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Un greu accident a l’AP-7 a l’altura de Freginals
amb 13 estudiants morts causa commoció a Vinaròs
Tres dels joves ferits van ser traslladats a l’hospital de Vinaròs
Redacció

Un accident greu d'autocar va
deixar el passat diumenge al matí 13
víctimes mortals i ferits de diversa
gravetat a l' AP-7, al terme municipal
de Freginals (Montsià). L'autocar
anava en direcció Barcelona i
tornava de València ple d'estudiants
d'Erasmus de 22 països d'Europa,
Àsia, l'Amèrica del Sud i el Pròxim
Orient que havien passat el dissabte
a les Falles.
Tres dels ferits van ser traslladats
a l’hospital de Vinaròs. El succés
ha causat especial commoció a la
nostra ciutat i les mostres de suport
i solidaritat han estat moltes durant
tota la setmana.
Els tres joves ferits que van ser
traslladats a l'Hospital de Vinaròs,
seguien al tancament d’esta edició
ingressats al centre hospitalari però
presentaven una evolució favorable i
estan fora de perill. Es tracta de dues
noies, una belga i una lituana, i un
jove holandès, tots d’entre 20 i 22
anys d'edat.
Els familiars dels tres ingressats
van arribar a Vinaròs entre dilluns i

Vinaròs va guardar cinc minuts de silenci en memòria de les víctimes

dimarts a la tarda procedents dels
seus respectius països. Des de
l'Ajuntament de Vinaròs, com va
informar l'alcalde, Enric Pla, en nom
de tota la ciutadania es van preparar
en col·laboració amb els hostelers
de la localitat, diverses habitacions
per posar-les a la disposició dels
familiars dels ferits, així com també
l'assistència de la Policia Municipal
per portar-los a l'hospital a visitar
als joves i traslladar-los després al
moment que desitjaren de retorn a
l'hotel o on fes falta.
L'alcalde, que juntament amb
altres regidors es van desplaçar
diumenge al mati a l’hospital per
interesar-se pels ferits i oferir el seu

ajut, va recordar i va agrair totes
les mostres de solidaritat de la
població de Vinaròs i la comarca per
oferir, a manera particular, els seus
habitatges per acollir als familiars
dels ferits, així com per efectuar
donacions de sang si fos necessari.
Dilluns a les 12 del matí,
l'Ajuntament
de
Vinaròs
va
convocar una concentració davant
la plaça consistorial de cinc minuts
en memòria de les víctimes de
l'accident i com a mostra de suport
amb les famílies dels afectats. Un
acte que es va realitzar també
de forma simultània en moltes
poblacions veïnes dels Terres de
l’Ebre.

La Generalitat planteja un pla de segellat
dels abocadors antics de la Comunitat

El segellat del de Vinaròs suposa una inversió de 2 milions i el secretari autonòmic de Medi ambient
assenyala que vol resoldre aquesta legislatura almenys la meitat d'aquestes problemàtiques
Redacció

El Secretari Autonòmic de Medi
ambient i sostenibilitat, Julià
Alvaro, va visitar dilluns el clausurat
abocador municipal de Vinaròs per
explicar el pla de segellat que vol
aplicar la Generalitat per a aquest
tipus d'abocadors antics. Alvaro va
assenyalar que volia conèixer ‘in
situ’ la situació d'aquest abocador
i explicar les propostes que el
Consell té sobre aquest tema en
considerar "poc útil" el que en
aquest aspecte s'havia fet fins
ara. "Creiem que el que es feia,
menudes inversions amb molt poc
finançament que només consistien
a posar pedaços que no suplien
les mancances, no era la solució, i
a nivell de país tenim entre trenta i
quaranta instal·lacions com aquesta
que necessiten de tasques urgents,
perquè mediambientalment estan
en una situació molt negativa i
tant les legislacions espanyola com
la europea reclamen actuacions
en aquest sentit", va indicar. Per
això, va assenyalar que "ha de
fer-se un pla ampli que done

Julià Álvaro, amb l'alcalde, Enric Pla, i el regidor de Mediambient,
Jordi Moliner, durant la seua visita a l'antic abocador de Vinaròs

resposta, un pla que mobilitze a
totes les institucions implicades,
des dels consorcis de residus
a les diferents administracions
públiques i fins i tot la Unió
Europea, per poder aconseguir
el finançament i aconseguir
realitzar
aquestes
inversions".
El volum total d'inversió que hauria
de realitzar-se per procedir a
aquests segellats seria, segons va
assenyalar, de més de 20 milions.
"Amb les inversions que es feien
fins ara, que no arribaven al milió
anual, trigaríem gairebé 40 anys a

fer-ho, i per això la nostra intenció
és realitzar un pla que abaste tot
el pais i es face de forma conjunta
i àmplia", va indicar. Alvaro va dir
que durant aquesta legislatura "ja
podríem resoldre la meitat de les
problemàtiques que en aquest
sentit tenim". En el cas de Vinaròs,
el segellat del seu abocador suposa
una inversió de dos milions i el
projecte ja està realitzat des de
fa anys. Aquest projecte "ha de
revisar-se a nivell econòmic, però a
nivell tècnic està ben realitzat", va
concloure.
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ACTUALITAT

Vinaròs estrenará en abril el primer centro de la
comarca para menores con diversidad funcional
Ha sido impulsado por la asociación ‘Creixem’, formada por padres de estos niños y
atenderá los tramos de edad de 0 a 6 años y de 6 a 16 años
Redacció

Vinaròs estrenará a finales del próximo mes de abril
un centro para niños y niñas con diversidad funcional
en dos grupos: de 0 a 6 años y de 6 a 16 años. Este
centro es el primero de la comarca en dar el servicio
de atención temprana, siendo también pionero en
toda la provincia de Castellón en atender niños de 6 a
16 años, y está impulsado por la asociación sin ánimo
de lucro ‘Creixem’, formada por padres con niños con
algún tipo de diversidad funcional. Situado en una
gran nave del centro comercial Portal Mediterráneo
y convenientemente adecuado, en este centro se
realiza una atención temprana y continuada para
estos niños. “Hasta ahora los padres teníamos que
desplazarnos para realizar estas terapias a grandes
ciudades como Valencia, Barcelona o Pamplona,
y el objetivo de la asociación ha sido traerlas al
norte de Castellón para asegurar que los niños que
requieran de estas necesidades específicas reciban la
ayuda sin tener que realizar desplazamientos largos
continuamente”, explicó la vicepresidenta de la
asociación, Cristina Sarciat. Fomentar la integración
social, su autonomía y ofrecer asesoramiento y apoyo
a las familias, asi como sensibilizar a la población, son
también objetivos de ‘Creixem’.
Sarciat agradeció el apoyo de Cocemfe Maestrat y
‘Un pas més’ de Benicarló por su colaboración en
los inicios de la asociación. El martes por la mañana
se realizó una visita guiada a las instalaciones a la
que acudieron el alcalde, Enric Pla, la concejala de
Bienestar Social, Mamen Ruiz y los ediles socialistas de
Educación, Begoña López y Juventud, Marc Albella.
El centro de desarrollo infantil tiene capacidad para
unos 35 o 40 usuarios. Los servicios que se ofrecerán
son los de atención temprana de 0 a 6 años piscina,
hidroterapia de 0 a 16 años, programa de desarrollo
infantil de 6 a 16 años y taller de padres y grupos
de autoayuda. Dependiendo de las necesidades, el
centro ofrecerá próximamente otro tipo de terapias
según las necesidades de las familias. El centro
cuenta con un equipo de profesionales formado por

la trabajadora social, una psicóloga infantil y una
psicoterapeuta pediátrica, aunque más adelante
podría incorporarse también una logopeda.
“Lo importante es que llegue al máximo de familias
posible y que esos niños no se queden sin recursos y
sepan que aquí cerca tienen un centro donde podrán
realizar todas esas terapias que hasta ahora sólo
podían hacerse en las ciudades”, señaló Sarciat.
El centro está en trámites para ser centro autorizado
por la Conselleria de Bienestar Social y conseguir
subvención para la atención temprana a partir de
2017. El resto de programas al no recibir subvención
serán las familias las que se hagan cargo del coste,
pero la asociación ayudará realizando eventos
solidarios y conseguir servicios asequibles. Además,
cualquier persona se puede hacer socio de esta
asociación para ayudar a financiar el centro, con una
cuota de 30€ anuales o mediante donaciones.
El martes se realizó la primera donación, de un total
de 6000 euros, correspondientes a la recaudación
de un partido benéfico que realizó en diciembre
la Agrupación de Veteranos del Vinaròs CF, para
recaudar fondos para la causa.
Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Política
Social, Mamen Ruiz, recordó la importancia de la
atención temprana en cuanto a la estimulación de los
menores, y señalo que “es todo un orgullo disponer
de este centro en nuestra localidad”.
Por último, el alcalde, Enric Pla, indicó que esta
asociación y este centro “es un gran ejemplo de lo
que la sociedad civil y la movilización de la ciudadanía
puede conseguir” y agradeció el esfuerzo realizado
por los padres, asegurando que el consistorio facilitará
algún tipo de ayudas directas y mediará con la
administración autonómica para facilitar las gestiones.
La asociación Creixem tiene como presidente a
Mostefa Bouanati, su vicepresidenta es Cristina
Sarciat, la secretaria Vanesa Segura, la tesorera Isabel
Quero y como vocales están Vanessa Forner y Marisol
Blánquez.

La Agrupación de Veteranos donó los 6.000€ de su partido benéfico

El centro está situado en una nave de Portal Mediterráneo

El domingo 27 de marzo
y el 3 de abril de 9 a 22 horas.

AL REPOSTAR GASOLINA EN CARREFOUR,
PRESENTANDO LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR
ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE AHORRO

Oferta válida hasta el 28 de marzo 2016

Financia
tus compras en 10 meses sin intereses
Desde 200€, T.A.E. máximo 11,81%, gastos de formalización 10€, primera cuota 30€ + 9 cuotas 20€, importe total adeudado 210€.
Hasta 3.000€, T.A.E. mínimo 0,73%, gastos de formalización 10€, primera cuota 310€ + 9 cuotas 300€, importe total adeudado
3.010€.

Intereses subvencionados por Centros Comerciales Carrefour, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A.
Sólo se podrán financiar en un mismo ticket de compra aquellos artículos que puedan ser abonados en la misma caja.
El pago de las cuotas se realizará el día 5 de cada mes.

VINARÒS

Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
3

26 març de 2016

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs s'adherix al Programa Integral de Qualificació i Ocupació
gestionat per la Cambra de Comerç de Castelló
Les dos entitats signen el conveni de col·laboració per a dur a terme les
accions del Programa de Qualificació i Ocupació al municipi de Vinaròs
Redacció

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla Vall i la
presidenta de la Cambra de Comerç de
Castelló, Mª Dolores Guillamón Fajardo,
han signat el conveni de col·laboració
per a desenvolupar el Programa de
qualificació i ocupació, emmarcat en
el Sistema de Garantia Juvenil del
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
i cofinançat pel Fons Europeu i que es
gestiona des de l'àrea de Formació i
Ocupació de la Cambra de Comerç de
Castelló.
La presidenta de la Cambra de Comerç,
Mª Dolores Guillamón, ha destacat
que l'objectiu d'aquest programa és
garantir que totes les persones jóvens
menors de 30 anys reben una bona
oferta d'ocupació, educació continuada,
formació específica o un període de
pràctiques en empreses.
L'Alcalde, Enric Pla, ha comentat que:
«des de l'Ajuntament de Vinaròs

considerem que aquesta iniciativa és
molt necessària, ja que incidix en un
col·lectiu molt castigat per l'actual crisi
econòmica i amb gran dificultat d'accés
al mercat laboral» i ha indicat que «es
tracta d'un programa individualitzat,
que té en compte les particularitats
i necessitats de cada persona
participant, la qual cosa augmenta
considerablement la seua efectivitat».
Les persones jóvens participen en un
procés d'orientació, assessorament
i acompanyament fins a la seua
inserció en el mercat de treball o la
seua autoocupació. En una primera
fase, s'avaluen les sues capacitats
professionals, habilitats socials i els seus
coneixements tecnològics i d'idiomes.
Desprès d'este primer estudi, els tutors
derivaran la persona participant a una
formació específica, adaptada a les
seues necessitats. El procés finalitzarà

amb l'autoocupació de la persona
participant o amb la seua incorporació
al treball per compte d'altre. En el
primer dels casos, la persona jove
rebria, a més de la formació necessària
i l'acompanyament permanent d'una
persona orientadora/tutora durant tot
el procés, 1.800€ d'ajuda per a la creació
de la seua empresa. En el segon dels
casos, les empreses que contracten
persones jóvens participants en en este
Programa, rebran una ajuda de 1.500€.
Ha explicat Javier Valls, director de l'àrea
de Formació i Ocupació de la Cambra de
Comerç.
La regidora d'Ocupació, Maria Cano,
ha destacat l'última fase del itinerari,
relacionada amb la inserció laboral

i ha indicat que: «facilitar l'accés al
treball dels veïns i veïnes de Vinaròs,
és el principal objectiu que s'ha
marcat l'equip de govern» i ha afegit
que «atès que el col·lectiu al que
s'adreça este programa està format
per un dels grups de població que
presenta major dificultat d'accés al
mercat laboral, des d'esta Regidoria,
considerem de gran interés per a la
població, col·laborar amb la Cambra
de Comerç en la realització d'este
programa.»
Per a informar-se sobre els sistema
de participació en este programa, les
persones interessades es poden adreçar
a l'Agència de Desenvolupament Local
de l'Ajuntament de Vinaròs.

