Département des femmes /
égalité entre les sexes.
- Approuver les budgets des programmes
spécifiques pour l'égalité des sexes.
- Constitution du Conseil des femmes, avec un
impact réel sur les politiques institutionnelles qui
affectent en particulier ou spécifique à la vie des
femmes "...... Un problème de débordement EGO?
. Ce qui motive un gouvernement ne voulant
pas même de discuter les résolutions proposées
citoyen: "Que dans les offres effectuées par le
conseil municipal et de ses filiales incorporer des
clauses sociales et environnementales (critères tels
que la qualité des conditions d'emploi, l'intégration
sociale et professionnelle des groupes défavorisés,
la diversité la politique fonctionnelle entre les sexes,
le commerce environnemental et équitable ...). Ces
critères ont tendance à être évalué à un minimum
de 60% du score total "... Ne donner plus que oui et
contributions dérange?

Subscriviu-vos a

El Diariet
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“ Dia Internacional de la Dona”
Per Maria Dolores Miralles
El PVI , aquesta setmana
volem fer un reconeixement
a la tasca que han
desenvolupat les dones al llarg de la història, en la
lluita pels seus drets i per la igualtat amb l’home.
Aquesta lluita començà en el segle XIX, encara
que en alguns països s’implantaren règims polítics
liberals, no es podien considerar autèntiques
democràcies, perquè les dones continuaven sense
tindre plens drets i estaven sotmeses als hòmens.
Per això, en la 2a meitat del segle XIX, va sorgir el
moviment sufragista; associacions de dones que
lluitaven per millorar la seua situació.
Els objectius més importants d’aquest moviment
van ser tres: aconseguir el vot, la igualtat en
l’educació, perquè és l’única vía per aconseguir
ser independents i la millora laboral, perquè fent el
mateix treball, cobraven la meitat i tenien prohibit
l’accés a moltes professions. Al desembre de
1977, l’Assamblea de les Nacions Unides, adoptà la
resolució de proclamar el dia 8 de març com el Dia
Internacional de la Dona, per commemorar la seua
lluita.
Encara que s’ha avançat molt en el decurs de la
història, no és meny cert, que es continuen produïnt
situacions de desigualtat en tots els àmbits socials,
sobre tot en el laboral, tenen més problemes per
trobar un lloc de treball i moltes vegades reben
salaris prou més baixos que l’home. Tampoc hi ha
que oblidar a dia d’avui, les nombroses dones que
són víctimes de la violència de gènere. La desigualtat
és la realitat que envolta la vida de moltes dones
arreu del món. En totes i en cadascuna de les
societats actuals, encara hi ha un un nombre d’elles
que estan ocupant una posició de subordinació.
Tots els partits polítics que configurem el consistori
municipal presentàrem una moció conjunta, on
manifestàrem des del consens, conmemorar el 8 de
Març, Dia Internacional de la Dona, per reforçar el
principi de igualtat entre hòmens i dones, assumir
el compromís d’un treball comú per evitat tot tipus
de desigualtat a través de les institucions que
representem, i apostar per una solución integral ,
per tal d’eliminar definitivament la violència de
gènere.
Des de el PVI, emplacem a tots els vinarossencs i
vinarosenques a participar amb els esdeveniments
que s’han programat des el consistori, tots ells
adreçats per sensibiltzar la ciudadanía, i recordar
aquestes dones que cada dia han de lluitar per la
seua supervivència.

www.canal56.com
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¿Quién tiene interés en esconder a ACRA?
Habrán observado los lectores
del diariet que dirige el alcalde
de Podemos, Sr. Enric Pla, que
desde hace semanas no aparece
ninguna nota de prensa de nuestra
asociación en estas páginas. Resulta curioso pues
algunas de nuestras reivindicaciones, solicitudes
u opiniones han aparecido en todos los diarios
de ámbito provincial pero, curiosamente, en estas
páginas, donde se alcanza a más ciudadanos de
la localidad, por lo visto, estamos vetados. Otras
asociaciones de vecinos mucho más dóciles con el
gobierno tripartito, por no decir directamente que
sirven de correa de transmisión de sus políticas
y sus argumentos, tienen mucha más suerte y su

PEL CAMÍ DE DESTRUIR EL DELTA
Aquests dies la Federació de Regants de
l’Ebre han aprovat recolzar el Pla de Conca
JAUME I
de l’Ebre amb mes de 50 embassaments,
450.000Hc de nous regadius i un cabal
ecològic per al riu al pas per Tortosa (aforo 27) de
3.010 Hm3/any (95,45 m3/s) lleugerament inferior
al cabal ecològic del PHN d’Aznar fixat en 100 m3/s.
Dins d’aquesta federació estan incloses totes les
comunitats de regants des de Reïnosa fins a Buda,
exceptuant la Comunitat de l’Esquerra de l’Ebre.
Que les comunitats de regants riu amunt estiguin
d’acord ho puc entendre, encara que no ho
compartim. Els regadius estan interioritzats per la
pagesia com eines de progrés i desenvolupament
per al sector agrari. En principi així ho ha estat
durant moltes dècades.
Tanmateix avui, en ple segle XXI, la posada en
regadiu, no està tan clar si beneficia a la pagesia o
directament l’expulsa dels seus camps, mentre l’
agroindústria i els aigua tinents es fan els amos de
ASSOCIACIÓ CULTURAL

presencia mediática es regular.
Por eso hoy nos preguntamos desde la Asociación
de vecinos y cívica Raimundo d’Alós ¿quién tiene
interés en esconder las opiniones de ACRA? Y
también ¿quién tiene el poder o la capacidad
de decisión para que nuestras opiniones,
reclamaciones, propuestas o exigencias no
lleguen al conjunto de la población? La respuesta
tiene siempre el mismo destinatario: El alcalde y
también director de este medio de comunicación,
el sr. Enric Pla.
Y nuestro dedo hoy señala al alcalde y director del
diariet porque hasta en nueve ocasiones en los
ocho meses de su gobierno tripartito ha acusado
y difamado a nuestra asociación a través de los

medios de comunicación o las redes sociales. Por
lo visto no somos del agrado de la persona que
ocupa el despacho de alcaldía ni de muchos de
sus concejales. Lo sentimos, pero por mucho
que sigan azuzando a los ciudadanos contra
ACRA cada día somos más y mejor informados
porque muchos ciudadanos descubrirán en las
próximas semanas o meses que no es oro todo
lo que luce en el tripartito actual. Las carencias
cada día son más visibles y pronto la gente
empezará a ser consciente de ello, por ello
nos están intentando tapar la boca y silenciar
nuestra opinión. Pero ya saben, los de la casta
moderna, es decir, Podemos, hace lo contrario de
lo que dice, puro postureo.

