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Vinaròs posa en marxa un pla integral contra els mosquits
Comencen els tractaments preventius per poder controlar la plaga del mosquit tigre
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs ha engegat un pla integral
per lluitar contra els mosquits, segons va informar el
dilluns el regidor de Medi ambient, Jordi Moliner. Per
a això, el consistori ha redactat un plec de condicions
específic contra aquest insecte, que tindrà una quantia
econòmica de 25.000 euros i que sortirà pròximament a
licitació. Fins que sigui aprovat, el consistori ha prorrogat
el contracte de l'empresa actual. Paral·lelament,
l'Ajuntament, en col·laboració amb Apnal Ecologistes
en Acció, també ha iniciat una lluita biològica contra
el mosquit, gràcies a la instal·lació de caixes niu per
a espècies insectívores, com ara rat penats. Dijous
passat ja es van instal·lar les primeres caixes niu.
Moliner també va demanar la col·laboració ciutadana
perquè netegi i retiri de forma freqüent els llocs on pugui
haver-hi aigua estancada. El consistori vinarossenc ja
està realitzant una campanya informativa en aquest
sentit als mitjans de comunicació, sota el lema ‘Als
mosquits ni aigua’.
Els tractaments preventius per poder controlar la plaga
del mosquit tigre ja s’han iniciat a la localitat, amb
l'aplicació de productes que no permeten que aquest
insecte pugui arribar a desenvolupar-se.
Personal qualificat s'encarrega d'aquesta tasca, ubicant
i actuant en àrees d'acumulació d'aigua que poden ser
zones de cria potencials d'aquesta espècie. Actualment
es treballa a la Colònia Europa i al Barranc Saldonar.
D'altra banda, una de les accions més importants

Els tractaments contra el mosquit tigre han començat als
llocs on hi ha aigua estancada

serà l'aprovació d'una nova ordenança per sancionar
a aquells propietaris que tinguin aigua estancada en
l'àmbit privat. Unes sancions que aniran dels 300 euros
de la sanció lleu als 1500 euros per la més greu. “No
hi ha una altra manera de controlar-ho. Hi ha moltes
piscines i basses abandonades o brutes, amb aigua
estancada, i per tant focus importants de mosquits,
per tot el terme municipal, on l'ajuntament no pot
actuar, però sí sancionar”, va explicar Moliner. L'agent
rural mediambiental, segons va dir Moliner, realitzarà
un advertiment al propietari en primera instància, però
si no es neteja, s'iniciarà un expedient sancionador.
També s’està esperant l’actuació de la Diputació en
grans àrees, però encara no hi ha data per aquestes
fumigacions que també ajudaran a minimitzar les
molèsties que ocasiona el mosquit a la nostra ciutat.

El ‘proyecto Mussols’ llega a Vinaròs
Ecologistas en Acción realiza talleres para
construir cajas nido para quirópteros, autillo y
lechuza que instalará en Soterranyes y en puntos
del casco urbano
Redacció

Ecologistas en Acción Vinaròs está colaborando en
el ‘Proyecto Mussols’, organizado por la Societat
Valenciana d’Ornitologia-SVO, que pretende acercar
el mundo de la rapaces nocturnas a la ciudadanía
mediante la realización de charlas, actividades de
educación ambiental y talleres de construcción de cajas
nido para autillo (Otus scops) y lechuza (Tyto alba), que
se colocarán en distintos ambientes naturales, como
zonas extensivas de cultivos tradicionales y hábitats
urbanos. En Vinaròs ya se han realizado cuatro talleres
para construir cajas nido mediante la utilización de
madera procedente de palets usados y se instalarán
varias cajas nido para autillo en zonas agrícolas del
paraje natural de Soterranyes.
Además, en las próximas semanas y en colaboración con
el Ayuntamiento de Vinaròs, se instalarán más cajas nido
en zonas urbanas (parques del casco urbano y edificios
públicos) y periurbanas (zonas huertos urbanos y
Avda. Gil de Atrocillo) destinadas a autillos, lechuzas,
páridos y murciélagos. De esta forma se apuesta
por la lucha biológica y gratuita contra los excesos
poblacionales de insectos voladores y de roedores. En
los próximos meses, la ciudad de Vinaròs verá como
la ciudadanía puede participar en la construcción de
diversas cajas nido a través de talleres públicos al aire
libre y dentro de las actividades juveniles del Casal
Jove. Tampoco faltarán las charlas educativas. De esta
forma, se aprenderán los beneficios de las especies que

ayudan en el control de plagas, sus problemáticas, se
reutilizarán residuos para la construcción de nidales y
se aprenderá a ayudar a las poblaciones de rapaces y
especies insectívoras, ambas protegidas por la ley.
Mosquitos
Por otro lado, desde hace unas semanas, desde
la concejalía de Medioambiente también se ha
iniciado una campaña dirigida a los ciudadanos para
prevenir posibles plagas de mosquito tigre siguiendo
unos sencillos consejos. Con el eslogan “a los mosquitos
ni agua”, la campaña municipal apela a la colaboración
ciudadana a fin de prevenir la aparición de focos de cría
del mosquito tigre en el ámbito privado y minimizar así
las molestias, haciendo hincapié en la importancia de
que no tengan agua estancada en enseres, utensilios o
recipientes de los balcones o jardines de sus casas.
Cabe destacar también que el Ayuntamiento de Vinaròs
parcelará próximamente los contratos destinados al
control de plagas. Uno de ellos estará íntegramente
destinado al tratamiento contra los mosquitos, otro
será para prevenir la legionella y un tercero se ocupará
de la desratización, y del control de cucarachas y la
procesionaria.
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Ajuntament i Diputació es
comprometen a continuar
les excavacions del poblat del
Puig en els pròxims anys
La Diputació instal·larà enguany nova
senyalització i engegarà una web de
difusió dels jaciments de la província
Redacció
Fa unes setmanes es va netejar la part alta del poblat. A la dreta, l'alcalde i el regidor de Cultura durant la seua visita a Diputació

L'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació signaran
un protocol de col·laboració en el qual ambdues
administracions es comprometran a seguir
posant en valor el poblat ibèric del Puig en els
pròxims anys. Així es va decidir després d'una
reunió a Castelló entre l'alcalde de Vinaròs,
Enric Pla, el Regidor de Cultura, Marc Albella, i el
vicepresident primer de la Diputació Provincial
i diputat de Cultura, Vicent Sales.
“El compromís és independentment del color
polític d'ambdues administracions. Cada any
haurà d'acordar-se la quantitat econòmica
que invertirà la Diputació i l'Ajuntament, però
amb aquest document ens comprometrem
tant l'administració local com la provincial a

continuar amb les excavacions en el jaciment”,
va assenyalar el regidor de Cultura, Marc Albella.
En aquest exercici, segons va informar Albella,
la Diputació aportarà la quantitat de 3.000
euros que s'invertirà en la nova senyalització
de l'entorn del poblat, els panells del qual
s'instal·laran al llarg d'enguany. A aquesta
quantitat ha de sumar-se l'aportació de personal
de la Diputació, així com en eines i maquinària.
L'Ajuntament, segons Albella, ha aportat en
aquests últims anys quantitats que varien
entre els 5.000 i els 7.000 euros, destinades
al pagament de dietes i la pernoctació de
les persones que acudeixen a realitzar les
excavacions. Unes excavacions que enguany

s'iniciaran en el mes de juliol i, segons Albella,
“seran potser les més apassionants de les
realitzades fins ara, ja que s'excavarà la part que
hi havia sota la creu, i estarem a l'expectativa de
les noves troballes que estem segurs que van a
realitzar-se”.
A més, la Diputació posarà en marxa
pròximament una nova web, on s'informarà de
tots els jaciments que hi ha en la província, per
a poder fer difusió dels mateixos i potenciar el
turisme històric i cultural.
“En aquest projecte es començarà a treballar
amb els municipis situats més al nord de
Castelló, per la qual cosa Vinaròs serà un dels
primers”, va assenyalar Albella.

Properament s´obrirà el termini de sol·licitud d´ajudes per a la rehabilitació i millora d´edificis
Redacció

La regidoria d'Ordenació del Territori i Urbanisme
de l'Ajuntament de Vinaròs informa que, en un breu
període de temps, s'obrirà el termini per poder
presentar les sol·licituds d'ajudes a la rehabilitació,
emmarcades dins el "Plan estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016".
Podran accedir a les subvencions comunitats de
propietaris o els propietaris individuals d'edificis
d'habitatges. En aquest nou període s'augmenta
considerablement la dotació pressupostària de
la Generalitat Valenciana, passant dels 12 milions
d'euros de l'anterior edició, als 18 milions d'euros
d´ara.
Donat el curt període per fer les sol·licituds (dos

mesos des de la publicació oficial), es fa un
preavís als ciutadans interessats, per tal que
pugen començar a preparar tota la documentació
necessària.
Vist el resultat de l'edició anterior, en la qual no es
va registrar cap sol·licitud, aquesta Regidoria vol
donar la màxima difusió de les ajudes en matèria
de rehabilitació, a les quals es poden acollir els
ciutadans. Aquestes poden ser també un motor
per a la creació de llocs de treball a Vinaròs.
Durant el període obert d'ajudes, hi haurà un
servei d'assistència al ciutadà, per tal d'oferir
un assessorament íntegre i informar de la
documentació necessària que caldrà presentar.
L´oficina d'atenció es troba situada a la plaça Sant

Telm, edifici Pirulí, a la sisena planta.
Els principals requisits seran similars als de les
edicions anteriors: la data de construcció de l´edifici
haurà de ser anterior a 1981, i el document principal
en el qual s'ha de fonamentar la rehabilitació és
l'Informe d'Avaluació d'Edificis.
“Les ajudes van dirigides a la conservació exterior
i a les millores d´accessibilitat i sostenibilitat
energètica dels immobles. Tindran un màxim del 35
% del cost de l'actuació i un límit de 11.000 euros
per habitatge”, informà el regidor de l´àrea, Jan Valls.
Així mateix, s'obrirà també un període d'ajudes per
tal de finançar aquest informe d'avaluació, de 20
euros per habitatge i un màxim de 500 euros, o del
50% del seu cost total.

¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada
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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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L’Ajuntament aprova la creació del banc de terres de Vinaròs
Redacció

La regidoria de Medi ambient
de l’Ajuntament de Vinaròs
ha informat que el consistori
vinarossenc ja ha aprovat la
creació del banc de terres,
una vegada el tema ha passat
per junta de govern local
perquè sigui confirmat en
ple. El regidor encarregat
de l’àrea, Jordi Moliner, va
assenyalar que aquest projecte
servirà perquè totes aquelles
persones que tinguin terres

abandonades amb possibilitat
de ser conreades puguin
posar-les al mercat i que la
gent interessada a conrearles podrà venir a apuntar-se
a l'Ajuntament, que exercirà
d'intermediari, posant en
contacte a propietari i interessat
a canvi de no pagar l'IBI o del
cobrament d'un lloguer. “Hi ha
moltes finques abandonades
al terme municipal, brutes,
en risc d'incendi o amb

plagues i reactivar el servei
agrícola en aquest sentit és
molt important”, va indicar
Moliner. L'edil de Medi ambient
va assenyalar, a més, que
aquest servei a nivell local es
convertirà més endavant en un
servei comarcal, i que ja s’han
iniciat els contactes pertinents
amb els consistoris de localitats
properes
com
Peníscola,
Benicarló, Sant Jordi o Alcanar
per dur-ho a terme.

La regidora d'Ocupació, Maria Cano, i el de Mediambient, Jordi
Moliner, van comparèixer dilluns per explicar diversos temes

Conclou el taller d’ocupació que ha millorat tot l’entorn de l’ermita
Redacció

El taller d'ocupació conjunt que ha actuat
a tot l’entorn de la serra de l'ermita ha
conclòs després de sis mesos de treball
en tot el paratge natural. Els regidors
d'Ocupació, Maria Cano, i de Medi
ambient, Jordi Moliner, van agrair dilluns
als treballadors les actuacions realitzades
per posar en valor aquest paratge natural,
que han consistit en desbrossar i netejar
gran part de la serra, l’adequació de

l'entorn i del poblat ibèric, la posada
en valor dels forns de calç, millores
en accessibilitat i l'arranjament de la
senyalització de la sendera verda.
El pla ha donat treball a set persones
en situació de desocupació i ha estat
possible gràcies a una aportació total
de 75.000 euros a parts iguals per part
de les administracions local, provincial i
autonòmica.
El torrador de l'ermita ja és accessible. Va ser una de les
últimes actuacions del taller d'ocupació
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L’Ajuntament obrirà el Limbo als ciutadans aquest estiu
Ho farà com a espai obert, però el seu futur ús es
decidirà després de l'època estival
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs té previst
per a abans d'aquest estiu deixar
neta i oberta als ciutadans la zona
del Limbo, situat en el passeig Fora
Forat. El regidor de Govern Obert
i Participació Ciutadana, Hugo
Romero ha explicat que d'aquesta
forma, el Limbo, actualment
tancat i vallat, podrà ser gaudit pel
públic en l'època estival. “Anem a
endreçar-ho i deixar-ho com una
zona diàfana i per a que la gent
el puga disfrutar, com un espai
obert prop del mar”, va assenyalar
Romero. En els pròxims dies es
concretarà definitivament
de
quina forma es realitzarà, encara
que la idea de l'equip de govern és
instal·lar algun tipus de mobiliari
perquè la gent puga asseure's i
llegar o descansar, a més d'instal·lar
nova il·luminació per a evitar que

l'espai no siga un focus de botelló.
També s’està estudiant què fer
amb la gran superfície de vidre
que l'estructura té. “En principi,
volem deixar l'espai buit sense
vidre, per a evitar qualsevol perill”,
va explicar el regidor de Govern
Obert i Participació Ciutadana.
Serà més endavant, passat l'estiu,
quan es valore definitivament
el futur ús d'aquesta instal·lació,
recordant
Romero
que
l'Ajuntament va concloure al febrer
campanya perquè els ciutadans
aportaren les seues idees. “No
ens donava temps a gestionar-ho
per a aquest estiu, i serà passada
l'època estival quan proposarem
les diferents opcions perquè
siguen valorades pels ciutadans i
l'oposició”, va explicar.

