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L’Ajuntament inicia les obres de remodelació
del carrer del Pont i Mare de Déu

Redacció

Divendres 1 d'abril van començar,
a primera hora del matí, les obres
de remodelació de l'antiga parada
de taxis, a la confluència entre el
Carrer del Pont i Mare de Déu. Les
actuacions estaran concloses en el
termini d’un mes.
Pròximament l'entrada a aquest carrer
quedarà tallada des de l'Avinguda
Llibertat i només es permetrà l'accés

a veïns del sector, que seran desviats
per un dels carrerons que donen al
Carrer Nou.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem
Alsina, ha explicat que ja s'ha retirat
una illa de contenidors que hi havia i
que, dintre de les obres planificades,
està l'ampliació de les voreres i la
creació d'una placeta arbrada.
"A més d'augmentar considerable-

ment la zona de vianants, s'aprofitarà
per canviar serveis que estaven en
molt mal estat, com les canonades
d'aigua potable i d'aigües residuals, o
la substitució del quadre elèctric que
alimenta l'enllumenat públic d'ambdós carrers", ha afegit Alsina.
Finalment es deixarà preparat un
espai perquè en el futur es puguen
instal·lar contenidors subterranis.

La Regidoria de Govern Obert i Participació anuncia
una actualització del Registre d´Associacions
Redacció

Des de la Regidoria de Govern Obert i Participació, es
fa una crida a les associacions i entitats del poble, per tal
d'actualitzar i ampliar el Registre d'Associacions i Entitats a
Vinaròs.
Es prega, per tant, a tots els interessats, que faciliten les
següents dades mitjançant registre d'entrada a l´ Oficina
d´Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), per tal d'actualitzar
el registre o que es puguin registrar, si encara no en formen
part.

Les dades que s´han d'aportar són:
-Número d´inscripció en altres registres públics.
-Nom i cognoms de les persones que ocupen càrrecs
directius (President, Vicepresidents, Secretari, Tresorer,
Vocals).
-Domicili social.
-Nombre de socis.
-Pressupost.
-Finalitat i activitats.
-Contacte (telèfon, correu electrònic)
Així mateix, per tenir més informació també es sol·licita
saber si es rep finançament per part d'institucions
públiques.
Les associacions, tot i que es tracta d´un registre obert,
tindran de termini per actualitzar les seves dades o
inscriure's al Registre, fins al proper mes de juliol.
Aquelles que en el termini de 6 mesos no s'hagin comunicat
amb l´Ajuntament, no formaran part del registre actualitzat,
ja que s´entendrà que no tenen activitat.
Pel que fa a aquest tema, el regidor de l`àrea, Hugo Romero,
ha assenyalat que el teixit associatiu d'un municipi és un
dels principals eixos per conèixer la qualitat democràtica
d'un territori. “És per això que volem saber quines entitats
hi ha”, comenta.
Romero ha afegit que aquesta acció permetrà “saber en què
treballen les associacions i què aporten al municipi, per tal
d´enfortir i arrelar les relacions entre aquestes, la societat
civil i el mateix Ajuntament”.
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Decidides les actuacions de la plaça del convent,
que obrirà parcialment al públic al maig
Redacció

La remodelada plaça del convent
de Sant Francesc ja té les actuacions
decidides i data d'obertura. Encara
que serà una obertura parcial,
ja que hi haurà una zona que
encara romandrà tancada a l'accés
públic fins que la gespa no arreli,
l'Ajuntament de Vinaròs preveu
que el públic ja pugui gaudir de
gran part d'ella a durant el proper
mes de maig, segons ha informat
el regidor d'Obres i Serveis, el
socialista Guillem Alsina. Dimecres
passat va haver-hi una reunió

entre representants de l'equip de
govern, l'arquitecta i l'enginyer
municipal, l'empresa responsable
de la jardineria, la direcció de
l'obra i membres de la direcció
territorial de Cultura. En aquesta
trobada es van decidir totes les
actuacions que s'hauran d'efectuar
a la plaça abans d'obrir-se i que
es faran a principis del mes de
maig. L'empresa adjudicatària,
tal com va explicar Alsina, serà
l'encarregada de realitzar aquestes
millores, que entren dins de la

garantia de l'obra. Les adequacions
consistiran en l'arranjament i
anivellació d'aquelles parts del
sòl on es van instal·lar planxes
de fusta per minimitzar el risc de
torcedures i fer-la accessible, així
com la substitució de tres palmeres
per moreres, amb l'objectiu de
tenir zones amb ombra en l'àgora.
Aquesta empresa també procedirà
a vallar una part de la plaça on
la gespa encara ha d'arrelar, que
serà la zona que s'obrirà més tard,
probablement abans de l'estiu.

L'Ajuntament licitarà pròximament la construcció de 90 nous nínxols en l'ampliació del cementiri municipal
L'edil d'Obres i Serveis, el socialista Guillem Alsina, ha informat que pròximament es licitarà l'obra de la segona fase del primer bloc de l'ampliació del cementiri
municipal, un espai que ocupa 5.500 metres quadrats i que se situa en la part oest del cementiri, al costat de l'ermita de Sant Gregori.
Recentment han acabat de construir-se en una primera fase d'aquesta ampliació un total de 64 nínxols, i en la nova fase es construiran 90 nínxols més. Amb
aquesta actuació, Alsina va assegurar que està coberta la demanda per aquest any i explicava que "d'aquesta forma, el bloc 1 ja estarà acabat i s'urbanitzarà la
zona que comunica amb el cementiri".

Roben cable de la il·luminació pública de l'avinguda Juan XXIII
És el tercer robatori d'aquest tipus en un mes en diversos punts del municipi
Redacció

Vinaròs ha sofert un nou robatori de cable de la il·luminació
pública, i és la tercera acció vandàlica d'aquest tipus en
l'últim mes. Aquesta vegada ha estat en l'avinguda Juan
XXIII, afectant a la il·luminació de tot el tram dret del vial
i en un total de 196 metres de longitud, que abasta des
del lloc on estan situades les instal·lacions de la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV) i fins a la rotonda que dóna a
l'avinguda Gil de Atrocillo.
Els lladres van actuar la matinada del diumenge a la nit,
aixecant les arquetes i emportant-se cinc cables de coure
d'una secció de 16 mil·límetres en tot aquest gran tram.
L'empresa local subcontractada per Elecnor, encarregada
de la gestió integral de l'enllumenat públic de Vinaròs, ha
avaluat els danys soferts i està procedint al seu arranjament
per restablir la il·luminació en el tram afectat. L'edil
d'Obres i Serveis, el socialista Guillem Alsina, va explicar
que, aprofitant les millores en eficiència energètica que
s'estan realitzant en el municipi, s'instal·larà nou cablejat
i posteriorment es procedirà al segellat amb formigó de
les arquetes afectades per evitar un nou robatori. El nou

cablejat suposarà una inversió d'al voltant de 1500 euros.
Aquesta no és la primera substracció de coure que ha sofert
la il·luminació pública de Vinaròs. Fa aproximadament
tres setmanes, segons ha informat Alsina, també es va
produir una altra substracció de cable públic a la zona
dels Deveses, a la costa turística nord, que costarà altres
mil euros al consistori, i fa un mes en l'avinguda Pio XII es
van sostreure altres 114 metres de coure, una reparació
que va costar al voltant de 500€. Però, sens dubte, un
dels robatoris més quantiosos i difícils de reparar va ser
el que es va produir a l'estiu de 2014, quan també en la
costa nord, van ser sostrets 450 metres de cablejat que
van afectar a nou fanals públics que van trigar gairebé un
mes a poder ser reparats, en haver-se produït l'obstrucció
de les canalitzacions a causa d'un curtcircuit que va tenir
lloc després de l'acte vandàlic. A l'estiu d'aquest any, i en
tan sols deu dies, Vinaròs va sofrir una onada de robatoris
que va afectar a gairebé 2000 metres de cablejat públic
que va deixar a les fosques diferents punts del seu terme
municipal.

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

Asesoría
de nutrición
y dietética

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T. 964 828 756
www.nutriestudio.com
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Retiran el columpio adaptado de Vinaròs para su arreglo debido a un mal uso
Redacció

El columpio adaptado de la Plaza
España ha tenido que volver a ser
retirado para su arreglo. En esta
ocasión ha sido de nuevo el mal uso
por parte de algunos usuarios lo
que ha provocado que la rampa de
acceso se rompiera y ahora tendrá que
repararse. Desde el Ayuntamiento se
ha solicitado a la ciudadanía respetar
esta instalación, destinada únicamente
a menores con movilidad reducida.
Este columpio ya tuvo que ser
retirado tan solo 26 días después de
su inauguración por un reiterado mal
uso de la instalación, que provocó el

desprendimiento de piezas, debido
a que la plataforma se forzó por el
balanceo excesivo.
Antes de su inauguración, esta
instalación ya sufrió actos vandálicos
en todo el suelo del nuevo parque.
Este parque adaptado supuso al
Ayuntamiento un coste de 13.000
euros y se encuentra ubicado en la
zona donde estaba antes instalado el
barco pirata, que tuvo que ser retirado.
En este espacio se instalaron también
dos balancines que permiten el uso
de niños que se desplazan en silla de
ruedas.

Un acord amb la Cooperativa “El Salvador” beneficiarà als adjudicataris dels horts urbans
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs, a través de la
Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, ha
arribat a un acord amb la Cooperativa Rural “El
Salvador” que beneficiarà als adjudicataris dels
horts urbans.
Gràcies a això, els usuaris tindran accés a una
sèrie d'avantatges a l'hora de fer les seves
compres en aquest lloc i comptaran també
amb l'assessorament d'experts en temes
agrícoles.
Jordi Moliner, regidor de l' àrea, ha comentat

que "és d'agrair la total col·laboració i la bona
disposició de la cooperativa en totes les
qüestions que li ha plantejat l'Ajuntament ".
A finals de març, un total de 112 horts urbans
a la zona de Joan XXIII van ser lliurats als nous
adjudicataris, que ja han començat a treballar
en les seves parcel·les.
En aquests dies està previst que comencen
també les reunions per sectors, per tractar
temes relacionats amb el nou reglament, on
s'especifiquen les normes d'ús del recinte.

El ‘Funny Easter’ conclou amb la participació de més de 230 alumnes

Un total de 233 xiquets i xiquetes de P3 fins a
sisè de Primària, han participat en el programa
educatiu "Funny Easter", el qual es va dur a terme
durant aquestes vacances de Setmana Santa al
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia.
Les activitats van iniciar el passat 29 de març i
van concloure el passat dilluns 4 d'abril. Al llarg
d'aquests dies, els xiquets van realitzar, guiats
pels monitors, diversos jocs didàctics d'interior
i exterior, així com tallers de cuina, manualitats,
cinema i teatre.
Begoña López, regidora d'Educació, ha explicat
que "aquest any s´ha reduït la quota a 12
euros per alumne, en lloc de 15, i s´ha ampliat
notablement el nombre de places respecte
a edicions anteriors, per la gran quantitat de
sol·licituds rebudes".
En la mateixa línia que l´ "Escola de Nadal", aquest
programa busca ajudar als pares a conciliar
la vida laboral i familiar durant les vacances
escolars, alhora que reforçar el coneixement
d'una llengua estrangera com l'anglès, a través
del joc.
4
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Activitats i descomptes al Mercat Municipal durant aquest mes d´abril
Durant aquest mes d'abril el Mercat Municipal té
programades 10 activitats gastronòmiques i culturals a les
seves instal·lacions, a més d'una campanya de descomptes
per als seus clients en productes seleccionats.
El primer esdeveniment, el "Mercat de Tapes", es durà a
terme el proper divendres 8 d'abril, a partir de les 18:30
hores. Els visitants podran degustar diferents productes
de la zona, a un preu de 1,5 euros per tapa.
D'altra banda, en el recentment inaugurat "Espai
Gastronòmic", es realitzaran diversos cursos monogràfics
de cuina mediterrània, vegetariana i de rebosteria àrab.
Aquests es faran els dies 11,13, 18, 25 i 28, a partir de les
17:15 hores.
Dissabte 16 d´abril tindrà lloc el repte 10K "Cuinetes
Saludables", a les 9: 30h., mentre que dijous 21, a les 18:30
h., hi haurà un nou "Tast del Territori". Un xef de la localitat
ensenyarà a cuinar diverses receptes amb tonyina.
Finalment, dissabte 23, a les 13:30 hores, se sortejaran dos
llibres per Sant Jordi. Dissabte 30, al migdia, hi haurà un
altre sorteig d'una cistella amb productes del mercat.

Campanya de descomptes

Paral·lelament, es realitzarà al Mercat Municipal una
campanya de descomptes del 20% en productes
seleccionats, que variaran setmanalment. D'aquesta
manera, entre el 4 i el 9 d'abril, hi haurà ofertes en peix
i marisc.
De l'11 al 16 d'abril, els descomptes seran en fruites i
verdures, mentre que del 18 al 23 s'oferiran productes
variats. Finalment, del 25 al 30 d'abril, els clients trobaran
les promocions a la secció de carns i embotits.

Viernes 8 y Sábado 9 de ABRIL

día

SIN IVA
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Promoción no acumulable a artículos que aparezcan en nuestros folletos
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Vinaròs analiza la crisis energética

Emili Fonollosa

El pasado sábado por la tarde arrancó en
Vinaròs el ciclo de conferencias sobre crisis
energética y cambio climáticas, impulsado
por Ecologistas en Acción y Ecologistes del
Sénia.
Este ciclo pretende informar a la población
sobre esta problemática y el futuro incierto
en materia energética y medioambiental,

explicó el portavoz de Ecologistas en Acción
en la comarca, Quique Luque.
Este ciclo, que se celebra en el Vinalab, fue
presentado por parte del edil de Medio
Ambiente, Jordi Moliner, y el propio Luque,
junto a representantes de Ecologistes del Sénia.
La primera charla fue ayer a cargo de Pedro
Prieto sobre la inminente crisis energética

que nadie quiere reconocer, como él mismo
insistió. Todas las charlas se celebrarán en el
Vinalab a las siete y media de la tarde.
Este ciclo lo completarán tres conferencias
más, el 7 de mayo con la presencia de Federico
Demaría, el 28 de mayo con Jordi Vilardell y el
26 de junio con la presencia del reconocido
Jorge Riechmann.