Associació Cultural Jaume I- Plataforma en defensa de l’Ebre

l’aigua i de la terra.
Aquest és un tema que caldrà treballar en els
propers temps perquè una societat que expulsa als
veritables pagesos i els substitueix per “peonades”,
acaba perdent tota la sobirania sobre la terra i la
pagesia.
Lo Delta està en clar retrocés per la falta d’aportació
de sediments, avui retinguts en els fons dels
embassaments de riu amunt. Això és una evidència
que qualsevol persona que visqui a les Terres de
l’Ebre sap. Si que és cert que els embassaments,
més enllà de ser magatzems d’aigua per regar,
també han ajudat a controlar les riuades i amb elles
pèrdues econòmiques i de vides.
Tanmateix, eren tan dolentes les riuades? Lo Delta
s’ha fet a base de riuades i dels fangs que aquestes
riuades aportaven. Des de finals del SXIX la saviesa
popular dels pagesos va aprofitar l’aigua i fangs del
riu per fer aquest Delta humanitzat que coneixem
actualment, i a l’hora aquest espai d’inqüestionable

valor ambiental on natura i persones vivim en bona
harmonia, malgrat que tot no sigui perfecte.
Encara falta una mica de coneixements però es
va avançant a passos de gegant per saber com
hem de recuperar aquests sediments segrestats
en els embassament i com s’han d’escampar per
la superfície deltaica, però mentre, no podem
perdre ni un sol gram més de sediments en nous
embassaments.
El canvi climàtic és la nostra espasa de Democles, és
una certesa que el nostre futur depèn de la pujada
del nivell del mar, tanmateix fer més de 50 nous
embassaments i deixar el riu eixut sense força per
portar sediments encara accelera molt més aquest
problema que tenim.
I és aquí on està el nostre gran dubte. Davant
aquesta evidència que el Delta necessita sediments
i aigua, PER QUÈ la comunitat de Regants de la Dreta
recolza aquestes obres que acceleren la desaparició
del Delta???

inundable, les terres negres del dragat del port
dormint a la partida capsades, l’antic abocador de
brossa sense “sellar”. Ho vorem algun dia solucionat?.
Del segon ambulatori ni se’n parla, de la plaça del
diamant, perdó del convent tombat, tampoc. Dels
passos de vianants sense visibilitat tampoc.
El pas zebra que hi ha en la cantonada del carrer P.
Picasso i Pius XII, en la torre dels mariners, hi ha una
cabina telefònica, en un us molt escàs, impedeix la
visibilitat tant dels vehicles com dels que anem a peu.
Abans de que passe un accident, hauria que canviar-

la de lloc, no hi ha cap dubte que és un gran perill.
Continuem, tenim l’autopista de pagament i
continuem tallant la N-340 tots els dijous, ara a les
16,30 h. en el lloc de costum en l’encreuament de la
nova variant amb la N-238 (carretera d’Ulldecona). Cal
dir que juntament amb nosaltres estan en la protesta
veïns de Benicarló, Peníscola i Vinaròs.
Per acabar aquest article tornem a demanar que
el nostra Ajuntament gestione el cobrament dels
nostres impostos, que no son pocs i ens estalviaríem
una despesa extraordinària

OLLA BARREJADA
Associació de veïns Migjorn

En
l’avinguda
www.avmigjorn.org Pablo Picasso i
carrer del Pilar ja han posat les papereres,
be, bona falta feien però a la data d’avui els arbres
que són de fulla caduca encara estan sense podar i
la veritat és que no ens sembla normal, en el mes de
febrer haurien d’estar podats fase la temperatura que
fase, tal com li vam dir en el ple ciutadà. Esperem que
no esperen al juny per podar-les.
Per l’altra part els arbres plantats als riu Servol, al
costat del pont romà, continues plantats en zona

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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EN DESACORD

Mabel Vives Sebastià

AL VOLTANT DE LES DECLARACIONS FETES PER
L’ALCALDE DE VINARÒS (22/02/2016 al periòdic El
Mundo) SOBRE LA DIMISSIÓ DE MABEL VIVES
He llegit amb atenció l’esmentat article i estimo
que en coherència als meus principis he de fer
els següents aclariments a les declaracions
publicades :
Primer :
El text diu “El alcalde de Vinaròs refuerza las
reuniones de partido para evitar dimisiones como la
de la edil Vives” .
Aquestes paraules no fan sino reafirmar-me en els
motius de la meua dimissió ja exposats i reconeguts
per l’Agrupació SOM VINARÒS i ara pel Sr. Alcalde.
Fins i tot, del que es desprén de l’esmentades
declaracions s’han pres les mesures oportunes per
tal de recuperar i posar en pràctica la coordinació
entre els membres de l’equip de govern SOM i la
pròpia Agrupació . Llàstima no haver-se fet des del
moment en que això es va detectar .

Segon:
L’article continua dient Asimismo, asegura el alcalde
que actualmente la coordinación entre concejales es
«mucho mejor porque los concejales están todos los
días en el Ayuntamiento, cuando Mabel solo venía de
forma muy puntual».
Puntualitzar al respecte que SEMPRE he assistit
a totes les reunions , comisions i plenaris als que
he estat convocada. Igualment vaig fer amb les
meues responsabilitats amb l’Agrupació TSV . La
meua feina al cap de la regidoria de Benestar es
desenvolupava a l’edifici de la plaça La Mera –seu de
l’àrea que jo ocupava- on MAI vaig deixar d’atendre
a les persones particulars o ONGS que així ho van
demanar. Que ara el Sr. Alcalde es permeta fer
juicis públics de valor – en cap moment durant la
meua permanència va dir res al respecte - , jutjant
la meua eficàcia i compromís, diu molt poc del
respecte ètic al que sempre aquesta Agrupació ha
fet referència, així com de la capacitat de gestió

PER A QUÈ S'ÉS REGIDOR

d’un équip que se suposa havia de comunicar-se
en el dia a dia .
Tercer :
Finalment desitjo precisar les següents
consideracions : «Más allá de las dificultades
lógicas de coordinación en los primeros meses de
gobierno, los problemas en nuestra agrupación
y equipo de gobierno los atribuíamos sobre
todo al haber pasado por la época veraniega y
la impaciencia de las personas que rodeaban a
Mabel»
Pel que respecta a l’argument que el Sr.Alcalde fa
de la impaciencia del meu entorn , respondre que
hauria de saber que jo ,a soles, sóc capaç de valorar
i de prendre les meues decisions .
Rebujo qualsevol ús partidista que es faça de les
meues declaracions, reitero el desig de sort per a la
gent que treballeu en la gestió del municipi i tant
de bo que la nova política arribe a tots els àmbits
de la seua gestió.
Manuel VIllalta

