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La Marató Popular
Més de 4.300 persones participen en una gran jornada d’esport popular

Obre la plaça del convent de Sant Francesc
Vinaròs, inclòs en el programa europeu Erasmus+

El taller d’ocupació adequa una nova àrea verda
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.
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El passat dilluns es va instal·lar 
a la façana de l'Ajuntament de 
Vinaròs, la primera caixa refugi per 
a ratpenats, dins del pla de lluita 
biològica contra el mosquit tigre i 
altres plagues que acaba de posar 
en marxa la Regidoria d'Agricultura 
i Medi Ambient. 
Jordi Moliner, responsable de l'àrea, 
ha explicat que "amb aquest acte 
simbòlic es vol donar per inaugurat 
el projecte, que en els pròxims 
mesos pretén involucrar la població, 
a través de tallers on s'ensenyarà a 
muntar aquestes caixes i a instal·lar-

les en diferents llocs públics o 
privats de la localitat". 
Des de la Regidoria d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, també present, 
ha indicat que la seua regidoria 
està donant total suport a aquesta 
iniciativa, posant tots els mitjans 
operatius necessaris, com un camió 
grua i el personal de brigada, per 
fabricar i facilitar la col·locació 
d'aquestes cases niu. 
Finalment, Deborah Fandos, 
representant de “APNAL - 
Ecologistes en Acció” , l'organització 
que coordina la campanya, ha 

comentat que aquesta “és una forma 
de control biològic que, a més de no 
ser perjudicial per al medi ambient, 
resulta molt econòmica”. 
En aquest sentit, ha explicat que un 
sol ratpenat menja de mitjana uns 
6 quilos de mosquits a l'any, o el 
que és el mateix, 35.000 d'aquests 
insectes. A més, ha mostrat diferents 
caixes niu que s'instal·laran per 
protegir diversos tipus d'ocells i 
mussols, com per exemple en el 
Centre de Dia, on hi haurà una 
específicament dissenyada per a 
les òlibes.

Vinaròs instal·la caixes refugi d’aus i ratpenats 
per combatre diverses plagues
Aquesta iniciativa forma part d'un projecte que, amb la col·laboració de “APNAL - Ecologistes en Acció”, 
busca impulsar la lluita biològica al municipi contra el mosquit tigre i altres plagues.

A Vinaròs ja s'han col·locat les caixes al paratge natural de Soterranyes baixes i el cementiri,  al centre de dia municipal, en parcs urbans, 
horts solidaris i Soterranyes baixes i la façana de l’Ajuntament 

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i l'alcaldessa de Benicarló, 
Xaro Miralles, van participar el passat13 d'abril a la Jornada 
d'Intercanvi d'Experiències "El finançament europeu com 
a motor de transformació estratègica de les ciutats cap 
a la sostenibilitat", organitzada a València per INNDEA 
(Associació Valenciana de Ciutats Innovadores).
L’ Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible 
Integrat (EDUSI) de Benicarló - Vinaròs, ha estat un dels sis 
projectes seleccionats per ser exposats (dels 28 presentats 
al País Valencià) en una Jornada  en la qual  també han 
participat representants del Ministeri d’Hisenda, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de nombrosos 
ajuntaments. Els altres projectes exposats han estat el de 
València, Alcoi, Ontinyent, Alfàs del Pi i Vila-real.
En la presentació s'ha destacat el procés 
d’elaboració  de  l'Estratègia, la importància de la 
participació i la necessitat de caminar cap a polítiques 
urbanes d'eficiència energètica, integració social i noves 
possibilitats de desenvolupament econòmic sostenible.
Enric Pla remarcà "la  col·laboració  entre dos municipis 
capaços d’elaborar  una estratègia  comú,  però 
que permetrà concretar les accions adaptades a 
les  necessitats  de  cadascun  d'ells". Ha destacat també 
les oportunitats que obriria l'obtenció de fons europeus 
"per impulsar inversions que milloraran  la innovació, la 
sostenibilitat i, esperem, l'impuls econòmic de la nostra 

ciutat i de la nostra comarca". 
El projecte conjunt Benicarló - Vinaròs, l'únic dels exposats 
que ha estat presentat per dues ciutats, mostra que el camí 
és la col·laboració supramunicipal i la complementarietat 
per tal d’impulsar, de forma conjunta, les nostres 
comarques.

Vinaròs i Benicarló presenten a València la seva estratègia 
conjunta de desenvolupament urbà sostenible 
L’EDUSI plantejada per Vinaròs i Benicarló ha sigut un dels sis projectes seleccionats a la Comunitat 
Valenciana per ser exposats i aposta per la col·laboració supramunicipal. 
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¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada

También:
Educación nutricional,
Nutrición deportiva, Diabetes,
Colesterol, Ácido úrico,
Embarazo, Lactancia
Menopausia, Alergia e Intolerancias