La plaça de la Mera substituirà els seus
espais verds amb plantes autòctones

El Limbo podrà ser disfrutat este estiu

Propostes ciutadanes

Una de les idees que més èxit ha
tingut en la campanya ciutadana
ha sigut la relacionada amb el seu
ús hosteler, com a bar o restaurant
de diferents estils, aprofitant la
seua ubicació en primera línia de
mar. Aquesta, que era precisament
la funció del Limbo fins que va ser
tancat, ha sigut una de les opcions
més comentades. També hi ha altres
propostes ciutadanes que hauran
d'estudiar-se, com per exemple que
l'estructura puga ser aprofitada com
un espai cultural multidisciplinar, un
lloc on programar teatre, concerts,
un espai cultural per als més xicotets
amb Ludoteca, i per als majors un
espai de lectura amb un mínim
servei de préstec de biblioteca.
La idea que es convertisca en un

xicotet museu ha sigut una altra
de les més idees aportades, des de
projectes concrets com podria ser
un museu de la mar, per a conèixer
la història marinera de la ciutat, o
també com a museu relacionat en
diferents temàtiques depenent de
l'època de l'any, com el carnestoltes,
la setmana santa, etc. També la idea
d'una segona oficina de turisme ha
sigut bastant esmentada pels veïns,
per la ubicació i amb l'objectiu de
perllongar l'activitat del passeig
fins a la desembocadura del riu.
Amb un vessant més lúdic-esportiu
també ha sigut comentada la
possibilitat d'habilitar l'estructura
com a rocòdrom exterior, espai
que encaixaria molt bé amb la pista
americana i el mobiliari que hi ha per
a "street workout", així com habilitar
la zona per a un minigolf.

Redacció

La regidoria d'Obres i Serveis de
l'Ajuntament de Vinaròs posarà fi als
problemes que ocasionaven els espais
verds de la plaça de Sant Antoni,
coneguda popularment com la Plaça
de la Mera. Per això, tal com ha informat
el regidor de l'àrea, el socialista Guillem
Alsina, van a substituir-se pròximament
quatre dels sis parterres per plantes
autòctones que no requereixen
de gran consum d'aigua, després
d'haver-se llevat ja gran part de les
espècies allí existents. “Hi havia molts
problemes amb les espècies plantades
anteriorment a causa de la salinitat del
mar, que les cremava, a més de que
algunes eren de regadiu i no havien
arrelat”, va assenyalar Alsina. Els dos
parterres elevats no van a tocar-se i
seran mantinguts per la empresa de
jardineria, però en els quatre restants
es plantaran plantes aromàtiques del
terreny per a que es consoliden de

forma definitiva.
També s'ha procedit a l'adequació
del mobiliari de la plaça, el pintat de
totes les pèrgoles metàl·liques que
estaven en mal estat, el canvi de les
encanyissades encarregades de donar
ombra i l'arranjament de les sortides
de fum. Aquestes actuacions de
manteniment s'estan duent a terme
a poc a poc i estant la plaça oberta al
públic, al no ocasionar molèsties, i en
elles treballen tres empreses, amb una
inversió del consistori d'uns 10.000
euros.
“La Mera estava feta un desastre. En
els últims quatre anys s'havia realitzat
un manteniment mínim i necessitava
una actuació més en profunditat”, va
indicar Alsina.
Quant al sòl de la plaça, la UTE de
neteja “ha augmentat la freqüència de
baldeig perquè estiga sempre el més
net possible”.

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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La campanya 'Recicla els teus aparells', a Vinaròs
El passat dilluns, diversos bici-informadors van
arribar a la localitat, per informar la ciutadania i
incentivar el reciclatge dels aparells electrònics.
Aquesta acció forma part de la campanya
"Recicla els teus aparells", que impulsa la
Generalitat Valenciana, ha explicat el regidor de
Medi Ambient i Agricultura, Jordi Moliner.
"Amb aquesta iniciativa, que es realitza en
municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, es
busca una major conscienciació per tal de
reduir la contaminació ambiental", ha recalcat.
L'alcalde Enric Pla també ha mostrat el seu
suport i ha assegurat que "amb l'esforç de tots

i totes podem ajudar a preservar el planeta i
que aquest estigui en millors condicions per als
nostres fills".
Durant tot el dia, els habitants podran lliurar
els aparells electrònics de menys de 25 cm.
que ja no vulguin, com portàtils o planxes,
als informadors, que es mouran per diversos
punts del centre urbà, com el Mercat, el Passeig
Marítim o les escoles.
A canvi, tots els participants entraran en un
sorteig de tres viatges al Teide i rebran també
alguns obsequis, ha comentat Pascual Falcó, un
dels representants d'aquesta campanya.

La iniciativa es fa als municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants

El Tast del Territori portarà al mercat de Vinaròs la tonyina roja
Redacció

S'espera que aquest segon
tast, que ens portarà la Tonyina
Roja de la mà de Roberto
Belmonte, del Restaurant
Teruel de Vinaròs, sigui un
altre èxit de participació en
el nou Espai Gastronòmic del
Mercat.
El pròxim dijous 21 d’abril
arriba al Mercat de Vinaròs
el segon Tast d’aquest any
2016, amb la participació
del Grup Balfegó, que ens
oferirà la tonyina roja, i del
cuiner Roberto Belmonte, del
Restaurant Teruel de Vinaròs,
que s’encarregarà d’elaborar
la recepta que provaran els
assistents al Tast. A més, els
assistents gaudiran dels vins
de la IGP Vins de Castelló i dels
Olis Mil·lenaris de la Taula del

Sènia.
Les persones interessades en
participar en el Tast poden
comprar la seua entrada
anticipada al Bar Lo Típic del
Mercat de Vinaròs i a www.
evadirte.com. El preu de
l’entrada es de 3€ per persona.
Cal destacar que el primer
Tast del Territori de l’edició
2016, en què el cuiner Juanjo
Roda va elaborar noves i
interessants propostes amb la
Galera de Vinaròs i amb el què
es va inaugurar el nou Espai
Gastronòmic del Mercat, va
ser tot un èxit d'assistència,
completant-se
l'aforament
previst.
També va tindre una elevada
repercussió
informativa
amb nombroses aparicions

en diversos mitjans de
comunicació i un impacte
total acumulat a través de les
xarxes socials de quasi 60.000
persones.
Els assistents al tast van fer
una valoració molt positiva,
tant de l’organització com
del desenvolupament de
l’activitat i, com no, de les
propostes elaborades amb les
galeres de Vinaròs per Juanjo
Roda.
Les persones interessades en
seguir l’actualitat del tast i
el calendari anual de tastos
poden consultar www.vinaros.
es (apartats de turisme i
comerç), o www.evadirte.
com, on podran comprar les
entrades anticipades per a
cada tast.

Peñíscola, Benicarló y Vinaròs presentan las V Jornades de Cuina de Sabors
Hasta el 24 de abril podrán degustarse los menús a
base de alcachofa, langostino y caragol punxent en 20
establecimientos de las tres localidades
Esta iniciativa del Patronato Provincial de Turismo oferta
propuestas fuera de carta para los más gourme
La gastronomía de la costa del Baix
Maestrat se presenta este mes de
abril con una nueva edición de
las Jornades Gastronòmiques de
la Cuina dels Sabors, que impulsa
la Diputación Provincial, “con el
objetivo de poner en valor la cocina
y los productos de calidad de la
provincia hasta el día 24 de abril.
Con un precio único de 28€, nueve
restaurantes de Peñíscola, ocho
restaurantes de Vinaròs y tres de
Benicarló proponen menús a base
de los productos emblema de cada
municipio, como lo es el caragol
punxent y la cocina tradicional
6

marinera de la Ciudad en el Mar,
la alcachofa con Denominación de
Origen de Benicarló y el reconocido
y apreciado langostino de Vinaròs.
Más de dos semanas tienen
los paladares de los gourmets
más exigentes para conocer las
novedosas propuestas de los chefs
locales en estas jornadas que, tal
y como las ha valorado el edil de
Turismo y Comercio de Vinaròs,
Domènec Fontanet, “ponen en
valor la gastronomía de nuestros
municipios y de los productos
emblema de cada uno de ellos con
menús completos y variados”.
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ACTUALITAT

La Conselleria advierte que archivará el expediente de Soterranyes
si Vinaròs no continúa con los trámites ambientales antes del 25 de agosto
El equipo de gobierno ya ha manifestado su intención de realizarlos
Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs deberá continuar,
antes de finales del próximo mes de agosto, los
trámites de la declaración ambiental de la primera
fase de las parcelas destinadas a crear suelo
industrial público en el polígono de Soterranyes.
De lo contrario, la Conselleria ya ha informado por
escrito de que procederá a archivar el expediente,
según ha señalado el edil de Urbanismo Jan Valls.
“Desde la Dirección General de Urbanismo de
la Conselleria nos han comunicado que si el
25 de agosto no hemos continuado aún con la
tramitación ambiental de la primera fase de estos
terrenos, archivarían el expediente”, señaló Valls,
que añadió que el consistorio vinarocense está
dispuesto a continuar con estos trámites. “Desde
el ayuntamiento ya hemos iniciado el proceso para
la realización de la tramitación ambiental de esta
primera fase, aunque se trata de un proceso largo y
complicado”, indicó.

La primera fase de este polígono es una zona de
260.000 metros cuadrados que no cuenta con los
impedimentos técnicos y administrativos del resto
del ámbito y, por tanto, donde podría desarrollarse
suelo industrial.
Cabe recordar que fue en 2008 cuando el
Ayuntamiento, gobernado entonces por PSPV
y PVI, adquirió las fincas rústicas en Soterranyes
con la intención de destinarlas a suelo industrial
público. Sin embargo, a finales de 2013 la
empresa Planifica, adjudicataria del proyecto de
recalificación y reparcelación para la construcción
del polígono industrial, recogió en un informe que
las limitaciones impuestas por la Dirección General
de Patrimonio, de la Conselleria de Cultura, para
preservar las construcciones de piedra en seco,
y de la Dirección General de Biodiversidad, de la
Conselleria de Infraestructuras, para conservar
una especie de orquídea presente en la zona,

imposibilitaban la recalificación de las tres cuartas
partes de los 2,5 millones de metros cuadrados
incluidos en el proyecto. Desde el Ayuntamiento
se empezó a estudiar entonces la viabilidad de
tramitar la zona de la primera fase, de 260.000
metros cuadrados, que no contaba con los
impedimentos técnicos y administrativos del resto
del ámbito. En enero de 2014 el Ayuntamiento de
Vinaròs dio luz verde a iniciar la tramitación de esta
primera fase del polígono.

Vinaròs acollirà la IX Jornada Intercomarcal de Consum d´OMIC
Aquest 15 y 16 de abril es durà a terme a Vinaròs la IX Jornada Intercomarcal de Consum d’Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC).
Redacció

El regidor de Turisme i Comerç, Domènec
Fontanet, ha donat a conèixer que aquesta
setmana, entre el 15 i el 16 d'abril, es du a
terme a Vinaròs la IX Jornada Intercomarcal de
Consum d'Oficines Municipals d'Informació al
Consumidor (OMIC), que organitza la Unió de
Consumidors de Castelló (UCE).
"Aquest esdeveniment busca posar en comú
aquells problemes que afecten els consumidors
de tota la província", ha afegit el regidor. Aquesta
edició es centrarà, concretament, en l'anàlisi dels

reptes de la globalització en l'àmbit del consum.
Sota aquesta perspectiva s'abordarà la recent
reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC),
"que obre una nova possibilitat de defensa per
al consumidor respecte a les clàusules abusives
dels contractes d'adhesió", assenyalen des de
l'UCE.
Ignasi Costa, director general d'aquesta entitat,
juntament amb Juan Carlos Insa, Secretari de
la mateixa, donaran inici a la programació amb
un acte de presentació. A continuació hi haurà

diverses ponències, a càrrec del president de
l'Audiència Provincial, José Manuel Marco, i dels
magistrats Rafael Giménez i José Antonio Orea.
El mateix dia 15 d'abril, a les 19:30 hores, s'oferirà
al Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal una
conferència oberta al públic sobre la defensa
del consumidor davant les grans empreses i el
dissabte 16 es realitzarà un debat i es redactaran
i exposaran les conclusions assolides. El regidor
Domènech Fontanet estarà a càrrec de l´acte de
cloenda.
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ACTUALITAT

Acord Ciutadà acusa l’equip de govern d’incomplir
el seu propi reglament del Consell de Festes
Batalla assegura que l’elecció dels membres del Consell no s’ajusta als estatuts
Redacción

Acord Ciutadà ha acusat l’equip de govern
d’haver aprovat un reglament del Conssell de
Festes que ja s’ha incomplit amb l’elecció dels
membres que hi formaran part i ha demanat
“que es facin públiques les motivacions
i arguments per aquesta elecció”. El seu
portaveu, Lluis Batalla, ha assenyalat que
“a hores d'ara ningú no ens ha informat ni a
nosaltres ni a la ciutadania dels mèrits pels
quals han estat escollits uns ciutadans sí, i
d'altres no”, preguntant-se “com és possible
que marquen uns criteris però finalment, el que

ha determinat la composició, en paraules del
regidor Marc Albella, és la paritat, o l'equilibri
d'edats”.
També assegura Batalla que “s’ha inclòs algun
membre al Consell de Festes no per la seva
trajectòria o projectes, sinò amb la pelegrina
excusa de que té contactes, la qual cosa no està
reflexada als estatuts”.
Batalla també s’ha preguntat perquè al consell
no s’hacontemplat incloure cap representant
de la Policia local, de Medi Ambient o amb
cap membre d'Associacions de veíns, o de

representants de veíns de les zones afectades
per la contaminació acústica.
“Volem saber si s'han acomplert els criteris
estipulats als nous estatuts del Consell de
Festes , que van motivar un canvi en aquests, o
ha estat nomès una campanya de maquillatge
per continuar fent el mateix que el PP”, apunta
el portaveu de la coalició, que també demana
“que es facin públiques, si és un govern
transparent, les resolucions argumentades i
motivades en la elecció dels seus membres. I
volem que algú done la cara”.