Enagás concluye el proceso hibernación del Castor
Enagás ha informado esta semana que ha finalizado
el proceso de hibernación del almacenamiento
subterráneo Castor con un doble sellado de los pozos,
lo que supone un refuerzo adicional a otras dos
válvulas ya existentes en cada uno de los pozos. Con
ello, la compañía ha cumplido la labor encomendada
por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 13/2014
de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas

urgentes en relación con el sistema gasista y la
titularidad de centrales nucleares.
Con los trabajos realizados, la compañía ha puesto
la instalación en condiciones seguras, sin gas en
plataforma, gasoducto e instalaciones de tierra; sin
alterar la estructura del almacenamiento y realizando
las tareas necesarias para el adecuado mantenimiento
y preservación de los equipos.

Adicionalmente, Enagás solicitó un estudio al
MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets)
que permitirá disponer de una base al Gobierno
sobre la que poder tomar una decisión acerca
del futuro de la instalación. Según la estimación
del MIT, este estudio previsiblemente estará
finalizado en el segundo semestre de 2016.

L'Ajuntament aprova les taxes i el reglament d'ús del Vinalab
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
més tràmits referents al centre de
coneixement Vinalab, però sense el
suport del PP de Vinaròs, que considera
que amb el seu canvi de gestió el centre
s'aparta de la filosofia per la qual va ser
concebut.
L'últim enfrontament entre populars i
equip de govern va ser per aprovar la
modificació de dos articles i la rectificació
de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a ús del Vinalab. Tampoc va
haver-hi consens entre govern i oposició
al moment d'aprovar de forma inicial el
reglament d'ús d'aquest centre.
L'edil popular Juan Amat va assenyalar
que les tarifes de lloguer d'espai en el

Vinalab són cares, si es compara amb
els lloguers de locals que es paguen
al centre urbà, i va criticar la falta de
previsió a l'hora d'elaborar en el seu
moment el reglament al no constar
la temporalitat del pagament del
lloguer per als incubats. També va dir
Amat que amb la gestió anterior del
PP, el Vinalab era un centre amb una
fórmula de gestió “consensuada” i ara
no, i va criticar que es paguessen a
la nova empresa adjudicatària 3.509
euros mensuals, quan abans l'empresa
pagava a l'Ajuntament anualment. Els
edils de l'equip de govern, María Cano
(PSPV) i Hugo Romero (Som Vinaròs)
van defensar la gestió que es duu a

terme actualment del Vinalab, dient
entre altres coses que els viveristes allí
situats estan satisfets amb les noves
tarifes, i van assenyalar que el govern
del PP pagava molt més pel Vinalab
del que costa ara, en haver de fer-ho
també a l'empresa adjudicatària per
cada acte celebrat. Romero també va
dir, quant al nou reglament d'ús del
centre, que “és un exemple més del
canvi de model del centre, passant a ser
l'ajuntament qui el gestione, a favor dels
vinarossencs i obrint-ho a la societat”.
Sobre aquest tema, Amat va recordar
que en la passada legislatura, el model
de gestió del Vinalab va ser aprovat amb
el consens de tots els grups i va mostrar

el seu desacord amb alguns punts del
nou reglament. L'alcalde, Enric Pla, va
assenyalar que amb la gestió anterior
s'afavoria a una empresa “amiga” del
PP i va defensar que el Vinalab “ja no és
ara un centre buit com amb la gestió
anterior”.
La regidora del PVI, María Dolores
Miralles, de la seva banda, va lamentar
que el govern local no li consultés sobre
quina fórmula de gestió preferia, encara
que a l'hora de votar en el passat ple
Miralles es va abstindre perquè “ens
creiem aquest projecte”.

El ple aprova una moció per a la prevenció i intervenció en l’assetjament escolar
El ple va aprovar pe unanimitat una moció presentada per Acord Ciutadà a la que s’hi van sumar tots els grups contra l’assetjament escolar.
La moció proposava que que l’Ajuntament de
Vinaròs organitze durant el curs activitats de
divulgació dirigides a docents, famílies i alumnes,
per a facilitar la detecció de l’assetjament escolar
o bullying i ciberassetjament en totes les seues
formes i com afrontar-lo, tot formant en la resolució
pacífica dels conflictes i en la tolerància i, també,
privilegiant la mediació escolar com a forma de
4

resoldre’ls.
També llançar una campanya de sensibilització
dirigida a la comunitat escolar i a la població en
general, dissenyar un Pla Integral de Prevenció de
l’Assetjament Escolar que es puga implementar
als centres escolars del municipi que també
incorpore mesures per a combatre el cyberbullying,
estudiar la possibilitat de posar en marxa un servei

d’assessorament especialitzat -mitjançant una
línia telefònica gratuïta o a través del servei de
l'Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OIAC),
dels Serveis Socials, de Gabinets Psicopedagògics
o d'un nou Servei de Mediació- destinat a prestar
atenció i orientació a les víctimes; fins i tot, que
possibilite la realització de denúncies de situacions
d’assetjament i violència escolar entre l’alumnat.

Ven del 24 al 27 de marzo a
26 març de 2016

Vinaroz. Crta. N-340, Km. 105,3

MARZO

24-27

y llévate

GRATIS
el
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Vales canjeables hasta el 31 de mayo de 2016 por compras superiores a 30€
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Conveni entre
la Universitat
de València i
l'Ajuntament pel
Vinalab
El ple de l'Ajuntament de
Vinaròs ha aprovat per
unanimitat el conveni marc
de col·laboració entre la
Universitat de València i
l'Ajuntament
de
Vinaròs
en relació al centre de
coneixement Vinalab.
La regidora socialista, Maria
Cano, va explicar que amb
aquest conveni “es podrà
dotar de formació i activitats
al centre amb cursos formatius
per a docents, empresaris i
emprenedors, i formació per a
majors especialment en noves
tecnologies”.

El PP de Vinaròs abandona el ple i estudia querellar-se contra Guillem Alsina
Els edils populars es van sentir acusats de corrupció i van decidir sortir de la sala
Redacció

Els regidors del PP de Vinaròs van abandonar el ple ordinari
corresponent al mes de març en sentir-se acusats de corrupció
pel primer tinent d'Alcalde, Guillem Alsina. La retirada de la
bancada del ple dels populars es va produir durant la discussió
del vuitè punt del ple, en el qual havia d'aprovar-se el conveni
marc de col·laboració entre la Universitat de València i
l'Ajuntament de Vinaròs en relació al Vinalab. El portaveu del PP,
Juan Amat, va cridar l'atenció a les “contínues referències” que
va fer l'alcalde, Enric Pla, en diverses fases de la sessió, al Partit
Popular com “el partit dels imputats”, i li va dir al primer tinent
d'alcalde, el socialista Guillem Alsina, que “si fos militant del partit
socialista en este poble em preocuparia que l'alcalde al·ludís
contínuament al partit dels imputats en este municipi, perquè
suposo que al·ludeix al PSOE de Vinaròs, que és l'únic que té un
secretari general investigat. Aquí el partit dels imputats és el
partit socialista”. Amat es referia al procés judicial obert contra
el exalcalde socialista, Jordi Romeu, que està sent investigat per
presumpta prevaricació administrativa. Cal recordar que el Jutjat
de Primera Instància i Instrucció 3 de Vinaròs va obrir una causa
contra l'Ajuntament i el mateix Romeu, motivada per una querella
presentada a principis de 2012 per la Fiscalia de Castelló. El Síndic
de Comptes va detectar anomalies en l'adjudicació de diferents
obres i serveis durant l'exercici del 2008, segons s'assegura en el
seu informe sobre els comptes de l'Ajuntament d'aquest any en

Moment en que els regidors del PP van abandonar el plenari

el qual indica que “s'han identificat despeses en els quals no s'ha
seguit cap dels procediments d'adjudicació legalment exigits,
havent-se procedit a la concessió directa”.
La resposta d’Alsina a les paraules d’Amat va ser que “és cert
que el nostre secretari general està en diligències prèvies per
un tema purament administratiu, per haver signat factures
de petits proveïdors locals en festes que per la seva pròpia
urgència o immediatesa són comptabilitzats amb objecció per
part d'Intervenció, cosa que també ha fet l'alcalde del PP, Juan
Bautista Juan. La diferència del partit socialista amb vostès és que
vostès s’enduien els diners a casa i el senyor Jordi Romeu només
se saltava les objeccions d'intervenció per a la contractació de
traques i orquestres per al poble”.
El PP de Vinaròs va demanar llavors la paraula per al·lusions,
però l'alcalde va donar l'assumpte per acabat i els populars van
decidir abandonar el ple mentre per part de la resta dels regidors
es procedia a la votació del punt.

Alsina: “En cap moment em vaig referir al PP de Vinaròs, sinó al PPCV”
El dia després del ple ordinari, l'alcalde, Enric
Pla, va comparèixer al costat del primer tinent
d'alcalde, Guillem Alsina per valorar el que havia
succeït a la sessió. Alsina va matisar que “la meva
exposició en el ple a cap moment al·ludeix ni
es referia al PP de Vinaròs, sinó que només vaig
dir que formen part d'un Partit Popular de la
Comunitat Valenciana que té gent a la presó i
molts imputats per casos de corrupció”. Alsina va
considerar que “tot això respon a una campanya
orquestrada pel PP a nivell nacional que l'única
cosa que busca és baixar al fang la política en
tots aquells ajuntaments progressistes i crec que
en aquesta línia continuaran en els propers tres
anys”. També va assenyalar que “m'entristeix que
un partit com el PP de Vinaròs estiga en mans d'un
portaveu com Juan Amat, que és una persona que
està permanentment enfadat i la seva vida és
un judici permanent”. I respecte a l'abandó dels

populars del ple va indicar que “és l'acció més
ridícula que he vist en cinc anys com a regidor en
aquest Ajuntament, i una ciutat com Vinaròs no
pot permetre's aquest tipus d'actuacions. Demano
disculpes a la ciutadania, però no al PP”.
També va assenyalar que “com a portaveu del partit
socialista no puc deixar passar que per segon ple
consecutiu s'al·ludisca al nostre secretari general i
es diga que l'únic partit que té imputats a Vinaròs
siga el PSPV. Crec que hem fet les coses el millor
que hem pogut i amb la màxima legalitat, i no
entenc com el PP acusa a Romeu quan sap que són
qüestions purament administratives i no es tracta
d'haver-se enriquit per la seva acció política”.
De la seva banda, Pla va dir que l'abandó del ple
“és un dels actes més greus que es poden donar
en democràcia” i va assenyalar que “des del
minut zero d'aquesta legislatura el PP va mostrar
les seves males maneres i la no acceptació del

resultat en les urnes, boicotejant la fotografia de
la nova corporació” i que en totes les sessions
plenàries posteriors “el portaveu del PP ha
utilitzat de manera reiterada un llenguatge i una
actitud prepotent i brega recorrent freqüentment
a l'ofensa, el menyspreu i l'insult, menyspreant
les cridades a l'ordre de l'alcalde i incomplint les
sessions fent divagacions alienes al punt tractat”.

El PP exige disculpas y no descarta querellarse
El PP de Vinaròs al completo también compareció el
día después del pleno en su sede y calificó los hechos
de “muy graves”, sin descartar tomar medidas legales
si no hay rectificación. Su portavoz, Juan Bautista
Juan, señaló que “Alsina nos acusó de habernos
llevado el dinero a casa, una acusación gravísima,
irresponsable, sin fundamento y una calumnia a las
personas que hemos estado trabajando para Vinaròs
con toda honestidad”. Juan insistió en que “el único

político acusado de prevaricación en Vinaròs es el
secretario general del partido socialista, pero ellos
continuamente ponen las sombras de corrupción
sobre nosotros, algo que consideramos inadmisible
en todos los términos”. “Esperamos una rectificación
inmediata ante esta calumnia. El malestar que
han producido en el grupo popular de Vinaròs
es inadmisible, porque la acusación de Alsina fue
personal. Entendemos que todos nos podemos

equivocar, pero hay que disculparse”, concluyó Juan.

El PP acusa al equipo de gobierno de “adjudicarse” la tramitación
del Carnet Jove “cuando se gestionó en la anterior legislatura”
El PP de Vinaròs ha acusado al equipo de gobierno
de “haberse adjudicado la realización de un proyecto
como es la tramitación en Vinaròs del Carnet Jove que
fue trabajado y tramitado en la anterior legislatura
por el gobierno del Partido Popular”.
La concejala Carla Miralles señalaba que “los trabajos
se iniciaron en 2014 al proponer descuentos en
actividades municipales; iniciamos el expediente, se
requirieron las consultas pertinentes a las diferentes
6

áreas de gestión municipal, los informes preceptivos
de la técnica de juventud y del Secretario así como
el dictamen en la comisión correspondiente y su
aprobación por el pleno para poder remitir toda la
documentación a la Generalitat Valenciana”.
De esta forma desde las filas populares se afirma que
“este servicio no se logra en una sola visita y firmando;
detrás hay todo un trabajo que realizó el anterior
gobierno por lo que no se entiende los elogios del

actual Alcalde al concejal del área por su trabajo
porque todo ese trabajo previo ya estaba realizado en
el momento del cambio de gobierno”.
Por último Miralles destacaba que “este servicio será
de ámbito comarcal porque la Generalitat Valenciana
de Ximo Puig y Mónica Oltra ha cerrado las 12 oficinas
del IVAJ de la Comunitat, entre ellas la de Peñíscola,
sin dar ningún tipo de explicación ni de alternativa a
los servicios que allí se prestaban a los jóvenes”.
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ACTUALITAT

La plaça de la Mera renova la seva imatge
L'Ajuntament preveu obrir la plaça del Convent de Sant Francesc abans del mes de maig després
de les actuacions pendents del vistiplau de Patrimoni a càrrec de la brigada municipal
Redacció

La plaça de Sant Antoni de Vinaròs, coneguda
popularment com la Plaça de La Mera, està rebent
diverses actuacions destinades a millorar la seva
imatge i la comoditat dels seus usuaris. Les actuacions
consisteixen en l'adequació del mobiliari –amb
l'escatat i aplicació d'oli de teca-, el pintat de totes
les pèrgoles metàl·liques que estaven en mal estat,
el canvi de les encanyissades encarregades de donar
ombra i l'arranjament de les sortides de fum, que es
pintaran de color verd i posteriorment es camuflaran.
El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de
Vinaròs, el socialista Guillem Alsina, va explicar que en
aquestes adequacions estan treballant tres empreses
després d'haver sol·licitat l'Ajuntament pressupost
a empreses locals. La inversió serà d’al voltant de
10.000 euros.