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.comAsesoría

de nutrición
y dietética

Les obres de remodelació de l'antiga parada de 
taxis, en la confluència entre els carrers del Pont i 
Mare de Déu conclouran en un mes i permetran 
disfrutar d’un nova placeta pública. Aquesta 
actuació, que realitza l'empresa Becsa amb el 
suport de la brigada municipal, es va iniciar el 
passat 1 d'abril i té un pressupost de 60.000€.
El regidor d'Obres i Serveis, el socialista Guillem 
Alsina i l'encarregat de la brigada municipal que 
supervisa l'obra, Juanjo Gilabert, van explicar 
que els serveis tècnics van realitzar prèviament 
un estudi per reorganitzar l'espai urbà d'aquesta 
zona, amb preferència per als vianants, ja que ara 
es gaudirà d'una major superfície de vorera per 

passejar. També es renovaran, per al veïnat, tots 
els serveis municipals, com les canonades d'aigua 
potable i d'aigües residuals, amb un augment de la 
secció de les canonades, a més d'una substancial 
millora de l'enllumenat públic dels dos carrers. A 
més, està prevista la plantació d'arbres. 
Amb la reorganització urbana de l'espai d'ambdós 
carrers s'eliminarà un dels dos ceda al paso que hi 
havia junts, concretament el que estava en direcció 
a la plaça Tres Reis. 
Gilabert va explicar que l'eliminació d'aquesta part 
de vial farà guanyar en espai per als vianants i els 
conductors no ho notaran, doncs podran dirigir-
se igualment a les dos direccions en mantenir-se 

l'altre ceda el paso que tenia el carrer. Això farà que 
el vianant guanyi en comoditat, com va explicar 
Gilabert, ja que en aquesta zona es realitzarà una 
petita plaça on s'instal·laran bancs i arbrat.

Les obres del carrer del Pont permetran obrir una nova placeta pública

Vinaròs és una de les cinc ciutats espanyoles que 
forma part del Projecte ‘Path to a job’, inclòs al 
Programa Europeu Erasmus+Youth. El projecte, 
com va explicar el regidor de Govern Obert, 
Hugo Romero, durant la seua presentación el 
passat dimarts al Vinalab, consisteix a promoure 
la inclusió i ocupació dels joves entre 17 i 24 
anys amb dificultats a través d'una intervenció 
social integral en el seu procés de cerca de 
treball, i té com a socis la Fundació ADSIS 
com a entitat coordinadora, l'Ajuntament de 
Vinaròs, la Fondazione Mondo Digitale (Roma) 
i Friday People (Canterbury, Regne Unit).   
‘Path to a job’ està finançat amb fons europeus i 
a través d'ell es coneixeran i es compartiran les 
millors pràctiques europees en inserció laboral 
de joves en risc d'exclusió social. D'aquesta 
forma, s'abordarà la problemàtica dels joves 
en desavantatge en el seu accés a l'ocupació 
generant bones pràctiques entre les diferents 
entitats que formen l'equip de treball a nivell 

internacional. També es compartiran experiències 
i inquietuds que ajudin i donen suport als 
joves en l'accés a la formació i l'ocupació. 
Per a això s'està desenvolupant una pàgina web 
en la qual està recollida una base de dades amb 
totes les bones pràctiques que l'entitats puguin 
compartir, s'elaborarà una guia metodològica de 
treball que afavoreixi el projecte vital d'aquests 
joves, s'afavoriran trobades virtuals entre els joves 
de les diferents entitats i jornades formatives 
entre els professionals i es programaran reunions 
entre les diferents entitats que promoguin 
l'acostament i l'avaluació dels processos. 
El projecte es desenvoluparà fins a finals del 
proper any i durant el mateix es produiran 5 
trobades trasnacionales entre els socis i dos 
processos formatius entre professionals de les 
diferents entitats. La primera reunió transnacional 
ja ha estat celebrada a Vitòria, el passat mes 
de novembre. En esta trobada es va conèixer 
de primera mà la tasca que desenvolupen els 

Centres d'Iniciació Professional (CEIP), personal de 
l'Ajuntament ha estat treballant en el disseny d'un 
portal web sobre el projecte. 
Aquesta pàgina estarà en tres idiomes i inclourà 
una base de dades de bones pràctiques, 
enllaços a recursos gratuïts sobre ocupabilitat i 
un fòrum perquè els usuaris puguin interactuar 
de forma més directa. A més, la propera setmana 
es durà a terme una segona reunió a Maidstone, 
a la regió de Kent (Regne Unit). 
Aquest projecte, que té una durada de 28 mesos 
i un pressupost subvencionat per a Vinaròs de 
32.424 euros, compta amb altres tres socis, que 
són: la Fundació ADSIS (entitat coordinadora), 
la Fondazione Mondo Digitale i Friday People.
Les accions formatives continuaran al llarg de 
2016 i 2017, amb altres seminaris internacionals 
i cursos per a professionals a Roma, Vitòria i 
Vinaròs, on a l'abril de 2017 està previst que 
es realitzi un esdeveniment multiplicador per 
comparar experiències i analitzar resultats.

Vinaròs participa en el programa Erasmus+ 
per a la inclusió dels joves a través de l'ocupació
El projecte ‘Path to a job’ buscarà promoure la inclusió al 
món del treball dels joves entre 17 i 24 anys