Acord Ciutadà considera que la proposta de Banc de Terres “és pobra en expectatives”
Acord Ciutadà de Vinaròs ha qualificat la
recentment presentada proposta de banc de terres
d’acomodada i pobra en expectatives. La coalició
considera que la proposta de banc de terres que
va presentar via moció “dista de ser allò que Acord
Ciutadà demanava”.
El portaveu Lluis Batalla assegura que tal com
està plantejat “no és en cap cas un Banc de Terres
Municipal; ho seria si facilités terrenys municipals, i
no és el cas”, afegint que el regidor de Mediambient
“ha deixat ben clar que l'Ajuntament no és una
immobiliària, i una vegada més, la “nova” política
vol amb un mínim esforç atorgar-se mèrits perquè
ser “facilitador” no és suficient si es creu en allò que
vol aconseguir un Banc de terres”.
Batalla assenyala que Acord Ciutadà hagués

convocat el Consell Local Agrari, i no prendre
decisions molt importants a nivell unilateral i
prou qüestionables, i creu que el Banc de terres
no és nomes fer de testimoni en un intercanvi.
“L'activitat del Banc de Terres va adreçada no
sols a explotacions que vulguen augmentar la
seva superfície agrícola, la qual cosa afavoriria
als que disposen de recursos econòmics, sinó
també a joves que vulguin dedicar-se a l'activitat
agrícola , bé perquè vulguin dedicar-se al
cultiu a títol personal o que vulgui dedicar-se
professionalment”, indica Batalla al respecte. Per a
Acord Ciutadà, “es persegueix la incorporació de
joves agricultors a més del manteniment de les
finques existents que, amb un adequat procés de
formació, incorporen noves tècniques agrícoles

i de gestió això com ajudar-los a fixar canals de
distribució dels productes amb línies específiques
amb els comerços , amb el Mercat de Vinaròs o
amb les cooperatives procurant la rendibilitat de
les explotacions”. Des de l'Ajuntament, assenyala
Batalla, “es poden fer accions” com a co-promotor
del projecte, “la qual cosa vol dir, i s'hauria de
fer, col.laboració institucional, promoció, suport
de medis materials i logístics, així com també
establir des de l'Ajuntament contacte amb agents
col·laboradors”. Cal encara, segons Batalla, anar
més lluny, “creant un programa de formació i tutela
als nous llauradors, establint parcel·les d' iniciació
de titularitat municipal i suport i formació per
tècnics especialistes tant teòricament com pràctica
en la pròpia explotació.

21è tall de carretera per exigir l'alliberament de l'AP-7
Les associacions de
veïns Migjorn de
Vinaròs, Sanadorlí
de Benicarló, el
Front Cívic de
Benicarló, a més
a més d’altres
ciutadans es van
tornar a concentrar
dijous en el lloc
de costum per
protagonitzar
aquest 21 tall
de
carretera
demanant
la
gratuïtat de l'AP-7

Elecció per unanimitat del nou secretari local i secretari d’organització
de la coalició Compromís Vinaròs
L'Assemblea de Compromís a la capital del Maestrat,
que va tindre lloc el passat dia 9 d’abril, a la seu
del col·lectiu, al carrer Carme, num.4. Va escollir
per unanimitat els nous Secretari Local i Secretari
d’Organització.
Secretari Local : Antoni Josep Zaragozà Sorlí.
Secretari Organització: Marcos Jovani Agramunt.

8

El portaveu local, Jordi Navarrete va assegurar que
les línies de treball dels dos nous secretaris que
s’integraran a l’executiva, seran continuació de les
línies que ja portava a terme l’executiva.
Afirmà també que Compromís Vinaròs es presenta
com una proposta que s'acosta a la realitat i que
té tres eixos fonamentals que articulen la iniciativa

política d'aquest projecte. Aplicar el sentit comú
i la política en positiu. Volem estar al costat de les
persones, prioritzant sempre millorar el futur de
Vinaròs i de les seves veïnes i veïns. Guiats pels
principis de solidaritat, igualtat en la pluralitat,
sostenibilitat i foment de la participació democràtica.
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ACTUALITAT

La Generalitat se suma a la reivindicació veïnal per aconseguir la gratuïtat de l'AP-7
Presenten un documental amb experiències reals sobre l'impacte dels accidents de trànsit en la N-340
Redacció

Les associacions de veïns que reivindiquen la
gratuïtat de la autopista AP-7 a les comarques del
nord de Castelló i sud de Tarragona han informat
de la seva reunió amb el Director d'Obres Públiques
de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, a qui
van exposar la problemàtica que afecta a aquest
territori per la N-340. Domingo va ser receptiu a
les reclamacions dels col·lectius veïnals, qui li van
explicar que el Baix Maestrat i els Terres de l’Ebre
no disposen d'alternativa ràpida gratuïta a l'AP-7.
El secretari i portaveu de Migjorn, Sebastián
Fabregat, va assegurar que “la Generalitat
Valenciana s'ha sumat a la campanya de
liberalització de l'AP-7” impulsada des de Vinaròs,
primer municipi on es va signar aquesta moció
i a la qual s'han sumat fins avui una trentena de
municipis valencians. Els veïns van sol·licitar a més
a Domingo que intercedeixi davant el president de
la Generalitat, Ximo Puig, per mantenir una reunió

i exposar-li directament aquesta problemàtica.
Fabregat també va dir que s'ha sol·licitat una reunió
amb la Ministra de Foment, després d'haver-ho fet
ja prèviament amb el president de la Generalitat
de Catalunya i la presidenta del Parlament. Una
reunió en la qual des dels governants catalans es
va apostar per no renovar la concessió, però van
proposar mentrestant bonificar el pas de vehicles
pesats a les comarques catalanes on no hi hagi
alternativa d'autovia gratuïta.
El president de Migjorn, Fernando Llambrich, va
considerar que “això és el ‘timo de la estampeta’,
ja que la bonificació la paga el poble. Volem la
gratuïtat de l'AP-7, no una bonificació”.
Documental
D'altra banda, aquest divendres 15 estava previst
projectar-se a les vuit de la tarda en el Vinalab
el documental Prou!, en el qual testimonis de

diversos col·lectius i persones amb familiars morts
en accident en la N-340 narren l'impacte dels
accidents de trànsit en aquest vial al seu pas per les
comarques del sud de Tarragona. Un documental
dirigit per Lluis Ortega, amb música de Tomás
Simón, en el qual un bomber, un metge, un
periodista, un Mosso d’Esquadra, un transportista
i familiars de víctimes expliquen les seves
experiències sobre els accidents de trànsit en els
quals, d'una forma o una altra, s'han vist implicats.

Membres de les associacions veïnals, entre elles Migjorn,
amb el Director d'Obres Públiques, Carlos Domingo

Les associacions de veïns de la comarca demanaran
llistes obertes a la nova direcció de l'hospital
Entre altres reivindicacions, també sol·liciten disposar d'informació sobre pressupostos
i memòries, que fins ara no han tingut
L'Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs i les
associacions veïnals de Benicarló, Peníscola i
Traiguera és van reunir divendres amb la nova
direcció de l'hospital comarcal de Vinaròs per
reivindicar les seves demandes en matèria
sanitària, confiant que a partir d'ara hi hagi
“una renovació que afecte en positiu a les
nostres poblacions i que siga realment útil”.
Una de les principals demandes dels veïns serà
posar solució a la problemàtica de les llistes

d'espera. “Des de la part del ciutadà hi ha una
cosa que no ha variat, i són les llistes d'espera
interminables. Per això anem a demanar
llistes obertes fixes, i que siguen per sempre.
Creiem que si els usuaris han d'esperar, han
de saber el temps real que queda perquè els
atenguen els especialistes, i no haver de trucar
constantment”, ha assenyalat el secretari de la
Associació de Veïns Migjorn, Sebastià Fabregat.
També sol·licitaran les associacions veïnals

més informació. “Volem que ens presenten
pressupostos i memòries, perquè fins ara mai
ens ho han facilitat. D'aquesta forma, podrem
avaluar amb dades concretes com està la
situació sanitària i avaluar el funcionament
del departament”, assenyalen. Entre altres
reivindicacions, també es proposarà que, quant
als desplaçats, no s'atengui a adults i xiquets en
la mateixa consulta.
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23 de abril, Sant Jordi · Fiesta del Libro
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Laura Albiol, Dama de fiestas de Gentsana 2016

Continuidad en la peluquería de Tere, ahora
a cargo de Arancha

Laura Albiol Méndez sucederá a María Bordes Fibla como Dama de Gentsana
en las próximas Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro.
Este pasado sábado Laura fue presentada por Susana Febrer y Juan Angel
Miralles, como Dama ante sus compañeras de gimnasio y acompañada
además de familiares, amigos y las futuras damas de las fiestas del 2016.

la segunda fiesta de mujeres, con
Vinaròs celebró el pasado domingo fiesta que este año, en su segunda
ida. Una
que
charanga, espectáculo y una com
ia, con casi un centenar de mujeres
inar
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mul
bién
tam
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.
ada
jorn
la
de
participaron y disfrutaron
El domingo dia 10 de
Abril nos desplazamos
con el club Tkd
Atencia a Comarruga
( Tarragona ) para
disfrutar del I
campeonato de
taekwondo de Villa de
Bellvei, donde Alba
Isabel quedo primera
de su categoria
medalla oro. Estamos
orgullosos de ti
“Terremoto “

L'alegria allarga la vida
Lluna vermella,vent porta ella
L'abril fa el pecat i el març es l'acusat
Qui vol ben viure, de molt s`ha de riure
Molts d'anys, molts afanys i molts
desenganys
Desgraciat l'home vell que necessita
consell
Si a trenta anys no saps i a quaranta
no tens, agafa un cabàs i ves a plegar
fems
Bestiar tendre deixeu-lo pasturar
A sants i minyons no els prometes que
no els dons
Tramuntana de primavera pluja al
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Vinaròs viajó a la
s del Centro Aragonés de
Un grupo de excursionista realizar una completa y muy interesante
para
ida, también
Cuenca Minera de Teruel
UCHA. Después de la com puso el punto
visita a las MINAS DE ESC
e
nd se
de Cristal" en Molinos, do
tiva.
disfrutaron de las" Grutas
fes
de
a
nad
y final a una magnífica jor

El mercat municipal ha instalat
noves taules. Els primers divendres
de cada mes podrán ser utilitzades
i disfrutar d'una àmplia varietat de
tapes elaborades amb productes
de la regió

per Julián Zaragozá
darrera
Oroneta primerenca primavera
calorenca
Una cuca no fa estiu ni una flor fa
primavera
No digues hivern passat que sant Jordi
no hage estat
Sant Jordi arribat surt la cuca del forat
Per sant Jordi cala l'Esquer, i si
pesques, bé i si no també
L'ordi per sant Jordi és espigat, per
sant Joan madurat
Bon sol per sant Jordi i per sant Marc
podràs beure vi a raig

¡Feliz aniversario de boda!

16 abril de 2016

SOCIETAT
Representación de “La comunidad” en
el auditorio Pere Mercader de Benicarló

Concentración, abril de 2016, contra la violencia de género, convocada por la asociación ‘Mi mano es tu apoyo’

L'Associació de Veïns Migjorn va fer la seua assemblea anual ordinària

El domingo 24 de abril a las 19.30h, en el Auditorio de
Benicarló, SIRC representara la obra “La Comunidad”.
La obra trata de unos vecinos que se reúnen y
después se encuentran un cadáver. A partir de aquí
empieza una trepidante acción con humor y muchas
sorpresas. SIRC ha trabajado durante dos años y con la
colaboración de Joan Comes, durante tres meses, para
crear este trabajo.
Los componentes de SIRC se han esforzado mucho
para conseguir arrancar la sonrisa del público.
Durante los 45 minutos aproximadamente que
dura la obra deseamos que el público disfrute y nos
acompañe durante esta historia apta para todos los
públicos.
SIRC se reúne todas las semanas dos horas para
disfrutar de la actividad de teatro. Los actores de “La
Comunidad” son doce personas unidas por su afición
al teatro y su voluntad de superarse en el día a día.
Pasarlo bien y en compañía son los objetivos de SIRC.
Las representaciones suponen un esfuerzo personal y
un reto para todos los miembros, que con el aplauso
del público ven el reconocimiento a su trabajo.
“La Comunidad” se ha representado en dos ocasiones
en el Auditorio Ayguals d'Yzco de Vinaròs. La primera
fue un preestreno en el mes de agosto y la segunda
se representó para conmemorar el XV Aniversario del
CRIS de Vinaròs.
Os esperamos. La entrada es gratuita.

LA COMUNIDAD

La brigada municipal ha pintat els bancs de pedra, les bases dels fanals i els testos del Passatge
Doctor Santos i de la Plaça Constitució dins les tasques de manteniment del mobiliari urbà.

Unos vecinos se encuentran un muerto ¿qué
pasará?
Tendrán 45 minutos para averiguarlo.
Una comedia divertida apta para todos los
públicos.

Domingo 24 de abril de 2016 a las 19,30h

Auditorio Pedro Mercader de Benicarló
F qo kpi q"46"f g"cdtkn"f g"4238"c"n
cu"3;
.52j
Entrada
gratuita
Auditorio Pedro Mercader de Benicarló
Entrada gratuita

El passat diumenge, l'Associació Criant en Tribu, va disfrutar del bon temps
primaveral durant el Paiporta que van organitzar a l'ermita.

Des de la Regidoria de Medi Ambient es continua impulsant la campanya
informativa a les escoles per explicar com utilitzar els embuts per al reciclatge d'oli
domèstic. Dilluns passat es va donar una xerrada als alumes de 4art del col·legi
Mare de Déu de la Misericòrdia
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Cocemfe Maestrat dio una charla en la Universidad Jaume I
La asociación de personas con discapacidad
COCEMFE MAESTRAT en su programa de
concienciación en centros educativos, colaboro con
el profesor Martín Flores Saldaña de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Unidad Predepartamental
de Enfermería de la Universidad Jaume I de
Castellón, nuestra colaboración fue el dar una
charla a estudiantes del cuarto curso del Grado de
Enfermería en la docencia de la asignatura IN1133
Autocura y Dependencia, en dicha charla se les
explico a los estudiantes cómo te adaptas a la nueva
vida después de sufrir un accidente de tráfico, y más
cuando sufres una lesión medular donde la persona
pierde los controles de sus esfínteres.
La charla fue impartida por el voluntario de nuestra
asociación y expresidente Manolo Celma el cual
se quedo parapléjico (lesión medular) debido a un
accidente de tráfico, en la charla explico su vivencia
de cómo después del accidente tuvo que aprender
de nuevo a auto-cuidarse y poder controlar sus
esfínteres lo cual no fue nada fácil.
Decir que los estudiantes de enfermería, son una
figura clave en el correcto tratamiento de la vejiga
neurógena en pacientes que pierden su control,
eso está basado en regular los llenados de la
vejiga y asegurar los vaciamientos. En este sentido,
el sondaje intermitente actúa como un reloj,
asegurando que dicho vaciamiento sea periódico y
correcto.