La setmana passada vaig llegir amb deteniment el
Diariet N´2915, que per motius que no vénen al cas
no ho vaig poder llegir abans. I he de manifestar
que vaig prestar una especial atenció als tres
articles d'opinió que publiquen els tres partits
polítics que componen l'equip de govern.
Després d'haver llegit els tres articles he de
reconéixer que em vats quedar prou confós amb el
contingut dels mateixos.
El Partit Socialista, titula el seu article.”Si es vol es
pot.”En el mateix fa referència al programa. “Xarxa
Llibres.”En el que exalça la gestió realitzada per a
l'ajuda dels llibres. En el mateix també s'exposa
com a èxit l'esforç econòmic que han hagut de
fer amb una modificació de 25.000 euros. Bueno
pués, jo després de llegir-lo vats pensar. Pués si, si
és un esforç, ja que entenia que eixos 25.000 euros

els pagaven els regidors socialistes de les seues
butxaques. Però no, no és així. Ells exposen que fan
l'esforç, però el que paga és la ciutadania amb els
diners dels seus impostos.
El titul de l'articule de Podem. “Estem
contents.”Exposen que estan contents que l'ermita
estiga neta. Que el que els importa ara és treballar
per a trobar parquins gratuïts. Poder arreglar els
errors del parc del carrer Sant Francesc. I algun
detall més.
Potser el contingut de l'article de Compromis siga
amb diferencia el més absurd i hironic, ademes de
'l titul.” Treballem, treballem i treballem.”Después
de llegir-ho que cada un fac,a la seua valoració. La
valoració de els què ho han llegit jo per descomptat
no la se, però segur que la majoria després d'haverho llegit s'hauran partit de rialla.

Com s'ha dit abans después de llegir els articles
em vats quedar confús. I vaig pensar:Per a què es
creuran els regidors que estan en l'Ajuntament.?
Ademes amb competències de responsabilitat.
Pués clar que estan,”Per a voler i poder.”Estar
contents,” que l'ermita estiga neta, per a treballar
en la busca de parquins gratuïts, en l'arreglament
d'errors, i de tot allò que servisca per a millorar
i soluccionar els problemes i deficiencies de
la ciutadania. I que no se'ls oblide que tenen
l'obligació de treballar, treballar i treballar.
Quan es van assignar i aprovar els sous, condicions
i competències, se els van assignar segons entre
ells van entendre que els interessava, i se suposa
que del exposat en els seus articles sabrien que
tenien la responsabilitat i l'obligació que l'haurien
de fer, perquè si no. “Per a què s'és regidor.”

Regalos y Detalles de Comunión

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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Aguas azotadas por los secos mistrales

Periodo semanal con un principio racheado por fuertes aires del noroeste, en que solo dejó
faenar a los bous. A mitad semana el resto de modalidades comenzaron a pescar, a excepción
de la llum que partieron hacia otras latitudes menos airosas.

La pesca de arrastre el lunes sólo faenaron dos de los diez bous y regresaron antes del mediodía
por los vendavales huracanados. El martes salieron ocho barcos. Y a partir del miércoles ya
trabajaron todos con normalidad. Las capturas fueron; llagostí, escamarlà, calamars, gall, lluç,
moll, rap, miseria, cargol, galera, peluda, móllera, pop roquer y blanc, sorell, seitò, caballa,
canana y morralla.
El cerco no faenó aquí por afincadas ventoleras en éste litoral, pues el lunes de madrugada se
fueron hacia Castellón y Valencia.
Los artes menores lo han tenido mal. Los dos primeros días solo faenó una jornada un xarcier
para atrapar moll. Luego amainó el aire y unos trasmalleros pillaron sèpia y mabre. Muchos
se dedican a la palá, rom y escrita. Y uno lo hace al gran fondo rocoso para subastar llagosta,
llomàntol, gallineta, chopa y mamona.
Y un par de palangreros de costa capturaron con anzuelo llobarro, orá, sarg, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; La accidentalidad en la pesca

La actividad pesquera en España es uno de los sectores laborales con los índices mas elevados
de siniestros de trabajo. Ésta alta tasa de accidentes está relacionada con las características
propias del sector pesquero.
Según el MAGRAMA, en su análisis emitido el 2015 referido al último quinquenio, las formas de
siniestralidad principales que se producen en rangos es en;
Atrapamientos, con aparejos (redes) el 18,2%, con máquinas (motores) el 12,9%, con elementos
en tensión (haladores) el 5,3% y rotura del elemento en tensión (cables) 14,7%.
Caídas, del mismo nivel (en cubierta) el 15,9%, de distinto nivel (altura bodegas, escotillas) el
6,5%, al mar (faenando) el 4,7% y de acceso al buque (em-desembarque) el 4,1%
Sobreesfuerzo físico (trauma psíquico, sol, ruidos) el 12,8%.
Pinchazos ( mordeduras-patadas de animales o personas) el 1,8%
Sustancias peligrosas (petróleo, corriente eléctrica, fuego) el 1,2%.
Infartos (derrames cerebrales, tensión arterial) el 0,7%
Y ninguna información de las lesiones (no recuerda) el 1,2%.
Del total de accidentes el 96,5% fueron leves, el 3% graves y el 0,5% mortales.

Marsopa comuna

Es pot confondre per la grandària i la forma amb
un galfí, ja que pertanyen a la família dels Delfínids,
però aquesta marsopa no té musell, la seva aleta
dorsal és triangular i està a partir de la meitat del
dors, a més, és una miqueta més gordeta.
En castellà li diuen marsopa comuna i vaquita
marina, en francès un marsouin commun, en
alemany Hafen Schweinwal i en anglès common
porpoise. El seu nom científic de Phocaena phocana.
Aquest mamífer marí de l'ordre dels Cetacis i del
grup dels Odontocets per tenir dentició, la seva
grandària és dels més petits que existeixen, doncs
no arriba ha aconseguir els 2 m. de longitud. Té
un cap rom i en el seu alt l'espiracle per respirar.
Posseeix el musell obtús i sense bec. Hi ha de 23
a 28 dents aplanades en cada mandíbula. Al no
mastegar, el seu estómac està dividit en càmeres
que trituren els aliments per digirirlos. Les aletes
pectorals són curtes i de contorn oval. Sense
oïda externa. Amb els seus ulls la seva vista no
aconsegueix molts metres, no obstant això localitza
tot emetent ‘clics’ que reboten en els objectes, per
rebre de nou les ones sonores. La cua és horitzontal.
És de color gris negre en la seva meitat dorsal. La
zona ventral és blanca.
Pesa fins a 70 Kg. Viu de 12 a 25 anys.
Es reprodueix a l'estiu. Després de l'acobli el seu
prenyat va de 9 a 12 mesos. Forma grups que es
traslladen per diversos oceans visitant de vegades
el mar Mediterrani. Després de ser alletada pot
menjar kril, i d'adult menja petits peixos blaus i
cefalòpodes.
A pesar que té una boca que sembla que sempre
està rient, és molt tímida i fuig de l'home. Sovint és
costanera.
Antany era capturada, bé amb xarxes o amb arpó,
doncs s'aprofitava tot igual que les balenes, o sigui,
la carn per al consum humà i mascotes. De la seu
grassa olis per a l'enllumenat, etc., de la resta del
cos per al farratge i abonament. Ara està protegida.
Només té de depredadors a taurons i orques.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER DE TREMALL DEL MES DE GENER DEL 2016 (II)
PEIXOS
Escrita (Raya)
299 Kg.
Besuc (Besugo)
10
Rallat (Bonito)
17
Vetes (Cintas)
58
Congre (Congrio)
264
Gall (Pez de San. Pedro)
18
Orá (Dorada)
869
Móllera (Faneca)
5
Gallineta (Cabracho)
35
Sorell (Jurel, Chicharro)
76
Asparrall (Raspallón)
13
Palá (Lenguado)
1.507
Sarg (Sargo)
468
Lliri (Anjova)
187
Llobarro (Lubina)
232
20

Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Letxa (P. limón, Serviola)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújoles)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)

341
623
5
118
481
7
30
2
7
3
2
3
298
125
136
4

Roncador (Roncón)
38
Rata (Miracielo)
3
Palometa (Palometón)
2
Tigre (Lenguado portugués)
2
Corva (Corvallo)
96
Mamona (Brótola de fango)
7
Déntol (Dentón)
67
Palometa blanca (Palomita) 462
Reig (Corvina)
71
Vidriá (Mojarra)
49
Salpa (Salema)
97
Rom (Rémol)
37
______
Total.............................
7.166
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
8

Escamarlà, Garagan (Cigala)
1
Galera (Estomatoideo)
17
Llagosta (Langosta)
103
Llomàntol (Bogavante)
18
______
Total...................................... 148
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
1
Sèpia (Sepia)
202
Pop roquer (Pulpo roquero) 752
Pop blanc (Pulpo blanco)
10
Cargol (Caracol, Cañailla)
5
______
Total……………………
970
Total extracció.................. 8.284
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat d'Espanya de Natació d'Hivern
Junior Infantil
El cap de setmana del 27/28 de
febrer es va disputar el Campionat
d'Espanya de Natació d'hivern en
les categories Junior infantil en la
localitat de Terrassa (Bcn).
El Club Natació Vinaròs es va
desplaçar amb el tècnic Albert
i els nadadors, Jesús Medrano,
Joan Ferrer, David León i Xavi

Bordes. Els resultats no van ser
bons, ja que es va muntar en
totes les proves què van nadar
tant amb les individuals com els
relleus.
Les properes competicions seran
el cap de setmana del 5 de març,
la 5ª lliga dels benjamins/alevins i
l'autonòmic infantil d'hivern.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
¡El alevín SALA DE FIESTAS EL PAPAGAYO
CD Vinaròs FS, campeón de Liga!

Los jugadores de Juan Puchal lograron imponerse
al séptimo clasificado, en un Pabellón Municipal
de Vinaròs que presentó una gran entrada, para
coronarse campeones de la Liga Regular. El juvenil,
por su parte, sigue con pie firme hacia su conquista
liguera, con una nueva goleada.

Juan Puchal impusieron su superioridad con tres
goles de Isaac Suescun y dos de Gheorghe Sitar. A
falta de una jornada, el alevín ya es el equipo más
goleador, el menos goleado y, por consiguiente, el
campeón de Liga.
¡¡Enhorabuena a jugadores, cuerpo técnico y
afición!!

Esporting Club Villarreal ‘A’ 4-15 CRYSTAL
Sala de fiestas el Papagayo CD Vinaròs FS 8-2 PARK CD Vinaròs FS (Juvenil)
Esporting Club Villarreal ‘A’ (Alevin)
Por su parte, los hombres de Said Mansouri se
La ciudad del Baix Maestrat disfrutó, el pasado
sábado, de un nuevo éxito de la entidad
vinarocense, al proclamarse campeón de Liga uno
de los equipos de las categorías inferiores del CD
Vinaròs FS.
Tras una igualada primera parte, los jugadores de

desplazaron hasta Villarreal para disputer una
nueva jornada. Sin David Vela en la portería,
por lesión, el juvenil dio una nueva muestra de
autoridad con otra goleada, cimentada desde el
inicio y con un rotundo 1-6 al descanso.
Pau Bellés y Alejandro Albella, con cuatro y

tres tantos respectivamente, lideraron a los
vinarocenses hacia un triunfo que les acerca un
poco más a su objetivo, el de coronarse campeones
de Liga.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

El Club Ajedrez Ruy López logra un éxito rotundo en los JEE de Catalunya
El pasado sábado 27 de febrero tuvo
lugar la última jornada de la Fase
Previa del Campeonato de Catalunya
d'Edats 2016 a las "COMARQUES
DE LES TERRES DE L’EBRE", que ha
reunido a lo largo de 4 semanas a
más de 120 ajedrecistas de diferentes
comarcas, que se disputaban la
clasificación para el Campeonato
de Catalunya. El Club de Escacs Ruy
López ha participado con un total
de 16 jugadores en las diferentes
categorías. El resultado obtenido
por nuestros jóvenes ha puesto de
manifiesto el gran nivel del Club
vinarocense, dado que entre los
clasificados tenemos los siguientes
ajedrecistas pertenecientes a nuestro

club:
Sub 16.- 1er clasificado.- Mederic
Ochovo Gaubert
Sub 14.- 3er clasificado.- Diego Zafra.
Sub 10- 1er clasificado.- Andrés
Fernandez, 3º clasificado.- Albert
Robles, 4º clasificado.- Rubén
Vinuesa.
Sub 8.- 2º clasificado.- Xavi Martinez,
3º clasificado.- Manuel Fernandez., 4º
clasificado.- Liam Diez, 5º clasificado.Elsa Zafra.
Deseamos para todos ellos mucha
suerte en el Campeonato de
Catalunya que se celebrará en VilaSeca del 19 al 21 de marzo. Mucha

suerte para todos ellos.
También agradecer y felicitar a todos
aquellos jugadores que aún no
habiendo quedado de las primeras
posiciones han jugado y luchado

como nunca ( Pau Morales, Rubén
Jaraba, Daniel Martinez, Lidia y
Mireya Segura, Joel Fabregat y Rosa
Mª Monfort). El año que viene mucho
más y seguro que mejor.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net
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Rafa Marcos

7 0

FUtbol. Categoría Regional Preferente

Todos en contra

Atlético Museros Vinaròs C.F.