Segons les dades d'una enquesta

Els vinarossencs consideren que una infraestructura verda litoral
potenciaria la ciutat com a destinació turística
La majoria dels participants en l'enquesta, descontents amb la protecció de la costa vinarossenca
Redacció

El grau de protecció del litoral de Vinaròs per part
de les administracions és mínim, segons el 56% dels
usuaris que han participat en l'enquesta ciutadana
que recull les inquietuds dels veïns respecte a la
costa de Vinaròs. Una enquesta emmarcada en el
Pla d'acció territorial de la Conselleria en la qual
també es destaca que un 97,4 % dels participants
consideren que una infraestructura verda litoral
que incloga rutes amb bicicleta i a peu pot influir a
l'hora d'escollir a Vinaròs com a destinació turística.
Les zones del litoral vinarossenc que els ciutadans
consideren que estan més amenaçades pel
desenvolupament urbanístic o que estan en alt risc
de pèrdua de les seves qualitats ambientals són les

zones de Aiguadoliva i Salines, a la costa sud i les
zones del Cervol, Saldonar, Barbiguera, Deveses i
Sol de Riu, en la costa nord.
Els ciutadans que han participat també han
proposat actuacions per consolidar i preservar
el valor ambiental de diverses zones del litoral.
La protecció de la zona de Sol de Riu del trànsit
rodat, la necessitat d'un tractament especial per
a la desembocadura del riu Cervol, la construcció
de nous espigons, que la carretera de la costa nord
sigue d'un sol sentit i dispose de carril bici i vorera
o la revisió dels sòls urbans de primera línia de mar
són algunes d'aquestes propostes.
Quant a les zones i espais que els ciutadans creuen

que han de preservar-se del desenvolupament
urbanístic a la costa, Aiguadoliva i Sol de Riu són
les més anomenades.
Els ciutadans que han participat han contestat les
preguntes d'un formulari de participació, realitzat
per conèixer la percepció dels ciutadans quant
al grau de protecció dels sòls que conformen el
litoral del terme municipal de Vinaròs.
Aquest procés participatiu s'inclou dins de
l'esborrany sobre el Pla d'Acció per Protegir el
litoral, que està elaborant Conselleria, i es tracta
d'una enquesta preliminar que s'inclou dins de
l'informe que l'Ajuntament de Vinaròs remetrà a la
Generalitat.

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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El PP asegura que Vinaròs "se queda atrás en la capitalidad educativa de la comarca"

Gandía: “Con el convenio con la UOC Benicarló nos adelanta porque el tripartito piensa más en el postureo que en trabajar”
Redacción

El PP de Vinaròs ha asegurado que "con la firma
del convenio entre Benicarló y la Universitat
Oberta de Catalunya para instalar en su ciudad
un punto de información comarcal, Vinaròs
queda atrás en el liderazgo comarcal del mundo
educativo”.
El portavoz del partido, Lluis Gandía, ha
acusado de ello al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Vinaròs. "Mientras el tripartito

está preocupado únicamente por las fotos y el
postureo, en la ciudad vecina están haciendo
los deberes y logrando servicios para esa ciudad
que deberían estar en Vinaròs si queremos
seguir siendo referencia comarcal”, ha señalado,
añadiendo que “con el postureo nuestra
ciudad no avanza ni se mejoran los servicios;
aquí hace falta un gobierno que se preocupe
por el día a día y por consolidar a nuestra

ciudad como referencia en el mundo educativo
y universitario”
El portavoz adjunto recordó que bajo el
gobierno del PP en Vinaròs, la localidad "acogió
por primera vez cursos de verano de la UJI que
el actual equipo de gobierno ha dejado perder
y ahora vemos como la UOC escoge Benicarló y
no Vinaròs para su punto de información en el
norte de la provincia de Castellón".

Acord Ciutadà proposa crear un àrea de descans a Vinaròs com a enllaç amb França
Batalla informa que lliurarà un document base a la conselleria de Turisme amb propostes i potencialitats de Vinaròs
Redacció

Acord Ciutadà ha informat que proposarà en una
próxima reunió amb la direcció general d'Indústria
i Turisme de la Conselleria, la possibilitat que
Vinaròs sigui una localitat que exerceixi de pont
d'enllaç entre Espanya i França, amb la possibilitat
de realitzar aquí un àrea de descans.
“Per als professionals de la carretera que van cap
a França, Vinaròs podria ser l'última parada, ja
que està a unes 4 hores de la frontera, i per als
que vénen de França, podria ser la seva primera
parada”, va explicar el seu portaveu, Lluis Batalla,
per a qui “cal aprofitar aquest potencial”.
Batalla va assenyalar que fins i tot des de la
coalició s'han posat en contacte amb una empresa
d'alimentació amb seu a Catalunya perquè
estudiïn la possibilitat d'instal·lar a Vinaròs un punt
fix de parada de connexió amb França.
El portaveu d’Acord Ciutadà va assenyalar que
aquest serà solament un dels punts que exposarà
la coalició a la direcció general, ja que també està
previst lliurar un document base que se centra en
els potencials de Vinaròs des del punt de vista de
les comunicacions, amb propostes perquè siguin
estudiades.
Entre elles, també destaca la demanda de
desenvolupar una política estratègica que justifiqui
més trens de rodalies, i estudiar la possibilitat
de potenciar Vinaròs com a centre logístic de la

comarca i ampliar els usos de l'estació de tren per
fer-la també estació de mercaderies, la qual cosa,
considera Batalla, s’aproparia la indústria a Vinaròs.
La reunió amb la conselleria de Turisme será
posible, segons va explicar Batalla, gràcies a la
visita de Mònica Oltra, Vicepresidenta del govern
Valencià a Vinaròs, quan se li va fer entrega
d'una carta amb necessitats de la ciutat. La
vicepresidenta va derivar els temes que no eren de
la seva competència a les conselleries pertinents i
per això la Direcció General d'Indústria i Turisme ha
demanat estudiar les propostes.
D’altra banda, Batalla ha qüestionat la idoneïtat de
la temàtica dels recentment presentats tallers per
facilitar la inserció laboral. Per al portaveu d’Acord
Ciutadà, aquests tallers no són ni realistes ni
prioritaris en la temática escollida, i s’ha preguntat
“si és respectuós dir que,
amb el Conveni amb la
Cambra de Comerç de
Castelló, els qui siguen
seleccionats
poden
tenir opció de rebre una
bona oferta d'ocupació,
quan, ara mateix, no es
genera ocupació, i la que
es genera és en precari,
molt precari”. Batalla

considera que hi ha tallers més idonis quant a
la seua temàtica, posant com a exemple “ Com
muntar una empresa”, o “ Coneixes els teues drets
laborals?”, o “d'on treure diners si vull muntar una
empresa” que seria donar als aspirants un caire
molt més actiu.

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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20è tall per exigir la gratuïtat de l’AP-7
L’Associació de Veïns Migjorn ha informat que
la setmana passada la Subdelegació del Govern
no va deixar tallar la carretera en Vinaròs per dia
especials de trànsit però, dijous passat, novament
es va tornar a tallar. Novament 3 talls simultanis,
Vinaròs, Les Cases d’Alcanar i L’Ametlla de Mar, van
posar de manifest la voluntat de la lluita en pro de
l’alliberament de peatge de l’AP-7. Per colofó de la
jornada reivindicativa uns quants representants
dels convocants van anar a Benicarló a donar
suport o senzillament a fer acte de presència en
el moment on l’Ajuntament d’aquesta població
ha manifestat en el seu Ple municipal l’assumpció
dels principis que promouen el nostre moviment,
és a dir, la no renovació de la concessió al 2019
del manteniment i per tant del peatge de l’AP7 i la petició de rescatar aquells trams de l'AP7 la liberalització dels quals és una necessitat
immediata (especialment en el Maestrat, la Safor
i la Marina) donada l'elevada intensitat de trànsit
i l'alta sinistralitat de les carreteres nacionals que
discorren paral·leles a aquesta autopista per les
comarques abans anomenades o que travessen
poblacions on no s'ha realitzat el desdoblament
de la carretera nacional, de manera que es puguen
reduir les xifres de sinistralitat i alarmant mortalitat
d'aquestes vies.
“És un goig anar veient com les poblacions van
sumant-se a la nostra reivindicació. Esperem que

altres localitats i especialment les de la nostra
comarca, una de les especialment afectades, vagen
assumint també la moció que hem promogut a
través de la nostra Confederació d’Associacions de
Veïns”, han assenyalat des de Migjorn.
Ajuntaments que han aprovat la MOCIÓ a favor de
l’alliberament de l’AP-7.
(l’ordre sols indica l’ordre en que anem coneixent
la seua signatura)
1
Vinaròs
Baix Maestrat
2
Sagunt
Camp de Morvedre
3
Alfarrasí
Vall d’Albaida
4
Nules
Plana Baixa
5
Benidorm
Marina Baixa
6
Barxeta
La Costera
7
Manises
L’Horta Oest
8
Pilar de la Horadada
Baix Segura
9
Borriol
Plana Alta
10
Borriana
Plana Baixa
11
L’Eliana
Camp del Túria
12
Rafelguaraf
Ribera Alta
13
Agost
Alacantí
14
Ribesalbes
Plana Baixa
15
Catarroja
Horta Sud
16
Bétera
Camp del Túria
17
Castelló
Plana Alta
18
Bellreguard
Safor
19
Massamagrell
Hora Nord
20
Xilxes
Plana Baixa
21
Murla
Marina Alta
22
Altea
Marina Baixa
23
Teulada
Marina Alta
24
Benissa
Marina Alta
25
La Font d’En Carròs
Safor
26
Faura
Camp de Morvedre
27
Benicarló
Baix Maestrat

El Tribunal Supremo rechaza suspender
el pago a Enagás por el Castor
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de suspender
cautelarmente el pago de 17,3 millones de euros a Enagás para la hibernación
i mantenimiento de las instalaciones del proyecto Castor entre finales del 2014
y durante el 2015. La decisión no afecta al fondo del recurso presentado por el
Govern en contra de la orden del Ministerio de Industria de finales del 2014, que
la sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo continúa tramitando.
El Gobierno autorizó con esta medida la retribución a Enagás, responsable de
hibernar y mantener el proyecto Castor después de la renuncia de
la exconcesionaria Escal UGS, con cargo a los peajes del sistema gasista
que abonan los consumidores de gas en su factura. A pesar de que
la Generalitat argumentaba que este pago por una infraestructura
que nunca ha entrado en funcionamiento lesiona elinterés público,
el Supremo prioriza la posición del Gobierno españolen la línea de
garantizar la seguridad en les instalaciones. También añade que se trata de
una decisión reversible.
No es la única reclamación judicial que pesa sobre el Castor. La Comisión Europea
ha solicitado explicaciones al Ejecutivo español sobre esta operación tras
la reclamación europea presentada por la patronal Cecot, el Centre Metal·lúrgic y
el Consejo Intertextil Español contra la millonaria indemnización concedida
por el Estado a través de Enagás por el almacén de gas Castor, la compensación
de 1.350 millones de euros más intereses satisfecha a la empresa
concesionaria Escal UGS.

Acord Ciutadà demana un ple extraordinari com a reconeixement institucional al 85 aniversari de la II República
També sol·licita que la bandera de la República onegi a la plaça de l'Ajuntament el 14 d'Abril
El 14 d'abril es compliran 85 anys de la proclamació
de la II República, i la coalició Acord Ciutadà ha
sol·licitat per registre d'entrada a l'Ajuntament de
Vinaròs la celebració d'un ple extraordinari abans
d'aquesta data amb la lectura d'una Declaració
Institucional “que recordi les fites d'aquest període
així com la condemna de l'alçament militar del 18
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de juliol de 1936 contra el govern legítim de la II
República espanyola”.
També sol·licita Acord Ciutadà que el 14
d'abril “onegi la bandera republicana a la
seu consistorial, i a la plaça de l'Ajuntament,
per fer un homenatge a totes les persones
que van defensar la II República així com el

període democràtic que es va inaugurar”.
Per al portaveu de la coalició, Lluís Batalla
“del dolor ha de sorgir l'alegria i la fermesa en
aconseguir fer realitat somnis d'igualtat. Després
de segles i segles d'opressió als febles, encara hi ha
qui li molesta que es parli de les fites històriques
de la II República”.
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La Marató Popular, el 17 d´abril

Nacho Chaler i Begoña López van presentar la nova edició de la Marató

La Marató Popular se celebrarà
el pròxim 17 d'abril i tindrà un
recorregut més llarg, que será
d’uns 10 quilòmetres.
Begoña
López,
regidora
d'Educació i Esports, ha informat
també que aquesta edició es
farà a benefici de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer.
En aquesta ocasió, a més,
s'estrenarà una nova meta, que
es desplaçarà per incloure tot el
tram del Passeig Marítim. Les
inscripcions per poder participar
ja estan obertes i poden ferse tant a l'Oficina del Consell

Municipal d'Esports (CME), com
al Poliesportiu.
La data límit per poder apuntarse serà el 16 d'abril, un dia abans
de la prova. La inscripció té un
cost de 2 euros per persona.
Un euro es destina a una causa
solidària i l'altre és per cobrir el
cost de les samarretes. Tots els
participants hauran de sortir
des del campanar, a les 10:30
hores, i anar sempre pel carril
dret seguint en tot moment
les indicacions del centenar de
voluntaris que formaran part de
l'organització.

gafas mó
graduadas con
antirreflejante

77

€

número uno en servicios ópticos
Plaza San Antonio, 20 Bis
T. 964 450 248
Vinaròs
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Visita al club de tenis de una de las estrellas y
leyendas del padel: Paula Eyheraguibel

Providencia,
mnos del colegio Divina
El día 21 de marzo los alu
Congressos de
de
au
Pal
el
ogieron en en
Minerva, Javi y Mencía rec narios de primaria correspondientes al
raordi
Castelló los premios ext
curso 2014-2015

Pastora y Rafa, de la Herm
andad del Huerto de San
Fernando (Cádiz)
acompañando al titular
de la Oración del Huerto
de Benicarló

Els dies de núvol no ens amoinen gens ni mica al Centre de Dia municipal
L’Onada. La música és l'encarregada d'alegrar i fer riure, xerrar, divertir-se,
ballar...etc. Cada 15 dies es realitzen sessions de musicoteràpia i ball al
centre, i són tot un èxit.