La empresa farmacéutica Coloplast nos facilito
unos videos donde los estudiantes pudieron ver
las pautas de actuación con sondas que las puedes
llevar en el bolsillo como si fuera un bolígrafo.
Así mismo se les explico cómo se adapto a la
nueva vida tras el accidente y como las barreras
existentes en el año que se quedo lesionado
medular (1989) le impedían el poder salir por
Vinaròs sin ayuda de terceras personas, cosa que
actualmente no es así por la accesibilidad que
tiene la ciudad, siendo posiblemente una de las
más accesibles de toda la provincia de Castellón y
de la Comunidad Valenciana.
Los estudiantes del grado de enfermería

estuvieron muy atentos, durante toda la charla
que duro hora y media, a las explicaciones y pases
de los videos de cómo controlar las heces y como
sondarse con sondas lubricas. Los estudiantes
preguntaron muchas dudas que les fueron
surgiendo durante la charla y más cuando vieron
los videos.
Desde Cocemfe Maestrat damos las gracias
al profesor Martín por contar un año más con
nosotros para concienciar a los estudiantes de
enfermería que después trabajaran en Hospitales
o Centros Sanitarios y cuando tengan que atender
a un lesionado medular tendrán un poco más de
conocimiento de cómo tratarlo.

Els alumnes de 2n d'ESO del Vilaplana, de senderisme
pel Parc Natural de la Tinença de Benifassà
Un any més els alumnes de 2n d'ESO de l'IES
José Vilaplana de Vinaròs han pogut gaudir
de dos dies (22 i 23 de març) en plena natura i
practicar senderisme i orientació al Parc Natural
de la Tinença de Benifassà. L'experiència també
els ha valgut per conèixer, in situ, el gran valor
ecològic d'aquesta zona tan propera a Vinaròs
on, afortunadament, l'esforç per la conservació
de la fauna i la flora està donant els seus fruits.
Els alumnes al Salt de Robert

Las bandas de bombos y tambores de la Cofradía del “Cristo de la Paz”
y la Banda de Bombos i Tambors del “Crist dels Mariners” en Sant Mateu

Salvador Quinzá Macip

Dentro del amplio programa de actos que tienen
en nuestra vecina localidad de Sant Mateu, en
celebrar la festividad de su patrona la “Mare de
Déu dels Àngels”, concretamente el pasado viernes
día 8 del presente mes, a las 22 horas, tenía lugar
el “XIX Aplec de Bombos y Tambores”, el cual daba
inicio en la Plaça de Les Monges, y tras dar un
12

recorrido por las estrechas y bellas calles de Sant
Mateu, finalizaba en la Plaza mayor.
Desde nuestra ciudad de Vinaròs se desplazaron
para participar en este “XIX Aplec” las bandas de
Bombos y Tambores de la Cofradía del “Cristo de
la Paz”, los cuales realizaron al finalizar el acto,
una bien interpretada exhibición. También estuvo

representada nuestra ciudad con la Banda de
Bombos i Tambors del “Crist dels Mariners”, ambas
bandas dejaron muy en alto esta afición que
tenemos en nuestra ciudad en lo que respecta a
los “bombos i tambors”.
Vayan desde estas líneas, mis felicitaciones a
ambas bandas, y a la espera del próximo año 2017.
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1327-1374 Uno de los más valientes
capitanes de su tiempo. Prestó ayuda a
Pedro IV. Asignó término municipal a
Benicarló y Vinaròs .

Frey Pere de Thous

En 1157 Ramón Berenguer IV lo dona
a los hospitalarios para cuando fuese
tomado a los moros, esto sucedió hasta
1233 a manos del maestre del hospital
Hugo de Follalquer.

Cervera del Maestre

Tomo posesión en 1233 el maestre en
España de la orden del Hospital, Castellan de Amposta, Hugo de Follarquer
otorgando carta pobla en 1237.
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REGLAS DEL JUEGO: Se juega con las mismas reglas del poker. Se reparten 5 cartas y tras un descarte
se intenta hacer: pareja, doble pareja, trio, full, poker.
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REGLAS DEL JUEGO: Se juega con las mismas reglas del poker. Se reparten 5 cartas y tras un descarte
se intenta hacer: pareja, doble pareja, trio, full, poker.

una. Añadiendo a cada pareja una carta de personaje, se forman 16 trios. Además los personajes se
agrupan en 4 grupos de 4 personajes cada uno (reyes, caballeros, maestres y banderías).
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en la edad media en la reconquista del Maestrazgo y
numeradas del 1 al 12.
La Reconquista del Maestrazgo: Juego de 50 cartas
dividido en 32 cartas que representan las 32 poblaciones
que configuran el Maestrazgo histórico, pertenecientes a
los 7 castillos en que se fragmentaba el territorio. Más
16 cartas que representan a personajes relacionados
con el Maestrazgo en tiempos de reconquista, más dos
comodines, el Papa Luna y San Vicente Ferrer.
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los 7 castillos en que se fragmentaba el territorio. Más
16 cartas que representan a personajes relacionados
con el Maestrazgo en tiempos de reconquista, más dos
comodines, el Papa Luna y San Vicente Ferrer.
El juego contiene 16 parejas de 2 poblaciones cada
SIMBOLOGÍA
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La presentació del llibre per part de
l’autor tindrà lloc el divendres 22
Abril a les 20:00 a la Fundació Caixa
Vinaròs, Carrer Socors 64.
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Jaume Anguera, doctor enginyer de
telecomunicació i Alè Vinarossenc
2011, va treballar a Corea del Sud
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Prepárese para un viaje que le trasladará no
solamente a Corea. Le llevará más allá del país,
le situará en otras épocas y le aportará
visiones para aprender de un mundo
completamente
diferente
al
que
está
acostumbrado.
Vivirá en casas de coreanos, compartirá
experiencias
familiares,
espirituales
y
culturales. No le faltará información económica,
socio-demográfica o histórica y además la
podrá contextualizar y asimilar mientras asiste
a una boda, disfruta de un banquete único o vive
en primera persona cómo lo último en
tecnología, transporte o arquitectura se
desdibuja junto con historias ancestrales,
relatos militares de épocas pasadas y
tradiciones que persisten más allá de la
modernidad.
¡Abróchense los cinturones, nos vamos a Corea!
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Jornada d’estudi del Patrimoni de la Guerra Civil

C
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16 abril de 2016

Redacció
Fotos: E.Fonollosa

La sala d’actes de la Fundació Caixa Vinaròs, situada
a la plaça Cardenal Tarancón, va acollir dissabte,
9 d’abril, la Jornada d’estudi del Patrimoni de la
Guerra Civil espanyola.
En esta jornada van intervindre representants
del Centre d’estudis de l’Hospitalet de l’Infant, el
Centre d’estudis de la Batalla de l’Ebre, l’Associació
Cultural Gregal, el Grup d’estudis de la Batalla de
Llevant, la Fundació Aèria Valenciana i el Centre de
documentació de la Guerra Civil espanyola de la
Fundació Caixa Vinaròs.

Los gozos de la Misericòrdia, en la exposición virtual de la Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional tiene en su exposición
virtual una pieza vinarocense por excelencia,
los gozos de nuestra señora de la Misericordia,
patrona de la localidad. Se trata de una
composición poética en honor de la virgen y de
los santos dividida en coplas, después de cada
una de las cuales se repite un mismo estribillo,
y que sirvieron también como rogativas. Muchas
de ellas se difundieron a través de hojas impresas
con grabados populares. Desde la Asociación
Cultural Amics de Vinaròs, Helena Román ha
insistido en su idea de poder realizar en Vinaròs
“un museo virtual donde podamos tener juntas
todas estas piezas y muchas más, haciendo por
ejemplo un recorrido por nuestra historia”.

13:12
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Carlos Elorduy presenta ‘Lo bueno y lo malo’, su cuarto disco
Redacció

El cantante, compositor y profesor de música
Carlos Elorduy, valenciano afincado en Vinaròs,
presentó el pasado día 8 por la noche en el pub
‘La Lola’ la versión acústica de su cuarto disco, que
lleva por nombre "Lo bueno y lo malo".
Se trata de un disco que muestra cómo cada vez
y de una manera más insistente, el cantautor
busca un sonido fronterizo, de allá donde los
sonidos del sur de los Estados Unidos se mezclan
con la tradición más al norte de México.
Elorduy ha decidido en este nuevo trabajo volver a
la guitarra, voz y armónica. Los temas de ?lo bueno
y lo malo' pueden descargarse de forma gratuita
desde su página web www.carloselorduy.com.
En 2015 el cantautor cumplió 25 años sobre los
escenarios, con tres bandas que coqueteaban con
el rock clásico y el blues y con “Tourist” mostrando
su lado más jazz. A mediados de los noventa
empezó a volcarse en sus propias composiciones

y en su lado más íntimo, explotando hasta hoy
día su faceta de cantautor. Desde hace 15 años
compagina conciertos con su trabajo como
profesor de guitarra y canto.
A mediados del año 2000 editó su primer disco en
solitario, que llevaba por nombre “Piel fina”.
En las navidades del 2004 grabó “Escribiré
canciones” cd del que se venden cerca de 2000
copias, y en 2011 con “Tengo cosas que contarte”
(2011) dio paso a un cambio de sonido, ya que dejó
un poco de lado las guitarras clásicas y se apoyó en
ritmos más folk adornados con guitarras acústicas
y armónicas. Durante el 2012 y alternando con
la promoción de “Tengo cosas que contarte”
emprendió una gira que duró casi todo el año con
Steven Munar, tocando en un buen número de
salas a lo largo de toda la geografía española.
En el 2013 y 2014 defendió en las salas los temas
de “Lo bueno y lo malo”, sin duda su trabajo más

Foto Diana Llopis

personal hasta la fecha, fruto de un minucioso
trabajo que el mismo describe como austero,
directo y sin adornos…
En los veranos de esos 2013 y 2014 compagina sus
conciertos con el dúo de blues Doble Bala, junto a
Rafa Galiano. En esos dos años hacen más de 120
directos.

La Muixeranga de Vinaròs, a Traiguera
El dissabte 2 d'abril, la Muixeranga de Vinaròs va
viatjar a la Vila amb nom d'origen romà "Thiar
Julia" coneguda oficialment com a Traiguera. Allí
vam participar en la XIV Trobada de Balls i Danses
de Traiguera organitzada per les Guitanetes de
Traiguera. En aquesta Trobada compartirem lloc
amb entitats de renom a Vinaròs com el "Centro
Aragonés".
La trobada es va iniciar amb una petita cercavila
des de l'Ajuntament fins al centre cultural. A l'inici
del trajecte férem el castell a l'estil de Peníscola. A
continuació vam desfilar pels diferents carrers del
municipi amb diversos "Passeig de Gegantets". Una
vegada davant del centre cultural vam realitzar la
2a figura del dia, "La Morera" de 3 altures. Una volta
a dins del recinte observarem els diferents balls i
danses tradicionals del municipi de Traiguera, fins
a arribar el nostre torn. Aleshores, començarem
l'actuació amb la figura de "La Marieta", seguit

de "l'Aixecat" de 3 altures, "La Desplegada" de 3,
"La Campana", "El castell" i finalment 2 pinets de
3 simultanis. Hi havia un públic molt nombrós
assistent a l'acte del centre cultural "Pere Labèrnia",
i els somriures de grans i menuts i l'emoció i fervor
que ens van mostrar amb forts aplaudiments ens
van omplir amb molt d'entusiasme i satisfacció
després de fer aquest esforç físic. En acabar la
nostra actuació i finalitzar els balls i danses de cada
grup, van atorgar a la Muixeranga un recordatori
de la nostra presència en la trobada, una enguerra
típica de Traiguera.
En finalitzar l'acte, l'entitat organitzadora va
celebrar un berenar popular al local d'assaig de
la Banda de Música de Traiguera i allí, abans de
marxar, la gent que es trobava molt animada i
realitzarem "mini marietes" per a fer feliços als més
menuts dels grups de danses de Traiguera que ens
asseguraren que de no ser tan lluny de Vinaròs

vindrien a tots als nostres assajos que celebrem
els Divendres a les 20:00 a la pista d’esquaix del
Pavelló Municipal.
De ple ja a la Nacional 232 en direcció a Vinaròs ens
acomiadàvem del que va ser un dia molt especial
i de germanor amb molts amics de la cultura i la
tradició valencianes.

JOVE ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Dissabte 16 d’abril de 2016 a les 20.00 hores

AUDITORI MUNICIPAL “WENCESLAO AIGUALS D’IZCO”
PROGRAMA
Overtura en Sib
G. F. Haendel
Allegro		
Joseph Héctor Fiocco
Concert per a viola, corda i baix continuoGeorg Philipp Telemann-Largo
-Allegro -Andante -Presto
Viola solista: Pau Garriga Santapau
Simfonia en Sol M
T. Albinoni
-Allegro -Adagio -Allegro
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

www.canal56.com

OFERTA DE TRABAJO: ¿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.
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IMPORTANTE:
Si estas interesado/a
envía Curriculum Vitae (CV):

info@temporaltransfer.es

- Captación de clientes.
- Orientación al cliente.

Destaca en el asunto del e-mail:

AGENTE COMERCIAL – Nombre Apellidos
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Banda Juvenil de la Societat Musical La Alianza. Concert XX aniversari

Salvador Quinzá Macip

Efectivamente, fue un 6 de enero de 1.996 cuando
en el “Auditorio Municipal” nos ofrecía su primer
concierto “oficial”. Decimos esto de oficial, porque
realmente unos días antes, y dentro de las “Jornadas
Culturales” del Instituto “José Vilaplana” de nuestra
ciudad, ya realizaron la que fuera su primera
actuación “cara al público”.
Pues concretamente el pasado domingo, día 10 del
presente mes de abril de 2016, celebraron el “Concert
XX aniversari 1996-2016”, bajo el título de “Classic´s
Juve”.
En el mismo, todos los músicos celebraron como una
fiesta de aniversario, y bajo la dirección del también
joven Emilio José Salamanca Sanfont, nos ofrecieron
un repertorio de piezas recogidas durante estos 20
años de su historia, en lo que se refiere a la música
clásica.
En la presentación realizada por un par de músicos
en cada pieza, se hizo un amplio recorrido de
estos 2º años, y se reconoció a las personas que
han destacado a lo largo de los años. También se
destacó el historial del compositor y de la obra. La
última pieza que nos interpretaron, el pasodoble
“Sol Levantino” del maestro Mancisidor, fue el mismo
director Emilio José Salamanca, el cual leyó una
breve historia proporcionada por Pepe Palacios. Lo
bueno del caso, fue que cedió Emilio la dirección al
fundador de “la juve”, José Ramón Renovell Renovell,
en cual estuvo presente en el concierto. Comenzó a
dirigirla y poco antes de finalizar, se retiro a un lado
junto con Emilio José, dejando que la banda acabara
sola su interpretación.
Fue para mi, este el momento más emotivo del
concierto. Finalizado el mismo y puesto todo el
público que lleno el auditorio de pié, hicieron salir
varias veces a saludar al maestro Emilio José, el cual
nos regalo un muy escogido “bis”, con la conocida
pieza “Feliz en tu día”, siendo nuevamente muy
aplaudidos al final. En lo que respecta al programa,
nos ofrecieron de forma espléndida de interpretación
y dirección, piezas de los compositores: Georg
Friedrich Händel, Guiuseppe Verdi, Johannes
Brahms, Gustav Holst, y también de los españoles
Reveriano Soutullo y Juan Vert y finalizaron con un
reconocimiento a D. Tomás Mancisidor de Aquino, el
cual fue en su tiempo director de “La Alianza”.
En resumen, una buena jornada, un buen ambiente,
una buena música, unos buenos músicos, un buen
director y una de esas tardes para no olvidar.
Mis felicitaciones sinceras a TODOS. Y espero que ya
vayáis preparando lo del próximo “25 aniversario”.