Andrus Albiol

Museros; Tasao, Mata, Dani, Juan (Susue 57’)
Javi (Molla 57’) Plaza (Mike 62’) Jaiwe (Chechue
57’) Djang, Dembio, Shao y Sergi.
Vinaròs; Pepe, Jorge (Fone 46’) José, Javi, Migue,
Querol, Kiko, Jony, Aleix, Cristian y Josep.
Arbitró José Alberto Sánchez Rincón. Sin
tarjetas ni incidencias.
Goles; 1-0 m. 15 Sergio, 2-0 m. 31 Juan, 3-0 m.
40 Plaza, 4-0 m. 55 Plaza, 5-0 m. 57 Javi, 6-0 m.
62 Shaomao, 7-0 m. 79 Sergi.

Encuentro adelantado al sábado por la tarde en
el Poliportivo Municipal Muserense.
Con doce jugadores se desplazó el conjunto
langostinero a la ciudad valenciana de
Museros.
El equipo local comenzó dominando la
situación, y pronto el meta vinarocense salvó
con el pie un mano a mano con el ariete local.
Pero al cuarto de hora, en un saque de esquina
inauguraron el marcador al cabecearnos al

fondo de la red. A la media hora de juego, no
logramos despejar un balón en nuestra área, y
se anticiparon de nuevo para perforar nuestra
portería. Y a falta de cinco minutos para ir a los
vestuarios, en un pase por el centro de la zaga
albiazul, su delantero centro se presentó sólo
ante nuestro cancerbero y lo batió por bajo.
La segunda parte los rojillos nos acosaron con
penetraciones en especial por las bandas, y
varios de sus remates finalizaron en gol.

Taekwondo.

2 Oros para las competidores vinarocenses

El pasado sábado 27 de febrero, el
TKD Alfaro Amposta, se desplazó a
Oropesa de Mar para participar en
el XVI Open Internacional Marina
D’Or, en el que se inscribieron más
de 1200 participantes, nacionales,
franceses, portugueses, marroquís
e incluso la selección ecuatoriana
que está en España preparando el
preolímpico de Rio 2016. Nuestro
club desplazó a 34 competidores,
con unos excelentes resultados 9

oros, 3 platas y 4 bronces, por lo
que 16 competidores subieron al
pódium, en categoría cadete se
logró un meritorio tercer puesto
y en sénior el primero, esto hizo
que el TKD Alfaro Amposta lograra
la segunda posición de la general
por equipos empatado con el TKD
Damián.
Por parte vinarocense estos fueron
los resultados:
-Ashley Bourreau, oro categoría

cadete femenino -33kg.
-Cheyenne Brito, oro categoría
cadete femenino -55kg.
-Marta Falcó, cadete femenino -51kg.
Cayó en cuartos
-Patrick Bourreau, cadete masculino
-37kg. Cayó en cuartos.
Desde estas líneas agradecemos a
su entrenador Severiano Alfaro todo
el trabajo, disciplina y cariño que
transmite a todos sus alumnos.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol
Otro fin de semana más de competición para
nuestros equipos, donde unos jugaron en casa y
otros fuera, con diversidad de resultados.
Los más pequeños tuvieron una trobada en Tortosa,
donde cada equipo jugó 2 partidos y donde lo de
menos es el resultado, lo importante es que los
niños y niñas se lo pasen bien y sigan aprendiendo.

ALEVIN AMPOSTA
C.B GIL COMES VINAROS 12 – RAPITENC 52

ALEVIN MASCULINO FEDERACION
C.B GIL COMES VINAROS 49 – C.B MASSAMAGRELL
32

C.B GIL COMES VINAROS 61 – C.B BENICARLO 48
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INFANTIL FEMENINO
C.B.BENICARLO 60 – C.B GIL COMES VINAROS 30
INFANTIL MASCULINO
C.B BURRIANA 41 – C.B GIL COMES VINAROS 59

CADETE MASCULINO 1º ZONAL
C.B BURRIANA AZUL 32 C.B GIL COMES VINAROS 79

CADETE MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 31 – C.B ONDA 59
JUNIOR MASCULINO
C.B GODELLA 63 – C.B GIL COMES VINAROS 38
SENIOR 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 82 – C.B LA POBLA 50
SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B MASSAMAGRELL 79 – C.B GIL COMES VINAROS
87
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ATLETISME. Club Esportiu

Campionat de marxa en ruta
El vent i el fred van ser els
protagonistes en el LXXXV Campionat
d'Espanya de Marxa en Ruta que
es va celebrar el passat diumenge
28 de febrer al Port de Motril.
Un dels participants a destacar va
ser el nostre company del club,
Miguel Angel Carvajal, que defensa
els colors del Club Atletisme “Playas
de Castellón”, que tot i el mal temps
es va fer amb el títol de Subcampio
d'Espanya en la categoria Veterans
M50 amb un magnific registre
de 1h41'38" sobre una distància
de 20 km. D'altra banda destacar
la participació en els 20km en
la categoria Absoluta de l'atleta
vinarossenca Andrea Cabré del
“Playas de Castellón”, al costat de
les millors marxadores nacionals
i internacionals com són Beatriz
Pascual, Raquel Gonzalez , Mª Jose

Pádel

En un fin de semana de mucho frío y
viento, se enfrentaron en las
instalaciones del Club de Tenis
Vinaròs, el equipo A de dicho club,
y el equipo líder de la clasificación,
el Club de Tenis Serramar. Pese a las
inclemencias del tiempo, nuestro
equipo obtuvo un resultado muy
valioso, adaptándose de forma
satisfactoria, al viento y a las bajas
temperaturas, en partidos muy
disputados y luchados por los
jugadores del equipo.
Seguimos
segundos en la clasificación de
la segunda división de las Series
Nacionales de Padel, pero a solo 5
puntos del líder. El resultado fue el
siguiente:
Club de Tenis Vinaròs A 7 - Club de
Tenis Serramar 5
Enfrentamientos
Pareja 1 Argimiro Gomez / Javier
Zapata VS Polo / Masdeu 3-6 5-7
Pareja 2 Victor Febrer / Javier Vidal VS

Poves... totes elles amb mínima
olímpica per als Jocs de Rio. Andrea
va aconseguir creuar la meta en
l'onzena posició amb una marca de
1h49'34”.

CAMPEONATO AUTONÓMICO
ABSOLUTO INDOOR

EL CLUB ESPORTIU VINAROS AIGÜES
DE VINAROS recull 2 medalles i 4
posicions de finalistes.
El cap de semana del 27 de febrer
se celebrà en la pista coberta “Lluïs
Puig” de Valencia, la competicio
mes important baix sostre de nivell
autonomic de la temporada, el Cpt.
autonomic absolut INDOOR.
El club ESPORTIU VINAROS AIGÜES
de VINAROS estigue representat per
7 atletas, i va recollir 2 medalles i 4

posicions de finalistes. Els resultats
foren,
Salt de perxa
Miquel Angel CARVAJAL acabá 6é en
un millor salt de 4,10 m.
Kevin RIPOLLES una meritoria 10ª
posicio i un millor salt de 3,95 m.
LLançament de Pes
Johana María HERNÁNDEZ realisà un
millor llançament de 10,80 m. que la
situà en el 6é lloc.
800 mtrs llisos
Jordan LLORACH parà el crono en
2’01”81 i una 14ª posicio.
Carla MASIP realisà una magnifica

carrera de menys a mes detenint
el crono en 2’17”3 i alçant-se com
Campiona Autonomica Absoluta.
1500 mtrs
Hugo MONFORT fou un altre dels
nostres medallistes, finalisant 3é en
una millor marca de 4’10”61.
I el seu germa ADRIAN finalisà darrere
d'ell en el 4ª posicio i una marca de
4’12”07.
Per ultim nomenar a Gaspar MATEU
entrenador i president del Club
Espsortiu Aigües de Vinaròs, que
finalisà com Sub-campio Autonomic
en Salt de Perxa en un millor salt de
4,40.