L'alegria allarga la vida

per Julián Zaragozá

Una manega desitjada acurta els braços
La desesperaciò converteix a una persona infeliç en una persona débil
Renuncia sols quan estigues soterrat
Si vences la desesperaciò venceràs altres batalles
L`or es posa a prova amb foc,les persones amb desgracies
Mai no ha dit una cosa i una altra la saviesa
Hi ha un limit en que la tolerancia deixa de ser virtut
Els que de cor es volen nomes amb el cor es parlen
Tots tenim pensaments ximples, pero el savi se`ls calla
L`adversitat es el primer pas cap a la veritat
Tot fracas es el condiment que dona sabor a l`exit
L`unic mitjà d`eixir guanyant d`una discussio es evitar-la
Les idees contraries clarifiquen les propies
Val mes tornar a sembrar que plorar per la collita que es va perdre
Ningù no arriba al paradis amb els ulls eixuts
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L`exit a fet fracasar moltes persones
L`alegría es sobretot foment de la salut
La mesura del amor es estimar sense mesura
La simulaciò de la humilitat es superbia
La veritat es dolça i amarga, quan es dolça, perdona, quan es
amarga,cura
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Curs de Robòtica
El Curs de Robòtica del
primer trimestre de l'any
del Casal Jove va concloure
amb l'entrega de diplomes
als participants. El s dies30
d’abril, 28 de maig i 18 de
juny es tornarà a tindre
esta formació amb robots
imprimibles 3D i Arduino
al Vinalab

Fritz Dogs dona pienso a El Cau
La asociación Fritz Dogs, con
sede en Vinaròs, ha colaborado
con la protectora El Cau,
proporcinándole 20 sacos de
pienso para los perros que allí
residen. Fritz Dogs también
ha dado otros diez sacos a
una familia, como muestra
de agradecimiento, ya que
han acogido en su casa a una
treintena de animales de la calle.

Fritz Dogs donó esta semana pienso a una familia acogedora de mascotas y a la protectora El Cau. Fotos: Michael Kügler
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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.
11
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Els alumnes de
la Misericòrdia
disfruten de
la mona de
Pasqua
Dimarts
passat
la
Fundació Caixa Vinaròs va
obsequiar al col·legi de la
Misericòrdia amb la mona
de Pasqua elaborada per la
Pastisseria Macip, enguany
dedicada als dibuixos
animats de ‘La patrulla
canina’. Els alumnes van
passar una estona ben
dolça i divertida.

FAIG 50 I SÓC DE VINARÒS
Vine a celebrar-ho en la teva quinta!!!
Sopar i festa dels nascuts l'any 1966
Estudiants de Vinaròs que enguany fan 50 anys
Escoles: Misericòrdia, Assumpció, Divina Providència, Consolació,
Sant Sebastià i Liceo Quijote.
Dia 28 de maig de 2016
Preu: 30 € ( inclou menú, pastis i música en directe )
Facebook: Faig 50 i sóc de Vinaròs
#faig50isocdevinaros #promocio66vinaros #colesvinaros66

RESUM CLIMATOLÒGIC MARÇ 2016 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
12,9
-Mínima
5,5
17
Màxima 24,6
2

Hora
-7:45
15:00

Pluja
l/m2
Dia més plujòs 19,3
Màx. Intensitat 59,4
Total Mes
59,4

Dia
14
20
--

Hora
-0:30
--

Km/h
Mitjana
2,4
Màxima 46,7

Dia
-31

Vent
Hora
-18:15

Direcc. dominant
O
OSO

Sembla que la temperatura ha tornat a la normalitat, el març ha estat 0,8 ºC (vuit desenes) mes fresc que l'any passat.
Aquest març, a pesar que ha plogut bastant bé, no ha estat suficient per millorar les xifres del passat any, ens hem quedat a 59,71 %, i respecte al mes a un
13,97 % per sota de la mitjana.
12
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Vinaròs presenta les activitats per conmemorar la Fira del LLibre

Tindrà lloc el 23 d’abril a l’àgora del Passeig de Colom

ACTIVITATS DE LA XV COMMEMORACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE 2016
Dimecres 6 d’abril
Mercat Municipal – 10 h
- Inauguració del punt de lectura Bibliomercat: la parada literària.

Redacció

Maite Arnau i Marc Albella

El regidor de Cultura, Marc Albella, ha
presentat esta setmana les activitats
programades per celebrar la XV edició
de la Fira del Llire. La fira tindrà lloc
el proper 23 d’abril a la pèrgola del
passeig de Colom, en horari de 10.30
a 20.30 hores. Durant la mateixa hi
haurà un mercat solidari per recollir
aliments per a Cáritas, diferents tallers
infantils, l’actuació de La Muixeranga,
contacontes, comentaris de llibres,
lectures i sorteig de regals, entre moltes
altres activitats.
A més, un total de 13 autors estaran
presents a la Fira, així com 30 entitats
del poble i d'altres municipis que
tindran presència a la fira amb parades
de venda de llibres i roses.

De l’11 al 18 d’abril
- III Concurs de Relats Breus per a Alumnat d’ESO organitzat per la Regidoria d’Educació (per a més informació consulteu www.vinaros.es).
- IV Concurs de Contes per a Xiquets i Xiquetes de 8 a 12 Anys organitzat per la Regidoria d’Educació (per a més informació consulteu
www.vinaros.es).
Fins al dimarts 15 d’abril
- I Concurs de Relats Club Juvenil de Lectura Espai Mariola Nos (per
a més informació consulteu www.espaimariolanos.com).
Dijous 21 d’abril
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal – 19 h
- Presentació del llibre La moza del Pip de Baltasar Pérez Gimeno de
l’editorial Fullcolor Printcolor.
A l’Auditori Municipal
- 18.30 h Contacontes infantil Contes a les butxaques. Per a xiquets de
4 a 11 anys. Organitza la Regidoria d’Educació.
Divendres 22 d’abril
Pèrgola del passeig de Colom – 19.30 h
- Recital poètic musical acompanyat per la Banda Juvenil de la Societat Musical La Alianza.
Dissabte 23 d’abril
Pèrgola del passeig de Colom
 10.30 h - Inauguració de la XV Fira del Llibre.
 10.30 h
- Mercat solidari. Activitat de recollida d’aliments per a Càrites. Un
lot de llibres a canvi d’aliments.

 11 a 13.30 h
- Taller infantil Roses per Sant Jordi a càrrec del Casal Jove.
- Taller infantil Punts de llibre per Sant Jordi a càrrec del Casal Jove.
- Taller infantil Un món de lletres a càrrec del Club Juvenil de Lectura
Espai Mariola Nos.
 11 h - Actuació de La Muixeranga de Vinaròs.
 11.30 h - Contacontes infantil Contes de pot a càrrec d’AMEBA.
 12 a 13 h - Temps literari amb Mariola Nos.
 12.30 h - Contacontes infantil Hazañas minúsculas a càrrec d’AMEBA.
 13 a 13.15 h
- Lectura dels Pensaments de Santa Teresa de Jesús, patrona dels
escriptors a càrrec de José Luis Negre.
 13.30 h
-Entrega dels premis del III Concurs de Relats Breus per a Alumnat
d’ESO i del IV Concurs de Contes per a Xiquets i Xiquetes de 8 a 12
Anys organitzat per la Regidoria d’Educació i la Biblioteca Municipal.
 13.30 h Primer sorteig de regals
 1 a 19.30 h
- Taller infantil Roses per Sant Jordi a càrrec del Casal Jove.
- Taller infantil Punts de llibre per Sant Jordi a càrrec del Casal Jove.
- Tallers infantils de modelar cuir, d’enquadernació i de socarrats a
càrrec d’Art&Maña.
 1.30 h - Espectacle La sopa de pedres a càrrec d’El Ball de Sant Vito.
 18 h - Contacontes infantil Contes embotellats a càrrec d’AMEBA.
 18.30 h - Repartiment de xocolate amb xurros per a tots els assistents.
 19 h
- Entrega de premis del I Concurs de Relats Club Juvenil de Lectura
Espai Mariola Nos.
 19.30 h
- Contacontes infantil Historias para dormirse de risa a càrrec
d’AMEBA.
 20.15 h - Segon sorteig de regals.
 20.30 h
- Clausura de la Fira del Llibre amb l’actuació del grup musical
Bandits.

'Bibliomercat'
El mercat municipal estrena parada literària

La nova parada disposa de premsa diària i de literatura infantil i juvenil

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs va inaugurar el dimecres
una parada literària en ple mercat municipal.
“Bibliomercat”, que va ser presentat pel regidor de
Cultura, Marc Albella, la bibliotecària Maite Arnau,
la presidenta de l'associació de venedors, Cinta
Segura i el regidor de Comerç, Domènec Fontanet,
consta de dos espais diferenciats: un per xiquets
i xiquetes i un altre per a adults. En ell es podrà
gaudir de la premsa diària, lectura d'obres diverses,
mentre que els més menuts disposen d'un espai
pensat per a ells amb noveles infantils i juvenils i
contes, així com una pissarra magnètica.
La parada literària estarà gestionada per
l'associació de venedors del mercat i l'horari serà
el mateix que el del recinte. “Creiem que és una

nova iniciativa dinamitzadora del mercat que pot
atreure gent, que pot portar la lectura a espais
que no són tradicionals i per treure la biblioteca
municipal a altres llocs no habituals”, va assenyalar
Albella.
Paral·lelament, en aquest espai s'ha posat en
marxa la campanya “Porta un llibre i endús-te’n
un altre”, una iniciativa similar al bookcruising,
destinada a potenciar la circulació de les obres. La
campanya consisteix a intercanviar un exemplar
per un altre. Maite Arnau, responsable de la
Biblioteca Municipal, ha explicat que amb això
es vol potenciar la circulació dels llibres entre la
població i ha demanat que les edicions siguin
recents i en bon estat, per mantenir sempre un

nivell de qualitat similar.
"Una altra recomanació per als intercanvis és que
en aquesta campanya no es portin llibres de text, ni
obres de consulta com ara diccionaris", ha agregat.
Des de l'Associació de Venedors del Mercat, la seva
presidenta, Cinta Segura, s'ha mostrat il·lusionada
amb el projecte, ha agraït a l'Ajuntament la seva
implicació i ha acabat animant a la població a
que s'apropi al Mercat i pugui gaudir de tot el que
ofereix.
Per acabar, els impulsors d'aquesta iniciativa,
recolzada per les regidories de Cultura i Comerç,
han demanat la col·laboració de tots i totes, per tal
que es pugui mantenir el “Bibliomercat” en bones
condicions i que el servei perdure.

¿EMPRENDEDOR/A, CON ESPÍRITU COMERCIAL?

Buscamos AGENTE COMERCIAL para empresa internacional del SECTOR FINANCIERO en
plena expansión. Ofrecemos periodo de adaptación, formación y acompañamiento junto a
personal con experiencia.
• ZONA GEOGRÁFICA - Baix Maestrat
- Sur Tarragona.
• FUNCIONES: - Organización, planificación de agenda diaria.
- Asesoramiento, mantenimiento y fidelización de tu cartera.

- Captación de clientes.
- Orientación al cliente.

IMPORTANTE:
Si estas interesado/a
envía Curriculum Vitae (CV):

info@temporaltransfer.es

Destaca en el asunto del e-mail:

AGENTE COMERCIAL –
Nombre Apellidos
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rodonorsinvictes torna a emocionar a París
amb tres poetes nostres

Vinaròs celebrarà el seu primer
concurs de pintura ràpida
Redacció

La Regidoria d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Vinaròs
ha convocat el que serà el primer Concurs de Pintura Ràpida
“Escola Municipal d’Art de Vinaròs 2016” en dos modalitats,
la de participació lliure i la de categoria infantil-juvenil, amb
les tècniques oli-acrílic, aquarel·la i dibuix.
El concurs, que té un premi de 600 euros i trofeu per a la
categoria lliure, i de material de pintura valorat en 50 euros
per a la categoria infanti i juvenil, se celebrarà el proper 23
d'abril, dia de Sant Jordi, a l'auditori municipal i la temàtica
serà “Paisatges urbans circumscrits a la ciutat de Vinaròs”.
La inscripció es farà al mateix auditori municipal de 8 a 9 del
matí del dia 23
d'abril. Les obres s'exposaran en la capella de santa Victòria,
fixant-se la inauguració i el lliurament de premis per al
mateix dia 23, a les 20 hores.
Poden consultar les bases de participació a l’apartat ‘Tauler
Municipal’

Redacció

Divendres 1 d’abril de 2016 la companyia
literària valenciana rodonorsinvictes, formada
per Lluís Batalla i Olga Suàrez va actuar a
París amb l’espectacle ESTELLÉS, MARÇAL ET
MARGARIT: TROIS POÈTES CONTEMPORAINS
CATALANS INSOUMIS. El recital, en català i
francés, amb les magnífiques traduccions
del professor de la Universitat de Paris-Créteil
Amador Calvo pas congregar nombrós
públic en una de les sales més genuïnament
bohèmia de la capital francesa, La Guillotine.
Els espectadors –alguns dels quals ja havien
assistit al recital de rodonors del 2015 a la
Delegació del Govern Català-Institut Ramon
Llull de París dins el marc LE PRINTEMPS DES

POÈTES – van tornar a emocionar-se amb el
que molts d’ells van qualificar de “poemes de
profund dolor i lluminositat”.
Aquesta ha estat la quarta vegada que
rodonorsinvictes diu a París poemes en
francés d’autors de llengua catalana i la
segona col.laboració amb l’Institut Ramon
Llull a la capital francesa.
El proper dissabte 16 d’abril, a l’Espai
Mariola Nos de Vinaròs, la companyia
preestrenarà el seu nou espectacle NEGRE
PER MORIR A PARÍS sobre textos de Joan
Margarit, considerat per la crítica com un
dels poetes actuals més impactants en
llengua catalana

La Fundació Caixa Vinaròs ha inaugurat la exposició "Prohibit acabar" de Carlos Miguel
Sánchez a l'Espai Sebastià Miralles. La mostra estarà oberta al públic fins el 7 de maig.