Hagamos un poco de historia.

El 6 de enero de 1996, tuve la satisfacción de estar presente en el primer concierto oficial de la
entonces “Banda Juvenil”. Podemos ver el artículo en el nº 1.929 del 13 de enero de 1.996, página
nº 9 y he creído oportuno, con mi escrito y comentarios, volver a recordar este hecho histórico para
nuestra banda:
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Participació, busca-la!

Ciegsa & PP, negocio seguro

Per Hugo Romero Ferrer

Por Begoña López

Aquesta setmana la Regidoria
de Govern Obert i Participació
ha efectuat una crida a totes les
associacions i entitats de Vinaròs
per tal d'actualitzar i ampliar
el registre de les mateixes.
Suposo que a ningú pot estranyar que per a una
Agrupació d'Electors com és Tots i Totes Som
Vinaròs, l'estar en permanent contacte amb les
associacions de veïns o econòmiques, entitats
culturals, esportives o naturalistes i tantes altres
que formen la nostra societat civil, no és només
amb l'objectiu que ens conviden a sopar i fer-nosles.
Volem que el nostre Ajuntament cada vegada
més treballe al costat de les persones que
conformen aquestes associacions. Perquè els que
sabem realment que va bé i que va malament
en determinades àrees de la nostra ciutat som
els ciutadans que les fem servir i ens dediquem
a elles .Gent amb moltíssima experiència en
determinats sectors que podem i creiem que hem
d'ajudar perquè els nostres conciutadans estiguen
contents de viure en Vinaròs. Per suposat que la
Regidoria de Govern Obert porta des del primer
dia treballant per intentar oferir als vinarossencs
els mecanismes perquè aquesta participació siga
senzilla i efectiva.
Sabem que la forma en què estan disposades
les ordenances i lleis amb les quals es regeix un
ajuntament no ajuden precisament a què totes i
cada de les qüestions que afecten els interessos
dels vinarossencs puguen ser decidides
únicament per aquests. Però per Tots i Totes Som
Vinaròs una de les nostres metes durant aquests
quatre anys de mandat és aconseguir que els
ciutadans de la nostra ciutat, els que vivim, la fem
servir, la gaudim i la patim, s'adonen de què es viu
millor en una població conscienciada del seu dret
a governar al costat dels seus governants, que
en una altra on a la majoria li han fet creure que
democràcia és votar cada quatre anys i anar-te'n a
casa teua sense protestar.
Evidentment, una cosa és decidir i l'altra gestionar
el complicat funcionament d'una gran estructura
com és un ajuntament d'una ciutat com Vinaròs.
Per això els ciutadans confiem i deleguem en uns
polítics que, treballant ajudats per uns preparats
tècnics, administren la marxa d'una gran
«empresa» que és la nostra Corporació Municipal.
Però estem segurs que si es pot aconseguir amb la
voluntat política dels nostres regidors i les ganes
i l'ajuda dels vinarossencs, que la participació
ciutadana a l'hora de decidir siga més important
que la decisió presa per un polític al seu despatx.

El Consell, en el año 2000,
bajo un gobierno del Partido
Popular presidido por el
que sería Ministro de Aznar,
Eduardo
Zaplana,
creó
una empresa pública, Ciegsa, para acelerar la
construcción de colegios y solucionar todos los
problemas de los centros educativos en nuestra
Comunidad.
Durante los doce años que Ciegsa gestionó la
construcción de nuevos colegios, acumuló una
deuda de 1.734 millones de euros. Esta empresa,
creada para construir centros educativos,
ha acabado siendo una máquina de generar
sobrecostes; hasta el año 2012 se habían
adjudicado obras por 1.548,7 millones pero
acabaron costando 1.858,5 millones de euros.
A todo esto hay que tener en cuenta que a finales
del 2014, los centros escolares construidos o
reformados por Ciegsa, que fueron 610, costaron
2.039,8 millones de euros en contraposición de
los 1.492,2 millones que se habrían pagado si las
obras las hubiera adjudicado directamente la
Consellería de Infraestructuras.
Estos sobrecostes se generaban a través de
licitar en lotes los colegios, evitando así tener
competencia alguna, o sacar a concurso solo el
proyecto básico, así se daba más margen para
hacer modificados al alza.
¿Qué se obtenía con todo este “procedimiento”?
Unos sobrecostes elevados que daban como
resultado generar mordidas desde el primer
momento de su creación.
Des de junio del presente año, las cosas han
empiezado a cambiar; el Gobierno de la
Generalitat, encabezado por nuestro Secretario
General, Ximo Puig, ha dado un giro importante
a la política educativa y por fin empiezan a
primar los intereses educativos por delante de
las comisiones, sobrecostes y mordidas.
La Conselleria de Educación “recupera” la
autoridad y el control para poder construir
centros educativos directamente, y se dan
cambios en la gestión, pero sobretodo la
educación en nuestra Comunitat cambia
radicalmente; el programa Xarxa Llibres, así
como que el próximo curso en Castellon contará
con 85 aulas más en la escuela pública, són
un gran ejemplo de esta nueva gestión de la
Conselleria de Educación.
Vinaròs ha visto como los cambios de la
política educativa han llegado a sus aulas, con
la tan ansiada construcción del CEIP Jaume
I, la ampliación del IES Vilaplana y la última
noticia sobre la posibilidad de la construcción
de un nuevo colegio de Educació Especial Baix
Maestrat.

Subscriviu-vos a

El Diariet
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Per un finançament just ja!!!.
Coalició Compromís

Per Jordi Navarrete

El dia 12 d'abril es
debat al Congrés
la
proposta
de
Compromís la PNL (Proposició no de llei) per un
#FinançamentJust al País Valencià. Els nostres
quatre diputats portaran aquesta proposta per
a aconseguir un finançament digne per a pagar
les competències de l'estat del benestar que
tenim transferides i continuar amb les polítiques
d'inclusió social i basades en els pilars que per
a nosaltres ha de tenir el nostre país; educació i
sanitat.
El finançament injust que pateix des de sempre el
país i que els diferents governs, tant autonòmics
com estatals, del PP i del PSOE no han sabut
solucionar fa que siguéssem un 12% més pobres
que la mitjana espanyola, però amb l'assumpció
de què paguem com si fóssem un 12% més rics.
La paradoxa rau en el fet que som els únics que
paguem a l'estat central més del que rebem i
estem per baix de la mitjana de renda1.
Mentrestant, patim amb més virulència la crisi.
Tota l'especulació que va fa fer esclatar l'economia
valenciana amb el consentiment explicit dels
nostres governants ens retorna amb les diferents
despeses que hem d'afrontar per tal d'assegurar
el manteniment de l'estat del benestar. Per altra
banda, som el 10,7% de la població de l'Estat i
rebem el 5,17% de les inversions. Aquest dèficit
d'inversions ha generat allò que els experts
consideren un deute històric (diferència entre el
que hauríem d'haver rebut i el que efectivament
vam rebre) de 13.500 milions d'euros des de
2002. La situació és greu i tal com assenyala
el nostre diputat Baldoví “L’actual model de
finançament incompleix el Principi de Suficiència
de les Autonomies, recollit a l’article 158 de la
Constitució, i que recull el dret a les autonomies
a rebre els ingressos suficients per a finançar les
competències transferides per l’Administració
Central. Si no modifiquen este model, molts serveis
essencials com l’educació, la sanitat els serveis
socials, o les polítiques d’habitatge, d’ocupació i
d’infraestructures, estaran en risc”.
Tot plegat, sumat al balafiament i la desídia
dels anteriors governs, fa que l'actual model de
finançament autonòmic haja de ser modificat per
a corregir la greu marginalitat econòmica que viu
el nostre país. Compromís portarà, per primera
vegada al Congrés estatal, aquesta proposta tan
necessària per al nostre estat de benestar.
1
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OPINIÓ
Balanç de la Setmana Santa

Per Anabel Matamoros

Per Maria Dolores Miralles

Les vinarossenques i
vinarossencs tenim un
www.ppvinaros.es
problema molt greu amb
el tripartit, unes persones
que van voler governar a qualsevol preu i que en
estos mesos han demostrat que ni en saben ni
volen aprendre.
La legislatura va començar amb el pacte de les
cavallerisses, nom rimbombant com tot allò que
fa l’esquerra només per aparentar però buit de
contingut perquè l’únic objectiu del pacte era
impedir que la força més votada i elegida pels
vinarossencs governés, i va continuar amb pujades
de sous de l’alcalde i repartiment de dedicacions
amb el seu sou corresponent per aquells regidors
sense altra feina que ser regidor.
I de feina? I de projectes? Res de res. La doble
personalitat dels membres de l’equip de govern
queda demostrada cada cop que fan marxa enrere
en projectes que ells mateixos han anunciat o que
rectifiquen justificant-se amb mentides aquelles
iniciatives que han intentat posar en marxa.
Son un govern que aplica la censura, i ja no és
només que retallen i limiten la llibertat d’expressió
dels partits al Setmanari, ara fins i tot l’Alcalde de
Podemos és qui decidíx l’ordre de les columnes per
agrupar en una pàgina als partits del govern i en
l’altra als de l’oposició quan des de sempre s’havia
respectat l’ordre fixat pels ciutadans amb el seu vot.
Són també el govern de la doble personalitat
identitària. L’Alcalde diu que és valencianista però
no nacionalista al mateix temps que permet que
s’utilitze el terme de Països Catalans en centres
educatius i en entrevistes a la premsa escrita on
sí que li sembla bé ser “un alcalde de Podemos”
defensa la independència de Catalunya. Dirà algun
cop la veritat l’Alcalde?
I mentrestant, i com no tenen projectes ni res
que oferir als vinarossencs, als plenaris el govern
continua insultant als votants del Partit Popular i
aprovant modificacions de reglaments que estaven
consensuats per tots els partits i que ara surten
endavant només amb el vot del tripartit perquè ni
els consensuen ni els milloren, tot al contrari, més
burocràcia, més control municipal i per tant menys
democràcia.
Tot plegat una llàstima. Regidors que enlloc de
treballar pensen només amb el postureo i la foto.
Problemes reals oblidats pel govern municipal.
Promeses incomplides i que no pensen complir mai.
Projectes retardats per la inoperància d’uns regidors
que després de 10 mesos continuen considerant-se
“en pràctiques” i això sí, molt de facebook, moltes
xarxes socials, moltes justificacions i excuses
per a continuar desgovernant Vinaròs. La doble
personalitat mai és bona però en política és fins i
tot perillosa, no per a ells sinó per als vinarossencs.

Finalitzada la Setmana
Santa, cal fer un balanç
d’aquesta i encara que
no coneixem la xifra d’ocupació d’aquests dies,
creiem que ha estat molt positiva, per la gran
afluència de visitants que s’han apropat a la
nostra ciutat.
La bona climatologia que ens acompanyat,
ha fet possible que els turistes haguen pogut
gaudir de les nostres cales, platges i de la nostra
gastronomía. La façana marítima del passeig ha
estat plena de gom a gom, així com els carrers del
casc antic al pas de les processons.
Nosaltres vàrem manifestar públicament , que la
nostra Setmana Santa ens ofereix tres vessants
enllançades entre si, que l’han convertit en un
referent d’entre totes les que es celebren a la vora
de la Mediterrània. Una és la vessant turística,
per la qual cosa els actes programats són un
reclam , perquè no deixen de ser un espectacle
per els visitants que s’apropen a veure-la;
també trobem la vessant cultural, perquè hem
pogut tornar a gaudir de la representació de “La
Passió d’Ulldecona”, (declarada d’Interes Turístic
Nacional), al santuari de l’ermita de la Misericòrdia,
que ha estat, tot un èxit. Van assisstir-hi al voltant
d’unes 2000 persones, cosa que prova que
la ran acceptació d´ aquest gran espectacle a
l’aire lliure ; i no ens podem oblidar de la vessant
religiosa, on conflueixen tradició i fervor popular.
En Vinaròs, a dia d’avui, tenim dos festes “d’Interés
Turísitc Autònomic”; poques ciutats de la
Comunitat Valenciana ho poden dir, i la Setmana
Santa és una d’elles. Hem pogut disfrutar d´un
seguit d’activitats culturals, d’ activitats lúdiques,
que han complementat l’agenda litúrgica i
tradicional. En
definitiva disfrutem d´unes
elebracions religioses, culturals i festives, per la
qual cosa s’han convertit en un reclam turístic per
als que ens visiten any rere any.
Cal potenciar molt més els actes, no podem
retallar, cal sumar i no restar, perquè tots hem de
mirar pel creixement econòmic local mes enllà
dels personalismes partidistes. Malauradament ,
Vinaròs al igual que arreu de tot l’Estat Espanyol,
hem sofrit la crisi económica. Som tots conscients
de la fallida de la construcció, la pesca, les
fàbriques de mobles,… A dia d’avui, els sectors
econòmics que pareix que estan funcionant
són els sector serveis, per això cal potenciar
aquestes esdeveniments, perquè s’han convertir
en motor econòmic, perquè generen treball i
riquesa. Per això, creiem que ha d’haver -hi una
major implicació per part de totes les institucions
públiques.

de Vinaròs
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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

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

Organitza

Doble personalitat

Vinaròs
és turisme
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OPINIÓ
Tripartito, ejemplo de mal gobierno
El Defensor del Pueblo admite a
trámite la queja de ACRA porque
el tripartito se niega a entregar
información pública. El Síndic
de Greuges de la Generalitat
Valenciana admite otra queja de ACRA por el mismo
motivo. Enric Pla y su tripartito siguen empeñados
en desprestigiar a nuestra asociación de todas las
formas posibles y con todos los medios posibles
en una demostración palpable de lo poco que les
gusta la democracia y la diversidad de opiniones.
En las redes sociales los cada vez menos
seguidores y defensores del tripartito lanzan
insultos y ataques contra ACRA porque dice
con claridad aquello que piensan cada vez más
vecinos de Vinaròs y al mismo tiempo que atacan

Antonio L.Rosado

a una asociación democrática y legalmente
constituida se olvidan que ellos incumplen con la
Ley de Transparencia.
El tripartito es un mal gobierno porque solo decide
una persona, el alcalde, mientras que el resto de
concejales gobernantes son un apéndice que
ejecuta las decisiones tomadas por el líder. Y esto
no lo dice ACRA, hablen con cualquier persona
de cualquier entidad, asociación, club o grupo
de personas que hayan logrado ser recibidos por
algún concejal. La respuesta siempre la misma, por
mi parte sí pero he de comentarlo con el alcalde.
Y por ello cuando cualquiera de los once concejales
del tripartito ven en las redes sociales escrito
negro sobre blanco sus meteduras de pata y sus
decisiones arbitrarias como recortar la subvención

a la Semana Santa no les duelen prendas en lanzar
contra nuestra pobre y humilde asociación a toda
su artillería sin otros argumentos que el insulto.
Pobre Enric Pla, con lo fácil que le resultaba
mitinear en las televisiones y lo difícil que le está
resultando gobernar sin un equipo competente
y válido a su lado y tomando decisiones
contradictorias cada semana. Después de subirse
el sueldo nos subió a todos los impuestos;
después de subir el IBI amplió la zona azul;
para que olvidásemos la ampliación de la zona
azul aplicó la censura en el Setmanari Vinaròs;
para que olvidásemos esta censura se cargó el
Vinalab y contrató a una empresa a dedo. Y ahí
sigue, esperando que sus concejales en prácticas
aprendan y puedan volar solos.