Martinez / Castellino 6-3 6-2
Pareja 3 Javi Febrer / Nestor Zaragozà
Vs Biego / Arques
3-6 6-3 6-2
Pareja 4 David Marmaña / Benja
Espuny VS Calleja / Gasso 3-6 6-7
Pareja 5 Xoxe / Toni Salas VS Barbera
/ Esquerre
6-1 6-2
Mientras el equipo B se desplazó el
domingo por la mañana a Benicarló
para jugar contra el Padel Indoor
Benicarló B, líder de cuarta división.
El equipo perdió contra un muy
buen equipo donde el equipo tuvo
pocas oportunidades de sacar un
buen resultado por la superioridad
del equipo rival,con más oficio y
saber jugar los momentos claves del
partido.Hay que mejorar mucho para
intentar sacarmejores resultados y
salir de la ultimas plazas . El próximo
partido se disputa en casa el sábado
12 a las 16horas contra el Vinapadel
Vinaròs, siendo el derbi de la

localidad.
Padel Indoor Benicarlo B 10 - Club de
Tenis Vinaròs 2
Enfrentamientos
Pareja 1 Monchi/Oscar VS Enrique /
Joan
6-1 6-3
Pareja 2 Jordi /Isi VS Quico Eroles /
J.C. Calvo 7-5 6-0
Pareja 3 J.Enrique /Santi VS Juan
Piñana /Tomas Espuny 4-6 2-6 2-6
Pareja 4 Pedro /Guillermo VS Manuel
/Rafa Carmona 6-3 6-3
Pareja 5 Juanjo/Angel VS Jose
Moliner /Jose Garcia 3-6 3-6

Por último, el equipo femenino
aplazó el partido ante el Padel Colors
Tortosa mediante acuerdo de los
capitanes por el mal tiempo previsto
para el domingo 28 a la mañana.
El domingo 6 se desplaza a Tortosa
para medirse al Club de Tenis Tortosa
en un dificilísimo partido que
el equipo espera sacar un buen
resultado cara a sus aspiraciones de
salvación.
Entre todos lo conseguiremos,
AMUNT CLUB DE TENIS VINARÒS!

Cross

Campeonato de España de Enduro 2016

La endurera ciudad de Antas, Almería,
inició el Campeonato de España de
Enduro 2016, con algunos cambios
de categoría por parte de los
principales favoritos al triunfo final.
Cristóbal Guerrero se ha llevado la
victoria scratch despues de liderar
la carrera desde el principio de la
jornada y rodando siempre muy
rápido.Corría en casa y no quería
otra cosa que la victoria, le han
seguido Oriol Mena y Jaume Betriu.
En lo que se cierne a los pilotos
del moto club Vinaròs, tuvimos la
presencia de Javier Castejón en
categoría Master, después de su
buen debut en el campeonato
de
Cross-Country,
en
esta
ocasión no tuvo la suerte de

cara, ya que dos caidas, una en
el tramo cronometrado y otra en
la extrema hecharon por tierra
todas las posibilidades de un buen
resultado , sin margen de poder
recuperar, tuvo que conformarse
con la novena posición final.
Resaltar la buena carrera realizada
por la piloto de La Pobla Tornesa
con licencia del moto club
Vinaròs, Humi Palau siendo muy
regular durante todo el día que
le valdría una meritoria segunda
posición en el pódium final.
Ahora a esperar la segunda cita
del nacional de Cross-Country a
celebrar en Villaviciosa, Asturias,
deseando mejores resultados a los
nuestros.
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PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

El Club Patinatge Artístic Vinaròs, participa en la “I Prueba Iniciación, Aptitud y Danza 2016”
El pasado sábado, 27 de Febrero
se celebró en el pabellón de LA
Muntanyeta de Alberic (Valencia),
la “I Prueba de Iniciación, Aptitud
y Solo Danza 2016”, evento que
organiza la Federación de Patinaje
de la Comunidad Valenciana y
en el que ha participado el “Club
Patinatge Artístic Vinaròs”.
Allí, se dieron cita compitiendo
ciento veinte patinadores, desde

los niveles de Iniciación, Aptitud y
Solo Danza.
Nuestra Entidad, se desplazó hasta
dicha localidad con cuatro de sus
patinadoras: Lola Ferré, Iris Edo,
Gabriela Mei Lao, y Claudia Grau.
En general hubo una buena
actuación por parte de nuestros
deportistas. Desde aquí, os
animamos a todas a seguir
trabajando y enhorabuena por

los resultados obtenidos, tanto
a nuestros patinadores como a
nuestras entrenadoras.
La próxima cita, la tendremos en
VINARÒS, el sábado 5 de Marzo,
dónde celebramos el INTERCLUB
DE INVIERNO 2016, en el que
participaran todos los niveles y
categorías, con un total de 118
participantes.
¡¡ OS ESPERAMOS !

Duatló
Baix un entrenament
molt intens (10km de
carrera a peu - 40 en bici
i 5kms de carrera per
finalitzar) on gran part dels
integrants i simpatitzants
del equip i del Club
Triatlo JijiJaja prengueren
sortida, s'amagava una
de
les
convocatories
més esperades de l'any,
el nostre duatló social
i el posterior dinar de
germanor.
Un dia, on vam poder
tenir la oportunitat de

juntarmos i que, com
no, ens va acompanyar
l'escola de triatló local
JijiJaja Vinaròs en una
prova adaptada per a la
temporada de duatlótriatló escolar, destacant
la ilusió dels xiquets i
xiquetes del Club per la
pràctica d'aquest esport.
Son ja 7 anys desde que
vam decidir començar
aquesta aventura junts.
Son moltes les alegries
guanyades...
I, per descomptat, son

molts els anys d'amistat,
objectius per conseguir
i camí per recòrrer que
tenim per davant.
Moltes
gràcies
als
patrocinadors
Moltes gràcies a la Junta
Moltes gràcies als nostres
triatletes i socis (i la familia
de cadascú per ajudar-nos
a continuar vivint aquesta
passió)
I també a vosaltres,
simpatitzants i voluntaris.
Sense tots vosaltres, no
seria igual!