D'altra banda, i també a la plaça, el taller d'ocupació
jardineria està treballant en l'adequació dels quatre
parterres existents. El problema era, segons va
assenyalar el regidor, que des d'un inici es van plantar
en ells plantes de secà i de regadiu que no van arrelar.
“S'han arrencat totes i també les enredaderes que
tampoc van arrelar i ara anem a parlar amb l'enginyer
agrícola de l'empresa encarregada de la jardineria per
plantar plantes autòctones aromàtiques del nostre
terreny i que es consoliden en els parterres de forma
definitiva”, va concloure.
Plaça del convent
D'altra banda, Alsina es va referir a la plaça del convent
de Sant Francesc, insistint que el seu problema
principal és que la gespa es va plantar tard i l'espai

entre pedres dels accessos és massa gran i comporta
riscos. L'edil d'Obres i Serveis confia que abans del mes
de maig la plaça ja estiga oberta al públic. En aquest
sentit, va dir que “la pressió social que tenim és ja
massa gran, i estem ara a l'espera que Patrimoni done
llum verda, però el tema no pot allargar-se molt més,
perquè no és de rebut tindre una plaça que ha costat
mig milió tancada i barrada”, va assenyalar, després
d'insistir que “existeixen els informes desfavorables
de Cocemfe en matèria d'accessibilitat i de l'empresa
de jardineria municipal, que serà l'encarregada del
seu manteniment”.

Acord Ciutadà qualifica de “greu” que es destinen 7.600€ a la empresa privada que gestiona el Tast del Territori al Mercat
Acord Ciutadà de Vinaròs ha qualificat de “molt greu”
que “el govern de l'Emergència Social dedique de les
arques municipals la quantitat de 7.600€ a l'empresa
privada que gestiona el Tast del Territori al Mercat”.
“No podem estar d'acord amb aquestes mesures i
campanyes més que discutibles i arbitràries cap a les
empreses i comerços de Vinaròs”, ha assenyalat el seu
portaveu, Lluis Batalla, que considera que aquesta
quantitat “podrien aplicar-la a empreses de Vinaròs”. “Ens
diuen al Tast del Territori, que es “crearan sinèrgies” però,

vista l'oferta, l'única “sinèrgia” que es crea és afavorir la
cirera de Salzadella, els productes de Vistabella , Catí,
etc, i el nostre regidor de Comerç és de Vinaròs, i hauria
d'afavorir Vinaròs”.
Batalla ha recordat que no es va fer el mercat de Nadal
“format per empreses i comerços de Vinaròs, perquè ens
van dir que era excessiu, però ara es dediquen 7.600 €
sense cap problema ni explicació, a un aforament de
50 persones una tarde al mes, que no és suficient per
reactivar el mercat, però sí per a l'empresa privada que

gestiona el Tast”.
Quant a la reactivació del mercat, des d' Acord Ciutadà es
considera que Fontanet “hauria de mostrar honestedat i
dir que es tracta de ser més competitius i no més visibles”.
“El Tast del Territori és una altra maniobra del regidor de
comerç i promoció de l'activitat econòmica per amagar
les seues carències polítiques. Ha aconseguit en pocs
mesos convertir el mercat en un altaveu personalista
però amb pocs resultats per als usuaris i venedors del
Mercat”, ha conclòs Batalla.

Acord Ciutadà demana retirar la bandera europea de l’Ajuntament en oposició al preacord entre l’UE i Turquia pels refugiats
Acord Ciutadà ha demanat que la bandera europea
sigui retirada de la façana de l'Ajuntament de Vinaròs
i de qualsevol altra dependència on estigue, “com a
mostra d’oposició al preacord entre l’UE i Turquia sobre
refugiats per incomplir la legalitat internacional”.
“No podem seguir presumint de ser una cosa que ara
mateix produeix vergonya i indignació com és l'acord

entre la Unió Europea i Turquia. Tenir la bandera
europea als nostres edificis és ser còmplice de que es
tracte a les persones com animals, tenir la bandera
europea ens identifica com a violadors de lleis pels
Drets Humans”, ha indicat el seu portaveu, Lluis Batalla.
Acord Ciutadà ha expressat “el nostre clar rebuig a un
acord bilateral entre la Unió Europea i Turquia contrari

als Drets Humans i a les Lleis internacionals dissenyat
únicament per evitar l'arribada a territori europeu de
nous refugiats o per consolidar processos immediats
o col·lectius de repatriació forçosa de ciutadans ja
arribats a Europa i demandants d'asil. No podem ser
còmplices d'aquest episodi vergonyós de la història
europea”
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40 ANYS DESPRÉS

rar el 40é aniversari de la primera
El 12 de març de 2016 vam celeb
Querol” de Vinaròs.
promoció de BUP a l’Institut “Leopoldo
del mes de novembre ha anat
Aquesta trobada concebuda des tots els exalumnes i la inestimable
preparant-se amb la contribució de ix Institut . Des d’aquest mes vam
col·laboració del personal del mate tal d’organitzar la festa i sobre
anar formant grups de treball per vam cursar BUP entre els anys
tot de localitzar als 162 alumnes que at sense trobar. Des de Murcia,
1975-1979, només cinc se’ns han qued
a, Traiguera, Salzadella, Canet,
La Rioja, Valencia, Barcelona, Giron ròs, Benicarló... i altres pobles
Vina
Xert, La Jana, Alcanar, Castelló,
ocatòria
dels voltants tots hem acudit a la conv
era en estudiar el “Bachillerato
La nostra promoció va ser La pion sts anys moltes coses ens van
Unificado Polivalente”, durant aque
co i la transició, el naixement del
passar. Vam viure la mort de Franclònica, tres Papes es van rellevar a
a
moviment punk, la primera ovell

la nostra adolescència damunt
Roma, però principalment vam viureens van posar un autobús que
que
fins
de Vespinos i Mobylettes,
vam continuar estudis, altres vam
valia 6 pessetes. Molts de nosaltres vam casar i la vida ens va portar
ens
é
anar a treballar, alguns tamb
anys compartits a l’Institut han
per camins diferents; tot i això els le i decisiva, que hem tornat a
lidab
inob
constituït una experiència
rememorar en aquesta reunió.
lloc al Cortijo de Benicarló, vam
Els 92 assistents al sopar, que va tenir tre preníem un aperitiu al hall
men
bada
tindre una sorprenent retro
alguns de nosaltres feia 40 anys
del restaurant. Tenint en compte que nèixer-nos. Abraçades, mirades,
reco
de
r
que no ens veiem vam have
s, van ser compartides després
riures, complicitats, records, anècdote
tornar a passar llista per si
vam
r
sopa
de tant de temps. Abans del
cial record als companys
espe
un
r
have
algú s’havia despistat i va
, però que estan molt
anys
st
aque
nt
i amics que han faltat dura

Pepe, Oscar, Jose Luis, Javier,
present en els nostres records : Xixo, stià, van estar amb nosaltres
Seba
Pep,
na,
Julian, J. Ramon, Sabi
aquesta nit especial.
ar en la implicació personal
L’èxit i la bellesa del l’acte, va radic
, molt d’afecte i carinyo va
erses
conv
es
Molt
.
de tots els assistents
tornar a gaudir i altres ens
vam
s
amic
vells
r;
amenitzar tot el sopa
va estar perfecta. Com
que
nit
ixa
mate
sta
vam reconèixer aque
van haver actuacions
r
sopa
del
rés
desp
nts,
quan érem adolesce
nt l’esperit festiu i
pera
recu
tes
artis
mes
protagonitzades pels
e”.
tequ
“gua
del
s
temp
dels
recordant cançons i balls
màgica que ens va transportar
Tots vam ser protagonistes d’una nit
scun dels presents i absents,
a altres temps i en la que tots i cadaesa de tornar a repetir aquest
prom
la
Amb
s.
vam ser imprescindible
r sinó que ja hem començat a
esdeveniment no ens vam acomiada
da!
preparar la pròxima troba

Com cada any, la Penya Barça Vinaròs el passat
diumenge 20 de març, va celebrar la tradicional
calçotada, vora uns 200 socis van poder gaudir de
un dia de festa, amb calçots torrats per jose maria
cardona i el seu grup, carn torrada cuinada per
sebastian i els seus ajudans i una fessolà feta pels
abastesedors de la penya, tot recolçat per l'ajuda de
tino i companys en la distribucio de les taules. No va
falta el vi, la cervesa,el cava i el coc.
Els socis van poder veure la nova imatge de la fatxada
de la penya, recientment arreglada i pintada.
Ara ens toca preparar-mos pel 37º aniversari de la
penya.
Visca el Barça i Visca la Penya.

Día Mundial de Concienciación del Autismo

El próximo día 9 de abril en la plaza San Agustín se celebrará el Día Mundial de Concienciación del
Autismo, de 9 a 14 horas, y donde se procederá a la lectura del manifiesto

L'alegria allarga la vida
Primavera arribada, ovella esquilada
Els ocells tornen a cantar, la primavera acaba
d’arribar
El mal d’hivern de la primavera fa govern
Pastor per la primavera, no et deixes la capa ni
la berena
Pasqua marcenca, fam i pesta primerenca
Per Pasqua ous de garsa i per l’Ascensió, ja hi
ha garsó
Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu les
arts
A Nadal al foc i a Pasqua al joc
De Pasqua a l’Ascensió, quaranta dies de perdó
Pasqua marçal, o molt bé o molt mal
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per Julián Zaragozá
A bona taula, ditxosos els
darrers, si els primers tenen
modos
Al forn i el rentador es xerra
el bo i el millor
Ametlles, avellanes i figues
són bones amigues
Bona teca i bona cara a
ningú desagrada
Damunt figues beu aigua i no te’n
rigues
Per sopar i poca pena, salut plena
Abril, abrilet va matar a sa mare de fred
Bons amics i bons abrils, un d’entre mils

L’abella
i l’anyell per l’abril se’n fan la pell
No hi ha mal any si l’abril és bo
Si trona per l’abril, ve bon estiu
Si el tres d’abril el paput no ha cantat o és mort
o enterrat
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SOCIETAT

Viatje de fi de curs dels alumnes de 4º ESO del Institut José Vilaplana a Italia

El foment de la lectura en el Jaume I
Al col.legi Jaume I donem molta
importància a la lectura, per aquest
motiu realitzem activitats per tal de
fomentar-la.
Fins ara, realitzàvem al col.legi
aquestes activitats; el prèstec de
llibres al tercer curs d'infantil i el plà
lector a primària. En el cas d'infantil
s'emportaven a casa un llibre cada
setmana que després es treballava
a classe. D'altra banda, el plà lector
consisteix en dedicar cada dia a
classe una estona a la lectura d'un
llibre que forma part de la biblioteca
d'aula.
Gràcies a aquestes dos activitats
hem vist com els nostres alumnes
milloren en la lectura , per això,
aquest any hem posat en marxa

una nova activitat per a fomentarla;
l'apadrinament lector.
L'activitat consisteix en que una
vegada a la setmana, els alumnes
de cinquè i sisè de primària
s'encarreguen d'apadrinar a un/a
xiquet/a de primer o segon de
primària per tal d'ajudar-lo/a a
millorar la comprensió i la fluïdesa
lectora.
Aquest programa està resultant molt
motivador per a tots els alumnes.
Mentre als grans els ajuda a ser
més responsables i els reforça
l'autoestima, als més xicotets els fa
molta il·lusió tindre com a referent
un/a company/a més gran i això
els motiva a aprendre a llegir i col.
laborar.

gafas mó
graduadas con
antirreflejante

77

€

número uno en servicios ópticos

La regidoria de Medi Ambient ha realizat al col·legi Sant Sebastià la primera
xerrada-taller per als escolars sobre el reciclatje dels olis domèstics.

Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
Vinaròs
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Setmana Santa 2016
25 aniversario de la fundación de
la Cofradía de la Hermandad de Nazarenos de
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Viernes de Dolores

Nuestro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced

Texto y Fotos Salvador Quinzá Macip

Dentro de los actos que tiene
programados esta cofradía que
este año cumple sus 25 años como
fundación oficial, el pasado martes a
las 20 horas y en la “Casa de la Cultura”,
se procedió a realizar una conferencia
sobre el temario siguiente: “Imaginería
religiosa, bordado áulico y saetas”.
Tema importante y necesario para
poder conocer mas de cerca lo que
representan nuestras procesiones, en
este caso concreto, las de la Semana
Santa de Vinaròs.
En lo general vemos nuestras
imágenes, vestidas como por ejemplo
la “Virgen de la Merced” y el “Cautivo”,
o bien sin vestido como por ejemplo
cualquiera de los tres Cristos, los cuales
posesionan el Jueves y Viernes Santo.
Pero no sabemos muchas veces, si son
imágenes de talla, es decir de cuerpo
completo, o bien de “candelero”, en
que tienen que ir obligatoriamente
vestidas, ya que lo que representa su
cuerpo es un armazón, y solo se les ven
la cabeza y las manos, a veces incluso
los pies.
Lo mismo podríamos decir de bellos
bordados que podemos admirar
en nuestras procesiones, como por
ejemplo el manto de la “Dolorosa” o el
de la Virgen de la “Merced”, bordado
que tiene sus orígenes 5000 años
A.c. y que los hay de diversas formas,
fibras y tejidos. La primera industria
del bordado en España data de
1435. Anteriormente ya se hacían los
bordados a mano. Muchos son los
tipos de bordado como: el pasado, de
aplicación, sobrepuesto y calado. Y
sobre sus técnicas podemos destacar
10

las del bordado popular y el bordado
erudito.
Referente a las “saetas”, la mayoría
de nosotros creemos que nacen en
Andalucía y son originarias de allí.
Pues no es así. Fue un canto popular
extendido por toda España, que tenía
por objeto incitar a la devoción y a la
penitencia, y que se practicaba con
ocasión de un “Vía Crucis” o como
cántico de Pasión. El nacimiento de la
“saeta flamenca” se inicia allá por los
años 1800-1840, y nace sin ningún
lugar a dudas en Jerez de la Frontera.
Estas y muchas cosas mas aprendimos
todos los presentes de varias cofradías
que acudieron a la conferencia. Seguro
que salimos sabiendo bastante más
de lo que representa todo lo que es
nuestra querida Semana Santa.
El texto fue preparado por el Hermano
Mayor de la Cofradía, Juan Granado
Rico, y como ponente fue el que
suscribe.
Realmente fue para mí todo un honor
el poder presentar esta ponencia.
Agradecía muy de veras a la Cofradía
que se hubieran acordado de mi, y por
mi parte, les regalé una breve historia
desde el día de su fundación extraoficial, un 24/10/1989 en la “Casa de
Andalucía” de Vinaròs, hasta el año
2000, con un anexo del año 2004 con
la llegada de la imagen de “Nuestra
Señora de la Merced”. También un
DVD con un montaje fotográfico y de
sonido de las imágenes que tomé de la
Semana Santa 2013.
Para finalizar, os deseo que cumpláis
muchos años más inmersos en nuestra
Semana Santa de Vinaròs.

Oración del huerto

Paso de San Pedro

Azotes en la columna

Ecce Homo

Jesús Cautivo

Santísima Faz

Nazareno y Sto. Sepulcro

Virgen de los Dolores

Cristo de la Paz

Crist dels mariners

Descendimiento

Virgen de las Angustias

Santissim Sagrament

Virgen de los Dolores
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Solemne pregón de Semana Santa

Momento del pregón
Se realizaron con toda normalidad los actos programados
los cuales fueron los siguientes:
A las 20 horas, las bandas de tambores y bombos de la
cofradía del “Paso de San Pedro”, de la cofradía del “Crist
dels Mariners” y la banda de cornetas y tambores de la
cofradía de la “Hermandad de Nuestra Padre Jesús Cautivo
y Ntra. Sra. de la Merced” realizaron un pasacalle por
diversas calles de nuestra ciudad, para anunciar el pregón
se esta Semana Santa que daría inicio momentos después.
A las 20,30 horas en la Parroquia de Santa Magdalena, y
una vez finalizada una misa que fue en recuerdo de los
cofrades difuntos y finalización del tercer día del “Tercer día
de Triduo en honor a la Virgen de los Dolores”, se formaba
la procesión con los estandartes de las cofradías: “Oración
del Huerto”, “Paso de San Pedro”, “Hermandad estudiantil
de los Azotes en la Columna”, “Ecce Homo”, “Hermandad
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra.
de la Merced”, “Santísima Faz”, “Jesús Nazareno y Santo
Sepulcro”, “Portantes de la Virgen de los Dolores”, “Cristo
de la Paz”, “Crist dels Mariners”, “Descendimiento”, “Virgen
de las Angustias” y “Santisim Sagrament”. Seguidamente
salía portada a hombros de los costaleros de la cofradía
del “Paso de San Pedro”, la bella imagen de la Virgen de los
Dolores”, con su párroco mossen Cristóbal Zurita Esteller.
El recorrido de la procesión fue el siguiente: C/. Arcipreste
Bono, Plaza San Antonio, Travesía Safont, Plaza San
Agustín y calle mayor hasta hacer su entrada en la iglesia
Arciprestal de la Asunción. La procesión estuvo precedida
por la Banda de bombos y tambores de la “Cofradía del
Crist dels Mariners”.
Al hacer su entrada en La Arciprestal pudimos escuchar
el acompañamiento musical al órgano por Enric Melià
i Fortuna. Antes de dar inicio el pregón, la Coral Juvenil
“Sant Sebastiá”, bajo la dirección de Carlos Vives Sebastiá,
nos ofrecía la pieza “Sacrum Convivium” de Luigi Molfino.

Texto y Fotos Salvador Quinzá Macip

Tomaba la palabra el presidente de la “Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs” Salvador
Oliver Foix, para en su nombre y el de la F.C.S:S., y
juntamente con el clero de la ciudad, agradecer
la presencia especialmente a las autoridades, y a
todos aquellos que participan como la Coral Juvenil
“Sant Sebastiá” con su director Carlos Vives Sebastiá
y al organista Enric Melià i Fortuna. Deseó a todos
celebrar una Semana Santa con mucha fe y respeto,
y finalizaba presentando al pregonero para este año
2016 Manuel Adell Alegre.
El pregonero iniciaba su pregón saludando a los
sacerdotes presentes: mossen Emilio, Cristóbal y
Florencio, a las autoridades presentes, al presidente
de la F.C.S.S. Hermanos Mayores, representantes,
cofradías y cofrades, costaleros, penitentes,
vinarocenses y visitantes. “Amigos y hermanos todos,
doy gracias en especial a mi amigo Salvador Oliver,
que vino a casa para comunicarme que le J.C.S.S. me
había elegido como pregonero. Muchas gracias”.
Seguía haciendo mención a los muchos amigos que
le habían precedido como pregoneros, mencionó
a Lola, el mismo Salvador Oliver, Emili, José Luís, y
comentaba que por lo tanto era difícil ser original. Mi
idea es “ser testimonio de aquello que creo, y de aquel
en que creo y espero anunciar lo que ocurrirá durante
estos días”.
Nos habló “Del mas cualificado fracaso, al menos en
el principio” comentando la vida de Jesús, del primer
anuncio de su pasión a sus discípulos. No les gustó,
nombró el caso de S. Pedro acompañándose de las
lecturas bíblicas.
Traslado la pasión de Jesús a nuestros tiempos y
mencionaba al poeta Antonio Machado en su bello
poema en que nos habla de “Jesús en el madero”, y
dirigía unas preguntas que hace Jesús “¿Tu, quien
dices que soy yo?, ¿vas a seguirme?, preguntas que
estas y otras todos nos hemos hecho”. Nos presentó
a un Dios que quiere misericordia y no sacrificios.
Continuaron las citas bíblicas ya en el momento de la
última cena y también las de su resurrección. Cita la
incompetencia de sus mayores amigos comentando
las palabras de Jesús. “El Padre es amor, es ternura.
Dios ama con ternura y misericordia, y Jesús tras su
incomprensiva pasión acaba diciendo ¡Padre en tus

manos encomiendo mi espíritu!”. Dios no puede mas
que dar su amor. Siguió, “en la cruz muere un hombre
justo, solo Dios lo podrá resucitar. Cargado en la cruz
aun pide al Padre “perdónalos porque no saben lo
que hacen”.
Finalizaba el pregonero haciendo un recorrido por los
pasos de nuestra Semana Santa a los cuales nombró,
recordó que son tradiciones, pasadas de mano a
mano a través de nuestras familias, y recordó a los
que ya nos dejaron a lo largo de estos años, los cuales
son oportunidades de mejor comprender, sentir y
contemplar la pasión de Jesús, y convertir nuestros
corazones, no solo en nuestros días de la Semana
Santa, sino en todos los días de nuestra vida.
Se despedía con estas palabras: Como pregonero
esta es mi “crida”, a participar en esta Semana Santa,
a vivirla todo el año dentro, muy adentro, a seguir los
pasos de Cristo Jesús. Amen.
Fue largamente aplaudido después de su pregón, por
toda la gente que allí nos reunimos para escucharlo.
Pregón denso, completo, con ricas citas bíblicas.
Consiguió Manuel Adell Alegre, darnos su catequesis
sobre la vida, pasión muerte y resurrección de
Jesús. Creo con toda humildad, que leyendo las
mismas hojas, con 10 minutos mas de tiempo en su
exposición, nos hubiera calado todavía mas. Valgan
desde estas líneas mis felicitaciones hacia el.
Y cerraba el acto mossen Emilio Vinaixa, párroco de la
iglesia Arciprestal de la Asunción, el cual, tras felicitar
al pregonero nos indicaba que el había explicado
muy bien la vida de Jesús, siguiendo su vida y sobre
todo su comportamiento y pensamiento, siendo
también una invitación a seguir y a participar en
estos días Santos, no solo ahora, sino siempre. “Me
uno a esta invitación que ha hecho el pregonero, y os
invito a participar estos días en este año especial de la
Misericordia”, terminaba mossen Emilio.
Finalizaba sus cantos la coral con la pieza “Il Bianco e
Dolce Signo” de Arcadelf.
Salieron los estandartes, en último lugar la imagen
del “Cristo de la Paz”, la cual presidió el pregón, y al
finalizar la procesión, nuevamente salió la imagen de
la “Virgen de los Dolores”, portada por los costaleros
de la cofradía del “Pasa de San Pedro”, dándose de
esta forma el acto por finalizado.
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Sábado de Dolores Misa en memoria de los cofrades difuntos

A las 19 horas y en la Arciprestal de La Asunción, mossen Emilio Vinaixa ofició una “MISA EN MEMORIA DE LOS COFRADES DIFUNTOS” de todas las cofradías de nuestra
Semana Santa de Vinaròs. En esta misa por supuesto que lo mas importante fue la proclamación de las cuatro lecturas, la que mas, la lectura de la pasión de Jesucristo
según San Lucas.
Pero en esta misa, también si cabe, el momento de mas emoción para muchos, es el recuerdo hacia nuestros difuntos, este día concretamente a los que nos han
precedido. Todos tenemos a algún u otro cofrade a lo largo de los años, que ya no está con nosotros.

Domingo de Ramos Bendición de ramos

Fotos @paricio, Xavi Flores, Salvador Quinzá

Salvador Quinzá Macip

A las11,30 horas de la mañana se celebraba en las
dos parroquias de nuestra ciudad, la solemnidad del
“Domingo de Ramos”.
En la Parroquia de “Santa Magdalena” con su párroco
Mossen Cristóbal Zurita, contaron como cada año,
con la colaboración de la cofradía de la “Hermandad
de Nazarenos de Nuestra Padre Jesús Cautivo y Ntra.
Sra. de la Merced”, y su “Banda de cornetas y tambores”,
así como con la participación de la “procesión de la
borriquilla”. Por la calle Arcipreste Bono se trasladó
la procesión hasta la Plaza 1º de Mayo, en que en el
lugar de costumbre se realizó la bendición de ramos,
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ante una multitudinaria participación de niños/
as y por supuesto, acompañados por sus papás y
familiares.
Seguidamente y de regreso a la parroquia se dio
inicio a la “Misa de ramos”.
El la parroquia Arciprestal de La Asunción, se
formaba la procesión en la Plaza Parroquial, presidida
por mossen Emilio Vinaixa, al cual acompañaba
el presidente de la F.C.S.S. Salvador Oliver. Estuvo
precedida por la colaboración de la Banda de
bombos y tambores de la cofradía del “Cristo de
la Paz”. Recorriendo la calle mayor se llegaba a la

pérgola del paseo, donde en este lugar se realizó la
“bendición de ramos”.
Mossen Emilio nos comentó que según dicen
nuestros mayores, la “puerta Plateresca”, también
denominada “puerta lateral” o “puerta de Jerusalén”,
solo se habría una vez al año, concretamente para
esta procesión, pues que la vuelta a la parroquia se
haría por la C/. del Ángel, Plaza San Valente y pasaje,
hasta entrar por esta puerta y seguidamente se
realizaría la “misa del domingo de ramos”.
Esta procesión y bendición, en un soleado domingo,
fue también muy concurrida.
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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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Via crucis en la ermita

Texto y Fotos Salvador Quinzá Macip

A las 17 horas en una bella y soleada tarde pese que
a la noche anterior cayó una fuerte tormenta, se
realizaba en la ermita de nuestros santos patronos;
la “Virgen de la Misericordia” y “San Sebastián”, el ya
clásico “Vía Crucis” con la colaboración de la FRATER.
Estuvo dirigido por mossen Emilio Vinaixa, y a través
de las 14 estaciones esparcidas por el terreno de
nuestra ermita, se fue rezando y cantando por todos

los que allí subimos para seguirlo. Una vez llegados a
la 14ª y última estación, la cual cuyo título dice “Jesús
es sepultado” y que rezamos en la cruz de la ermita,
mossen Emilio nos dirigía unas palabras finales, y
como siempre se rezan varios “padrenuestros”, el
primero nos dijo que era para las intenciones del
Santo Padre, el segundo por toda la gente que desde
la ermita con su vista panorámica contemplábamos

nuestra ciudad, la cual tiene problemas de varias
clases, están enfermos…. Y este año en concreto,
añadió uno mas, en memoria del accidente mortal
del autocar de estudiantes en la AP-7 a la altura de
la localidad tarraconense dels Freginals. Realmente
fueron estos momentos últimos muy emocionantes.
Pasando a venerar la Cruz, se dio por finalizado este
“Vía Crucis”.