La presentació es va fer al Vinalab
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Vinaròs celebró los días 15 y 16 de abril la 
primera  jornada inaugural de las IX Jornadas 
Intercomarcales de Consumo de las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor 
(OMIC), en las que partició el Director General 
de Comercio y Consumo de la Generalitat, Ignasi 
Costa.
Estas jornadas están  organizadas por la Unión 
de Consumidores de Castelló (UCE) y en ellas se 
busca poner en común aquellos problemas que 
afectan a los consumidores de toda la provincia, 
según  explicó el Secretario General de la UCE, 
Juan Carlos Insa. 
Insa señaló que el sector bancario encabeza las 
quejas que reciben las OMIC de los consumidores, 
seguido de las operadoras de telefonía. "El 

sector bancario ha dado muchos problemas 
por las cláusulas suelo o productos financieros 
tóxicos, seguidos de las operadoras de telefonía, 
principalmente en temas de portabilidad o por 
pasar facturas que no corresponden a los servicios 
contratados por el usuario", explicó.
Las quejas de compañías eléctricas son otras de las 
que más se reciben en estas oficinas, explicando 
Insa que  en ocasiones los consumidores  cambian 
de empresa suministradora para reducir el precio 
del consumo pero se contratan otros productos 
que el consumidor no necesita y que desconoce 
por no leer la letra pequeña. Así, Insa explicó que 
en ocasiones, “se incluyen algunos servicios, como 
mantenimiento o servicio de urgencia 24 horas, 
que dan lugar a un incremento considerable de 

la factura y que el consumidor desconoce en el 
momento de la firma en contrato. Hay que leerse 
la letra pequeña”.
En estas jornadas que finalizan hoy 
sábado  también se analizan los retos de la 
globalización en el ámbito del consumo y la 
reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), que abre una nueva posibilidad de defensa 
para el consumidor respecto a las cláusulas 
abusivas de los contratos de adhesión.

IX Jornadas Intercomarcales de Consumo de las 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor
Bancos, telefonía móvil y compañías eléctricas encabezan las quejas en las OMIC

L'oferta turística de Vinaròs es va mostrar durant 
el passat cap de setmana, a la fira B-Travel de 
Barcelona,   que va ser inaugurada dijous 14 d’abril 
a Montjuïc i que va estar oberta al públic fins 
diumenge 17 d'abril. 
La presència de la localitat en aquest esdeveniment 
ha estat clau per consolidar el seu posicionament 
a Catalunya, tenint en compte que el 16,3% de 
tots els visitants nacionals que l'any passat van 
acudir a l'Oficina de Turisme local eren d'aquesta 
comunitat. 
En aquest sentit, des de l'estand informatiu de 

Vinaròs a la fira, s’han donat a conèixer les jornades 
gastronòmiques que ofereix la ciutat i les rutes de 
senderisme, per potenciar les escapades de cap de 
setmana. 
D'altra banda, també s’han repartit catàlegs amb 
les opcions de turisme familiar i amb la informació 
de les nostres platges i cales per a visites de més 
durada que es realitzen especialment durant la 
temporada estiuenca. 
B-Travel compta aquesta edició amb la presència 
d'uns 200 expositors de totes les comunitats 
autònomes espanyoles i més de 50 països de tot el 

món. Prenent com a referència les xifres assolides 
el 2015, s'espera que unes 27.000 persones visitin 
el recinte aquests dies.

Vinaròs presenta la seua oferta turística a la fira B-Travel de Barcelona
Durant tot el passat cap de setmana, Vinaròs va donar a conèixer la seua oferta 
turística als milers de visitants que van acudir a la fira, presentant els seus atractius 
gastronòmics, paisatgístics i culturals. 

La regidoria de Medi Ambient i 
Agricultura de l'Ajuntament de 
Vinaròs, juntament amb integrants 
de la Confederació Espanyola de 
Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica (Cocemfe Maestrat), han 
revisat les millores d'accessibilitat a 
l'Ermita. 
Concretament, durant el recorregut es 
va visitar el nou torrador homologat, 
que acaba de ser habilitat per a 
persones amb problemes de mobilitat 
reduïda mitjançant la instal·lació 
d'una rampa d'accés, cosa que va ser 
valorada de forma molt positiva per 

part d'aquest col·lectiu. 
D'altra banda, també es van avaluar 
les condicions d'accessibilitat per a 
aquelles persones amb discapacitat 
que vulguin visitar el poblat iber, i 
des Cocemfe es van realitzar algunes 
propostes de millora, que seran 
tingudes en compte pel consistori. 
En aquest sentit, Jordi Moliner, regidor 
de Medi Ambient i Agricultura, qui 
també va estar present a la visita, ha 
indicat que "fent nostres les seves 
peticions, una de les següents accions 
que farem serà instal·lar una taula 
adaptada al costat del torrador".

L’Ajuntament acorda amb Cocemfe noves millores d’accessibilitat a l’Ermita
La regidoria de Medi Ambient i Agricultura instal·larà una taula adaptada prop del nou torrador 
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La regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 
de Vinaròs restaurarà la embarcació instal·lada 
en la rotonda de la confluència dels carrers 
Isabel Mondéjar i Raimundo d'Alòs i 
posteriorment la traslladarà a l'entorn del Limbo.   
El regidor de l'àrea, el socialista Guillem Alsina, va 
explicar que arreglar aquesta embarcació costarà 
al voltant de 3.500 euros. “Hem decidit restaurar-
la en ser un element característic de la ciutat, i 
després la traslladarem a la zona enjardinada que 
està al costat del Limbo, a l'entorn de Fora Forat, on 
realitzarem una cimentació especial per instal·lar-
la”, va explicar Alsina.