Fets que s’han de conèixer
Descriurem els fets que van passar el dijous passat
al passeig de Vinaròs i que van posar en perill la
seguretat ciutadana del nostre poble
No crec que sigue molt adient entrar a valorar
si la feina que estaven fent i fan els manters es
neta o simplement juguen a una batalla de caire
comercial entre ells i els comerços que no entrarem
a valorar aquí.
Primer hem de tenir present que el dia 7-4-2016 era
dijous, dia de mercat a Vinaròs i a l’hora de màxima
assistència al Dijous. Devien ser les 11 i quart quan al
passeig hi havien uns “top manta” , concretament 6
que estaven fent la seva feina, si a lo que estaven fent
se li pot dir feina . Una força, mai tan ben dita“força”, de
12 a 15 Guardia civils , corrent entre la gent, feien que
els “top manta” repleguessen les coses que oferien al

Joan Francesc Sanç Solé

públic , fent córrer als manters que s’amagaven com
podien. Però això no va ser tot . De sobte 4 o 5 cotxes
a tota velocitat, que algún dia pot arribar a la tragèdia
irromperen al mig de la gent . La gent expressava la
seva idea sobre el particular i havien opinions per a
tots els gustos encara que l’opinió majoritària era que
no hi havia dret a exercir la força d’una manera tan
brutal. El mes greu es que un fet que s’hagués pogut
solucionar amb el diàleg de les parts implicades en el
problema ara perjudicava a una part de la ciutadania
de Vinaròs. No creiem que l’acció que era un acte
totalment rutinari ( ni robatori ni acte terrorista que
poguessin justificar l’acció) pugue legitimar aquest
esdeveniment i posar al mateix temps en perill a
tants ciutadans .
Aquesta acció va exasperar encara mes els ànims

ja caldejats per la desproporció de les forces. Això
induí a incitar a la gent, que veien la descomunal
diferència esclafí en exclamacions del signe “ no
hi ha dret “ “això no ho fan als que ens roben milers
de milions “ “ El mateix haurien de fer amb Rita”
etc... Quan un Guardia Civil obrint-se pas entre
la multitud, va clavar-li l’amenaça de que rebria
una multa per opinar sobre el tema a una ciutadana
que es va trobar implicada en un l’afer amb un bebè
de 5 mesos.
Cal que les nostres autoritats democràtiques diguen
alguna cosa sobre el tema. O simplement preguen
cartes en l’assumpte.
Es molta la gent que es pregunta fins quant tindrem
que aguantar aquesta prepotència . Això no ens pot
dur res de bo.

DIA DE LA REPÚBLICA – 2016
Si
normalment
ens
assabentem
dels
esdeveniments que se celebren a Vinaròs, s'haurà
comprovat que des de fa uns anys en el cementeri
es ve celebrant un acte en conmemeració del dia
de la República.
El dit acte reunix a una gran quantitat de gent.
Uns per a celebrar dita dia, altres per a recordar
als companys allí exposats els seus noms, que van
ser assassinats pels motius que ja coneixem.
Altres segons diuen perquè són d'esquerres
i republica'ns. Siga pel motiu que siga el que
esta clar ésquè tots estan allí perquè li unix algo
en comú. I més inclús en la situació de crisi que
estem vivint, inclús tenim més motius en comú.
El dia de la República es ve celebrant després de
la mort de Franco. D'açò ja fa 40 anys.
De l'assassinat dels companys que eixe dia es va a
recordar, també fa 40 anys.

Manuel Villalta

Que podem dir amb llibertat que som d'esquerres
i republica'ns, també fa 40 anys.
La pregunta és. ¿En tot eixe temps no hem pogut
trobar algo en comú que ens unisca a tots.?
Que ens unisca per a aconseguir un govern que
prenga mesures i faça polítiques d'esquerres.
Un govern que es preocupe de les persones que
l'estan passant malament.
Si no som capaços d' aconseguir açò, estem
permetent que els governs de dretes continuen
fent i prenent les mesures que els interessen. Que
les persones que l'estan passant malament, cada
dia ho seguisquen passant malament. Que la
desigualtat entre rics i pobres siga més desigual, i
el ric siga més ric i el pobre més pobre.
Hem de fer tot el que es puga per a millorar
i acabar amb esta situació. I per a això ha
de ser entre tots.Els que són d'esquerres,

republica'ns,progressistes, demòcrates....I els que
manifesten que són diferents i que volen canviar
la vella política. Si no som capaços per a canviar
esta situació s'esta sent participe perquè tot
continue igual.
I a més per a que servix i quin significat té celebrar
el dia de la República si no es pren cap mesura, i el
que eixe dia se celebra i es recorda al dia següent
ja s'ha oblidat.
Perquè servix el manifestar que s'és d' esquerres
i republicà, i quan es té una parcel·la de poder
es prenen i es recolzen mesures i polítiques de
dretes.
De que servix el manifestar que es vol ser diferent
i que es vol canviar la vella política i s'esta actuant
com la vella i rància política de la més dura dreta.
¿És eixa l'única solucció el celebrar una vegada a
l'any.”El dia de la República.”

Totes les imatges de Vinaròs a

www.fotospai.com
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PESCA
ESPORTS
Castanyola

Andrés Albiol

Aguas tranquilas y productivas

Semana con cinco días hábiles para pescar. El estado de la mar resultó bueno en general. Se
pudo faenar bien en todas las modalidades para llevar a lonja gran variedad de pescados y
mariscos. Las valoraciones en subasta fueron dispares.

La pesca de arrastre desembarcó a diario poco llagostí, escamarlá, lluç, moll, miseria, gall, peluda, calamars,
sepió punxa, cargol, rap, móllera, galera, maira, peix de rei, caballa, móllera, pop roquer i blanc, canana y
morralla.
El cerco el miércoles regresaron dos traíñas con pescado azul. Vendieron 200 cajas de boquerón (7 kg/caja),
150 de sardina y 50 de pagell. Y el jueves una llum atrapó 150 de seitó y 50 de sardina. La procedencia era
1 de Vinaròs y una de Mazarrón.
La flota artesanal trasmallera, unas barquitas llevaron sèpia. Otras corvall, sard y sorella. Varias subastaron
palá y escrita. Y un par vendió llagosta, llomàntol y gallineta.
El palangre de costa pilló con anzuelo llobarro, orá, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; Océano y riqueza económica

La protección de las aguas de los mares no sólo es rentable ecológicamente, pues además proporciona
mayores posibilidades de capturas en la pesca, o sea, proteger los océanos es económicamente rentable
en todos los sentidos.
Recientes estudios de universidades de Australia y EE.UU informan, que valorando los bienes y servicios de
los océanos -desde las pesquerías a las protecciones costeras frente a las tormentas- se confirma que es la
7ª economía mundial, al compararla con las 10 primeras. Su valor anual es de 2,5 billones de €.
También destacan que 2/3 partes de esa riqueza dependen de la salud de los ecosistemas marinos.
El colapso de las pesquerías, la desaparición de praderas submarinas, etc., son algunos de los factores que
amenazan a éste motor económico del que depende la vida de millones de personas en todo el mundo.
El océano nunca ha estado tan amenazado. Se pescan demasiados peces, se vierten muchos contaminantes,
el calentamiento de la atmósfera aumenta la temperatura del mar. Y la acidez de los mares puede llegar
hasta un punto, en el que los sistemas naturales de auto-limpieza y regenerativos esenciales dejarán de
funcionar.
Como en toda economía, en todos los océanos no hay que buscar una rentabilidad a corto plazo sin pensar
en el mañana. ‘Como accionistas responsables, no podemos seguir explotando los valiosos activos del
océano sin invertir en su futuro’. Y la mejor inversión de cara a nuestros mares es cuidarlos.

És una de les espècies anomenades japutas.
En basc li diuen xaputa, en castellà castañeta,
palometa del norte, sereno de mar i pez tostón, en
anglès ray’s brean, en alemany Brachsenakrele i en
francès castagnole. El seu nom científic és Taractes
asper.
És el gènere que té el cos mes allargat de la família
dels Brámids. De perfil corporal alt i deprimit.
Cap una mica allargat amb el musell punxegut.
Boca obliqua i protráctil, amb mandíbula inferior
prominent. Dents petites en ambdues mandíbules,
en el paladar i la faringe. En la inferior els canins li
sobresurten. Posseeix 18 branquiespinas en l'1er.
arc branquial. Peduncle cabal estret.
Pell dura. Hi ha 40 escates cicloides en línia lateral.
Composició aletes; D 34/36, A 29/30, P 18/20, V 6
i C 5+17+5.
És de color plom i negre brillant pel dors, amb
reflexos platejats en els flancs i ventre. Aletes pars
groguenques i impars negres. Interior bucal fosc
La seva talla arriba a 80 cm. i pesar 8 Kg.
La seva reproducció a la fi d'estiu en què deixa
les aigües abissals. Després de la freza els ous
són pelágics. Finalment eclosionen i les larves
aviat baixen a profunditat. D'alevins són molt
diferents i de joves el seu cos és molt aspre.
S'alimenta de peixets, cefalòpodes i gambetes.
Migrador, a l'hivern prefereix grans fons allunyats
de costes. Gran nedador d'aigües profundes.
Rar en el Mediterrani, doncs prefereix extenses
zones d'aigües atlàntiques. Viu en cardúmens.
Es pesca a la marrajera en alta mar. De vegades
algun d'aquests vaixells recala en la nostra llotja
amb aquestes diveses clases de castanyoles.
De valor econòmic mitjà. Té molt desaprofitament
quan és desviscerada. Les seves blanques carns en
filets són exquisides a la planxa, etc.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE FEBRER DEL 2016 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
30.095 Kg.
Maira (Mare del lluç)
1.637
Escritas (Rayas)
1.453
Besucs (Besugos)
490
Boga i Xucla (Boga- Picarel)
1.902
Rallat (Bonito)
11
Burros (Gobios)
306
Caballa (Verdel)
367
Veta (Cinta)
421
Congre (Congrio)
366
Gall (Pez de San Pedro)
262
Orá (Dorada)
1.289
Musoles (Escualo, Cazón)
7
Móllera (Faneca)
782
Gallineta (Cabracho)
125
Sorells (Jureles)
6.143
Esparrall (Raspallón )
473
Palá (Lenguados)
669
Sards (Sargos)
341
Lliri (Anjova)
145

Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora, Escorpión)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadiila, Merluza)
Raps (Rapes)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Molls (Salmonetes)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla (Perlita)
Llises (Mújoles, Lisas)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)

80
255
109
516
1.155
606
4.962
3.848
26
10
121
8.405
3.471
13.667
3
2
116
3.283
221
113
2

Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrei)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Corvina (Reig)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol)
Varis (Varios)
Total ..................
CRUSTACIS
Crancs (Cangrejos)

67
110
24
10
6
29
552
718
11
2
28
2
57
7
110
29
20
6
_______
90.037
310

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)

80
122
3.261
328
131
35
_____
4.266

Total
...........................
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
368
Sepió punxa (Choquito picudo)
420
Canana (Pota)
1.712
Sèpia (Jibia)
612
Pop roquer (Pulpo roquero)
1.265
P. blanc (P. Blanco)
2.654
Polpa (Pulpón)
21
P. mesquer (P. almizclado)
293
Cargol punxent (Cañailla)
291
_________
Total
.............................. 7.637
TOTAL
EXTRACCIÓ…...
101.931
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Valoració CME del Dia Mundial de l'Activitat Física 2016 i de la 1ª Jornada d'esport en família
participants.
En conclusió, la valoració del CME
és molt positiva amb prop de 500
participants en totes les activitats
sobrepassant les expectatives
del CME i, sobre tot, una grau de
satisfacció molt alt en quant a la
1ªJornada d'Esport en Família.
Per tant, seguirem treballant de
cada a la 2ª Jornada d'Esport en
Família, del dia 17 de juliol.