Taekwondo.

FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs

Club Taekwondo Atencia Vinaròs

Este sábado 2 jugadores Sub 15 de
Ironmans, Paula Casajuana Roda y
Carlos Oroz Sánchez se han estrenado
en el campo de juego con el equipo
Black Sails. A la espera de completar
la categoría Sub-15 dentro del
club Ironmans y para no tener una
temporada en blanco, han sido cedidos
a Black Sails y ya han probado el Flag
en competición. El resultado ha sido
muy bueno ya que han anotado
un TouchDown cada uno más un
ExtraPoint de Carlos. Después de jugar
2 partidos las sensaciones han sido
buenas, ahora toca mejorar para los
próximos encuentros de liga.

Dos platas y tres bronces para el
taekwondo de Vinaròs
El pasado sábado 27 el club
Taekwondo Atencia participó
con 10 competidores al 16
Open internacional de Marina
d’Or consiguiendo:
ALEX ATENCIA - PLATA
ERIC ATENCIA - PLATA
JUAN FABREGAT - BRONCE
NADIN GOMEZ - BRONCE
NEREA GASULLA -BRONCE
También felicitar a todos por
su esfuerzo y compromiso en
el equipo tales como ALBA
ATENCIA , ALEX GARVEZ , KEVIN
ATENCIA , PATRICIA VILLAROYA
, ALBA ISABEL , ANDRES RICO,
WASIM , ALEX BESER , VICTOR
MAY
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El próximo sábado toca estrenar el
nuevo equipo Sub-13 de Ironmans
que jugará sus primeros partidos en
competición contra Imperials y Búfals.
Ya está todo preparado para el inicio de
la competición, suerte a los rookies que
empiezan su andadura en el Fútbol
Flag!.
Si te gusta el fútbol Flag, fútbol
Americano, quieres probar un deporte
nuevo y tienes entre 9 y 15 años, pásate
por nuestros entrenamientos los lunes
y viernes de 17:00 a 18:30 por el campo
de fútbol sala de la Misericordia y
probarás con nosotros el Fútbol Flag,
te gustará.

El Balonmano Vinaròs, una vegada més classificat per a la fase d´ascens
C.B.M. VINARÒS 26 - 18 BM CASTELLÓ
El passat dissabte es va disputar en el Pavelló Municipal
de Vinaròs, el partit de tornada contra el C.BM. Castellon,
aconseguint una victòria per 26 a 18, aconseguint remuntar
el resultat del partit d'anada on vam perdre per un sol gol
26-25.
Amb aquesta victòria el BM. Vinaros aconsegueix un any
més classificar-se per jugar la lligueta d'ascens a 2a Nacional,
aquesta temporada ens queda encara 1 eliminatòria contra
el sempre difícil equip del Betxi per veure que equip queda
en primera posició de la Lliga regular.
Un nou èxit del nostre jove equip liderat pel seu entrenador
Joan Carles Ribera "Tremendo" que des de fa ja uns quants
anys aconsegueix uns resultats excel·lents guanyant la Lliga
i Copa i aconseguint la classificació per a les fases d'ascens.
Estem segurs que aquest any si s'aconseguirà aquest
anhelat ascens i l'any que ve podrem gaudir d'un handbol

de nivell a la nostra ciutat.
Enhorabona a tot l'equip i cos tècnic que han sabut
sobreposar-se a la difícil situació que se'ns planteja a
principis de temporada amb la no inclusió de l'equip
en la 2a Nacional i sobretot haver sabut contrarestar les
nombroses baixes que hi ha hagut a l'equip.
Sort equip i a per l'ascens.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA:
HORA

DISSABTE, 5,03,16
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

9 a 21 h

PISTA PARQUET

PATINATGE

TOTES

10,00

PISTA SINTETICA

BASQUET

INFANTIL MASC.

12,00

PISTA SINTETICA

HANDBOL

JUVENIL

16,30

PISTA SINTETICA

FUTBOL SALA

CADET

17,45
DIA:
HORA
10,30
12,00
10,00

PISTA SINTETICA
DIUMENGE, 6,03,16
LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA PARQUET

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

JUNIOR MASC.

17,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR A

DIA:
HORA

DISSABTE, 5,03,16
LLOC

9,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

10,30

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

12,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

16,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

DIA:

DISSABTE, 5,03,16

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

16,00

CAMP1

FUTBOL

XUPETINS

16,00

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMI

17,15

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMÍ

DIA:

DIUMENGE 6,03,16

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

17,00

ESTADI

FUTBOL

PREFERENT

FUTBOL SALA
JUVENIL
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
HANDBOL
CADET
HANDBOL
INFANTIL
FUTBOL SALA
INFANTIL

ESTADI
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
IV TORNEIG CIUTAT DE VINARÒS DE
NIVELLS
CB GIL COMES VINARÒS – CB
CASTELLÓN NEGRO
CBM VINAROS – CLUB HANDBOL
FLORIDA CATARROJA
CD VINARÒS FS – C.F.S LA UNION
“A”
CD VINAROS FS – CFS NAVARTI “A”
ENCONTRE
CBM VINAROS – U.E BETXÍ
CBM VINAROS – U.E BETXÍ
CD VINARÒS FS - F.S BURRIANA
CB GIL COMES VINARÒS –
BASQUET MORVEDRE
CB GIL COMES VINARÒS – ACD
BENICENSE
ENCONTRE
VINAROS ETS FC “C” – CD ALTURA
VINAROS EFC “A” – CF BENICARLO
BF
VINAROS EFC “A” – CF BENICARLO
BF
VINAROS EFC “B” – CD
SEMPRERAPID

CIUTAT ESPORTIVA
ENCONTRE
CF UNITED - ALCANAR
VINAROS EFC – CD SEMPRERAPID
VINAROS EFC –CF ULLDECONA
VERD

ESTADI
ENCONTRE
VINAROS CF – CD BENICASIM

Cartelera
C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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SI COMPRES AQ

BON
PROFIT!
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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

Organitza

Compres del 28 octubre al 19 novembre
Sorteig: 22 de novembre

Vinaròs
és turisme

menús de
Tasta els 10
serva tiquet
la galera i re
ita guiada
per a una vis
de març
els dies 5 i 12