Exposició d’escultures de Clotilde Querol a la seu d’Amics de Vinaròs
Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va inaugurar dimarts a la seua seu, la exposició d’escultures “Respectant la cerámica”
de Clotilde Querol, alumna de l’Escola Municipal d’Art.
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Amics de Vinaròs adquireix una enciclopèdia de Ayguals de 1852
L'associació convoca la vuitena edició del premi de recerca històrica “Borràs Jarque”
Redacció

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha
incrementat el patrimoni bibliogràfic vinarossenc
amb la compra d'una de les obres de Wenceslao
Ayguals de Izco més dificils d'aconseguir al mercat
de llibre antic. Es tracta de l'enciclopèdia temàtica
de tot tipus de matèries “La escuela del pueblo”,
dels anys 1852-1853, i que consta de nou volums.
Amics de Vinaròs ha pogut adquirir-la íntegra i en
molt bon estat de conservació.
“Es tracta d'una obra enciclopèdica didàctica i
educativa, en la qual hi ha tot tipus d'instrucció, des
de matemàtiques a història, i fins i tot protocol, que
posa de manifest que Wenceslao no és només un
escriptor polític, sinó que també té part de la seva
obra dedicada a la pedagogia i a l'ensenyament”,
ha explicat el president de l'associació cutural, José
Luis Pascual.
Pascual va assenyalar que aquests nou petits
toms que consta aquesta obra ha estat adquirida
completa en una subhasta. “Part d'aquesta obra

sol sortir en les subhastes, però mai completa, sinó
amb toms solts. Aquesta és l'edició completa i en
molt bon estat, la qual cosa és molt important”, va
indicar.
L'associació cultural ha convocat a més el premi
d’investigació històrica José Manuel Borràs Jarque,
que s'atorgarà el 25 de novembre d'aquest any i
que premia els treballs de recerca sobre qualsevol
tema de l'àrea històric-humanístic que tingui La edició es troba en molt bon estat
relació amb Vinaròs.
Aquest premi té una dotació de 3.000 euros
destinats a la publicació de l'obra guanyadora.
Aquesta és la vuitena edició d'aquesta
convocatòria, que respon a un dels principals
objectius de l'associació cultural, com és
el suport a la recerca sobre la història, les
humanitats i les ciències socials de Vinaròs.
L'obra 'El mite del liberalisme a Vinaròs', de
Marian Fonellosa, va ser l'última obra que va
aconseguir aquest premi.

La Fundació Caixa Vinaròs exposa els balancins modernistes
del col·leccionista Julio Vives Chillida

Redacció

Julio Vives i Manuel Molinos, durant la inauguració de la mostra

El passat 31 de març va quedar inaugurada
l'exposició de balancins modernistes de Julio
Vives Chillida a la sala d'exposicions de Fundació
Caixa Vinaròs. El president de la Fundació,
Manuel Molinos, va indicar que la mostra és una
ampliació de l’Espai Corbat, el nou espai de la
Fundació Caixa Vinaròs situat al carrer Almeria,
on s’exposa de manera permanent la col·lecció
de balancins de fusta corbada del mateix Julio
Vives Chillida.
De la seua banda, Julio Vives va agrair a la
Fundació permetre fer aquesta mostra i en
particular a Nati Romeu. Vives va explicar que
la exposició mostra balancins vienesos, fets
entre 1880 i 1915 a fàbriques de l’imperi Austro

hungarès, matitzant que el concepte de balanci
modernista és aproximatiu i que els de la mostra
són “tendencialment modernistes per la seua
estructura, decoració o per les dues coses alhora”.
“En conjunt, formen un patrimoni que de fet
ja no és només vienès, sino després d’aquesta
exposició també vinarossenc, i que complementa
els balancins valencians de l’Espai Corbat. Lo
internacional es connecta amb lo local, perquè
Austro Hungria va tenir una influència destacada
en la cultura i societat valencianes del voltants
de 1900”, va explicar. La exposició actual, és
per a Vives “la culminació, d’una trajectòria de
col·leccionisme a disposició de la societat que
m’envolta, i espero que els visitants la disfruten”.
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Parlant i treballant

Vinalab en cifras

Per David Adell Miralles

Por Guillem Alsina

Aquests dies hem llegit en
algun costat que algú ens
acusava de no treballar per a
Vinaròs i sí de buscar la baralla
en els plens. En tot cas des de
Tots Som Vinaròs deixarem als
vinarossencs decidir, basant-se en els fets, qui
busca la polèmica per una banda i qui per l'altra
intenta treballar pel poble amb tots els mitjans
a la seua disposició. Treballar des del govern i
des de l'oposició, que no serem nosaltres qui
diguem que des de fora de l'Equip de Govern no
es pot ni s'ha de contribuir al desenvolupament
de la nostra ciutat.
Per fi els horts solidaris han estat entregats.
Després de mesos de polèmiques i fins i tot
tensions als regidors de l'equip de govern, les
parcel·les han estat cedides als seus destinataris.
Però aquesta vegada administrades per un
reglament ben estudiat i treballat, que farà
possible una utilització raonable dels horts i
una bona convivència entre els seus usuaris.
Cosa que com tots sabem, a vegades ara no es
produïa per culpa d'un reglament deficient en
alguns aspectes i, sobre tot, per una manca de
control posterior.
El Diariet ha passat a ser una publicació on es
tracten temes del nostre poble. Que per això,
i tal com s'indica des de fa moltíssims anys
clarament a la portada, es tracta d'un setmanari
d'informació local. També ha deixat de ser una
mena de còmic on el debat polític es basava
majoritàriament en fotomuntatges a tot color
amb una frase grandiloqüent estampada amb
lletres gegants. Creiem que els vinarossencs es
mereixen poder llegir als seus representants a
l'Ajuntament discutint les seues diferents idees
d'una manera correcta i d'acord amb l'educació
i formació que se'ls pressuposa. No al que millor
utilitze el Paint del windows.
La famosa i polèmica càmera del Carrer
Convent, que tantes "sorpreses" ha portat
a molts veïns i visitants de la nostra ciutat,
ha estat per fi desmantellada. Amb això no
direm que qualsevol puga creuar amb el seu
cotxe aquest carrer, on un senyal de trànsit
indica clarament que és únicament per a
veïns. Recordem que els senyals sempre estan
col·locades pels tècnics de trànsit per alguna
raó, i que una de les nostres obligacions com a
ciutadans és respectar-les.
I bé, ja ha arribat el canvi d'hora, el dia es va
allargant i el caloret a poc a poc va apoderantse dels nostres carrers. Disfrutem-lo amb les
persones que volem, que la vida són quatre
dies.

Sintonízanos
en Radio Nueva
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Para entender mejor la
nueva situación del Centro
de Conocimiento Vinalab,
primero conoceremos los
antecedentes y los costes del

anterior modelo.
La anterior corporación tomó en su día la
decisión de alquilar completamente el centro a
la gestión de una empresa privada.
De la cual, si es verdad los dos primeros años el
ayuntamiento recibía un canon por este alquiler
de 27.000 €/año, pero en el año 2015, esta
cantidad fue mucho inferior, un 93% menos,
es decir el ayuntamiento recibió 2.000 € como
alquiler, pero la empresa aseguraba tener
pérdidas, y solicito ser subvencionada, a la cual
cosa, la anterior corporación accedió, por una
cantidad de 20.000€, por lo tanto en 2015, al
ayuntamiento, la cesión del Vinalab le supuso
un gasto de 18.000.
Esto sin tener en cuenta que cada vez que el
ayuntamiento, propietario del edificio en su
totalidad, utilizaba el centro, la empresa le
cobraba como alquiler. Algunos ejemplos de
estos alquileres son;
- Alquiler de espacios para la semana de la
ciencia de la UJI; 17.884,82 €,
- Alquiler de las salas para realizar el taller de
empleo; 1.815 €/mes, con una duración de 9
meses.
- Alquiler espacios para la realización del
Gamesis por el cual la empresa se vanagloriaba,
pero que sufragaba el ayuntamiento; 11.500 €
- Etc.
Con un total de gasto para el ayuntamiento en
tres años de casi 200.000 € sin contar luz, agua,
teléfono y el mantenimiento del edificio.
Realicemos una sencilla operación;
Ingresos del ayuntamiento en el año 2015
relacionados con el Vinalab: 2.000 €.
Gastos del ayuntamiento en el año 2015
relacionados con el Vinalab: 20.000 € de
subvención más 60.000€ en gastos varios
(alquileres, cesiones de espacios, actividades
varias) sin sumar gastos de luz, agua y teléfono.
Supuso un gasto para el ayuntamiento de
78.000 €
En la actualidad, y tras la decisión de la nueva
corporación, el ayuntamiento paga a una
empresa por gestionar y asesorar a las empresas
allí instaladas, la cantidad de 46.800 €, pero a la
vez recibe ingresos por parte de los usuarios del
Vinalab, en la actualidad, y no estando el centro
al 100 % de ocupación rondarían los 15.000 €,
más el uso puntual. Teniendo en cuanta que el
ayuntamiento no tendrá que pagar por el uso de
este espacio.
Supondrá un gasto para el ayuntamiento de
31.800 €
Por lo tanto ante esta situación y finalizando el
contrato con la empresa que tenía alquilado el
centro, la nueva corporación decidió gestionar
directamente el Centro de Conocimiento
Vinalab.

Política, Compromís i Resultats.
Compromís Vinaròs

Per Jordi Navarrete

La societat està farta
de la antiga política,
la del "del y tu mas" o
la de l'oposició destructiva. Però també d'alguns
aspectes de la nova política, com per exemple,
en la política de façana, de fotografia i no de fons
o de negociació, política de les linies vermelles
inamovibles.
Des de Compromís demanem als representants
de la vella política i de la nova política. Que
donin un pas endavant i faiguin política ja!. Ara
que Compromís, esta representat a totes les
institucions. Els valencians poden veure la manera
diferent, efectiva, de propostes de fer polítiques
per a les persones. Polit iques reivindicatives ,
constructives a on no tenim acció de govern (
Congres i Senat Espanyol i la Diputació de Castelló).
Com per exemple:
−− Exigint un sistema de finançament just per al
País Valencià.
−− Exigint el desmantellament del Projecte Castor
i el retorn dels diner pagats, indegudament als
"amics" del govern de Rajoy.
−− Reducció o eliminació del preu dels bitllets de
rodalies de Castelló - València, mentre estiguin
d'obres del tercer carril. També garantir unes
freqüències dignes en els trens a tota la província.
−− Però com a mes destacada, la moció presentada
pel Senador per Castelló, Carles Mulet a on s'insta al
govern: 1- Incloure en la declaració de servei public,
que va a renovar-se en breu, la creació d'un nucli de
rodalies de Castelló, amb longitud mínim de 70 km
fins a Vinaròs o Tortosa. 2-Garantir unes freqüències
mínimes diàries que cobrisquen les necessitats de
tots els usuaris. 3-Realització d'una campanya de
promoció del nou servei i implantació de bons multi
viatge.
Però, es evident que a on tenim acció de govern,
fem una política transparents i efectives, que els
veïns de Vinaròs poden veure.
Des de la Generalitat, en totes les millores en Sanitat
( Eliminació de llistes d'espera, racionalització
dels serveis de salut, etc.), Benestar Social ( Pla de
lluita contra la pobresa energètica, i l'agilització
del reconeixement pagament de les ajudes a la
dependència) i Educació (Xarxa Llibres, Bono
Xiquet, Beques Universitàries, etc.). De manera mes
concreta hem vist veure els passat cap de setmana
amb el Barcelona City Ballet i d'altres, dintre del
programa CulturArt de la Conselleria de Cultura,
amb el company Vicent Marzà al capdavant.
També a nivell municipal, també tenim molts
exemples, en iniciatives de Comerç i Turisme com,
el Tast del Territori, Jornades gastronòmiques i les
propostes per a dinamitzar el comerç de Vinaròs. A
nivell de Medi Ambient i Agricultura, en accions en
contra les plagues de mosquits,etc. En estudis de
control de plagues amb mètodes alternatius, com
per exemple amb rates penades, orenetes, o altres.
L'entrega dels horts solidaris i amb la col·laboració
en el Cicle de Conferencies Sobre la Crisi Energètica
i Canvi Climàtic, juntament amb altres associacions
i ajuntaments.
Per tot això, demanem a tots els actors polítics,
tant els de la nova política, com els de la vella, que
trenquin amb els seus prejudicis i col·labori amb
Compromís per a treballar des de les institucions
per a la gent.