La zona del Limbo obrirà aquest estiu al públic 
com un espai obert perquè la gent pugui gaudir-
la. Alsina va explicar sobre aquest tema que, 
després de realitzar una visita divendres passat 
amb l'enginyer i el cap de la brigada, s'ha decidit 
deixar-ho com una zona diàfana i que, per a això, 
es començarà desinstal·lant tota la superfície de 
vidre per evitar qualsevol tipus de perill i després 
es procedirà a netejar la part del magatzem i la 
zona posterior de la barra. “Una vegada adequat 
tot l'entorn es tapiaran els magatzems i els 
banys perquè la gent no pugui accedir i després 
instal·larem una il·luminació adequada i posarem 

uns bancs per asseure's”, va explicar. La intenció 
és que tot aquest entorn pugui ser gaudit aquest 
estiu com a zona de descans enfront del mar. Serà 
el proper any quan es decideixi l'ús definitiu del 
Limbo.

L'Ajuntament restaurarà la barca que decora 
una rotonda i la situarà a l'entorn del Limbo

El Ayuntamiento de Vinaròs ha firmado un 
convenio con la Cooperativa Consum para 
poner en marcha un programa de ayudas para la 
adquisición de alimentos y productos de primera 
necesidad destinado a personas y familias de la 
localidad que más lo requieran. 
Para ello, la Cooperativa Consum prestará al 
Ayuntamiento los servicios de suministro de 
alimentos y productos de primera necesidad en sus 
establecimientos comerciales ubicados en Vinaròs. 
Para hacer efectivas las ayudas se elaborarán 

unos vales de compra de 10, 20 y 30 euros, 
exclusivos para este programa, que permitirán 
que las personas a quienes se les asignan puedan 
canjearlos en los establecimientos de la marca 
por productos de primera necesidad. Serán los 
técnicos municipales del área de Bienestar Social 
los encargados de derivar a cada vecino al recurso 
que mejor se ajuste a sus necesidades concretas.
Asimismo, el suministro se podrá realizar en los 
establecimientos comerciales Consum ubicados 
en Vinaròs.

En esta línea el Ayuntamiento de Vinaròs, en 
función de las necesidades que estime para cada 
usuario, solicitará a la cooperativa un número de 
vales de compra determinados para su posterior 
entrega a las familias necesitadas residentes en la 
localidad.
El Ayuntamiento de Vinaròs, gracias a la 
colaboración privada, establece así un 
nuevo recurso de apoyo a los vecinos más 
desfavorecidos, para el que se ha pactado la 
duración de un año.

Vinaròs firma un acuerdo con Consum para facilitar alimentos de primera necesidad

La embarcació serà restaurada i traslladada
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L'Ajuntament, junt amb el Centre de Salut Pública 
de Benicarló i l'Associació de Comerciants i 
venedors del Mercat Municipal local, han iniciat 
avui una sèrie de Tallers d'Alimentació Saludables, 
per als alumnes de 4rt de Primària que cursen 
estudis a les escoles públiques de la localitat.
Amb aquesta iniciativa, que es du a terme a l’Espai 
Gastronòmic del Mercat, “es vol conscienciar als 
pares i als alumnes de la importància que té una 
alimentació saludable, insistint en la primera 
ingesta del dia”, assenyalà la regidora d’Educació i 
Esports, Begoña López.
En aquest sentit, agregà que una alimentació 

saludable és la base per aconseguir un estat de salut 
adequat i una dieta variada, completa i equilibrada 
durant l'edat escolar. Tot plegat permetrà als nens 
obtenir un rendiment físic i intel·lectual òptim.
El desdejuni és important que sigui complet i variat: 
ha d'incloure làctics (llet, iogurt, formatge), cereals 
(pa, galetes, rebosteria casolana, etc.) i fruita (fruita 
fresca, macedònia o sucs de fruita natural).
Durant aquesta primera jornada, amb alumnes 
del col·legi d’Educació Especial “Baix Maestrat”, 
l'Associació de Comerciants i Venedors del Mercat 
Municipal de Vinaròs ha patrocinat un “Desdejuni 
Saludable” de pa amb oli d'oliva i pernil serrà o 

formatge, una fruita i un got de llet.
Posteriorment, s´ha dut a terme una sessió 
teòric-pràctica de 20 minuts de durada, dirigida 
per tècnics de Salut Pública, visitant els diversos 
llocs del Mercat Municipal de Vinaròs perquè els 
escolars coneguin els diferents grups d'aliments, 
els nutrients i la seva repercussió en la salut.
Els tallers continuaran demà, a les 9:30 hores, amb 
els alumnes del CEIP Sant Sebastià i finalitzaran 
el 28 d’abril, amb els del CEIP Jaume I. En total 
participaran un total de 379 alumnes de vuit 
centres educatius de la localitat.

Comencen els tallers “Desdejunis Saludables”, 
dirigits als alumnes de 4rt de primària de la localitat
Amb aquesta iniciativa, que es du a terme a l’Espai Gastronòmic del Mercat 
Municipal, es vol conscienciar als pares i als alumnes de la importància que 
té una alimentació saludable, insistint en la primera ingesta del dia.
Redacció

El PP de Vinaròs ha solicitado la comparecencia 
pública del equipo de gobierno, y en especial de 
Compromís Vinaròs, para que explique su postura 
sobre el proyecto de Soterranyes, tras saberse, 
como informó Mediterráneo, que la Conselleria 
ha advertido al consistorio vinarocense que 
archivará el expediente si no continúa con los 
trámites antes del 25 de agosto y manifestar el 
edil de Urbanismo, Jan Valls (Som Vinaròs) que la 
intención de la administración local es seguir con 
la tramitación. Sin embargo, el portavoz del PP 
de Vinaròs, Juan Amat, señaló que es necesario 
conocer el posicionamiento público del alcalde y 
de los concejales de Compromís, partido que en 
el pleno de enero de 2014 votó en contra de la 
propuesta de iniciar la tramitación de la primera 
fase del polígono, una zona de 260.000 metros 
cuadrados que no está afectada por impedimentos 
técnicos. En esa sesión plenaria, como recordó 
Amat, se aprobó dar luz verde a los trámites con 
los votos a favor del PSPV i el PVI, la abstención del 
PP y el voto en contra de Compromís y Esquerra 