Regalos y Detalles de Comunión

Plaza Jovellar, 15 - VINARÒS
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Inauguración de la exposición de la Semana Santa
Texto y Fotos Salvador Quinzá Macip

El pasado martes día 22 , a las 20
horas y en el Auditorio Municipal,
se inauguraba la “Exposición de
Semana Santa 2016”.
Habría los parlamentos de rigor
el presidente de la “Federación
de Cofradías de la Semana Santa
de Vinaròs” Salvador Oliver Foix,
agradeciendo la asistencia del
concejal de cultura de nuestro
ayuntamiento Marc Albella y al
resto de concejales presentes en
el acto, también a los Hermanos
Mayores de las cofradías, a los
medios de comunicación y a
las cofradías las cuales junto al
presidente ayudan a tirar adelante
la Semana Santa, no solo en el
montaje de la exposición sino en
todos los actos.
Finalizaba invitando a todos
a participar en los actos
programados,
y
finalizaba
esperando “que el tiempo nos
acompañe”.
Tomaba la palabra el concejal
de cultura Marc Albella, el cual
agradecía la presencia de los
medios de comunicación y de
sus compañeros en el consistorio.
Agradeció el trabajo que se hace
por la Semana Santa de Vinaròs

por la F.C.S.S. y Hermanos Mayores
que montan esta exposición año
tras año. Finalizaba invitando a
las personas que nos visitaran
estos días a que vengan también
a ver la exposición, donde en
pequeños detalles y miniaturas,
está expresada nuestra Semana
Santa, y que el tiempo nos
acompañe, nos respete y que
podamos acabar la Semana Santa
como toca.
Y finalizaba el turno de
parlamentos el consiliario de
la F.C.S.S., y a la vez párroco de
la Arciprestal de La Asunción
mossen Emilio Vinaixa, el cual
nos animó a que aprovechemos
estos días para hacer una buena
reflexión de pensar un poco en el
mensaje que comporta la Semana
Santa, mensaje de entrega,
ayuda, perdón, solidaridad.., y
que no miremos solo lo externo,
sino también lo interno. Felicitó a
la Federación de Cofradías por lo
mucho que hacen y trabajan por
la Semana Santa de Vinaròs.
Horarios de Exposición de 18 a
21 horas
Días 22 al 28 de marzo.
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Vinaròs celebra la Processó de la Matinada

Redacció						

Vinaròs va celebrar el dimecres la Processó de
la Matinada, organitzada per la Confraria de
Jesús Natzaré i Sant Sepulcre.
La processó es va iniciar a les 5 del matí
des de l'actual auditori municipal. El silenci
protagonitza aquesta processó, trencat
només pel rés de les 14 estacions del Via Crucis
que formen part del recorregut processional.
El fort vent va fer acte de presència durant
tot el recorregut, que va concloure l'arxiprest
Emili Vinaixa a les portes de l'auditori amb un
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Fotos Mariano Castejón i X.Flores

minut de silenci per les víctimes mortals de
l'accident d'autobús a Freginals i l'atemptat
terrorista a Brussel·les.
La Confraria del Jesús Natzaré i Sant Sepulcre
va recuperar l'any 2010 aquesta processó
penitencial que compta amb més de cinccents anys d'història però que es va perdre
l'any 1912. La confraria ha mantingut el
mateix recorregut processional que se seguia
antany, respectant també els mateixos llocs
per a les estacions del Via Crucis.

26 març de 2016
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CULTURA

Francisco Baila ingresa en la orden civil de Alfonso X el Sabio
Emili Fonollosa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio, en la categoría de Encomienda, al profesor
vinarocense y expresidente del Consell Escolar de
la Comunitat Valenciana Francisco Baila Herrera.
Baila, que comenzó su labor educativa en el año
1967, acabó el pasado julio toda su vinculación con
la educación y los distintos cargos públicos que ha
ocupado en diferentes etapas. Este nombramiento
es, según ha dicho, motivo de “gran satisfacción
personal después de una serie de años que
llevo trabajando por la educación”. Antes de ser
presidente del Consell Escolar valenciano, último
cargo ocupado, fue director general de Ordenación
y Centros Docentes de la Generalitat Valenciana.
“Ahora el único cargo que tengo es pensionista
jubilado” decía. Su etapa más larga con cargo
público fue en Castellón, donde estuvo 13 años al

frente de los servicios territoriales de Educación,
un extenso periodo como quiere destacar Baila.
Baila ha recibido una carta desde el Ministerio
de Educación informándole del nombramiento
y dándole la enhorabuena. Días atrás recibió
una llamada desde el Ministerio avisándole que
debe permanecer a la espera de recibir otra
comunicación para acudir a la capital española
a recoger el pergamino firmado por el Rey,
donde constará su recién nombramiento. El
nombramiento aparece reflejado junto con otras
ocho personas en una orden publicada por el
BOE. Baila es Licenciado en Filosofía-Ciencias de
la Educación y doctor en esta especialidad por la
Universidad Central de Barcelona. Fue profesor
en la Universidad Jaume I, y profesor tutor de la
UNED en Tortosa durante 25 años. En política ha
estado desde los inicios de la democracia, primero

en la UCD de Vinaròs, con el padre de Javier
Balada, y posteriormente en AP, consiguiendo
ser concejal en el Ayuntamiento. Precisamente el
Ayuntamiento de Vinaròs le concedió en el año
2012 la distinción Grinyó Ballester, que se otorga
durante los actos de la Carta Pobla.

Conferència
a la Seu del Nord

85 anys de la II República
espanyola
La II República:
el protagonisme de la societat
Dijous 14 d’abril de 2016 // 19.30 hores
José Antonio Piqueras Arenas, catedràtic d’Història Contemporània.
Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I
ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC
Lloc: Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs (C/ Socors, 64)
Vinaròs

Més informació:
Seu del Nord de l’UJI
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

Subscriviu-vos a
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OPINIÓ
Cuando la bajeza moral tiene
acta de concejal
Por Juan Bautista Juan
Desde
el
grupo
municipal
popular
no
de Vinaròs
estamos
dispuestos
www.ppvinaros.es
a dejarnos arrastrar
por las formas y maneras de un gobierno
sectario que vive instalado en la impostura del
aparentar.
No tiene sentido, para aquellos que creemos
en la política, el permanecer en un Pleno si no
se nos deja cumplir con nuestra obligación
de hacer oposición, por mucho que ello
incomode al Alcalde y sus, cada vez menos,
incondicionales.
La oposición, al igual que el gobierno, no se
ejerce por el simple hecho de estar, y esto
lo entiende cualquiera salvo aquel cuya
única pretensión en la política es cobrar a
fin de mes y mantener las dedicaciones tan
generosamente retribuidas por obra y gracia
del pacto de la vergüenza suscrito en las
caballerizas.
Que haya un alcalde de Vinaròs que haga
continuas referencias en sus intervenciones
al partido de los imputados es perfectamente
respetable al igual que lo es que desde la
oposición se le recuerde a ese Alcalde que
no le deben molestar tanto los imputados
cuando ha decidido asociarse con el único
partido que en Vinaròs iba con un imputado
en sus listas y que además de seguir imputado
es el secretario general del PSPV de Vinaròs.
A partir de ahí eso no puede servir de excusa
para que el portavoz del PSPV, incapaz de
debatir en términos democráticos, calumnie a
todo un grupo municipal con la complicidad
de un alcalde que ejerce la presidencia del
Pleno a conveniencia propia, y que impidió a
los calumniados ni tan siquiera poder solicitar
una rectificación. Permitiendo en cambio, en
lo que fue una provocación además de un
alarde de arbitrariedad y soberbia, otorgar
la palabra al portavoz de Acord que en nada
había sido aludido.
Que el tripartito vive instalado en el
sectarismo ideológico ya es conocido por la
mayoría, ahora bien, que además se ampare
en el seno del gobierno local la calumnia
del adversario como elemento central de su
discurso constata el descrédito alcanzado no
ya sólo por el sr. Alsina, sino por todos y cada
uno de sus compañeros de coalición, a los que
su silencio les delata como cómplices de tan
bajeza moral.
Desde
el
grupo
municipal
popular
agradecemos las muestras de apoyo recibidas
por parte de todos aquellos que, sintiéndose
más o menos cercanos a nosotros, han querido
mostrarnos su solidaridad ante las calumnias
del tripartito.
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Vinalab un Centre viu
Per Hugo Romero Ferrer
Els Centres de Coneixement
naixem com espais vius,
espais vius on els actors
socials, acadèmics i del món
empresarial han de confluir
en la recerca de la innovació,
l'avanç tecnològic i el coneixement social,
entre altres paràmetres. És aquest l'esperit
en el qual es reprèn de nou, el Centre de
Coneixement Vinalab.
En l'anterior etapa del Centre, es
desenvolupava un dels pilars del que creiem
que ha de ser un Centre de Coneixement, la
part del viver d'empreses amb un cost mes
que destacable, 80.000 euros any, major part
d'aquest no en formació o assessorament a les
empreses, sinó en lloguers. Lloguer que ens
recorda al peatge de les autopistes, vies de
comunicació construïdes en els impostos de
tots i totes del que desprès de la construcció
hem de continuar pagant i del qual es lucra
i enriquix una empresa. El Vinalab sent un
edifici municipal, qualsevol activitat que
es desenvolupes era una oportunitat de
negoci per a l'empresa que el gestionava,
ja que l'Ajuntament reemborsava el lloguer
de l'aulari a l'empresa, observem en pro de
qui treballava l'anterior model de gestió del
centre. Negoci redó.
En aquesta nova etapa del centre serà
l'Ajuntament qui gestione el centre i la
que s'encarregue de recaptar pels usos del
mateix. En aquesta nova etapa, es continuarà
donant facilitats i ajudant a créixer als
emprenedors que vulguen arrancar el
seu projecte empresarial i formar part del
Vinalab. I ho faran en el context d'un edifici
que serà referencia, en el món acadèmic,
espai on diferents institucions acadèmiques,
programaran i conviuran amb els mateixos
emprenedors, però també amb les grans
empreses que tindran el Vinalab com a espai
per compartir experiències i crear sinergies
entre els diferents actors, als que es sumarà
la societat civil amb dinàmiques per trencar
l'escletxa tecnològica i amb garanties per
apropar la tecnologia i les TIC a la població.
Entenem que aquest centre de coneixement
ha de ser clau en el desenvolupament socio
- econòmic del territori. Ha de ser un espai
que creixi i avance junt amb el creixement de
l'entorn empresarial i social, ha de ser un espai
viu que s'adapte a les exigències dels actors i
respongue al context en el que vivim.
Un espai que guanya el municipi de Vinaròs,
en exemples d'atenció al ciutadà com va poder
ser la tramitació de la xarxa llibres, un espai
per al foment de l'ocupació com en els tallers
d'ocupació, un espai per al coneixement i
per a les associacions i entitats del municipi
com en el cicle de conferencies sobre la crisis
energètica i canvi climàtic. Un Vinalab per a
Vinaròs.