El passat diumenge 10 d'abril de
2016 va tindre lloc una nova edició
del DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT
FÍSICA, i com a novetat principal
d'aquest any també la 1ª JORNADA
D'ESPORT EN FAMÍLIA. El fet de fer
l'activitat en diumenge per primer
cop i la inclusió de la jornada en
família, on tant el xiquets i xiquetes
podien fer activitat física amb
el pares o mares, va ser tot un
èxit perquè es van desbordar les
previsions del CME.
Més de 140 xiquets acompanyats
dels seus paren van poder gaudir
de totes les activitats organitzades
pel CME i els clubs esportius locals,
a la zona de la Carpa de l'Atlàntic i el
Pavelló Poliesportiu.
En quant a les activitats dels
centres esportius la participació va
ser bona amb unes 100 persones
que van gaudir de les activitats
ofertades.
Finalment la jornada de celebració
del Dia Mundial de l'Activitat Física
es va tancar de tarde amb uns
unflables esportius gratuïts per a
tots els xiquets, amb més de 250
DIA:
HO RA

Agrair la col·laboració de:
Clubs esportius locals: Club
bàsquet servol, Club d. Futbol sala,
Club handbol, Bamesad, Club tenis
taula, Club esportiu, Club birles,
Club petanca, Club Triatló Jijijaja,
Unió ciclista, Vinaròs EFC, United
CF, Rugbi Club i Club patinatge
artístic.
Entitats
esportives
privades:
GIMNÀS GENTSANA, GIMNÀS
STRONG GYM VINARÒS, GIMNÀS
SYSTEM SPORT, GIMNÀS GYM PRO
FITNESS I PADEL INDOOR VINARÒS
US ESPEREM A LA MARATÓ
POPULAR EL DIA 17 D'ABRIL!

12,00

DIS S ABTE, 16,04,16
LLO C
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

10,00
12,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

BASQUET
BASQUET

INFANTIL MASC.
ALEVÍ MASC.

16,00
18,00

PISTA SINTÈTICA
PISTA SINTÈTICA

FUTBOL SALA

BENJAMÍ
SENIOR

DIA:
HO RA
9 ,3 0 A 1 2 ,0 0

DIS S ABTE, 16,04,16
LLO C
PISTA SINTETICA

DIA:
HO RA
10,00
12,00

DIUM ENG E, 17,04,16
LLO C
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

17,00

9 ,3 0 A 1 1 ,3 0

P AV ELLÓ P O LIES P O RTIU
ES P O RT
CATEG O RIA
FUTBOL SALA
TOTES
FUTBOL SALA
ALEVI

HANDBOL

P IS TA CO L·LEG I S AN S EBAS TIÀ
ES P O RT
CATEG O RIA
FUTBOL SALA
TOTES

ENCO NTRE
MINI OLIMPIADES ESCOLARS CAIXA VINARÒS
CD VINAROS FS A -L'ALCORA FS A
CB GIL COMES VINARÒS – CB PUERTO A
CB GIL COMES VINARÒS – CB LA POBLA
CD VINAROS FS - SAGUNTO
CBM VINARÒS -

ENCO NTRE
MINI OLIMPIADES ESCOLARS CAIXA VINARÒS

P AV ELLÓ P O LIES P O RTIU
ES P O RT
CATEG O RIA
BASQUET
INFANTIL FEM.
BASQUET
CADET FEM.

ENCO NTRE
CB GIL COMES VINARÒS – EB LLIRIA
CB GIL COMES VINARÒS – C.B. BETERA

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR A

CB GIL COMES VINARÒS – CB XIRIVELLA “A”

10,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

CADET MASC.

CB GIL COMES VINARÒS NEGRO – MYWIGO PUÇOL

DIA:

D IS S AB T E , 1 6 ,0 4 ,1 6

HO RA
10,00
11,30
12,30

LLO C
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

E S T AD I
CATEG O RIA
INFANTIL
PREBENJAMI
BENJAMÍ

ENCO NTRE
CF UNITED – ACD BENICENSE
CF UNITED BLANC – ETS VINAROS
CF UNITED D – CF LA SÉNIA BLAU

16,00
16,00
17,00
17,15
18,30

ESTADI 2
ESTADI 1
ESTADI 1
ESTADI 2
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

ALEVÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
PREFERENT

CF UNITED C – ESPORTIU VILA-REAL “E”
CF UNITED C – ESPORTIU VILA-REAL “E”
CF UNITED A – C.D. CASTELLON SAD “A”
CF UNITED A – CD CASTELLON SAD “A”
VINAROS CF – CD CASTELLON, SAD B

DIA:

D IU M E N G E 1 7 ,0 4 ,1 6

HO RA
11,00
17,30

LLO C
ESTADI
ESTADI

DIA:
HO RA
12,00
12,00
13,15

DIS S ABTE, 16,04,16
LLO C
CAMP 1
CAMP 2
CIUTAT ESPORTIVA

CIUTAT ES P O RTIV A
ES P O RT
CATEG O RIA
FUTBOL
BENJAMÍ
FUTBOL
ALEVÍ
FUTBOL
JUVENIL

ENCO NTRE
VINAROS EFC A – CF BENICARLO BF A
VINAROS EFC A – CF BENICARLO BF
VINAROS EFC A – TORRESPORT CF A

15,00
17,15

CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 1

FUTBOL
FUTBOL

VINAROS EFC B – RAFALEFENA
C.E. FORTÍ FEMENÍ – ST JAUME D'ENVEIJA UE

DIA:
HO RA
9,00

DIUM ENG E, 17,04,16
LLO C
CIUTAT ESPORTIVA
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E S T AD I
ES P O RT
FUTBOL
FUTBOL

CATEG O RIA
VETERANS
JUVENIL

JUVENIL
FEMENÍ

CIUTAT ES P O RTIV A
ES P O RT
CATEG O RIA
PARDALS C.
-

ENCO NTRE
AV VINARÒS – AV RAPITENCA
VINAROS CF A – UD VALL DE UXO A

ENCO NTRE
CONCURS PARDALS CANTORS
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

VI Jornada de Lliga de Promeses

El dissabte dia 9 d'abril en la piscina Servol de
Vinaròs es va celebrar la VI Jornada de Lliga de
promeses Benjamí/Alevins amb la participació
dels clubs: C. Aquàtic Castelló, C.N. Benicarló i
C.N. Vinaròs
Els Benjamins van nadar la prova de 200 m estils,
fen uns temps prou bons tot i ser una de les
proves més dures que han de nadar, destacant
les marques de: Andreu Jovani en 2,53,57; Iker
Mas 3,15,41; Daniela Muñoz 3,08 48; Mar Garcia
3,15,41; Natàlia Burriel 3,16,71; Ivonne Martínez
3,16,89 la resta de nadadors són: Izan Rubió, Santi
Matamoros, Joan Chavarria, Hèctor Cervera,
Lluna Bordes, Ainhoa Canalda, Lucia Garcia.
En la prova de relleus de 4X100 m estils masculí,
van fer 6,05,84 quedant els primers de la prova;

en 4X100 m estils femení van quedar primeres i
segones de la prova, en unes marques de 6,21,00
i 7,08,72.
Els Alevins van nadar les proves de 400 m estils i
100 m lliures van ser:Marti Forner, Ian Calvo, Pere
Simó, Ainhoa Garcia, Sílvia Milian Marta Balaguer
i Gemma Balaguer. Els resultats van ser bons
generalment, destacant la mínima nacional de
Carla Bernial en 400 estils en la marca de 5,44,31

i quedan-se prop de fer la de 100 lliures.
Les marques més destacades en 400 estils,
Miquel Segarra 5,18,02; Manel Ramírez 5,29,73
Angels Ferrer 5,56,19; Aura Pérez 5,59,95. En la
prova de relleus 4X100 m papallona masculí van
fer una marca de 5,18,17 i en la prova de 4X100
m papallona femení van fer 5,44,48 quedant els
primers en les dues proves.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs
Este fin de semana volvieron a la
normalidad
las
competiciones.
Nuestros equipos volvieron a competir
después del parón de pascua.
El club también participo en la
actividad organizada por el patronato
de deportes, deporte en familia donde
participaron muchos padre y niños/as
de nuestro club
ALEVIN AMPOSTA
C.B GIL COMES VINARÒS 4 – C.B CANTAIRES 12
ALEVIN FEDERACIÓN
JOVENS ALMASSERA 80 – C.B GIL COMES VINARÒS 46
C.B GIL COMES VINARÒS 43 – C.B SEDAVI 50

ALMASSORA 59 – C.B GIL COMES VINARÒS 47
INFANTIL FEMENINO
NOU BASQUET AZUL 82 – C.B GIL COMES VINARÒS 31
CADETE MASCULINO 1º AÑO
C.B BETERA 37 – C.B GIL COMES VINAROS 52
C.B GIL COMES VINARÒS NEGRO 54 vs. 60 RIBA-ROJA
CAMP DE TURIA
CADETE 2º AÑO
C.B GIL COMES VINARÒS 65 – AMICS CASTELLÓ 50
C.B GIL COMES VINARÒS 40 – C.B ALDAIA 20
JUNIOR MASCULINO
C.B ALDAIA 54 – C.B GIL COMES VINAROS 43
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINAROS 72 – C.B SEGORBE 52
SENIOR PREFERENTE
N.B TORRENT 70 – C.B GIL COMES VINAROS 97

INFANTIL MASCULINO

Triatló

Triatló Trilimit 2016

Diumenge dia 10 d'abril es va disputar en la localitat de Deltebre el triatló TRILIMIT 2016.
En una participació que superava àmpliament el centenar de triatletes assistents, el nostre
representant per a disputar la competició va ser un dels joves del Club, Alex Barreda.
Alex, va aconseguir la 27 possició en categoria Absoluta masculina i un temps de 2h35' al
finalitzar, un temps molt bò i que demostra l'evolució del nostre jove triatleta.
Des d'aqui donar-li tots els nostres ànims i suport per a que continue millorant i disfrutant
com ho fa.
ENHORABONA ALEX!

MARATÓ POPULAR. Domingo 17 de abril a las 10’30 horas
Dispositivo Policía Local Vinaròs
Con motivo de la celebración del maratón popular
que se celebrará el próximo día 17 de abril, por
parte de la Policía Local de Vinaròs se dispondrá de
un dispositivo policial de un total de 12 agentes,
con el fin de velar por la seguridad de todos los
participantes en el evento.
El acto deportivo tendrá su salida a las 10’30 horas
desde la calle San Cristóbal y su desarrollo será el
indicado en el plano adjunto, finalizando la prueba
en el Paseo Fora Forat. Por parte de la Policía
Local se cortarán los accesos a las calles por las
que discurra la prueba a medida que ésta se vaya
desarrollando, procediendo al corte de la calle San
Cristóbal donde da inicio la prueba, a partir de las
10’15 horas por la aglomeración de corredores.

Asimismo, se aconseja como itinerario para acudir
al hospital comarcal, el acceso por el polígono
Carrefour al discurrir la prueba en la Avda. Gil de
Atrocillo por el vial de circulación dirección Sur,
no obstante, en caso de urgencia, por parte de
la Policía Local y de los voluntarios del CME se
facilitaría el acceso al centro hospitalario con total
seguridad.
Por parte de la Policía Local se indica a los
conductores de deben respetar las señales que
les vayan indicando los agentes y voluntarios
del CME, ya que los cortes serán puntuales,
debiéndose garantizar entre todos la seguridad de
los corredores.

POLICÍA LOCAL, TELÉFONO DE URGENCIAS: 964 82 66 77
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Taekwondo

Fin de semana intenso de Taekwondo
El sábado Patricia Villarroya,
Alba Atencia y Eric Atencia,
convocados en el CAR
de Sant Cugat, para
entrenar con la seleccion
Catalana. El domingo,
9
competidores
nos
representaron en el 1°
Trofeo Villa de Bellvei,

organizado
por
Tkd
My Ju Cunit y La Lira
Vendrellenca. Gran finde,
cargado de muy buenos
momentos. ° Trofeo de
Taekwondo Villa de Bellvei.
Oro para Eric Atencia Sales
y para Alba Isabel Gasulla
Moreno.

Rafa Marcos

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

1
1
3
0
3
2
1
6
3

Bronce para Agusti Serna,
Adrià Rovira y Berta
Agustin.
Tambien compitieron en
exhibicion, Axel Muñoz,
Itziar Sanchidrian, Ainara
Ribera y Edgar Perez.
Enhorabuena a todos, sois
fantásticos!!!!!

LA JORNADA

Jornada 28
San Pedro
Alcora
Club La Vall
Almassora
VINARÒS
Burriana
Benicasím
Albuixech
Cullera

2
1
4
2
0
0
0
5
1

Jornada 29
Almassora
Cullera
VINARÒS
San Pedro
Benicasím
Alcora
Club La Vall
Albuixech
Burriana

FUtbol. Categoría Regional Preferente
Andrus Albiol

Puçol; Arnau, Caballer, Lafuente, Unais,
Lozano (Pedro 71’) Rubén, Durá (Guillem
76’) Sergio, Pérez Bogdan 76’) Darío y Óscar
López.
Vinaròs; Peñarroja, Alejandro, Dolz, Wil, Adell,
Fone, José, Aleix, Figueroa (Javier 35’) César y
Querol.
Goles; 1-0 m. 46 Dario, 0-2 m. 61 Pérez, 3-0
m.69 Lozano.
Arbitró, Sergió Alberola Elena. Ayudado por
Preslav Romeav Barbov y Jorge Ruiz Garrigues.
Mostró cartulina amarilla al jugador local
Lozano 51’. Y al visitante Javier 43’.
Campo de hierba artificial: José Claramunt.

17/04/2016
Alqueries
Onda
Castellón "B"
Segorbe
Alcalà
Benicarló
Museros
Vall d'Uixó
Puzol

3 0

UD Puçol

Vinaròs, C.F.

A priori, los puzolanos, a diez puntos de las
posiciones de descenso en la clasificación, a
buen seguro necesitaban puntuar para alejarse
cómodamente a una zona mas tranquila, por
lo que comenzaron el partido presionando al
conjunto vinarocense, que desde un principio
plantó cara con illusion y lograba capear el
temporal adversario. Bien es verdad, que los
dueños del terreno juego tuvieron varias ocasiones
para marcar, pero las pocas facilidades que daban
nuestros medios y defensas, les dificultaba el
remate límpio, y luego el meta albiazul estaba
acertado anticipándose en un par de internadas
locales y deteniendo otros sendos chuts rivales
desde fuera del área. Así con un empate a cero
en todo lo alto, los contendientes se fueron a las
casetas para el descanso.