Republicana.  “Compromís votó ‘no’ a Soterranyes 
estando en la oposición, y ahora que está en el 
gobierno su posicionamiento es determinante 
porque afecta al eje central de sus planteamientos 
ideológicos sobre temas de medioambiente, pero 
nos dan la callada por respuesta. Es imprescindible 
que comparezcan Domènec Fontanet y Jordi 
Moliner y den explicaciones”, indicó el portavoz 
popular.  
Amat acusó al equipo de gobierno de “esconderse” 
en temas importantes como el de Soterranyes y 
“no informar” a los vinarocenses. 
“Soterranyes es la principal partida de gasto. Un 
pufo que costará al Ayuntamiento de Vinaròs un 
millón al año hasta el 2022. Por eso no entendemos 
porqué para inaugurar un tostador en la ermita se 
presentan el alcalde y varios ediles y para hablar de 
un tema tan importante como éste, que condiciona 
el futuro de la ciudad, se callan”, señaló. 
Amat también apuntó que considera que en 
este tema hay disparidad de criterios en el seno 
del equipo de gobierno, recordando que los 

socialistas son favorables a desarrollar el polígono 
industrial en esta zona y que el presidente Ximo 
Puig prometió en campaña electoral un Plan 
de reindustrialización del municipio, “pero el 
presupuesto del Consell destina cero euros de 
inversión en Vinaròs para desarrollarlo”.
Y concluyó que “será una legislatura perdida en 
materia de industrialización pero cuando acabe 
habremos pagado 4 millones de euros para nada 
por los terrenos rústicos de Soterranyes”.

El PP de Vinaròs pide que Compromís se posicione sobre el polígono de Soterranyes

Compromís ha renovat aquest cap de setmana els 
seus càrrecs del Consell Comarcal de Els Ports i el 
Maestrat. Sergi Blasco, de la Salzadella, anterior 
secretari d’organització és el nou Secretari/
Portaveu comarcal. Jordi Navarrete actual portaveu 
local de Compromís a Vinaròs, és el nou secretari 
d’organització. A aquest òrgan s’hi incorporen 
Susa Pérez, regidora de Benicarló, Manel Salvador, 
regidor d’Alcalà de Xivert, Ximo Anglés, regidor de 
Càlig, Vicent Castell, exregidor i portaveu local de 
Peníscola i Francesc Monfort, regidor de Vilafranca. 
Entren també com a càrrecs institucionals i 
orgànics especials Marta Sorlí, d’Alcalà de Xivert, 

anterior portaveu comarcal i actual diputada a les 
Corts Generals, Domingo Tolós, alcalde de la Jana 
i Joan Manuel Ferrer, secretari comarcal del BLOC.
Després de la ratificació de la candidatura i dels 
diferents informes de gestió de les diferents 
àrees el nou secretari comarcal, Sergio Blasco, va 
assegurar que “anem a treballar de valent per a les 
nostres comarques”. Així Compromís vol consolidar 
el creixement en col·lectius a tots los pobles dels 
Ports i Maestrat, la lluita contra els problemes 
que ens afecten de despoblació i dificultats del 
mon rural interior, garantir el tancament del 
projecte Castor, la millora en les comunicacions 

i possibilitats de la població, la prohibició del 
Fracking, donar solució als problemes econòmics i 
ambientals creats per la nefasta gestió del consorci 
de residus de la zona 1 i convertir la coalició en un 
enllaç entre la gent de les nostres comarques i les 
administracions supramunicipals.
Els presents, reunits a l’edifici gòtic de Benicarló, 
van agrair el treball fet per l’anterior portaveu 
comarcal, Marta Sorlí, que ara està representant a 
les comarques del nord des de l’escó de diputada 
al Congrés. Blasco va remarcar que se sent “orgullós 
de dur la veu d’esta executiva i de poder treballar 
per la comarca”.

Compromís renova el seu Consell Executiu Comarcal 
Sergi Blasco de la Salzadella i Jordi Navarrete de Vinaròs assumeixen les secretaries de secretari-portaveu comarcal i d’organització, respectivament

Juan Amat
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Els alumnes del mòdul d'instal·lació i 
manteniment de jardins, que formen part del 
taller d'ocupació "Vinaròs Dinàmic", ja han 
iniciat el seu projecte final: la creació d'una 
nova àrea verda a l'últim tram de l'Avinguda 
Barcelona.
El regidor de Medi Ambient i Agricultura, 
Jordi Moliner, juntament amb la regidora 
d'Hisenda i Ocupació, María Cano, van visitar 
aquests dies els treballs per conèixer de 
primera mà com avança el projecte. 
Moliner ha explicat que, a més dels arbres i 
plantes arbustives, aquest espai verd, d'uns 
2.000 metres quadrats, "comptarà també 
amb una àrea lúdica amb múltiples taules 

de pícnic i altres elements recreatius per al 
ciutadà".
Per la seva banda, Cano va explicar que es 
tracta d'una iniciativa molt positiva per a 
tots, ja que "a més de ser una obra d'utilitat 
pública, els participants d'aquest taller 
d'ocupació tindran una titulació oficial en 
Manteniment d'àrees verdes". 
En aquest sentit, cal recordar, que 
aquest programa va iniciar a l'octubre de 
2015 i finalitzarà el proper mes de juny. 
Combina formació i ocupació i és recolzat 
econòmicament per l'Ajuntament de Vinaròs, 
la Generalitat Valenciana i els Fons Socials 
Europeus.