9 abril de 2016

OPINIÓ
El tripartito necesita
urgente una brújula
Por Miguel Ángel Vidal

Después de la Semana
Santa, que un año
de Vinaròs
más nos ha servido
www.ppvinaros.es
como motor y reclamo
turístico de nuestra ciudad, todavía es mayor
la perplejidad por la incomprensible y patente
falta de apoyo económico por parte del
Ayuntamiento a estas celebraciones.
La realidad nos demuestra que Vinaròs es de
las pocas ciudades de la Comunidad Valenciana
que ha conseguido consolidar dos fiestas como
“Fiesta de interés turístico Autonómico”, y la
Semana Santa de Vinaròs es una de ellas. Una
Semana Santa en la que se llevan a cabo multitud
de eventos y celebraciones, con una importante
participación de la ciudadanía de Vinaròs, y que
nos sirve como reclamo turístico para que un
buen número de visitantes disfruten de nuestra
ciudad año tras año.
En el PP sabemos, y por ello apostamos
claramente por la Semana Santa, que estas
fiestas nos sirven para que en una ciudad y
una época en la que no sobran los puestos de
trabajo, el turismo genere empleo y riqueza.
Es incomprensible que en unos presupuestos
municipales con 1 millón de euros más que el
año pasado como consecuencia de la subida del
IBI realizada por el tripartito se reduzca en un
30% las ayudas destinadas a la potenciación y
dinamización de la Semana Santa.
Hay vinarocenses que lo atribuyen a los
prejuicios personales de los componentes del
actual equipo de gobierno; el tiempo les dará o
no la razón pero todo indica que están acertando
porque no existe motivo objetivo para realizar
un recorte tan elevado.
Y como la vida sigue transcurriendo seguimos
comprobando que Vinaròs no merece ser
gobernado por un tripartito falto de proyecto,
falto de ilusión y carente de proyectos de futuro.
Pleno tras pleno vemos rectificaciones de erratas
en normativas, puntos de trámite o como en el
pleno del mes de marzo desde el tripartito se
llegó a la injuria y la acusación sin pruebas para
tapar la imputación del Secretario General del
PSOE Vinaròs.
La rectificación realizada a la mañana siguiente
por el portavoz socialista municipal es otro
ejemplo más que se suma a la larga lista de
afirmaciones y desmentidos, fruto de un
gobierno que solo piensa tras realizar las
declaraciones públicas. Mal sistema de gobierno
y mal presagio para los próximos años.
Sólo el tiempo nos dirá si a lo largo de estos
cuatro años de gobierno de Podemos, PSOE y
Compromís habrán servido para que nuestra
ciudad haya avanzado en algo o simplemente
haya servido como periodo de transición para
que alguien vuelva a gobernar con sentido
común y un proyecto claro. La realidad es que
por el momento la inexperiencia la estamos
pagando todos los vinarocenses en forma de
un 10% más en el recibo del IBI y otro sinfín de
decisiones arbitrarias que para nada buscan el
interés general de los vinarocenses. Una lástima.

Aquest espai pateix la censura de
l'alcalde i el seu govern (Enric Pla i
Assetjament escolar
Hugo Romero-Podem-Domènec FontanetCompromís i Guillem Alsina-Psoe) [8a part]

Per Lluís Batalla i Callau

El 18 de març el diari sense
director, però amb dictador, va
decidir no publicar aquest text.
Deia que era repetitiu. Crec que
estarem d'acord que ,si alguna
cosa hi ha repetitiva al diariet és la censura.
Tic,tac,tic,tac. el joc s'ha acabat. no té sentit
seguir escrivint articles amb la incertesa de si es
publicaran. este espai està censurat per l'equip
de govern. el reglament d'aquest diariet està
elaborat i aprovat per aquells que ens volen fer
callar.
Tic,tac,tic,tac. El Juego ha acabado. No tiene
sentido seguir escribiendo artículos con la
incertidumbre de si seran publicados. Este
espacio está censurado por el equipo de
gobierno. El Reglamento de este Diariet está
elaborado por los que nos quieren hacer callar.
El joc s'ha acabat. no té sentit seguir escrivint
articles amb la incertesa de si es publicaran.
este espai està censurat per l'equip de govern.
el reglament d'aquest diariet està elaborat i
aprovat per aquells que ens volen fer callar. La
pasada semana nos censuraron una fotografía
del equipo de gobierno que acompañaba un
artículo sobre el equipo de gobierno. El Juego
ha acabado. No tiene sentido seguir escribiendo
artículos con la incertidumbre de si seran
publicados. Este espacio está censurado por
el equipo de gobierno. El Reglamento de este
Diariet está elaborado por los que nos quieren
hacer callar. Game over. Cela n'a aucun sens de
continuer à écrire des articles avec l'incertitude
de savoir si publiée. Cet espace est censuré
par l'équipe gouvernementale. Diariet présent
règlement est fait pour ceux qui veulent nous
faire taire. El joc s'ha acabat. no té sentit seguir
escrivint articles amb la incertesa de si es
publicaran. este espai està censurat per l'equip
de govern. El reglament d'aquest diariet està
elaborat i aprovat per aquells que ens volen fer
callar.� Game over. Non ha senso continuare a
scrivere articoli con l'incertezza se pubblicato.
Questo spazio viene censurata dalla squadra di
governo. Diariet presente regolamento è fatto
per chi vuole mettere a tacere di noi. El joc s'ha
acabat. no té sentit seguir escrivint articles amb
la incertesa de si es publicaran. Este espai està
censurat per l'equip de govern. El reglament
d'aquest diariet està elaborat i aprovat per
aquells que ens volen fer callar.En cap lloc del
reglament del diariet assenyala qu es puguen
produir repeticions de fragments del diariet.

Per Maria Dolores Miralles
En el plenari del mes
de març totes les forces
politíques que a dia d’avui
formen el consistori municipal, recolzarem
la moció per la prevenció i intervenció en el
“bullying”. Estem convençuts que l’assetjament
escolar , que pateixen alumnes per part dels
seus companys, té una greu consequència per
la salut física i psíquica de les víctimes.
A dia d’avui, la competitivitat i l’ús de la violència
enfront al diàleg, ha fet esclatar greus problemes
de convivència. Som conscients de la gravetat
d’aquestes agressions en l’àmbit educatiu. Per
això els poders públics, la comunitat educativa
i els pares i mares han d’intervindre enfront
d’aquests problemes.
Per això tots els partits politics municipals ,
pensem que l’Ajuntament de Vinaròs, ha de ser
protagonista actiu en la prevenció d’aquests
, i ha d’engegar iniciatives per pal.liar aquest
problema.
La moció proposava que l’Ajuntament de Vinaròs
organitze durant el curs escolar activitats de
divulgació dirigides a docents, families i alumnes
per facilitar la detecció d’aquest fenomen i el
ciberassetjament en totes les seues formes i com
afrontar-lo. Per això s’han de facilitar les eines
necessàries per tal de resodre els conflictes de
forma pacífica, mitjançant la mediació escolar
i treballant diàriament els valors d’igualtat,
tolerància, respecte,…..
Altres de les accions que es contemplen es llançar
una campanya de sensiblització dirigida a la
comunitat escolar i tots els ciutadans, mitjançant
l’edició de fullets informatius i els portals
institucionals. També s’estudiara dissenyar un Pla
Integral de Prevenció de l’Assetjament Escolar
que puga dur a terme als centres educatius, on
també es repleguen mesures per combatre el “
cyberbullying”,(assetjament en xarxes socials).
Per últim, s’analitzara la possibilitat de posar en
marxa un servei d’assessorament especialitzat,
que podrá fer-se mitjançant una línea telefònica
gratuïta o del servei de l’Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà(OIAC) i altres entitas.

www.canal56.com
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A LA NOVA DIRECCIÓ DE L’HOSPITAL
Tothom
som
www.avmigjorn.org conscients de la
importància del
nostre Hospital Comarcal, no sols per la nostra
població, si no també per tota la comarca. Tothom
som conscients de les mancances i retallades que
hem patit i denunciat reiterades vegades.
Prompte farà un any de les eleccions
autonòmiques i no els negarem que hem
estat expectants per vore les novetats que
suposadament la Conselleria havien de fer en
el relleu de l’equip directiu. Aquest relleu, per
fi, s’ha produït fa poc de temps, pel que sabem
hem estat l’últim departament en substituir als
responsables. Esperem no seguisquen la tònica
de deixar-nos sempre en el darrer lloc i tampoc
siga una premonició.
Associació de veïns Migjorn

S.Fabregat

Des de la nostra Associació i mitjançant aquestes
línies els volem donar la benvinguda. Cal fer saber
que Migjorn, des de la nostra fundació fa ara 40
anys, hem estat molt implicats en la reivindicació
de la millora en els serveis sanitaris i som membres
del Consell de Salut.
Per fer una primera avaluació i presentar les
nostres demandes, fa uns pocs mesos, ens vàrem
reunir en l’actual Directora Territorial de Sanitat.
Les problemàtiques llistes d’espera, les dotacions
materials i humanes, el manteniment de l’hospital,
les carències d’infraestructures tecnològiques,
les ambulàncies, ... el desitjat nou ambulatori de
Vinaròs, són part d’una llista que creiem massa
gran i que s’ha estat acumulant en el decurs de
molts anys.
El no tenir accés als Pressupostos, el no poder

REFLEXIONES: EL INFIERNO DE EUROPA. (nuevos campos de concentración)
Sentir vergüenza ajena, es en ocasiones más
frustrante cuando va acompañada de impotencia,
de rabia o de sentirse humillado en la persona de
otro. Pienso por un momento, y mas en estos días
de lluvia, en esas personas que lo han abandonado
todo, en busca de un futuro mejor, que están
siendo confinadas en guetos, arrinconadas como
simples mercancías humanas, que no tienen ni
lugar donde reposar su cuerpo, que solo cuentan
con lo que llevan puesto, que no saben lo que
comerán, no al día siguiente, si no ese mismo
día. Expoliados por mafias sin escrúpulos que
se lucran de sus desgracias, sin importarles las
miserias ni los sufrimientos de personas que
buscando ayuda, arriesgan la propia vida. Los

EXILIATS
Obrir els ulls i ser a la teva habitació on els petits raigs
de sol entren per la finestra marcant-te que el nou
dia ja ha començat; estar-te a la dutxa fins que l'aigua
calenta s'acaba i tot el vidre s'ha entelat; esmorzar
i no tindré gana a causa del pessigolleig a la panxa
provocat per la incertesa d'allò que et passarà avui...
Totes són accions que vivim en la nostra quotidianitat
i al mateix temps, sense adonar-nos-en, la nostra
realitat més propera canvia cada dia.
Em veig obligada a fer referència a la imperceptible

Antonio Nájar

responsables políticos Europeos que firmando
un acuerdo para alejar el problema de sus países,
dejan a personas en manos de funcionarios de
un país que no respeta ni los derechos humanos
de sus conciudadanos., son políticos que tratan
a personas como mercancías, como desechos
indeseables, actuando peor que las mismas mafias,
por intereses económicos, ¿tendrán familia esos
políticos?. No me imagino a ellos en esa misma
situación, tal vez sus negociaciones tendrían que
haber sido en una tienda de campaña, sobre
campo de tierra embarrada y con lo indispensable
para ese día y no en hoteles de cinco estrellas
y con la nevera llena de todo tipo de vicios. No
me resigno pensando que es algo lejano, que les
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ocurre a otros o que son otros los que tienen que
poner los medios y simplemente cambiando de
canal dejo de percibir la realidad de personas
como yo. Es difícil, no derramar una lagrima y
cambiar de imagen cada vez que un niño, un
anciano, un enfermo... nos pide con su rostro
inexpresivo ayuda y comprensión. Mal vamos si a
costa de malas noticias endurecemos el corazón
y no nos conmueve nada, estaremos empezando
a formar parte de esas mafias, donde ven como
natural que un padre no pueda dar de comer a un
hijo o un anciano acabe sus días en una tierra que
no le desea. Desde estas humildes letras, pedir
por lo menos que nos perdonen nuestra falta de
apoyo, aunque sea desde la impotencia.

MARINA VALLS FERNÁNDEZ, estudiant de Musicologia a la UAB

oscil·lació de la nostra realitat ja que, és quan en el
món hi ha desgràcies tan grans com les actuals que
te n'adones que la vida és volàtil, i que potser un dia
seràs tu qui hauràs de veure't obligat a marxar.
Deixar enrere allò construït amb el anys i que
estimes. Marxar del teu lloc i dir adéu a la teva gent.
Reprimir la teva por i dolor. Cercar una nova casa,
o almenys un refugi segur, en un lloc on el mal no
s'hagué apoderat del teu entorn. Creure que tot
anirà millor.

EL QUE MAL COMENÇA MAL ACABA
Si hem seguit el funcionament de l'actual
legislatura municipal a Vinaròs, haurem comprovat
com des del primer dia la relació entre l'equip
de govern i l'oposició ha sigut una mala relació,
sobretot amb el Partit Popular. I açò prediu que. “El
que mal comença mal acaba.”
Pel que estem comprovant entenem que el Partit
Popular no té assimilat els resultats electorals.
Per eixe motiu la tàctica del “assetjament i
derrocament.” I el difamar l'adversari argumentant
que és per al bé de la ciutadania. Que dita d'una
altra manera és. “Llevar-te a tu per a posar-me jo.”
El partit !Podem, ni bojos de lligar pensaven
obtindre el resultat electoral que van obtindre. I
clar al ser el partit majoritari en l'oposició tenien
la responsabilitat de formar govern, ja que els
resultats van ser els que van ser. I sobre eixos

tenir cap Memòria, ens porten també a seguir
reivindicant la informació que hem de tenir
els ciutadans per a avaluar degudament el
funcionament del Departament. No sabem en
quant ens ha afectat les retallades de forma
quantitativa però si que sabem que les ràtios de
personal i de llits estan per sota de tots els mínims
establerts.
Aquests són una sèrie de qüestions que portarem
a la reunió que tindrem el proper dia 15 d’aquest
mes amb aquest nou equip directiu. Juntament
amb MIGJORN, estaran altres associacions de
veïns de pobles de la Comarca, companys de
Benicarló, Peníscola i Traiguera portaran també
les seues reivindicacions per vore si podem entre
tots millorar-ho. Millorar la sanitat en la nostra
comarca és el desig i l’esperança de tots.