Una altra Manera de Fer
Política, Coalició Compromís
Per Jordi Navarrete Pla
A Compromís, estem
compromesos amb
amb el País Valencià,
i amb la seva gent.
Compromís te molta experiència en dur a bon
terme negociacions. A nivell intern, per a la
nostra fundació com Coalició Compromís, la
presentació a diverses eleccions municipals,
autonòmiques, estatals i europees en diverses
coalicions. Com a nivell extern, negociant i
firmat pactes progressistes per a governar a
diverses institucions. Per exemple el Pacte del
Botànic, Pacte de governabilitat a Vinaròs, etc.
Tot això ens dona una credibilitat i experiència
en els processos de negociació, per a poder
suggerir i ajudar, en els actuals de creació
d’un govern a l’estat espanyol. A nivell estatal,
els partits estatals, haurien d'aprendre de
nosaltres, a cedir, a fer concessions, a deixar de
banda els personalismes i el joc dels càrrecs.
Per arribar a un acord, i aconseguir un pacte
progressista de govern a l’estat espanyol. A
nivell municipal, haurien de aprendre a deixar
la vella política de retrets i del "y tu mas" que
hem vist els últims dies i dedicar-se més a fer
oposició constructiva i treballar, pels nostres
veïns i veïnes. Des de les institucions a on
Compromís té acció de govern, es nota, un
canvi de la vella política, a una política més
transparent, progressista, per a la gent no per
enriquir als de sempre. Una mostra clara es la
Conselleria de Educació,Investigació, Cultura,
Esport, a on el nostre Conseller Vicent Marzà i
el seu equip no paren de treballar i de donarnos bones noticies. Com l’augment en un 40%
la dotació per a les beques a universitaris. La
convocatòria de 1055 places per a mestres per
aquest curs que bé, amb una taxa de reposició
del 100%. El pla del Bo Infantil, per el qual
totes les famílies,amb fills menors de 3 anys i
ingressos inferiors als 72.460€/any ( el 90% de
les famílies valencianes) rebran entre 200€ i
120€. Els de entre 0-1 any 200€, els de 1-2 anys
120€ i de 140€ els de 2-3 anys. La declaració
de BIC ( Bé d'interés cultural) de les Normes
de Castelló (normes ortogràfiques bàsiques del
Valencià). "Forçar", instar, des de la Conselleria,
la necessària iniciativa per a la conciliació en
matèria lingüística el nostre país a on la RACV
(Real Acadèmia de la Cultura Valenciana), ha
anunciat que començarà les conversacions
amb la AVL (Acadèmia Valenciana de la
Llengua) per tal de dialogar amb el propòsit
de trencar amb el conflicte lingüístic que ha
dificultat i ha posat entrebancs a la normalitat
que se suposa a la llengua pròpia del país.
Per fi, teatre professional a Vinaròs. Gracies a
l’esforç i insistència del senyor Conseller, s’ha
aconseguit incloure al circuit professional de
teatre, CulturArts de la Generalitat Valenciana,
la nostra ciutat després d’uns anys de no ser-hi,
com va anunciar fa poc la Regidoria de Cultura.
Totes aquestes iniciatives, beneficien, de
manera directa o indirecta tots els ciutadans.
Compromís amb tots.
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OPINIÓ
Aquest espai pateix la censura
de l'alcalde i el seu govern
(Podem-compro i PSOE) [7a part]
Per Lluís Batalla i Callau
EL PP abandona EL PLENARI
(Reflexions excepcionals en un
espai censurat). Aquesta va ser
la notícia, però no la novetat.
Acord Ciutadà, i jo mateix, amb
experiència contrastada en això d'abandonar
plenaris, no estem gens contents ni mica per
que el PP abandone el plenari de març. Si
creiem en Una nova manera de fer política des
de l'esquerra, no ens pot satisfer mai el “panem
et circum” en que s'està convertint la “nova
politica”.
Les raons:
1.- Mai la revenja, el menyspreu, ni les “ganes”
a un partit, pot portar a desitjar que ho passe
malament per abandonar un plenari. Pensar
en el futur d'un poble, si estàs al govern, no es
pot basar en fer mèrits “contra algú” per tapar
una inexistent gestió. El PP va fer-ho, però si
ara també ho fan els 3 que “governen” és que
la nova politica que aquests prediquen és el
mateix de sempre.
2.- La llibertat també inclou abandonar el
plenari si així s'escau, ens agrade o no.
3.- Des de temps immemorials(Jacinto Moliner,
Javier Balada, Jordi Romeu, Juan Bautista
Juan, Enric Pla) L'alcalde s'ha saltat a la torera
la normativa que indica, en el contingut i en la
filosofia que l'empara, que l'alcalde presideix
i modera. El més greu és que, els d'ara, volien
canviar(!!!) la vella política .
4.- EL mateix alcalde, nomès moderador, ha de
donar la paraula en al.lusiones difamatòries, i
no el va donar. Reconeguem-ho.
5.- l'alcalde, moderador, no ha de permetre
disgresions extranyes al tema del qual es parla(
art 74 rom), per la qual cosa, el primer que no
ha de fer disgressions estranyes és el mateix
alcalde, I LES VA FER.
6.amb
enric
pla
s'ha
accentuat
l'intervencionisme als plenaris, i Acord Ciutadà
portem ja varies Juntes de Portaveus i plenaris
denunciant-ho, i no ha fet ni cas. allò que va
passar dijous, 17, ho ha afavorit la deixadessa
de l'alcaldia en fer observar les normes del
r.o.m.
7.- La nova politica no pot consistir en
partenalismes de l'alcaldia
cap als seus
regidors, cadascú d'ells és major d'edat i s'ha
presentat voluntari a unes eleccions com per
poder defensar les seves ponències.
8.- El PP diu que a Acord sí se li va donar torn de
paraula. Fals. Ens el vam agafar. La normativa,
per qüestions d'ordre, ens permet fer-ho, i ho
vam fer.
L'intervencionisme de Pla posa clarament
en evidència les carències intel.lectuals?,
acomodatícies?
emocionals?
Polítiques?
i dialèctiques? del seu govern. Aquestes
qüestions no pressuposen en Pla, òbviament,
anar molt sobrat en les mateixes, però ja els va
bé...als muts.

Reflexions
Per Maria Dolores Miralles
Al revisar els punts de
l’ordre del dia de la Sessió
del ple ordinari del mes
de març, no podiem pensar en cap moment,
que finalitzés amb l’abandonament de PP, ja
que la majoria dels temes a tractar, giraven
al voltant del Centre de Coneixement del
Vinalab. Aquest centre es va construir amb
diners del Plan Zapatero, al 2008, quan el PVI
tenia responsabilitats de govern. Sempre
ens hem cregut aquest projecte, i per això
ens va decebre molt al entrar a governar el
PP, en l’anterior legislatura, perquè va estar
molt temps paralitzat. Vam ser mol crítics,
però finalment el consens existent entre totes
les forces polítques del consitori, va ser el que
va generar que es posés en marxa “el Vinalab”.
Quan finalitzà el contracte que gestionava
el centre del coneixement, el nou equip de
govern que a dia d’avui, té responsablitats de
govern, adjudicà a una nova empresa la seua
gestió i aquest nou model ni tan sols se’ns va
consultar. Nosaltres creiem que el “Vinalab”, té
que ser un projecte viu, actiu, on la formació,
l’emprendurisme i la cooperació amb les
universitats no pot faltar. Pensem que és un
projecte de tots, per al poble. Encara que
notem a faltar les directrius a seguir en la part
social, esperem que es dissenyen prompte,
perquè són bàsiques per al nostre futur. Per
aquests motius, ens vam abstindre, perquè
volem donar un vot de confiança, i no posar
entrebancs; perquè volem el nostre Vinalab.
Estem quasi segurs que es convertirà al llarg
del temps en un referent, al igual que altres
centres que hi ha arreu de l’estat espanyol.
Tots els arguments de cadascun dels mebres
del consistori, pensem que van estar acertats,
podem pensar que la taxa a pagar pot ser
abusiva o idònea, el que està clar que hi ha que
pagar pel seu ús. No ens pareix cap bojada, la
modificació de l’ordenanança, quan són els
propis viviristes, els que han demanat canviar
el pagament trimestral a mensual.
Però ja be sent habitual, que els enrenous que
apareixen als plenaris, sempre són per temes
que no figuren a l’ordre del dia. Els intercanvis
dialèctics, les paraules es converteixen en
desqüalificacions a mesura que passa el temps,
i amb aquest tarannà, l’ambient es va caldejant,
fins que esclata. Per aquests motius, no hi ha
que sortir a parlar d’altres temes, per això hi
ha un moderador, que és el president, que té
la feina de moderar i de no intervindre. Tot acò
està reflectit en l’article 74 del ROM, on es diu
clarament que els temes tenen que cenyir-se
al debat. Hem de ser capaços de replantejarnos certes coses per canviar-les d’una vegada
per sempre, perquè no és gens agradables la
imatge que oferim a la ciudadanía.
Per concloure volem expressar el nostre
còndol a les famílies que han patit la pèrdua
dels seus fills, estudiants en el tràgic accident
de l’autopista A-7; també desitgem la rápida
recuperació dels hospitalitzats a les nostres
terres, i el seu prompte retorn a casa.

www.canal56.com
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OPINIÓ
SOROLLS DE SABLES
Associació de veïns Migjorn

Des del primer
dia
d’aquesta
legislatura el Partit Popular va marcar distàncies
en no fer-se la foto en companyia de la resta de
regidors, anunciant una actitud dura i concisa a
partir de llavors. Malauradament el temps ho ha
confirmat. I... augmenta dia a dia.
Els plenaris municipals són un exemple fefaent, el
senyor Amat, Portaveu del PP, que segons diuen, en
privat és molt assequible, afable i fins i tot simpàtic,
quan està davant de qualsevol mitjà públic i
més al Ple on les càmeres ofereixen l’espectacle,
transforma el seu tarannà, es posa la cara de pomes
agres i empra la seua verborrea insultant i punyent
per fuetejar a tots aquells que discrepen de la seua
opinió o del seu partit.
En el darrer plenari, la cosa va anar a més. L’alcalde li
cridà l’atenció per menysprear al seu grup, li demanà
que els tractes amb respecte i els anomenés pel
nom amb els que es van presentar a les eleccions.

www.avmigjorn.org

S.Fabregat

No va voler entrar en raó i va seguir en la mateixa.
L’Alcalde posant-se a la mateixa alçada o com per
demostrar que també sap emprar la paraula els
va al·ludir com el Partit de Rita Barberà, de Carlos
Fabra, etc., partit dels imputats. El to anava pujant
i llavors el Sr. Amat va recordar-se’n de l’anterior
Alcalde, Jordi Romeu, que és l’únic imputat polític
de Vinaròs, i que és del partit que dona suport a
l’Alcalde. Llavors va intervenir el Sr. Alsina portaveu
del PSOE. En un intercanvi d’acusacions i paraules,
que estan enregistrades, la cosa va concloure en
l’abandonament de TOT el grup Popular del saló de
plens. Al dia següent mentre uns concretaven les
paraules els altres amenaçaven en els jutjats.
TOT UN ESPANT. No anem, des d’aquesta humil
associació a fer de jutges, ni donar opinió del que va
passar (que la tenim), el que demanem és la baixada
de to que han de portar en tots els enfrontaments
dialectals que han de seguir tenint, que volem
que tinguen i que esperem que tindran. No poden

VARIOS APUNTES DE ÍNDOLE POLÍTICA
En primer lugar quiero destacar el hecho que
en esta semana leí en un ejemplar del Levante
que el alcalde de Vinaròs ya ha calificado como
anticuados y no procedentes las instalaciones del
colegio de educación especial que está situado
junto al hospital y que por ello se deberá estudiar
una nueva ubicación. Además se nombraba el
hecho de que el colegio JAUME I se comenzará
a construir muy pronto, seguramente el año
que viene, en el antiguo campo de futbol del
Servol. El nuevo colegio es de vital importancia
para adecentar las instalaciones que tenemos en
la actualidad para dar clases en los barracones
situados en la avd. Leopoldo Querol. Por estos
dos puntos quiero felicitar al grupo de gobierno
local por su buena voluntad de querer mejorar la
educación en nuestra población.
En otro orden de cosas, pude ver el pleno del
ayuntamiento de este mes a través del canal de
televisión 56. En resumidas cuentas en este acto

Juan Carlos Benet Meseguer, acérrimo del PSOE

se trató mucho de valorar la nueva manera de
gestionar el centro de estudio Vinalap defendida
por los concejales en el poder actualmente, junto
a la antigua que añoraba los ediles del PP que no
pueden comprender como se consideró en su
día como no rentable e ineficaz, y que se anulara.
Ahora bien, lo que yo más quería destacar de
todo esto son las participaciones en el debate por
el representante del PP, Juan Amat, en que sólo
sabía emplear un tono ofensivo y agresivo contra
la concejal del PSOE que con muy buen talante y
sin inquietarse demasiado sabía defenderse de
los embates del opositor. “Porque usted señorita
CANO…”, era repetido frecuente y repetidamente,
con tono agrio, cuerpo erguido y tenso y mirada
fija de la edil presa. La verdad que era una vista
muy decepcionante, que un hombre utilice tan
a menudo la fuerza aunque sea sólo en el hablar
ante una mujer tan sutil o poca cosa física. Además
y finalmente todo el grupo del PP abandonó el

NO ESTEM AL LIMBO
Fa uns messos l'ajuntament va sotmetre a la
votació ciudadana una qüestió que van considerar
d'interes popular: a què voliem que es destinés
l'espai del Limbo a la platja Fora Forat.

20

defugir la polèmica ni la confrontació de la política
de totes les formacions que integren el consistori,
però els demanem d’una manera molt ferma un poc
més de moderació en les paraules i acusacions, ni
tampoc podem acceptar que la paraula més dolça
que els llancen d’uns als altres siga de mentiders.
Sempre hi ha alguna altra que pot ser menys
punyent i no tan agressiva.
Ens alliçonaven les mares/pares que ser mentider te
lleva la força de la paraula que tota persona posa per
davant al fer un tracte. Ser mentider és no ser honrat.
I la mentida queda per sempre. Dons aquesta
paraula tan lletja de mentider és l’eufemisme
més moderat que se llancen moltes vegades per
qualificar al contrari, i de forma reitedada.
Acabem amb: No hay verdad ni mentira, todo
depende del color del cristal con que se mira.
Mireu-ho tots amb cristalls clars i pot ser així també
ho podrem vore nosaltres. Seny, cordura, moderació
i diàleg. QUE SOU REPRESENTANTS DEL POBLE!.

pleno, cuando ellos consideraban que no se les
daba la palabra en un cruce de descalificaciones
con el concejal Guillem Alsina. Yo creo que el
grupo Popular debe cambiar su política hacía una
más constructiva y menos tensa y desafiante, para
conseguir un mayor avance de toda la localidad.
Por último quiero agradecer como pensionista y
discapacitado que soy, la valentía y pundonor que
ha tenido el nuevo gobierno en la comunidad en
suprimir el COPAGO farmacéutico para este sector
de la sociedad. Es un detalle que se acuerden de
aquellas personas de menor renta para reducirles
gastos. Mucho mejor es este trato que el del PP
que se caracteriza por los recortes en los servicios,
donde salimos más perjudicados los más débiles
económicamente. A la par que los dirigentes sólo
hacen más que meterse en actos de corrupción.
¡Insensatos! ¿Es que se piensan que van a poder
llevarse todo lo acumulado en esta vida a la
venidera?
Núria Ferrer Carceller

Després del periode de propostes i votacions el
resultat va ser per un 75% del vots que volien un
restaurant.
I ara serà aquesta decisió democràtica vinculant

o quedarà en l'oblit de les consultes ignorades,
només el temps ho dirà . De moment el que si
podem dir es que nosaltres no estem al limbo.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Desembarcos de tramalleros

Aguas primaverales tranquilas

Entramos la presente semana en la cálida estación primaveral con una mar bastante
estable y apaciguada. Se faenó sólo los tres primeros días, ya que el jueves y viernes estaban
declarados festivos en todos los puerto de nuestra provincia. Las extracciones en todas las
modalidades pesqueras resultaron aceptables, con gran variedad de pescados y mariscos
de cara a la Semana Santa. Y las cotizaciones en la mayoría de especies fueron al alza de cara
a éstas Pascuas.