El taller d’ocupació “Vinaròs Dinàmic” adequa 
una nova àrea verda al final de l’ Av. Barcelona  
A més d’arbres i plantes arbustives, la parcel·la disposarà també d’una àrea 
lúdica amb taules de pícnic i altres elements recreatius. 

El Grup català d'alimentació Guissona s'ha fixat 
a Vinaròs per valorar la possibilitat d'establir una 
benzinera i una àrea de descans, segons va informar 
dimarts el regidor de Acord Ciutadà, Lluis Batalla.
Batalla va explicar que fa uns dies, després d'haver 
enviat des de la coalició que dirigeix diverses cartes 
a empreses convidant a veure les possibilitats que té 
la localitat, va mantenir una trobada amb el seu cap 
d'expansió, a qui li va mostrar els terrenys municipals 
i privats on podrien instal·lar-se.
El grup d'alimentació, segons Batalla, està “seriosament 
interessat perquè veu a Vinaròs les condicions òptimes 
per invertir, per les seves vies de comunicació i pel 
procés d'expansió per la província en què es troba 
l'empresa, unit al fet que en la nova variant de la N-340 

no hi ha cap gasolinera, en direcció a València, des 
d'Alcanar fins a Alcalá de Xivert”.
Les finques municipals que van visitar van ser les de 
la primera fase del polígon de Soterranyes, la finca del 
carrer Major i un terreny privat, on es troba l'antiga 
citrícola, propera a la variant de la N-340. Els terrenys 
que més van agradar van ser els de la finca del carrer 
Major, de 75.000 metres quadrats, que compten amb 
l'avantatge que està completament vora la variant de 
la N-340. També va ser valorada positivament per part 
de l'empresa la finca privada, mentre que el polígon 
Soterranyes va ser descartat, ja que la primera fase, que 
és la que té la tramitació més avançada és precisament 
la que té les vies de comunicació més allunyades. 
Això, segons Batalla, és un fet que juga en contra de 

l'interès de qualsevol empresa que vulgui instal·lar-se 
a Soterranyes, per la qual cosa, segons va assenyalar, 
el consistori hauria de replantejar-se si no és millor 
començar a desenvolupar la fase 4 d'aquest polígon, 
més propera a les vies de comunicación, que la primera 
fase, que és la que es contempla fer inicialment.
Batalla va assenyalar que també es reunirà amb el 
regidor d'Urbanisme per conèixer el posicionament 
de l'Ajuntament sobre aquest tema i les condicions 
que posarien quant a la possibilitat d'adquisició de la 
finca del carrer Major. “Creiem que això pot portar més 
inversions, que Guissona s'instal·li a Vinaròs podria ser 
atractiu per a altres empreses. La millor política social 
que hi ha en aquests moments és crear ocupació”, va 
concloure.

El grup alimentari Guissona valora Vinaròs 
per instal·lar una benzinera amb àrea de descans
El portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla, assegura que l'empresa està 
interessada en els terrenys municipals del carrer Major

Redacció

Lluis 
Batalla

El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, i la regidora d'Hisenda i 
Ocupació, María Cano, van visitar els treballs
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La nova directora del Hospiktal Comarcal de 
Vinaròs Idoia Reinoso va reconèixer les deficiències 
en dotació de personal i material i serveis que 
sofreix aquest centre, en la reunió mantinguda 
amb les associacions veïnals del Baix Maestrat i 
va apostar per intentar pal·liar-la en la mesura del 
possible.
Les Associacions de Veïns de Vinaròs, Benicarló, 
Traiguera i Peníscola li van plantejar tots els 
problemes que han denunciat reiteradament. 
Entre altres coses la directora va reconèixer la falta 
de personal i la deficiència de metges en alguns 
serveis, com per exemple radiòlegs, a més dels 
temps d'espera excessius en traumatologia. Així 
mateix també va dir que calia dotar de vehicles en 
el departament de la Unitat Hospitalització Diària. 
Es va mostrar partidària de llistes obertes i va 
apostar per tornar a posar en marxa la campanya 

de prevenció de càncer de còlon, que porta cinc 
mesos parada.
Va escoltar de viva veu les queixes sobre el retard 
en l'atenció dels metges de família, en alguns 
casos de més de 10 dies, el servei d'ambulàncies, 
la neteja, la falta de ressonància magnètica i les 
mancances d'infermeres en plantes.
Reinosa va destacar que el de Vinaròs va ser l'últim 
Departament de Salut que va canviar al Gerent 
i per tant porten un any endarrerits   respecte als 
canvis. La necessitat del nou ambulatori a Vinaròs, 
la possibilitat d'utilitzar el vell de Benicarló i la 
urgència de posar en servei el de Peníscola van 
ser també exposats pels col·lectius veïnals. També 
va escoltar la problemàtica que tenen els veïns de 
Benicarló en contra del crematori que pretenen 
instal·lar en la seva població.
La pretensió de les associacions és pujar la 

categoria de l'Hospital, doncs si bé el Departament 
compta amb una població a l'hivern de 100.000 
persones, a l'estiu queda doblada, per això no 
poden tenir una comparació negativa referent a 
altres pobles de la Comunitat Valenciana.
Les associacions es van oferir per col·laborar en 
qualsevol qüestió que pugui considerar-se que 
sigui útil per millorar la sanitat a la comarca.