En el segundo tiempo, tal vez de pardillos y sin
haber tomado aún bien nuestros jugadores
las posiciones en el campo, la suerte nos dió la
espalda, y sólo reanudarse el match, al momento
en una rápida profundización por banda derecha,
el pase de la muerte lo remató irremisiblemente
con el pie y por bajo su delantero centro al fondo
de la red. No obstante, los chavales vinarocenses
se sintieron espoleados por el tanto encajado y se
fueron arriba para intentar igualar la contienda,
pero como siempre, en un ataque lagostinero
anularon un golazo a nuestro ariete por orsai,
que solo vió el linier. Y aquí terminaron nuestras
ilusiones y se bajó moralmente, a lo que los
caseros se aprovecharon para crear más ocasiones
peligrosas y ahora mas tranquilos con todo a favor
materializarlas con dos dianas mas.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

EL CLUB D'ESCACS RUY LÓPEZ DE VINARÒS, TERCER CLASIFICADO EN CATEGORÍA PREFERENTE DE LA LLIGA CATALANA D'ESCACS
El pasado dos de abril finalizaron las competiciones
oficiales de la lliga catalana d'escacs donde cabe
destacar el excelente campeonato el realizado
por el CE Ruy López de Vinaròs, donde estuvo
cerca de alcanzar el ascenso a la segunda división
autonómica.
En la última ronda, se impusieron a domicilio
cómodamente a la Unió D' Escacs Cambrils por
7 a 3. Los de Cambrils acudieron con un equipo
algo mermado, faltando sus primeras espadas,
y eso hizo algo más fácil la tarea al Vinaròs. En
ésta última ronda victorias de Carlos Albert
Magro, Juan Salvador Jardi Talarn, Ramiro Trujillo,
Carlos Arturo Oñate Mesa y Mederic Ochovo
Gaubert, empates de Yeye, Ramon Segura
22

Lara, Stephan Oomen y Carlos Trujillo y finalmente
derrota de José Figueredo. Hay que destacar la
actuación de Mederic Ochovo Gaubert quien
estrenó su reciente título como Campeón sub16
de Tarragona, con una solvente victoria. Sin duda,
uno de los jugadores con mayor proyección de la
escuadra vinarocense.
A nivel general podemos decir que la actuación
del equipo ha sido más que notable. Se trata de
una categoría difícil, y algunos factores externos
como la nevada en Santa Coloma que les impidió
disputar el encuentro, perjudicaron seriamente
sus opciones de clasificación. Hay que agradecer
a todos los jugadores su gran compromiso y
responsabilidad para jugar y participar ronda a

ronda, todos los domingos. También reconocer
a los más jóvenes, Pau Morales Polo, Diego Zafra,
y Mederic Ochovo Gaubert su compromiso y
disponibilidad para jugar tanto en el segundo
equipo, como en el primero cuando fue necesario.
Para la próxima temporada más y mejor.
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TENIS. Club de Tenis La Closa

Joanna Miralles y Mar Vidal, auténticas protagonistas
de la segunda etapa del CatVal 2016
Nueve han sido en esta ocasión los
títulos logrados por los alumnos
de Vicente Mayola, director del
C.T. CLOSA de Vinaròs.
Pero las grandes protagonistas
de esta etapa sin lugar a dudas
tienen nombre propio: Joanna
Miralles y Mar Vidal, que han
logrado la difícil proeza de
disputar las finales Infantil y
Cadete respectivamente, si a ello
añadimos que en esta ocasión
se han dado cita las mejores
raquetas de ambas provincias,
Tarragona y Castellón, todavía
da más valor al resultado de
estas jóvenes y prometedoras

jugadoras. Los resultados más
prometedores hasta alcanzar la
final cadete, son las victorias en
semifinales de Mar Vidal sobre la
número dos del cuadro Iratxe
Serrat en el TIE-BREAK de la
tercera manga, y la victoria
de Joanna Miralles frente a la
número uno del cuadro Claudia
Sorní, también en el súper de la
tercera manga.
Las finales se disputaron las
dos el mismo domingo, donde
Joanna se impuso en ambas,
la primera en el súper TIEBREAK y la segunda en dos
mangas .Nuestra más cordial

enhorabuena para ambas.
En
categoría
benjamín
femenino, Berta Miralles e Inés
Fuster, repitieron final, con
victoria para Berta en un bonito
encuentro muy igualado.
En repesca subcampeonato
para Carmen Chaler, la más
peque del circuito, que sigue
los pasos de sus compañeras
de club. En cadete título de
campeona para Ainhoa Marcos y
campeonato para Álvaro Fuster,
que desarrollaron un tenis de
altísimo nivel.
Nuestra más cordial felicitación
para todos ellos.

TENIS. Club de Tenis Vinaròs

III Prova del Pàdel Kids

Gran jornada per als xiquets de l’ escola de pàdel
“Grip Gestión Deportiva – Club de Tenis Vinaròs”,on
els jugadors i els seus pares, es van desplaçar fins
al club de Tenis Tortosa PER disputar la III Prova del
Pàdel Kids.
La jornada va començar de bon matí en la categoria
d’ alevins, on David Zapata i el seu company Josep
Jovani, jugador del Pàdel Colors Tortosa, van
guanyar 6-2 el primer partit, 6-1 el segon i 6-0 el
tercer, classificant-se així, per a les seves primeres
semifinals. Aquestes les van jugar contra dos
jugadors del Pàdel Colors de Tortosa, on semblava
que més d’una semifinal es jugues una final. El nostre
jugador i la seva parella, van haver de remuntar un
partit que se’ ls va ficar en contra des d’ un principi,
on perdien 2-4, però el van acabar guanyant per
6 jocs a 5. Ja en la final, es va començar a notar l’
esgotament físic i mental per a David i Josep i van
ser guanyats per 2-6.
En la categoria de benjamí, els jugadors Cristian

Espuny i Miguel Roca, se’ls va notar que venien
en moltes ganes en demostrar que són una de les
parelles preferides per guanyar la competició. El
primer partit el van guanyar per 6-1, el segon 6-3,
el tercer 6-0 i el quart 6-0, arribant a la seva primera
final i jugant-la contra els actuals campions Victor
i Jordi, del Pàdel Colors Tortosa, els quals porten
guanyades totes les proves disputades del torneig.
A la final, es notava la intensitat i rivalitat entre les
dos parelles, deixant-se l’ ànima en cada punt. El
partit va estar de cara pels nostres jugadors, que
guanyaven 5-2; els va costar molt tancar-lo, però
finalment, i fent sofrir a tots els espectadors, ho van
aconseguir per la mínima, 6-5.
El pròxim torneig es disputarà el 14 de maig a les
instal·lacions de Jhonny Montañes, de Sant Carles de
la Ràpita, on els nostres jugadors esperen, almenys,
igualar els resultats d’ aquest cap de setmana.
Des del club, felicitem una vegada més a tots els
nostres jugadors, on ja es va notant tot el seu sacrifici

i entrega en cada entrenament. “Tot treball té els
seus fruits i ells saben treballar-los i s’ ho mereixen”
Per últim, recordar que aquest diumenge farem el
dinar de clausura dels equips masculí (A i B) i femení,
on passarem el matí jugant a pàdel en un torneig
americà i l’ acabarem amb un dinar al Restaurant del
Club, on també tindrem l’ actuació de la jugadora i
artista Mari Chacón. Tractarem de passar-ho el millor
possible, per tal d’ acomiadar aquesta temporada
emocionant dels equips, on tots han fet un gran
paper. Fins la temporada vinent!

Ironmans

Ironmans Vinaròs S-13 disputa su segunda jornada de Liga
Arrancaba el sábado Ironmans S-13, partido en lo
alto de la clasificación con Ironmans 1º y Rookies
2º, aún siendo segundos en la clasificación,
Rookies se presentaba como un rival muy
complicado por la experiencia de sus jugadores,
condición física y edad, siendo el equipo de
Ironmans más joven ya que la mayoría de sus
jugadores son-11, pero el encuentro fue digno
de dos grandes equipos. Al inicio los ataques no
encontraban los huecos y las defensas estaban
muy concentradas, después de un intercambio de
drives por ambos equipos, Rookies se adelantó en
el marcador con jugadas muy vistosas. Ironmans
dirigido por Victor Casajuana no bajaba los brazos
y mediante un gran pase de Ivan Domenech
que encontró a David Monteiro en la zona de
Anotación, hizo subir el primer touchdown al
marcador. Un 6-13 a favor de Rookies a la media
parte, dejaba el partido completamente abierto.
Al inicio de la segunda parte, la defensa dirigida
por Alejandro Messeguer realizó una gran
intercepción efectuada por Gerard Plomer que

daba alas al ataque de Ironmans, posteriormente
una gran carrera de Sebastián Casajuana hizo
subir el segundo touchdown siendo el punto
extra completado por Jose Abel Serret a pase de
Ivan Domenech dejando un marcador de 13-13 y
todo por decidir. Fue entonces cuando Rookies
sacó su mejor juego y aprovechando varios
huecos defensivos se adelantó en el marcador
en dos ocasiones dejando un marcador final
de 13-26. Partido vibrante dejando constancia
que Ironmans S-13 es un equipo que quiere
luchar por las primeras posiciones en la tabla.
Posteriormente se enfrentaban Ironmans con
Celtas (3º en la clasificación). Los jugadores de
Ironmans tocados anímicamente no supieron
encontrar su juego contra unos Celtas cuyo
jugador nº 88 cargó el peso de todo el equipo
anotando 4 touchdonws de los 5 en total y
llegando a todas las jugadas de ataque de
Ironmans, sumado a que Ironmans no terminaba
de asentar su juego, las anotaciones de Jose
Abel Serret con un Touchdown más extrapoint

y Sebastián Casasjuana con otro Touchdown no
fueron suficientes para alcanzar la brecha de 31
puntos en contra, dejando un marcador final 1331 a favor de Celtas.
Estos dos resultados desplazan al equipo de
Ironmans Vinaròs a la cuarta posición, pero con
opciones para poder luchar por las primeras
posiciones ya que todavía no se ha llegado al
ecuador de la competición.
La próxima jornada se medirán las fuerzas contra
Dracs e Imperials, esperemos que los jugadores
23
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Cartelera
C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''ALTAMIRA''

EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

''EL DESCUBRIMIENTO QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS Y LAS DEL MUNDO ''

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:15
Día:16
Día:17
Día:18
Día:19

Día,l’espectador dilluns

22:15:h
19:00:h - 23:00:h
19:00:h - 21:00:h
21:00:h
19:15:h

5€
4€,

no s'apliquen els díes festius

Classificació: + de 12 anys

VIVE ETERNAMENTE .CAZA ETERNAMENTE
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:15
Día:16
Día:17
Día:18

20:00:h
17:00:h - 21:00:h
17:00:h
19:00:h

5€
Día,l’espectador dilluns

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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Fira del Llibre
Dissabte 23 d’abril
AGORA del Passeig Colom

I

NTE
II

Vinaròs 2016

RCANVI SOL
I DA
RI

Col.labora amb Càritas !
Portan’s un Pack de Llet ó 2 botelles d’Oli
i t’ho canviem per 5 llibres
Regidoria de Cultura

VINARÒS

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATO
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Telèfon 1 / Teléfono 1

DADES DELS EXEMPLARS SOL·LICITATS / DAT
Autor i títol 1 / Autor y título 1

Autor i títol 2 / Autor y título 2

Dia i horari d'entrega / Día y horario de entrega

 Dimarts / Martes

 Dijous / Juev

DADES DELS EXEMPLARS A TORNAR / DATOS
Autor i títol 1 / Autor y título 1
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Autor i títol 2 / Autor y título 2

Dia i horari de recollida / Día y horario de recogida
Dimarts / Martes

Dijous / Jueves

16 abril de 2016

activitats culturals

Dissabte 16 d'abril
AUDITORI MUNICIPAL
20 h CONCERT de la Jove Orquestra de
la Societat Musical La Alianza
Organitza: Regidoria de cultura i
Societat Musical La Alianza
Dijous 21 d'abril
AUDITORI MUNICIPAL
18.30 h. CONTACONTES «Contes a les
butxaques» adreçat a xiquets/tes de 4
a 11 anys. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria d'Educació
AUDITORI CARLES SANTOS
JORNADES DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA
20 h. CONFERÈNCIA a càrrec d'Edelmir
Galdon (Universitat de València)
«La república partida:l'ofensiva pel
Maestrat»
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
Divendres 22 d'abril
AUDITORI MUNICIPAL
22.30 h. TEATRE PROFESSIONAL PER
ADULTS, amb l'obra «LA CARTA» de
Malatesta Teatre.
Entrada 5 €. Venda anticipada a
l'Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura
Dissabte 23 d'abril
XV FIRA DEL LLIBRE VINARÒS
Pèrgola del passeig Colom
Diumenge 24 d'abril
AUDITORI MUNICIPAL
19 h. CONCERT de la Filharmònica de
Cambra de Colònia.
Venda d'entrades als Diaris i un hora
abans en taquilla a l'auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 28 d'abril
BIBLIOTECA MUNICIPAL
JORNADES DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA
19 h. CONFERÈNCIA «Vinaròs i els
papers de Salamanca» a càrrec de
Jordi Romeu Llorach. Professor
d'història.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs i
Col·labora Amics de Vinaròs.
Divendres 29 d'abril
AUDITORI MUNICIPAL
18.30 h. Celebració Dia Internacional
de la Dansa a càrrec de l'Acadèmia de
Marta Martínez.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
JORNADES DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA
19 H. CONFERÈNCIA «Robatori,
expoli i crema del patrimoni artístic
i documental a Vinaròs. 1936-1938»
a càrrec d'Helena Roman i Sergio
Urzainqui
Organitza: Ajuntament de Vinaròs,
Col·labora Amics de Vinaròs
Dissabte 30 d'abril
JORNADES DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA
11 h. VISITA guiada «Llocs emblemàtics
de la guerra civil a Vinaròs» a
càrrec de Toni Arnau del Centre de
Documentació de la Guerra Civil
Espanyola de Fundació Caixa Vinaròs.
Concentració: Plaça de l'Ajuntament
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs
AUDITORI MUNICIPAL
20 h. CONCERT de la Banda simfònica
d ella Societat Musical La Alianza
Organitza: Regidoria de Cultura
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BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
“ESCOLA MUNICIPAL D'ART DE VINARÒS 2016”
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
28 (mesures, tècnica i un número
l'obra

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.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder accedir al transport
públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el
dia 6 de maig de 2016
Requisits: Estar empadronat a Vinaròs. Tindre 65 anys complits Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

ANUNCI LICITACIÓ

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).

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).
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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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ANIVERSARIS

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

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

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. País Valencià, 15
16
MARTÍNEZ
Abril
17

Abril

FERRER

18

Abril

ROCA

19

Abril

GUIMERÀ

20

Abril

ADELL

21

Abril

SANZ

22

Abril

VALLS

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

DIA 22 D’ABRIL CELEBREM
SANT JORDI A CAIXA VINARÒS

Ingressant 100 €
un d’aquests llibres és teu
“Historia de les Camaraes”
Salvador Quinzá Macip

“Breve historia política de la Grecia Clásica”
Pedro Barceló
David Hernández de la Fuente

I si ingresses el doble,
et regalem el llibre i la rosa
* fins a fi d’existències