Sabem que el mal no s'eradicarà mai, almenys per
ara. Ja que al món segueixen existint contra-valors
com la ràbia, la enveja, l'orgull, el menfotisme i la
intolerància.
Per aquest motiu hem d'estar preparats. I així, en
cas que algun dia ens toqui exiliar-nos que aquest
pes se'ns faci més lleuger al pensar que en un altre
país ens estan esperant amb els braços oberts, que
ens obren les portes a un nou món, a una nova vida.
Reflexionem si us plau.

Manuel Villalta

resultats legal i democraticament es va constituir
el equip de govern que tenim a Vinaròs.Quei ha
alguns els podrà agradar o no agradar, però com
ha mínim s'ha de respectar. Encara que amb tot el
respecte i segons la meva oponió, des d'un principi
he comprovat que el trage els be gran.
Dels partits que no van voler formar part de l'equip
de govern, pués bo, el Partit Vinaròs Independent,
ja hem comprovat altres vegades que abans de
prendre una decisió observa bé si el vent els és
favorable. I segons bufa el vent s'inclinen a un
costat o hi ha un altre.
D'Acord Ciutada, ja ho he manifestat altres
vegades. Ha de seguir en l'esbossa de les mocions,
propostes i reivindicacions de tot allò que afecte
a la ciutadania i al poble de Vinarós. I utilitzar la
critica quan i com s'entenga, però no fer d'ella un

culebró repetint i repetint.I molt menys utilitzar
politicament els personalismes.
Queden inclús més de tres anys de l'actual
legislatura municipal. Temps suficient per a canviar
el comportament de l'equip de govern i l'oposició.
No té perquè la ciutadania pagar les conseqüències
d'una mala relació.
A Vinaròs continuen existint els mateixos
problemes i necessitats que en campanya electoral
tots els partits amb representació municipal es van
comprometre a millorar i soluccionar.
La ciutadania vinarosenca els va triar per a eixe
objectiu, no perquè es barallaren per un butaca i
un sou a fi de mes.
Posen un poc de sentit comú, i el que ha començat
malament no té el perquè continuar i acabar
malament.
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Ostra perlífera roja

Andrés Albiol

Llobarro de l'am

Mar con chubascos y mistrales

Al fin, semana con cinco días laborales. En cambio, no se pudo faenar todas
las jornadas en las distintas pesqueras, pues la lluvia acompañada en este
caso de marejadillas y luego vientos del noroeste mermaron en general
las capturas. Así la flota de la llum y la xarciera atrapó poco pescado. Las
cotizaciones en muchas especies resultaron aceptables.
La pesca de arrastre pudo operar a diario, para subastar llagostí, escamarlà, gamba,miseria,
penegal, lluç, moll, peluda, cargol, galera, rap, móllera, seitó, caballa, maira, sardina, peix de rei,
pop roquer, vetes, canana, aranya, burros y morralla.
El cerco, las traíñas se tuvieron que ir por aguas de Burriana, al no afectar por allá tanto el mal
tiempo.
Las barquitas artesanales calaron los trasmallos pocas veces. Unas llevaron sèpia. Otras palá y
escrita. Algunas atraparon pagel, sorella y corva. Y un par se dedica a la llagosta, llomàntol y
gallineta.
Y el palangre de costa pilló con anzuelo llobarro, orá, pagre, sard y congre.

El pescado como medicina (II)

La biotecnología aplicada a la salud con productos de la pesca, es un campo que se está
investigando y ya comenzó a dar buenos resultados.
Ésta técnica alimentaria destinada a la nutrición humana, elabora alimentos nutracéuticos de
origen marino, o sea, que con peces, crustáceos y moluscos, los científicos confeccionan una
alimentación que su ingesta proporciona beneficios médicos, incluyendo la prevención y/o el
tratamiento de enfermedades, de manera que no es un fármaco, pues en éste producto natural,
no hay identificado ningún principio activo.
En el mundo desde hace años muchas naciones ya lo usan, y ahora algunos países europeos,
muchos doctores recetan a pacientes éstos productos específicos del mar para determinadas
patologías. (‘Deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu alimento’. Hipócrates, 400 A.C.)

Nom degut a que aquest mol·lusc bivalve produeix
perles i la seva petxina exteriorment és vermellosa.
Científicament li criden Pinctada imbricata radiata.
De la família dels Ptéridos, la seva crosta està
composta per dues valves asimètriques, comprimides
lateralment, amb la valva esquerra mes bombada.
Té dues orelles desiguals, amb la posterior mes gran
que l'anterior. És mes alta que alta que llarga, prima
i trencadissa. En la seva escultura exterior té les
costelles que es van eixamplant en línies espirals de
creixement. Posseeix moltes escates irregulars que la
fan molt aspra. La base és recta i el seu mecanisme
de tancament té 1-2 dents en tots dos costats perquè
encaixin. La cara interna de la valva és nacrada.
La petxina és de color marró groguenc vermellós, amb
ràdios febles porpra per fora. L'interior blanc nacre
irisat amb la vora marró.
La seva talla arriba 10 cm.
El cos carnós i comestible consta del peu, que secreta
forts fils des de la valva dreta, per subjectar-se al
substrat. El sac visceral on estan els òrgans principals. I
el mantell que recobreix la massa corporal i s'encarrega
de construir la petxina, amb un 90% de substàncies
inorgàniques i la resta d'orgàniques, que calcifica amb
processos elaborats per aminoàcids.
Respira per mitjà de brànquies que absorbeixen
l'oxigen del mar. Al mateix temps que filtren l'aigua
retenen organismes planctònics per alimentar-se.
Bomben fins a 25 litres/hora d'aigua.
És hermafrodita, segons època és mascle i després
femella. Al cap de 3 dies, les larves fecundades són
lliurades al corrent marí perquè s'ancorin a un lloc dur.
També viu a la Mediterrània. Té una longevitat de 30
anys en fons d'1 a 25 m. de profunditat.
Quan li entra a l'interior del cos una partícula estranya
irritant, l'aïlla amb estrat de nacre amb innombrables
capes, així ho neutralitza encapsulant-ho i per tant fa
la perla.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE FEBRER DEL 2016 (II)
PEIXOS
Escrita (Raya)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel, Chicharro)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)

230 Kg.
11
154
18
223
59
16
624
235
62
24
109
3
243
2

Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Letxa (P. limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises (Mújoles)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)

108
748
9
6
13
500
3
2
2
67
180
85
9
2
6
20

Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palometa blanca (Palomita)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Escamarlà, (Cigala)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

11
30
3
57
7
89
29
20
6
______
4.008
3
10
321
35

Total......................................
MOL·LUSCOS:
Sèpia (Sepia)
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Cargol punxent (Cañailla)

______
369

288
303
15
10
______
Total……………………
616
Total Tremall i d’Altres Arts..... 4.994
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
29.456
Sorell (Jurel)
38
Sardina
13.616
_________
Total Cércol...............
43.110
19
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Vinaròs celebrarà el Dia Mundial de l´Activitat
Física amb una Jornada d´Esport en Família

El proper diumenge 10 d'abril, Vinaròs
celebrarà el Dia Mundial de l'Activitat Física
amb la Primera Jornada d'Esport en Família
que organitza el Consell Municipal d'Esports
(CME).
En roda de premsa, Begoña López, regidora de
l'àrea, ha explicat que tot i que el Dia Mundial
és aquest dimecres 6 d'abril, es va decidir
traslladar la celebració al diumenge 10, per
tal que més persones puguin participar de
l'esdeveniment.
Per a aquest dia hi ha programades nombroses
activitats esportives de patinatge, futbol sala,
skate, rugbi o escalada, totes pensades per a
nens i nenes a partir de P5.
"Els exercicis es duran a terme a la zona de la
Carpa de l'Atlàntic i el Poliesportiu. L´objectiu
és que pares, mares i fills surtin de casa i
DIA:
DISSABTE, 9,04,16
HORA
LLOC
11,00
PISTA SINTETICA
15,30
PISTA SINTETICA
16,45
PISTA SINTETICA
18,00
PISTA SINTETICA
10 a 13 h
PISTA PARQUET
19,00
PISTA PARQUET
DIA:
DIUMENGE, 10,04,16
HORA
LLOC
10,00
PISTA PARQUET
12,00
PISTA PARQUET
DIA:
HORA
10,30
11,30
16,00
17,00
17,00
18,30
DIA:
HORA
10,00
16,00
16,00
17,15
17,15
DIA:
HORA
10,00
11,30
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DISSABTE, 9,04,16
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI 1
ESTADI 2
ESTADI
DISSABTE, 9,04,16
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 1
CAMP 2
DIUMENGE 10,04,16
LLOC
ESTADI
ESTADI

participen d'aquesta proposta saludable i
alhora divertida ", ha comentat.
Els principals gimnasos de la localitat faran
també demostracions de les seves activitats
i, a la tarda, de 17:00 a 19:00 hores, hi haurà
inflables esportius gratuïts al Passeig Colom.
Ignacio Chaler, tècnic d'esports municipal,
ha agregat que per participar en aquesta
jornada els interessats només hauran
d'adreçar-se a les carpes del CME que hi
haurà a la zona, on rebran tota la informació
necessària.
"Allà se'ls donarà una quartilla amb totes les
activitats i les famílies que aconsegueixin
completar el circuit rebran al final un obsequi
com a premi", conclou Chaler. Les següents
Jornades d'Esport en Família es realitzaran el
17 de juliol i el 25 de setembre.

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
HANDBOL
JUVENIL
CBM VINAROS – E.E.M ALCASSER-PICASSENT
FUTBOL SALA
INFANTIL
CD VINARÒS FS – F.S PEÑISCOLA “A”
FUTBOL SALA
CADET
CD VINARÒS FS -C.AT MORVEDRE – RED BLUE “A”
FUTBOL SALA
JUVENIL
CD VINAROS FS – CFS LA UNION “B”
PILATES
ADULTS
MASTER CLASS DE PILATES
BASQUET
SENIOR B
CB GIL COMES VINARÒS – CB SEGORBE
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
BASQUET
CADET
CB GIL COMES VINARÒS – CB SEDAVI E
BASQUET
CADET FEM.
CB GIL COMES VINARÒS – ALDAIA
DIA MUNDIAL A. F. I ESPORT
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
INFANTIL
VINARÒS CF – CF SAN PEDRO B
FUTBOL
CADET
VINARÒS CF – CF SAN PEDRO B
FUTBOL
PREBENJAMI
CF UNITED BLAU – ROSELL
FUTBOL
BENJAMÍ
CF UNITED B – CF MORO
FUTBOL
ALEVÍ
CF UNITED B – CF MORO
FUTBOL
AMATEUR
VINARÒS CF B – ATZANETA DE CASTELLÓ
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
CADET
VINAROS EFC C – CF RACING ONDA
FUTBOL
ALEVÍ
VINAROS EFC C – TORRESPORT CF “C”
FUTBOL
PREBENJAMÍ
VINAROS EFC B – CF LA SÉNIA BLAU
FUTBOL
PREBENJAMI
VINAROS EFC A – CF ALCALA
FUTBOL
BENJAMÍ
VINAROS EFC B – ATLÈTIC CLUB BAIX MAESTRAT
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
CADET
VINAROS EFC A – CD BENICASSIM
FUTBOL
ALEVI
VINAROS EFC B – TORREBLANCA
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FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

Paso adelante de los alevines y cadetes del CD Vinaròs FS
Ambos equipos lograron vencer, a domicilio,
para seguir en la pelea por la consecución de la
Copa Provincial.

Esporting Club Villarreal ‘A’ 2-5 CD Vinaròs FS (Cadete)

Los jugadores de Mohamed Ait consiguieron
remontar en la pista del siempre complicado
rival villarrealense. Pese a adelantarse los
locales, los vinarocenses anotaron tres tantos
en cuatro minutos para conseguir una renta
de hasta tres goles, con un doblete de Ricardo
Fernández. Con este resultado, los cadetes del
CD Vinaròs FS se sitúan en la tercera plaza, a
solo tres puntos del líder, a quien se medirá el
próximo fin de semana.

CDFS Segorbe 5-6 SALA DE FIESTAS EL PAPAGAYO CD
Vinaròs FS (Alevin)

Los vinarocenses se estrenaron en la Copa de
Castellón con un triunfo de prestigio en la pista

del CDFS Segorbe, equipo siempre candidato
a los títulos. Los pequeños de Juan Puchal
tuvieron que remontar el gol inicial de los
locales para llevarse los primeros tres triunfos.
Emanuel Gheorghe y Oscar Castel, autores de
tres y dos goles respectivamente, facilitaron
una victoria que certificó Christopher
Alexander en los últimos minutos.