La nova direcció de l'Hospital de Vinaròs reconeix 
les deficiències del centre davant els col·lectius veïnals

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia 
(PCTDS) ha cuestionado que fuera la empresa 
Lloyd’s la encarga de auditar el proceso de 
hibernación de la plataforma marina del Castor 
realizada por Enagás, recordando que “fue la 
misma empresa que contrató Escal UGS para que 
validara su fracasado intento de puesta en marcha 
del proyecto”.
Para la Plataforma, que asegura que no da “ningún 
valor” a este proceso de hibernación “porque no 
ha hecho más que aumentar el gran gasto de este 

fracaso técnico y económico”, no es normal que la 
misma empresa que trabajaba para Escal, lo haga 
ahora para Enagás. 
Los opositores al Castor se preguntan “si no existía 
ninguna empresa más en el sector” y “qué costos 
acabaremos pagando por el mismo servicio”.
“No estamos diciendo con esto que esta 
empresa no haga bien su trabajo, pero almenos 
si se encarga una auditoría a una empresa 
teóricamente independiente, se podría intentar 
que no coincidiera con la misma que trabajaba 

para Escal UGS”, señalan.
Desde la plataforma que lidera la oposición 
al Castor han recordado que sus objetivos son 
“el desmantelamiento de las instalaciones, que 
se clarifiquen las responsabilidades jurídicas y 
administrativas de los movimientos sísmicos 
de finales de 2013y otros daños producidos 
en el territorio y a las personas que allí viven 
y que los ciudadanos no acaben pagando los 
errores de una empresa y una administración 
irresponsables”

La PCTDS cuestiona el proceso de hibernación del Castor
Recuerda que este proceso fue auditado por Lloyd’s, empresa que contrató Escal UGS para la puesta en marcha del proyecto

Todas las últimas novedades
Del 18 al 24 de abril10% Dto.

23 de abril, Sant Jordi · Fiesta del Libro

Plaza Jovellar, 15 Vinaròs
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La remodelada plaça de Sant Francesc va obrir el 
21 d’abril parcialment al públic, just el dia en què 
es complien 15 anys de l'enderroc del convent. 
A primera hora del matí van comparèixer a la 
mateixa plaça el secretari general del PSPV 
Vinaròs, Jordi Romeu, i el portaveu del partit 
i regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina per 
recordar el succeït l'any 2001 i detallar les 
actuacions realitzades a la plaça abans de la seva 
obertura al públic. 
Alsina va explicar que, després dels informes de 
l'empresa de jardineria i de Cocemfe Maestrat 
insistint que hi havia coses per millorar en 
aquesta obra, “vam realitzar les corresponents 
queixes a Patrimoni i l'empresa adjudicatària, 

i vam procedir a arreglar-ho”. Les actuacions 
realitzades han estat l'escatat dels taulons de 
fusta de l'entrada des del carrer Sant Francesc al 
claustre, el farciment amb terra de les separacions 
per evitar riscos, el canvi de tres palmeres per 
moreres i, entre unes altres, la delimitació de la 
zona que romandrà encara tancada al públic, al 
no consolidar la gespa fins a l'estiu. “Demanem 
ara als ciutadans que respectin l'entorn, sobretot 
la part tancada, i també que el gaudeixin”, va 
indicar Alsina.
De la seva banda, Romeu va recordar que el 
convent, de propietat municipal, estava l'any 2001 
pràcticament en ruïna “encara que com altres 
edificis del país, amb una inversió, com es va fer 

a Benicarló, podria haver-se reconstruït. Però en 
aquell moment es va ordenar la seva demolició, 
es va denunciar, es va paralitzar per ordre judicial 
i van quedar aquestes restes que veiem avui dia”. 
Romeu va recordar que “en els anys següents això 
va comportar que l'Ajuntament no podia disposar 
d'un projecte per a la plaça i s'hagi postergat 
la possibilitat que aquest solar tingués alguna 
utilitat”, fins que el govern del PP “va realitzar 
aquest projecte per a la plaça que el PSPV va 
qualificar com ‘empastre’ perquè no va ser ni 
consultat amb els ciutadans ni amb l'entorn”. 
Dijous a la nit, en el mur que queda del convent, 
estava prevista una projecció per recordar la 
seva història, fins a arribar a la situació actual.