Vinaròs.
Més info: Tourist Info
s/n
Passeig de Colom
334
o truca’ns al 964 453

VIII JORNADES
DE LA CUINA DE LA

Galera
19 de febrer | 20 de març
VINARÒS 2016

www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

674+5/'
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activitats culturals
DIVENDRES 4 DE MARÇ PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
'CANTS DE SIRENA NEGRA'- de Sebastià
Benassar
19.30h Espai Mariola Nos Públic Adult
ESPECTACLE-Monòleg Humorístic . A càrrec de
l'humorista Manuel Carrascoso. 21.30h
Sopar+Espectacle (Preu 20€) 23.00h
Consumició+Espectacle (Preu 8€) Boheme
Restaurant & Lounge Públic Adult
DISSABTE 5 DE MARÇINAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
'BÈSTIES MARINES' de Joan Gil 19.30h Espai
Mariola Nos Tots els públics
DIUMENGE 6 DE MARÇ CAMINADA. SERRA DE
CARBÓ. Organitza Aula de Natura.
7.00h sortida del parc Les Catalinetes. Públic
Adult - 15km Cal portar esmorzar i dinar.
CONCENTRACIÓ 'Dret Dones Treballadores'.
Organitza CGT Sindical - Amb motiu de la
celebració del dia de la dona treballadora
11.00h Pl. 1r Maig Públic Adult
DILLUNS 7 DE MARÇINAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
'Enginyera… per què no? 18.00h Passadís
Biblioteca Municipal Tots els públics
PRESENTACIÓ LLIBRE 'La Sombra' de Pilar
Bellés 19.00h Sala d'Actes de la Biblioteca
Municipal Públic Adolescent i adult
DIMECRES 9 DE MARÇ ACTIVITAT AIRE LLIURE 'L'arbre
de la Coeducació/Igualtat' 18.00h Pl.
Parroquial Tots els públics
DIVENDRES 11 DE MARÇ XARRADA-COL·LOQUI 'Salvem el Delta de l'Ebre' . 19.00h Sala
d'Actes de la Biblioteca Municipal Públic
Adult
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

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnew
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Tauler Municipal
ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia N.º 2016-0413 de data 17 de febrer
de 2016, acorda modificar l'expedient per a contractar la PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA, CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I LÍNIES D'ALTA TENSIÓ DE
TITULARITAT MUNICIPAL. (EXP.6993/15), i obrir un nou termini de presentació d'ofertes.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 6993/15
2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, CENTRES DE
TRANSFORMACIÓ I LÍNIES D'ALTA TENSIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL
3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del contracte: 46.412,92€ (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació: 11.603,23€/any (IVA exclòs).
6.Garanties
a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.
7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.org)
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.
8. Requisits específics del contractista: Els establerts en la Clàusula 6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
9. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Dins del termini de 15 dies naturals comptats a partir del dia
següent al de publicació de l'anunci de modificació de la licitació al BOP i en el Perfil del
contractant. Si l'últim dia és dissabte o festiu la finalització del termini s'entendrà ampliada
al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que integraran les ofertes: La documentació és la referida al plec
de clàusules administratives particulars, que es presentarà en tres sobres denominats
"Proposición para licitar a la contratación de los SERVICIOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL. ( EXPTE.
6993/2015 )". La denominació dels sobres serà la següent:
Sobre «A»: Documentació Administrativa.
Sobre «B»: Documentació a ponderar per judici de valor (Memòria i capacitat operativa)
Sobre «C»: Documentació a ponderar de forma automàtica (Oferta econòmica).
c) Lloc de presentació:
Entitat: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
Adreça: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.Jovellar,núm.2)
Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
Horari: De 9 a 14 hores.
10. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil següent a la conclusió del període per a la
presentació de proposicions (en el cas que este dia siga el dissabte es realitzarà el següent
dia hàbil).
11. Despeses dels anuncis: Queden en càrrec de la persona adjudicatària, fins a un màxim de
1.000€.
L’alcalde
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SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT
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

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 .

REGIDORIA DE TURISME informa:
Inscripció a les Jornades Gastronòmiques 2016
Tots els restaurants que estiguen interessats
a participar en alguna de les jornades
gastronòmiques que es porten a terme al llarg
de l'any, tenen disponibles els formularis de
sol·licitud d'inscripció i les dates de terminis
de presentació en la seu electrònica de
l'Ajuntament:
https://vinaros.sedelectronica.es
(apartat:
Empreses, subapartat: Serveis públics)
Presentació de sol·licituds: Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 2)
Horari: De 9 a 14 hores
Terminis de presentació de sol·licituds: 21
dies abans de la realització de cada jornada
gastronòmica

5 març de 2016
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de

PILAR RAMÓN MARTINELL
Que falleció cristianamente en Vinaròs
el día 25 de febrero de 2016, a los 85 años de edad.

D.E.P.
Tus hijos, nietos, biznieto y el resto de
familia te tendrán siempre presente.
Vinaròs, marzo 2016

ANIVERSARIS

3º Aniversario de

Francisco Guasch Gargallo
1960 - 2013

Que falleció cristianamente en Vinaròs el 10 de marzo del 2013.

E.P.D.
Su esposa, su hijo, su suegra, sus hermanas, cuñados, cuñada, sobrinos
y demás familiares y amigos, le recuerdan con cariño y ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma.
Vinaròs, marzo 2016
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agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

5

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. Llibertat, 9
TORREGROSA
Març

6

Març

PITARCH

7

Març

MARTÍNEZ

8

Març

FERRER

9

Març

ROCA

10

Març

GUIMERÀ

11

Març

ADELL

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

HORARI DE MISSES
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

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

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 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-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

-20

%

Oferta

ESPECIAL

79

cm

Oferta

ESPECIAL

69
120

+
PINTURA PAREDES
Y TECHOS 15 + 3 L

25

**830 uds total tiendas Bricorama.

+

€
99

UDS LIMITADAS**

1,44€/L

79

40

69

cm

71

77

SET DE CAFÉ "TARIFA"

ESPECIAL

+

MESA + 2 SILLONES + SOFÁ

239

€

191

io
Batería de lit

€

3x2

Oferta

LLEVA 3 Y PAGA 2

TALADRO ATORNILLADOR "1VE" 14,4 V

49

€
95

-30

%

El rollo sale a 66,47€

+

Altura 35 mm

Incluye rejilla
PINTURA
"COLORES DEL
MUNDO" 4 L

23

€
95

5,99€/L

+

23,74€/m2

Comprando 3 packs

3,65 €/bombilla

40
5,5W W

PACK 2 BOMBILLAS LED 470 LÚMENES

7

€ /pack
30

en vez de 10,95€/pack

CÉSPED PRECORTADO 1 X 4 M

16

€/m
62

*Consultar condiciones de la promoción en tienda.

ADEMÁS

4Y5
marzo

EN

TODA LA TIENDA INCLUIDOS LOS ARTÍCULOS DE FOLLETO

BRICOLAJE JARDINERÍA DECORACIÓN

¡ Nos une la misma pasión !
VINARÒS: Ctra. N-340, km 1049. C.C. "El Portal del Mediterráneo" - Tel. 964 402 454

EN VALE PARA TU
PRÓXIMA COMPRA*

2

*Promoción válida el 4-5 de marzo de 2016. Consulta condiciones en tienda.

+

cm

55