La pesca de arrastre compuesta por diez bous ha desembarcado a diario llagostí, escamarlà, calamars,
gall, miseria, lluç, moll, peluda, caragol, galera, móllera, caballa, sorell, peix de rei, maira, canana, polp
roquer, polp blanca y morralla.
El cerco comenzó atrapando peix blau. Así, el lunes una traíña subastó 300 cajas de boquerón mediano
(8 Kg/caja) y 50 de sardina. Y el martes dos llums arribaron con 800 cajas de alatxa, 50 de seitó y 100
de sardina. La procedencia era; dos de Vinaròs.
La flota artesanal de artes menores, cuatro barquitas calaron los trasmallos cerca del litoral para
capturar sèpia. Cinco se dedicaron a pescar en fondos medios palà, rom y escrita. Tres lo hicieron en
profundidades un tanto costeras para atrapar con estas redes pagel, corvina y sorella. Y dos operaron
por los grandes fondos rocosos próximos a las Islas Columbretes, para pescar llagosta, llomàntol,
gallineta, chopa y mamona.
Y por último, el palangre de costa pilló con anzuelo orà, sard, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; Análisis consumo pescado en la UE (VIII)

Sabemos que España se halla a la cabeza de todos los ciudadanos comunitarios, tanto en flota
pesquera (número de barcos, tripulantes, etc.), en capturas (Kg. de especies) y en industria conservera
(salazones, semiconserva, etc), o sea, que somos un gran potencia respecto al resto de países de la
Unión Europea.
Además, los españoles somos los mayores consumidores de pescado de la UE, con una media de
casi 40 Kg. por persona y año (se entiende de todos los productos del mar que se comen en los
hogares, colegios, restauración, etc.) y los primeros también como muestran las últimas estadísticas
publicadas al 2015, como consecuencia de unas macroencuestas realizadas en los países europeos
mas significativos o relevantes.
Incluso vemos que el español es también el primero en que mas veces por semana come los frutos
del mar.

¿Con qué frecuencia se come pescado en la Unión Europea?
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Cranquet de sorra

En castellà li diuen cangrejo banderín i c. de arena.
Científicament li criden Portumnus lapites.
Aquest crustaci decápode és del subordre Brachur i
de la família dels Portunids, o també sobrenomenats
crancs de cap ample.
És un invertebrat amb exosquelet extern. Té simetria
bilateral. El seu cos està segmentat en dues parts.
En aquest cas, el seu cap o cefalotórax és la major
part corporal. Té forma rechoncha, mes llarga que
ampla, o sigui, acoraçonada. Posseeix la superfície
dorsal llisa i amb petitones papuletes. El front és
ample, amb tres dents centrals, que a banda i banda
estan la cavitats oculars, d'on surten els pedunculads
ulls amb còrnies no dilatades, i a ambdues marges
cinc dents laterals. D'aquesta zona central del
front, li surten dos parells de diminutes antenes. Té
deu potes toràciques que equivalen a cinc parells
de cames marchadores. Cadascuna d'elles està
composta per set parts diferents. El primer parell de
potes són les mes grans i amb forma de mordassa.
Ambdues són una mica diferents entre si. Del segon
al quart parell de potes són sedoses i tenen l'extrem
lancead. El cinquè parell, la punta està modificada
per eixamplar-se en forma de paleta, que li fa les
funcions de rem per a la natació.
La seva respiració és branquial.
La segona part, l'abdominal, ho té molt reduït i
encorbat cap a la zona baixa i inferior del cap. La
femella es distingeixen per que té l'abdomen de
forma triangular bombat i el mascle és un triangle
alt.
És de color verd a gris i de vegades una mica
vermellós, superficialment brillant amb punts més
clars i al centre del dors apareix la forma de flor de lis.
La seva grandària ronda els 3 cm.
Ella és ovígera a la primavera, que és quan efectua
la muda. Llavors el mascle aprofita per acoblar-se i
fecundar-la. La femella porta els ous adherits en
aquesta part abdominal una temporada, fins que
estan gairebé a punt de eclosionar, que els deixa
anar lliures al corrent marí. Primer s'alimenta del
plàncton, i després de petits invertebrats com a cucs,
plantes i carronya. El seu organisme forma la closca i
resta del cos a força de dipòsits calcaris, que renova
a intervals regulars. Per a això es desprèn de tota la
seva capa externa, i baix li creix ràpid una altra més
gran que s'endureix en poques hores. Així es fa de
major grandària.
Habita en litorals sorrenc fangosos enterrat des
de de la mateixa zona de marees fins als 100 m. de
profunditat, tant en les desembocadures dels rius,
com en llocs apartats. No suporta les contaminacions,
etc., per la qual cosa tendeix a desaparèixer ràpid.
Les seves captures són escasses. De poc valor
comercial. Pot utilitzar-se per a brous amb altres
espècies de peixos. Els pescadors de canya ho
utilitzen d'esquer.
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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 seleccions Autonòmiques

El cap de setmana del 12/13 de març es va
celebrar en Plasència (Extremadura) el Campionat
d'Espanya de seleccions Autonòmiques en edat
escolar.
Miquel Segarra ha estat convocat per la selecció
Valenciana, per participar en el campionat va

nadar la prova de 1500m lliures quedant el 13 de
la classificació i donant 26 punts a la comunitat en
una marca de 18,01,56, també va nadar la prova de
400m lliures en un temps de 4,39,08.
En la classificació general la Comunitat Valenciana
va quedar en quarta posició per darrere de

Catalunya, Andalusia i Madrid.
1è
2è
3è
4è

Catalunya
1.836,5
Andalusia
1.664,0
Madrid
1.480,5
Comunitat Valenciana 1.452,5

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs Davima - Aigües de Vinaròs

Campionat d’Espanya Júnior en pista coberta
Carla Masip suma una nova medalla al campionat nacional
Miguel Àngel Carvajal, 9è al salt amb perxa

PASQUA ESPORTIVA CME VINARÒS 2016
29 DE MARC A L'1 D'ABRIL
HORARI: DE 10 A 13:00 HORES
LLOC: PAVELLÓ POLIESPORTIU
COST: ACTIVITAT GRATUITA
PLACES: 30 places.

INSCRIPCIONS: DE 18 AL 23 DE MARÇ
ACTIVITATS: JOCS I ESPORTS.
A PASQUA NO DEIXES DE FER ESPORT!
22

Els passats dies 19 i 20 de març es tancava la
temporada de pista coberta amb la celebració del
Campionat d'Espanya Júnior, a la localitat catalana
de Sabadell, al qual hi van participar dos atletes del
CE Vinaròs, Miguel A. Carvajal, a l'especialitat de salt
amb perxa i la migfondista Carla Masip, als 800m.
La tarde de dissabte es disputava la final de la
perxa, i Miguel Angel Carvajal, atleta de primer
any a la categoria, va iniciar el concurs amb moltes
dificultats per poder ajustar la carrera; no obstant
això, va aconseguir superar els problemes inicials
i va superar el llistó per sobre dels 4'01m, marca
que li va valdre la 9a posició del campionat. Tindrà
una nova cita amb els millors saltadors nacionals al
campionat d'Espanya a l'aire lliure que se celebrarà
a Castelló al juliol.
L'altra representant del CE Vinaròs era Carla Masip,
a la prova de 800m, distància en què defensava
el títol aconseguit amb la brillant victòria de l'any
passat. En aquesta edició però, la nostra corredora
arribava amb alguns dubtes després d'haver estat
lesionada i sense poder entrenar durant 5 setmanes

entre gener i febrer. A més, el bon nivell de les
participants feia preveure una prova molt oberta i
molt disputada.
La semifinal es va córrer el dissabte, i Carla va entrar
segona d'una sèrie molt ajustada aconseguint la
classificació per a la final amb la pitjor marca de
les classificades, 2'15''. La matinal de diumenge se
celebrava la final dels 800m, que es va iniciar a un
ritme molt ràpid que va relegar la corredora de
Vinaròs a l'últim lloc del grup de sis finalistes; aquesta
posició la va ocupar durant les tres voltes següents,
fins que a falta de només 150m, amb un fort canvi de
ritme, va protagonizar una espectacular remuntada
que la va portar fins la tercera plaça i la medalla de
bronze, amb una excel.lent marca de 2'12''54.
Amb aquest campionat es tanca una densa
temporada de pista coberta on els atletes del
CEVinaròs-Aigües de Vinaròs han realitzat grans
actuacions en totes les competicions de les diverses
categories. Ara esperen uns dies de vacances per
afrontar els pròxims reptes que seran ja a la pista
a l’aire lliure.
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ESPORTS
Mitja marató

Mitja marató de Vila-real

El passat dissabte es va disputar
a la localitat de Villareal la seua
mitja marató. Els nostres triatletes
assistents tenien per davant 21kms
per marcar, una vegada més, quina
progressió porten en aquests inicis de
la temporada 2016-2017.
Hem de destacar la seva gran actuació,
tornant a casa amb un temps de
1:27.24 en la classificació per equips;
demostrant d'aquesta manera, que
l'entrenament diari surt a la llum.
Individualment, amb la 54 possició de
Noe Chaler en categoria Senior; Julio

Ferrer acabant en 32 possició, Marc
Garcia en 99 possició en la categoria
veteransA
I per últim, la gran sorpresa del dia,
Alex Barreda, dels triatletes més joves
que tenim al Club, va conseguir una
segona possició en categoria Júnior.
Impressionant progressió en molt poc
temps des que va començar d'aquest
triatleta local!
Gràcies als nostres triatletes per portar
els nostres colors i per la dedicació
que mostren i ENHORABONA a tots
ells!

Taekwondo
Este domingo el Club Taekwondo Atencia de
Vinaròs y Alcanar, se desplazó hasta el polideportivo
de la Mar Bella de Barcelona para participar en
el Campeonato Infantil de Cataluña, con 9 de sus
alumnos, consiguiendo 8 podiums con la siguiente
clasificación:
1 ORO para IVAN STOYKOV de VINARÒS
2 PLATAS para
POL PANISELLO y
BERTA
AGUSTI de ALCANAR
5 BRONCES para PATRICIA VILLARROYA, ALEX BESER,
KRASIMIR STOYKOV, ALBA ISABEL GASULLA (de
VINAROS) y AGUSTI SERNA de ALCANAR
También participó ERIC ATENCIA SALES, que no logró
pasar a semifinales. A todos ellos felicitarles por el
buen trabajo, ya que algunos de ellos era la primera
vez que competían, agradecer a los padres su apoyo
y animar a todos a practicar este bonito deporte.

Duatló

Duatló d’Onda

El passat dia 20 de març es va disputar
el duatló d’Onda.
En un entorn idilic i envoltat de 242
participants, el nostre representant
Carlos Valero va realitzar una meritòria
possició 146 arribant a la meta amb un
temps de 1:11:07
Des del seu club, sols ens queda
animar al nostre corredor a que
continue amb aquesta trajectòria.
Felicitats Carlos!

Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
Gracias a la generosidad de personas como tú, la
investigación ha conseguido acercarse a la cura de
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

y estarás colaborando con la investigación en
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

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

Bronce para Patrick Bourreau
El pasado domingo 20 de marzo,
el TKD Alfaro Amposta se desplazó
a Barcelona para participar en el
Campeonato de Cataluña Infantil,
donde se inscribieron más de
900 competidores venidos de
todas partes de Cataluña, nuestro
club conto con la participación
de 18 jóvenes guerreros que
consiguieron unos excelentes
resultados 8 oros, 4 platas y 2

bronces.
Por parte vinarocense estos fueron
los resultados:
-Patrick
Bourreau,
bronce
categoría cadete -37kg. Ganó su
primer combate 3-0, lo cual le dio
el pase a las semifinales en que
cayó derrotado por 5-0 su rival
se proclamaría campeón de la
categoría.
-Marta Falcó, categoría cadete

-51kg. Ganó el primer combate
de octavos por 8-4, en cuartos
cayó derrotada por la mínima 8-7,
este combate que tuvo algunas
decisiones arbitrales que no
favorecieron a la joven vinarocense.
Desde estas lineas queremos
agradecer a su entrenador
Severiano Alfaro todo el trabajo,
disciplina y cariño que transmite a
todos sus alumnos.
Patrick y Severiano Alfaro

Pádel

Cap de setmana molt entretingut de pàdel
on els alumnes de l' escola es van desplaçar a
Camarles per tal de jugar el segon torneig del
PADEL KIDS TOUR.
Van pasar tot el matí del dissabte jugant i van
estar a un pas de jugar semifinals. La categoria
aleví, va estar representada per David Zapata,
que per dos jocs de diferència no va accedir
a semifinals, i, en categoria benjamí, Miguel
Roca i Cristian Espuny, van perdre l' últim partit
en un resultat molt ajustat contra els que van
ser campions de la categoria. Els alumnes s'
ho van pasar molt bé i es va notar una gran
milloria en joc i resultats respecte al primer
torneig. Des de el Club de Tenis Vinaròs, els
felicitem per les seves ganes de millorar i el
entusiasme que fiquen en cada partit, que de
ben segur, els portarà a més d' una final en el
transcurs del campionat.
Per una altra part, l' Equip A de pàdel va
jugar també a Camarles contra el Delta
Pàdel amb un resultat desfavorable de 9-3.
A causa de les moltes baixes de l' equip, van
haver d' anar amb una parella menys, i, en
conseqüència, amb dos punts menys des d' un
començament. A l'equip sols li queda un partit
per jugar la fase regular a casa i poder accedir

al capdavant de la classificació per anar als
playoffs amb millor ranquing i tenir millors
enfrontaments. Felicitar a tots els jugadors
que es van desplaçar a Camarles per la seva
entrega i dedicació.
També dir que es va disputar la final de la lliga
divisió B on van resultar guanyadors ,Jose
Calduch i Josep Dones davant de la parella
Erick Fernandez i Jose Luis Cami (Xoxe).
Recordar a tots els amants del tenis, que
durant tota la setmana, estaran en les nostres
instal•lacions els millors jugadors juniors de
tenis del món, jugant el ITF INTERNACIONAL
DE TENIS, de dilluns a dijous es jugaran les
prèvies del quadre, divendres semifinals,
dissabte a les 11 les grans finals ,masculina
,femenina i de dobles .
Ja per últim, esperem a tots els socis de Club
de Tenis Vinaròs, el divendres 1 d' abril de 19 a
21:30 hores, per a exercir el seu dret al vot en
unes de les eleccions més emocionants dels
ultims anys per a accedir a la presidencia d' un
dels millors clubs de la Comunitat que creix dia
a dia i continuarà creixent com ho ha estat fent
els últims anys amb el treball i humiltat. SOCI,
COMPTEM AMB TU PER VOTAR I FORMAR PART
D' AQUEST GRAN CLUB DE TENIS I PÀDEL.

HANDBOL. Club Balonmano Vinaròs

El Balonmano Vinaròs, un any més, campió de la lliga regular
C.BM. VINARÒS 26 – 23 HANDOL BETXI
El passat diumenge es va disputar
en el Pavelló Municipal de Vinaròs, el
partit de tornada contra Handol Betxi,
aconseguint una victòria per 26 a 23,
aconseguint remuntar el resultat del
partit d'anada on vam perdre per un sol
gol 26-25.
Va ser un partit molt disputat i que es
va decidir en els minuts finals amb un
gran partit dels nostres jugadors tant
en defensa com en atac i amb una molt
bona porteria defensada en aquesta
ocasió per Cristian Gimeno.
Amb aquesta victòria el BM. Vinaros
aconsegueix un any més el campionat
de Lliha regular de 1ª Autonomica
i ademes podra jugar la lligueta de
ascens a 2ª Nacional com a campio del
seu grup.
Un nou èxit del nostre jove equip
liderat pel seu entrenador Joan Carles
24

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 per
este nou titol i desde aqui els donem
anims per a la lligueta de ascens que es
juagara el propers 30/4 al 1/5 encara en
una fase per decidir.
Un equip format per jugadors 100% de
Vinaros, jovens i amb un futur mol bo
que segur ens donaran moltes alegries.
Anirem informan de les dates i horaris
exactes i la posibilitat de emitir en
directe estos partits per la plataforma
de Maestrat.tv
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Cartelera

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''KUNG FU PANDA 3'' ''FRENTE AL MAR'' ''LA HABITACIÓN''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLNS:

Día:25
Día:26
Día:27
Día:28

16:30:h
16:30:h
16:30:h
16:30:h

Classificació: Tots els públics

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:25
Día:26
Día:27
Día:28

20:30:h
18:00:h - 22:30:h
20:30:h
18:30:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€

no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 13 anys

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:25
Día:26
Día:27
Día:28

18:30:h 22:45:h
20:30:h
18:30:h 23:00h
21:00:h

PREU:5€
Día,l’espectador dilluns

4€

no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 12 anys

Pròximament:

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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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activitats culturals
PROGRAMACIÓ CULTURAL
AJUNTAMENT DE VINARÒS
DANSA PROFESSIONAL ADULTS
Divendres 1, a les 22.30 hores i dissabte, 2 d'abril a les 22.30
hores "BARCELONA CITY BALLET". Entrada 10 euros. Venda
anticipada a l'auditori. Públic adult
TEATRE PROFESSIONAL ADULTS
Dijous, 7 d'abril "T'HO DIC SENSE ACRITUD" d'Eugeni Alemany a
les 22.30 hores. Entrada 5 euros. Venda anticipada auditori.
Públic adult
MÚSICA PER A TOTS ELS PÚBLICS
Diumenge, 10 d'abril CONCERT DE LA BANDA JUVENIL DE LA
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA a les 19.00 hores a l'auditori
MÚSICA PER A TOTS ELS PÚBLICS
Dissabte, 16 d'abril CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA DE LA
SOCIETAT JUVENIL ALIANZA a les 20.00 hores
TEATRE PROFESSIONAL INFANTIL (campanya escolar)
Dijous, 21 d'abril mati a les 10.00 i a les 11.30 hores. Teatre en
anglés "ONCE UPON A TIME" i "D' ARTAGNAN" De FORUM
TEATRE per centres escolars adscrits a la campanya.
TEATRE PROFESSIONAL INFANTIL
Dijous, 21 d'abril tarde "CONTES A LES BUTXAQUES" per xiquets
i xiquetes de 4 a 11 anys. A les 18.15 hores Companyia
ContaClown. Entrada lliure
TEATRE PROFESSIONAL PER ADULTS
Divendres, 22 d'abril "LA CARTA" de Malatesta Teatre a les 22.30
hores. Entrada 5 euros. Venda anticipada a l'Auditori. Públic
adult
TEATRE PROFESSIONAL INFALTIL
Dissabte, 23 d'abril "SOPA DE PEDRES" de la Companyia EL BALL
DE SANT VITO. Públic infantil ( més informació fira del llibre)
TEATRE PROFESSIONAL INFANTIL
Dissabte, 23 d'abril al mati i a la vesprada. "CONTACONTES" a
càrrec de la Companyia AMEBA TEATRE . Públic Infantil ( més
informació fira del llibre)

26

26 març de 2016

Cicle de conferències sobre crisi energètica i canvi climàtic
Promouen: Ecologistes en Acció de Vinaròs i Ecologistes del Sénia

UÍ...

SI COMPRES AQ

BON
PROFIT!
V

i

n
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r

ò

s

Compra als comerços adherits a
la campanya i participaràs en el
sorteig d’1 sopar/dinar,
per a 2 persones, en cadascun dels
restaurants participants en les
següents jornades gastronòmiques:

JORNADES DE CUINA DE LA GALERA

Compres del 19 febrer al 5 març
Sorteig: 8 de març

JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA

Compres del 29 abril al 28 maig
Sorteig: 31 de maig

JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ

Compres del 15 juliol al 30 juliol
Sorteig: 2 d’agost

JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER

Compres del 16 setembre a l’1 octubre
Sorteig: 4 d’octubre

JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS

Organitza

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

Vinaròs
és turisme
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Tauler Municipal
ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió de la Junta de Govern Local del dia 15 de febrer de
2016, va aprovar l’expedient i plecs per a la contractació reservada a centres especials
d’ocupació d’un servei de neteja de dependències municipals del municipi de Vinaròs.
1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Número de l’expedient: 14426/15
2. Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: contractació reservada a centres especials d’ocupació d’un servei
de neteja de dependències municipals del municipi de Vinaròs.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del contracte: 297.520,68€ (IVA Exclòs)
5. Pressupost base de licitació: 74.380,17/any, IVA Exclòs, a la baixa
6.Garanties
a) Provisional: No s’estableix.
b) Definitiva: 5% de l’import total de l’adjudicació.
7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Magnífic Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es/ Perfil Contractant)
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:
a) Classificació: grup U, subgrup U-1, CVP 90911200-8
9. Condicions especials d'execució: Subrogació de la plantilla laboral. Obligació de
no minorar les condicions laborals, durant l'execució del contracte. Si foren necessàries
noves contractacions, haurien de ser dones fins a arribar a la paritat en la plantilla
10. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: dia 4 d’abril de 2016
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 UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE VINAROS”. La denominació dels sobres serà la següent:
Sobre “A”: Documentació Administrativa.
Sobre “B”: Documentació a ponderar per judici de valor (Memòria Tècnica)
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.
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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
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

11. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13:30 hores del segón día 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).

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:

12. Despeses dels anuncis: Queden en càrrec de l'adjudicatària, fins a un màxim de
1.000€.

https://vinaros.sedelectronica.es
(apartat:
Empreses, subapartat: Serveis públics)

13. Data d'enviament de l'anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: dia 18 de
febrer de 2016.

Presentació de sol·licituds: Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 2)
Horari: De 9 a 14 hores

L'alcalde

Terminis de presentació de sol·licituds: 21
dies abans de la realització de cada jornada
gastronòmica

Tauler Municipal
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MATRÍCULA: fins al 22 d'abril de 2016
La matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals
d'exàmens (juny i novembre).
Es comunicarà si s'obre un altre període de matrícula al setembre

CALENDARI DE LES PROVES A VINARÒS

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a
obtenir la targeta daurada per poder accedir
al transport públic urbà de manera gratuïta,
que el proper dia que es durà a terme la seva
tramitació serà el dia 8 d'abril de 2016
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

Nivell

1r període

2n període

Hora

A2: NIVELL ORAL

28/05/2016

05/11/2016

9:00

B1: NIVELL ELEMENTAL

04/06/2016

12/11/2016

9:00

C1: NIVELL MITJÀ (primera fase)

28/05/2016

05/11/2016

9:00/12:00(1)

NIVELL MITJÀ (segona fase)

11/06/2016

19/11/2016

9:00(2)

C2: NIVELL SUPERIOR (primera fase)

04/06/2016

12/11/2016

9:00

NIVELL SUPERIOR (segona fase)

18/06/2016

26/11/2016

9:00(2)

OBSERVACIONS:
1. Primera fase del grau mitjà (Àrees 1 i 2)

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i
Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

En el primer període (28 de maig) la prova començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom
de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el
primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (5 de
novembre), començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una
lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals
comence per una lletra entre la A i la L.

2. Segona fase del grau mitjà i del grau superior (Àrees 3 i 4)
Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima
exigida per a accedir a la segona fase.

Més informació:
Pl. Sant Telm, 5 (primera planta)
12500 Vinaròs
Tel.: 964 407 700 (Ext. 0318)
aviva@vinaros.org

Envia-la a
participa@vinaros.es

AJUNTAMENT, LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA
PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIA
Objecte del tràmit
Convocatòria de places per a l’estada i tractament termal en els establiments
balnearis de la Comunitat Valenciana dins del programa de Termalisme Valencià
de la Generalitat per a l’exercici 2016/2017
El programa es desenrotllarà del 16 d'abril de 2016 al 15 d'abril de 2017, en
torns de huit dies de duració (set nits) en establiments ubicats en la Comunitat
Valenciana (Cofrents, Montanejos, Verche, la Vilavella, Fuente Podrida i Benassal),
i comprendrà: allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió
completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cada una de les
persones beneficiàries.
La Generalitat Valenciana contribuirà al finançament del cost de les places amb
una aportació màxima de 200 euros per plaça a cada un dels/es beneficiaris/es
del programa, i corre per compte del termalista la resta de l'import.

Requisits:
- Persones de 65 anys o més.
- Persones majors de 60 anys que siguen preceptores de pensions del
Sistema de la Seguretat Social o de classes passives,
- Persones discapacitades majors de 60 anys que tinguen una
minusvalidesa igual o superior al 33 %.
Termini de sol·licitud.
A fi d'efectuar l'assignació de les places entre totes les persones sol·licitants,
s'establix un termini únic per a la presentació de sol·licituds que finalitza el 31
d'octubre de 2016
Informació : Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat( Pl. de Sant
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Celebra el día d

con

y
librería

ELS DIARIS

EDITORIAL
ANTINEA

“recordando a n

¡ Pa r t ic ip a
e n s o r te o s
d e m á s d e 1 5 0 li b r o s !
*

G R AT I S

SE SORTEARÁN:

¡ Participa
y Gana !

50 libros de Antinea a elección del ganador de cada sorteo
100 libros de Antinea de Poesía de Alfred Giner Sorolla
5 lotes de libros de la colección de Alfred Giner Sorolla
10 libros de José Esteller y Miguel A. Baila
‘HISTORIA DEL VINARÒS c.f.’

* Con la compra de cualquier libro en la LIBRERIA ELS DIARIS, desde el 20 de febrero hasta el 23 de abril 2016 a las 13h, recibirás un boleto para los sorteos de más de 150 libros de Editorial Antinea, que se sortearán el 23 de Abril, Dia de Sant Jordi, en la Fiesta del Libro.
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. del Pilar, 120
26
PITARCH
Març
27

Març

MARTÍNEZ

28

Març

FERRER

29

Març

ROCA

30

Març

GUIMERÀ

31

Març

ADELL

1

Abril

SANZ

av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

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

 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

PARKING GRATUITO

Ctra. N340a Km.1049 Vinaròs