CDFS SEGORBE 4-3 RESTAURANTE ARAGONES CD
VINARÒS F.S. (BENJAMIN)
Los vinarocenses no pudieron traerse ningún
punto de la pista del Segorbe a pesar del
buen partido que realizaron ya que fueron
perdiendo durante los 50 minutos de juego
pero al final los locales consiguieron la
victoria, a seguir luchando por la copa para
poder estar entre los tres mejores y poder
llegar a jugar la fina

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Semana en donde jugaron pocos equipos debido
a las vacaciones de Pascua. El club aprovecho la
semana para organizar ya el tradicional campus
de Pascua en su 6º edición. El campus conto con
gran aceptación entre los niños y niñas del club
y participaron sobre uno 40 niños/as que se lo
pasaron muy bien en los 3 días que duro el campus
y pudieron perfeccionar sus conocimientos del
baloncesto.
También hubo partidos el fin de semana,
compitieron nuestros más pequeños el domingo
en Amposta en una trobada donde participaron
nuestros equipos pre benjamín y benjamín.
Nuestro alevín de 1º año se trasladó a Amposta
el sábado a jugar su partido de liga y nuestro
junior jugo en casa contra el líder Vila-Real.
El domingo nuestro sénior jugaba también
contra el Vila-Real donde en el descanso del
partido se produjo un acto muy emotivo ya que
el jugador del C.B GIL COMES VINAROS Bo le
pidió matrimonio a su novia.
ALEVIN
C.B ALCANAR 66 – C.B GIL COMES VINAROS 24
Partido complicado para los jóvenes jugadores

de Vinaros que se enfrentaron a uno de los
mejores equipos del grupo, cosechando una
derrota. Los jugadores visitantes no dejaron
de luchar en todo momento y poco a poco van
mejorando.
JUNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINAROS 34 – E.B VILA-REAL 70
Partido que para los locales duro hasta el

descanso ya que a partir de ahí solo hubo un
equipo en la pista y ese fue el Vila-real. Los
jugadores locales jugaron una buena primera
parte y aguantaron en el partido hasta el
descanso, pero en la segunda parte la falta
de acierto y las lesiones (hasta 3 lesionados)
pasaron factura e hizo que ya no se pudiera
competir más ante el líder de la competición.
Cuando las cosas van mal todo se une y ahora
el equipo tiene hasta 5 bajas por lesión.
SENIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINAROS 93 – E.B VILLA-REAL 57
Buen partido de los sénior del Vinaros que
sumaron una victoria más que se fraguo en
el primer y segundo cuarto con un buen
juego tanto en defensa como en ataque lo
que hizo que se llegara al descanso ya con
una diferencia considerable. El tercer cuarto
las cosas estuvieron más igualadas pero aun
así los locales también ganaron este cuarto
aunque por poca diferencia y ya en el último
fue una fiesta donde jugaron los 3 junior
convocados
21
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PASQUA ESPORTIVA CME 2016
El CME va organitzar del 29 de
març a l'1 d'abril de 10.00h a 13.00h
activitats esportives gratuïtes per a
xiquets de 5 a 12 anys. Van participar
42 xiquets distribuïts en tres grups
i en els quals van gaudir d'una gran
varietat d'activitats esportives. Els
xiquets es van divertir realitzant
jocs cooperatius amb la novetat del
colpbol com a esport integrador e
igualitari, esports tradicionals, step,
gimcanes de cerca del tresor, esports
de la raqueta, activitats a la platja, i
activitats per al desenvolupament de
la psicomotricitat. Gràcies a tots per
vindre i ens veiem en properes edicions
de la pasqua esportiva del CME

LA JORNADA

Rafa Marcos

Resultados
Cullera
Burriana
Puzol
Club La Vall
Almassora
Benicasím
Albuixech
San Pedro
VINARÒS

0
3
1
0
0
1
1
2
0

Jornada 27
Alqueries
Museros
Onda
Segorbe
Vall d'Uixó
Castellón "B"
Benicarló
Alcalà
Alcora

1
2
1
0
0
2
1
1
5

Jornada 28
Benicarló
Segorbe
Vall d'Uixó
Castellón "B"
Alqueries
Puzol
Onda
Alcalà
Museros

10/04/2016
Benicasím
Almassora
San Pedro
Alcora
Club La Vall
VINARÒS
Burriana
Albuixech
Cullera

EN ESTA JORNADA, EL VINARÒS C.F. ES MATEMÁTICAMENTE EQUIPO DESCENDIDO

FUtbol. Categoría Regional Preferente
Andrus Albiol

Vinaròs; Pepe (Dani 46’) Dolz (Guillermo 49’)
Josep, Fone, Wil, Cristian, César (Tatán 49’)
Kiko, Ezequiel, Chavalera y Óscar (Iván 70’)
Alcora; Cristian, Jorge (Mariano 69’) La Huerta,
Pau (Pumiki 70’) Javito, Alez, Cris, Víctor (Bruno
62’) Bretó (Juli 57’) Pastor y Allau.
Goles; 0-1 m. 4 Alex, 0-2 m. 25 Cris, 0-3 m. 53
Pastor, 0-4 m. 65 Pastor, 0-5 m. 81 Pastor.
Árbitro; Ivan Ramirez Robles. Ayudado por
Adrián Dolz Martínez y Héctor Ferrer Remolar.
Sacó tarjeta amarilla a Wil 35’, Ezequiel 60’,
Guillermo 75’, Chavalera 86’e Iván 89’. Doble
cartulina a Cristian 6’ y 34’. Y roja directa a
Tatán 89’, todos por parte local. Y amonestó a
los visitantes Jorge 27’ y Pau 31’.
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Alcora

En el campo de la Ciutat Esportiva se dieron cita un
poco más de 50 espectadores.
El conjunto vinarocense afrontó el match habiendo
descendido matemáticamente a 1ª Regional,
ya que ésta jornada 27, el partido del Alqueríes
adelantado al sábado resultó vencedor. En cambio,
el equipo alcorense estaba situado justo a mitad
de la clasificación, ya que hace un par de jornadas
perdió el tren para situarse en posiciones de
promoción a 3ª.
Así, ambos contendientes a priori salieron
sin presión por los puntos en litigio, y tras un
toma y daca inicial en la parcela central, en
una combinación albiazul, Cristian solo ante el
meta le salió el remate fuera a ras de poste. Acto
seguido, los rojillos inauguraron el marcador
en una jugada precedita de orsai, pero el liner

pasó olimpicamente. Sin embargo, aún se pudo
empatar, pero el desánimo que tiene afincando
el equipo langostinero, le hace ser mal rematador
a sus delanteros. En cambio, los azulejeros se
envalentonaron aún mas, y en otro ataque similar
al anterior batieron al meta local. Después vino
la expulsion de Cristian como colofón final a una
protesta y una zancadilla (al Vinaròs siempre se le
aplica el reglamento estricto) y aquí se terminó el
partido como disputa.
El segundo periodo fué mas de lo mismo, pero
aumentado. Los foráneos dominaron mas y
volvieron a endosarnos sendos tantos, uno en
posición antirreglamentaria clara, pero la trencilla
arbitral lo dió como válido. En fín, y como postre a
nuestras desgracias, el de negro nos expulsó a otro
jugador por dirigirse a él, a Tatán.

Duatló

Part dels nostres triatletes que competiràn en el Triatló Doble Olímpic "Terres de l'Ebre" han realitzat una jornada de reconeixement de la zona del circuit de
ciclisme (90kms) i de córrer (21kms) de cara al 24 d'abril, que es quan es disputarà!
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ESPORTS
TENIS. Club de Tenis Vinaròs

ENTREVISTA A AMANDA CARRERAS (GIBRALTAR )
Ganadora de 6 WTAS 10.000 $ entre Vinaròs y Benicarló.
Por Paco Barreda (Club Tenis Peñíscola)

No sé que podemos decir de esta tenista que por
donde pasa se planta en semis y finales, además lo
gana todo jugando muy bien. Solo queda que de
el gran salto para jugar con las mejores.

todos los años me tienes por aquí. He estado en
Casablanca, Italia, vamos por todos los sitios que
hay campeonatos buenos.

R. En Gibraltar, tenía 9 años y muchas ganas de
aprender.

P. Te portas bien con todo el mundo?

P. Donde comenzaste a jugar al Tenis?

P. Tenias alguien en la familia que jugaba al
Tenis?

R. Si, iba con mi madre y mi abuelo, me enganché
poco a poco, le cogí el gusto al Tenis y me cogió
fuerte.

P. Entrenas en Barcelona?

R. Si, hace 11 años que entreno en Barcelona.

P. Que campeonato es el más importante que
has ganado?

R. He ganado el Campeonato de España Junior
Sub 18, y WTAS 10.000 $ he ganado 9, como ves
hay un gran nivel, todas juegan muy bien y como
te descuides te superan y después ya no puedes
remontar. Tengo que estar concentrada al cien por
cien.

P. Hace tiempo que vienes por esta zona,
Vinarós, Benicarló, será que te gusta?

R. Ya hace 7 años que vengo por aquí. Ya ves casi

P. Que hoobies tienes?

R. Me gusta el futbol y escuchar música.
R. Ya ves, yo nunca he tenido ningún problema
con nadie, suelo centrarme en hacer mi trabajo y
respetar al contrario.

P. Qué color te gusta?
R. El color rojo.

P. Eres supersticiosa?
R. No, no lo soy.

P. Después de Vinarós y Benicarló hacia donde
te dirigirás?

R. Iré primero a Castellón y después a Nules.
Al finalizar estos ya veremos que calendario
tomamos, ya nos toca descanso también.

P. Que idiomas hablas?

R. Inglés y español.

P. Que te parece la tenista Diana Sumova, que
ya te la has encontrado en dos finales, primero
en Vinarós y ahora en Benicarló?

R. Es una gran jugadora, de gran pegada y lo difícil
de ella es el revés, si te descuidas te machaca con

su revés.

P. Con quién te gustaría jugar una Gran Final?

R. Con Serena Williams, el país me da igual.
Y con estas palabras nos despedimos de Amanda
Carreras, gran jugadora que siempre nos ha dado
un tenis de muchos kilates, su preparación está
encaminada para acceder a la élite.

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs Aigües de Vinaròs

Campeonato de Europa Master Ancona 2016
Entre los días 21 de Marzo y el 3 de Abril de 2016
se celebro la cita más importante del Atletismo
Indoor en Europa en las categorías Máster. Dicha
competición se celebró en la ciudad italiana de
Ancona, donde ya tuvo la misma cita en el año
2009.
Desde las tierras del Baix Maestrat se desplazaron
tres atletas, ellos son Gaspar Mateu (entrenador
y presidente del Club Esportiu Vinaros- Aigües
Vinarós), Eva Sorlí (Entrenadora Club Esportiu
Vinaros-Aigües Vinarós) y Miguel Angel Carvajal
(Miembro de la Junta del Club Esportiu Vinaros)
La participación la abrió Miguel Angel el Jueves
31 de Marzo en la prueba de 3 km. Marcha donde
se proclamó Campeón de Europa con un mejor
tiempo de 13:40.44 minutos.
La siguiente participación fue el sábado 2 de

Marzo, donde Gaspar Mateu inició
su prueba de Salto de Pertiga a las
10 horas, y media hora más tarde
Miguel Ángel realizaba su segunda
participación en los 5km marcha en
ruta. La jornada finalizó de forma
excelente, ya que Miguel Ángel se
colgó la segunda medalla, en esta
ocasión seria de plata al proclamarse
Subcampeón de Europa con una
mejor marca de 23:38 min, mientras
tanto en la pista cubierta Gaspar
Mateu se proclamaría Subcampeón
de Europa con un mejor salto de 4.50
metros a 20 cm del campeón.
La participación la cerraría en esta ocasión la
fondista Eva Sorlí el domingo en jornada matutina

en el Cross, donde finalizaría con un magnifico 11º
puesto recorriendo la distancia en 23 minutos sus
5 km y un exigente circuito con fuertes cuesta.
Enhorabuena a todos

Billar Pool

Dos vinarossencs integran un equipo ganador
Sala Snooker & Pool Puigcerda, Girona.
2da PRUEBA Catalunya Pool Tour 2016

La sala Snooker & Pool propiedad del jugador Radu
Turau acogió la segunda prueba del Catalunya Pool
Tour. Con un total de 6 equipos que jugaron en una
primera fase todos contra todos para clasificar a
los 4 mejores para semifinalistas. En esta ocasión
el NAX TEAM gano 4 de sus 5 enfrentamientos y
clasificarse como primeros de grupo y jugar contra
el 4to clasiificado: Orden de clasificación: 1º NAX
TEAM - 2º CHORRIMENS 2 - 3º STRIKE TARRASA - 4º
PESCALLAUNAS
El equipo NAX TEAM integrado por 4 jugadores
de los cuales dos son de Vinaròs, se adjudicó la
segunda prueba por equipos que se jugo en en la
ciudad Pirinaica de Puigcerda, Gerona, en la sala

Snooker&Pool de Puigcerda. El equipo formó con
Francisco Cabanilla Roca como representante de
primera categoría (San Joan Despi). En segunda
A jugó Juan Cortes Cortes (Manlleu). Y los
jugadores locales del Circulo Mercantil y Cultural
Jorge Rene Castillo quien jugo en segunda B y el
también miembro del Circulo Mercantil y Cultural
Manu Lorente Flores quien participó como
jugador de tercera. En semifinles eliminaron a los
PESCALLUNAS (Manlleu) por 10 a 5 mientras el
STRIKE TARRASA eliminaba a los CHORRIMEN 2
(Vic) por un ajustado 10 a 8
El NAX TEAM jugó la final contra el equipo del
STRIKE TARRASA. Integrado por Marc Codina,
Robert Escofet, Tany Gordillo y el joven jugador
Lucas Gomez.. El STRIKE presentó dura batalla al

Manu Lorente Flores (Vinaros) Fran Cabanillas (San Joan
Despi) J Rene Castillo (Vinaros). Atras Juan Cortes (Manlleu)

lograr remontar un 9a5 y ponerse 9 a 8. El último
juego obligaba a ganar para no acudir al desampate
a 1 juego entre los primeras Fran y Marc pero la
pareja Juan y Manu terminaron imponiendose
en la última partida con un espectacular bola por
parte del vinaroçenc Manu Lorente que dio la
victoria final al equipo NAX.
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era
Cartelw.w.w.jjcinema.es

LAS CRÓNICAS
DE BLANCANIEVES

''EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:8
20:00:h
Día:9 17:00:h - 21:20:h
Día:10
17:30:h
Día:11
19:00:h
Día:12
19:00:h

Día,l’espectador dilluns

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

7€

6€

no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 12 anys

w.w.w.jjcinema.es

LAS CRÓNICAS
DE BLANCANIEVES
''EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
Día,l’espectador dilluns

Día:8
22:15:h
Día:9 19:10:h - 23:30:h
Día:10
20:00:h
Día:11
21:15:h
Día:12
21:15:h

5€

4€

no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 12 anys

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

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)
MÚSICA PROFESSIONAL PER ADULTS
Diumenge, 24 d'abril a les 19.00 hores CONCERT DE LA
FILHARMÒNICA DE CAMBRA DE COLÒNIA a l'auditori.
Públic adult
Venda d'entrades al Diaris i un hora abans en taquilla auditori
DANSA
Divendres 29 d'Abril a les 18.30 hores Celebració del Dia
Internacional de la DANSA. Acadèmia Marta Martínez a
l'auditori. Públic familiar.
MÚSICA PER A TOTS ELS PÚBLICS
Dissabte, 30 d'abril a les 20.00 hores CONCERT de la BANDA
SIMFÒNICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Banda Juvenil de la Societat Musical “La Alianza” Vinaròs

Concert XX aniversari 1996-2016
Auditori Municipal

Diumenge, 10 d’Abril a les 19:00h
“Classic’s Juve”

“Classic’s Juve”, és el títol del concert d’avui de la Banda Juvenil. Una festa d’aniversari on celebrarem
junts, amb la nostra música, els nostres 20 anys de història.
Escoltarem un recull de les principals obres clàssiques que hem interpretat durant aquest temps
en aquest escenari. Obres que han vist créixer tant musicalment com personalment a molts
companys nostres que actualment estan a “LA ALIANZA” i per descomptat, tots els que actualment
formem part de la Juve. Obres que ens han ensenyat a treballar en equip, a ser companys, a ser
perfeccionistes, a ser constats, a respectar la música i a invertir el nostre temps lliure per poder
oferir-los en cada concert el millor de nosaltres.
Us contarem moments importants i records que durant aquests 20 anys han escrit la nostra historia
i que avui volem compartir amb vosaltres. Moments per a homenatjar a totes les persones que han
format part de la nostra família, persones que són grans però sempre seran Juve.
Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos en el moment més especial per a nosaltres després
de molts assajos i hores d’estudi...el concert.
Largo			
Georg Friedrich Händel
Bel Canto		
Guiseppe Verdi
Danza Húngara nº 5
Johannes Brahms
First Suite for Military band Gustav Holst
(Chaconne, Intermezzo, March)
La leyenda del beso
Reveriano Soutullo y Juan Vert
Sol Levantino
Tomás Mancisidor de Aquino
Director: Emilio José Salamanca Safont
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SI COMPRES AQ
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Compra als comerços adherits a
la campanya i participaràs en el
sorteig d’1 sopar/dinar,
per a 2 persones, en cadascun dels
restaurants participants en les
següents jornades gastronòmiques:

JORNADES DE CUINA DE LA GALERA

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

JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA

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

JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ

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

JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER

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

JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS

Organitza

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

Vinaròs
és turisme
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ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local, de
data 21 de març de 2016, va aprovar l'expedient i plecs per
a contractar el SERVEI DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE
L'EMISSARI SUBMARÍ D'AIGÜES RESIDUALS URBANES
UBICAT A LES AIGÜES QUE BANYEN EL TERME MUNICIPAL
DE VINARÒS. (EXP. 1328/15). Que posteriorment s'han
rectificat per Decret d'Alcaldia de data 30 de març de 2016.
Els interessats poden consultar l'anunci de licitació i els plecs
al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Vinaròs (www.
vinaros.es), o bé diriguir-se al Departament de Contractació
ubicat al C/ San Ramón s/n (1pl).
El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies naturals
(03/04/2016 al 18/04/2016).

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local,
de data 29 de març de 2016, va aprovar l'expedient
i plecs per a contractar el SERVEI DE CONTROL I
PREVENCIÓ DE LEGIONELLA EN LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS (EXP.
952/16).
Els interessats poden consultar l'anunci de licitació i els
plecs al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Vinaròs
(www.vinaros.es), o bé dirigir-se al Departament de
Contractació ubicat al C/ San Ramón s/n (1pl).
El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies
naturals (03/04/2016 al 18/04/2016).
BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
“ESCOLA MUNICIPAL D'ART DE VINARÒS 2016”
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La Regidoria d'Educació i Esports de
l’Ajuntament de Vinaròs convoca el
I Concurs de Pintura Ràpida “Escola
Municipal d'art de Vinaròs 2016”
d’acord amb les següents BASES:
1.- PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els pintors
i pintores que ho desitgen .2.MODALITAT, TÈCNICA I TEMA
Tècnica de Pintura Ràpida: Oli-acrílic,
Aquarel·la i Dibuix.
Tema: Paisatges urbans circumscrits
a la ciutat de Vinaròs.
Dimensions recomanables oli-acrílic:
Mínim 65 x 80 cm.
Dimensions recomanables
aquarel·la i dibuix: Mínim 50 x 60 cm.
3.- PREMI
El premi serà de 600 euros i un trofeu.
4.- CATEGORIA INFANTIL-JUVENIL
Podran participar en esta
categoria tots els xiquets i xiquetes
entre 10 i 17 anys.
Tècnica: Oli-acrílic, aquarel·la i dibuix.
Premi: Material de pintura valorat en
50 euros i un trofeu.
5.- PRESENTACIÓ
Les obres poden anar protegides
amb un llistó. No s'acceptaran obres
emmarcades. Totes les aquarel·les
i els dibuixos hauran d'anar sobre
suport dur.
L'obra guanyadora quedarà en
propietat de l'Ajuntament que es
reserva tots els drets, inclosos els de
reproducció.
6.CONCENTRACIÓ
DELS
PARTICIPANTS
Els participants es concentraran a la
porta de l'Auditori “Ayguals de Izco”
(Plaça del mercat).
Hora i dia: La inscripció es farà al
mateix auditori municipal de 8 a 9
del matí del dia 23 d'abril, Abans de
les 9 del matí del dia 23 d'abril, en
què es posarà el segell a les teles. El
lliurament de les obres es farà entre
les 13 i les 14 hores del mateix dia, a
l'Auditori “Ayguals deIzco” .
Es donarà un rebut a l'autor del
quadre al moment del lliurament.
7.- IDENTIFICACIÓ
El el mateix dia 23 de Abril al Auditori
Municipal , en el moment de fer la
inscripció s'omplirà una instància,
amb les dades personals que també
contindrà les característiques de
l'obra (mesures, tècnica i un número

identificatiu de l'obra que es deixarà
per exposar) a més de posar el segell
al suport.
8.- EXPOSICIÓ
Les obres restaran exposades a La
Capella, fixant-se la inauguració i el
lliurament de premis per al mateix
dia 23, a les 20:00 hores, a la Capella
de Santa Victòria de l'Auditori i la data
de clausura i recollida de quadres per
al dissabte dia 30 d'abril de 2016, de
18:00 hores a 21:00 hores. Les obres
no premiades es podran recollir
pel pintor o persones degudament
autoritzades.
9.- JURAT
Per Decret de l'Alcaldia es nomenarà
un Jurat Qualificador Competent
format per persones de l'àmbit
cultural de Vinaròs. La composició
del Jurat es publicarà en el Tauler
d'Anuncis Electrònic Municipal.
A judici dels membres del jurat, el
premi podrà ser declarat desert.
La seva decisió serà inapel·lable.
10.- LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte del jurat i el lliurament
de premis es realitzarà en acte públic
celebrat el mateix dia 23 a les 19:00
al mateix Auditori municipal , on
hauran de concórrer els participants.
El 23 d'abril s’inaugurarà l’exposició
a l’Auditori amb els quadres
seleccionats i premiats. El dia 30
d'Abril es clausurarà la dita exposició.
El jurat tindrà la facultat d’interpretar
les bases i els seus acords seran
inapel·lables.
11.- NOTES
Clausurada la exposició, les obres
es recolliran obligatòriament a
l’Auditori Municipal de Vinaròs de l'1
a al 7 de Maig de 2016, de dimarts a
diumenge, de 18 a 21 h, presentant
el justificant corresponent (instància
Ajuntament). A partir d’aquesta
data l’Ajuntament no es farà
responsable de les obres no recollides.
L’Ajuntament de Vinaròs no es farà
càrrec de l’enviament ni embalatge
de les obres participants.
El fet de participar en el Certamen
implica l’acceptació d’aquestes
bases.
Per a més Informació trucar Al
964453802 (escola Municipal d'Art)
o mitjançant el correu electrònic
escola.art@vinaros.es.

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local, de
data 4 d'abril de 2016, va aprovar l'expedient i plecs per
a contractar l'ARRENDAMENT DE DOS PARCEL·LES
SITUADES A LA PARTIDA SOTERRANYES DEL MUNICIPI
DE VINAROS. (EXP. 165/16).
Els interessats poden consultar l'anunci de licitació i els
plecs al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Vinaròs
(www.vinaros.es), o bé diriguir-se al Departament de
Contractació ubicat al C/ San Ramón s/n (1pl).
El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies
naturals (08/04/2016 al 22/04/2016).

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local, de
data 4 d'abril de 2016, va aprovar l'expedient i plecs per
a contractar el SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN
L'ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE
CARPES, ESCENARIS I CASETES AMB MOTIU D'ACTES
DIVERSOS AL MUNICIPI DE VINARÒS. (EXP. 974/16).
Els interessats poden consultar l'anunci de licitació i els
plecs al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Vinaròs
(www.vinaros.es), o bé diriguir-se al Departament de
Contractació ubicat al C/ San Ramón s/n (1pl).
El termini de presentació d'ofertes és de 15 dies
naturals (08/04/2016 al 22/04/2016).

Informe de Policía Local.

Señalización de carrer Major
y plaça Parroquial

Habiéndose instalado la cámara de control del tráfico en el
carrer Major, y a efectos de poder regular la circulación de
vehículos en esta calle y en la plaça Sant Agustí.
Se establece como Horario LIBRE de circulación para
todos los vehículos, a fin de poder realizar las tareas de
carga y descarga, el comprendido en el siguiente horario:
Mañanas de 07.30 a 10.30 h.
Tardes de 15.30 a 17.30 h. (Se reduce una hora por las
tardes).
Estando prohibido circular durante el resto del día,
incluidos los festivos y domingos, por considerarse
como Zona Peatonal.
De forma excepcional, y fuera del horario permitido,
SOLO se podrá pasar por esta calle para emergencias.
Debiendo comunicarlo mediante escrito registrado en el
ayuntamiento con una semana de antelación, en los casos
en que se sepa con tiempo suficiente (como podría ser
el caso de una mudanza, o actgos programados, etc.) o
bien con posterioridad, con una semana de tiempo como
máximo tras haber tenido que pasar, con indicación del
motivo, vehículo y matrícula.

Tauler Municipal
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ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia, de data
30 de març de 2016, va aprovar l'expedient i plecs
per a l'ADJUDICACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ PER TERCERES
PERSONES DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL CORRESPONENT AL
PERÍODE 2016-2019 (EXP. 2638/16).

e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 2638/15

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: fins al 21 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 "Proposició per a licitar en
l'ADJUDICACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ PER TERCERES
PERSONES DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL CORRESPONENT AL
PERÍODE 2016-2019 (EX 2638/2016) LOT NÚM…..” . La
denominació dels sobres serà la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Memòria tècnica i Millores
— Sobre «C»: Proposició Económica.
c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Ajuntament de Vinaròs – Oficina d'Informació
i Atenció al Ciutadà (OIAC)

2. Objecte:
ADJUDICACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ PER TERCERES
PERSONES DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL CORRESPONENT AL
PERÍODE 2016-2019.
3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Concurs
4. Pressupost base de licitació i autoritzacions
d'ocupacions que es trauen a licitació:
LOTS
1
2
3
4
5
6
6
8

CODI OCUPACIÓ
2		
3		
7		
8		
10		
14 		
15		
16		

PLATJA		
Fortí		
Fortí		
Fortí		
Fortí		
Fortí 		
Fora del Forat
Fora del Forat
Fora del Forat

7. Requisits específics del contractista: Els establerts
en la clàusula 7.3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

SERVEI 			
Venda de gelats i begudes
Hamaques i para-sols
Hamaques i para-sols
Venda de gelats i begudes
Hamaques i para-sols
Barques, hamaques i para-sols
Venda de gelats i begudes
Surf de rem/paddle surf

LICITACIÓ ANUAL
3.500€
650€
650€
3.500€
650€
800€
3.500€
600€

El tipus de licitació serà a l'alça i no s'admetrà cap
proposició amb preus inferiors als establers com a preu
mínim d'adjudicació.

2a. Direcció: Pl. Jovellar, núm. 2
3a. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4a. Horari: De 9 a 14 hores.

5.Garanties
a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació i
les fiances assenyalades en la clàusula 11 del plec de
prescripcions tècniques.

9. Qualificació de la documentació general i obertura
de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil següent
a la conclusió del període per a la presentació de
proposicions (en el cas que este dia siga dissabte es
realitzarà el següent dia hàbil).

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es)
b) Direcció: C. Sant Ramón s/n
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00

10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de la
persona adjudicatària fins un màxim de 200€ per
adjudicatari.

Es comunicarà si s'obre un altre període de matrícula al setembre

CALENDARI DE LES PROVES A VINARÒS
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)
9:00(2)

NIVELL MITJÀ (segona fase)

11/06/2016

19/11/2016

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)
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

REGIDORIA DE TURISME informa:
Inscripció a les Jornades Gastronòmiques 2016
Tots els restaurants que estiguen interessats a
participar en alguna de les jornades gastronòmiques
que es porten a terme al llarg de l'any, tenen
disponibles els formularis de sol·licitud d'inscripció
i les dates de terminis de presentació en la seu
electrònica de l'Ajuntament:
https://vinaros.sedelectronica.es
Empreses, subapartat: Serveis públics)

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

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).

Envia-la a
participa@vinaros.es

(apartat:

Presentació de sol·licituds: Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 2)
Horari: De 9 a 14 hores
Terminis de presentació de sol·licituds: 21 dies abans
de la realització de cada jornada gastronòmica

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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PUBLICITAT

ANIVERSARIS

5

Se celebrará una misa en su memoria en la Iglesia
Arciprestal el sábado 9 de abril a las 19 horas.
6

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Totes les imatges
www.fotospai.com
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

9

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Parroquial, 11
GUIMERÀ
Abril

10

Abril

ADELL

11

Abril

SANZ

12

Abril

VALLS

zona turística nord, 11

13

Abril

MATEU

c. Sant Francesc, 103

14

Abril

TORREGROSA

15

Abril

PITARCH

av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

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