La remodelada plaça de Sant Francesc obre quan es compleixen 15 anys 
de l'enderroc del convent

Tal i com es ve fent des de fa sis anys, Saborea España 
i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través 
de Turespaña, han decidit renovar el seu conveni 
de col·laboració. Aquest acord consolida Saborea 
España com a marca de turisme gastronòmic al país 
i detalla els seus principals projectes i línies d'actuació 
per promocionar els 18 municipis que formen part 
d'aquesta associació.  
Vinaròs és un dels membres d'aquest selecte grup, 
de manera que, tal com indica el regidor de Turisme 
i Comerç, Domènec Fontanet, la renovació d'aquest 
conveni "suposa una excel·lent notícia que facilitarà 
la promoció de l'oferta gastronòmica de la localitat i li 
donarà prestigi, tant a nivell nacional com internacional". 
En aquest sentit, Vinaròs es beneficiarà de properes 

accions de la marca, com el desenvolupament d'eines 
de promoció i comercialització de productes a través 
de la plataforma On Menjar, així com de la creació de 
noves experiències turístiques gastronòmiques.
Un dels esdeveniments que s'impulsarà especialment 
aquest any, a través de Saborea España, és la 
celebració del Dia Mundial de la Tapa, que després de 
l'èxit d'edicions anteriors, tornarà a realitzar-se aquest 
16 de juny.   Per primera vegada s'aprofundirà també 
en el coneixement de la tapa i els costums socials i 
territorials que giren entorn a ella, a través del projecte 
"La tapa és cultura". D'altra banda, es planeja acostar 
al públic fins a Vinaròs i altres destinacions, a través 
de diverses jornades gastronòmiques, showcookings i 
tastos. 

Vinaròs celebra la continuïtat del conveni de col·laboració entre 
Saborea España i Turespaña
Aquesta acció facilitarà la promoció de l’oferta gastronòmica de la localitat i li donarà prestigi, tant 
a nivell nacional com internacional

El convent va ser enderrocat el 21 d'abril de 2001. Dijous, dia en que es va obrir la renovació de la plaça,  es van complir 15 anys



10

23 abril de 2016fotonotícies

per Julián ZaragozáL'alegria allarga la vida

L'EPA visita Segorb (Alt Palància). El grup de Juani

Alba Isabel Gasulla del Tkd Atencia medalla 

plata en el 27 Trofeo de Tkd Villa d,Alcora . 

Enhorabuena campeona

Patricia Villarroya del Tkd Atencia oro en el 27 Trofeo Tkd Villa d,Alcora. Enhorabu-ena campeona al final todo llega .Todo esfuerzo tiene su recompensa . A Martí, pronto lo veremos 
en una banda de tambores y bombos

Juanma i Isabel Juan, directora 

del Museu de Nino Bravo

Nueva reapertura del bar 'Tudor Bars'

Per sant Jordi mata l'aranya dins l'arna
Sant Jordi arribat la cuca surt del forat
Per sant Jordi, roses
Sant Jordi ha vingut i els arbres floreixen 
i als pobres cornuts les banyes els creixen
Per sant Marc, el berenar d'hora i el sopar tard
Per sant Marc, posa la cuca a remullar
Per sant Marc Evangelista el mes de maig a la vista
L`abril eixut, si per sant Marc plou, no hi ha res perdut
Per sant Marc, el melonar ni nascut ni per sembrar
Que no passe Marquet i creueta no et lleves la jaqueta
Sant Marc porta panera pel devant o pel darrera

Caçador amb bon gos val per dos
Qui té i dona no està obligat a més
Tants en cria la farina i ella fina que fina
Quan l'abril no sap el que fer prend el dimoni per conseller
Ha treballat tant mon pare que jo he nascut cansat
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Gran pastís de llibres pel desè aniversari de la biblioteca municipal

Associació Repte 10K, cuinetes saludables, elaboració de pans i piruletes 

energètiques. E.Fonollosa

La cofradía La Oración del Huerto realiza su tradicional paella en la ermita
Recollida del Banc d’aliments a Vinaròs

Els alumnes de segon de l'Assumpció visitaren la biblioteca, per Sant Jordi. 
E.Fonollosa

Una visita la Museo de Nino Bravo por tres amigos: (de esquerra a dreta) Fran i Juanma de Vinaròs, i 

José Ramón de Sant Mateu. Entre ells: Mónica, la guia del Museu.
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 Dissabte 9 d’abril, a la Universitat Jaume I, es van 
realitzar les IV Olimpíades de Valencià, adreçades 
a l’alumnat que  actualment cursa 1r i 2n de 
batxillerat.  
Un grup d’alumnes de l’IES J. Vilaplana s’hi va 
desplaçar per participar en aquestes proves, 
relacionades amb diferents apartats sobre l'estudi 
de la llengua (literatura, gramàtica, variació 
lingüística i producció de textos). A diferència dels 
exàmens tradicionals, les activitats proposades 
es realitzen per parelles i giren al voltant de les 

diferents competències lingüístiques que els 
participants han anat adquirint al llarg de la seua 
trajectòria acadèmica. 
Al hall de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 
, la degana, Rosa Agost, donà la benvinguda a tots 
els estudiants que s’hi van aplegar procedents de 
diversos centres de secundària de la província. En 
el seu discurs els va agrair el fet que dedicaren 
el matí de dissabte a la realització d’aquestes 
proves acadèmiques i els encoratjà a participar 
en aquest tipus d'esdeveniments que suposen 

el reconeixement de la dignitat del valencià i 
mostren que també es pot ser excel·lent en la 
nostra llengua. Agost insistí que el respecte i la 
tolerància són actituds fonamentals per garantir 
l’ús normal de les llengües en qualsevol àmbit  i 
animà els participants a tenir-les ben presents. 
La jornada, que per a molts estudiants suposà 
un primer contacte amb la vida universitària, va 
concloure al migdia. Contents per haver viscut 
aquesta experiència, tornaren cap a casa amb la 
il·lusió de poder obtenir uns bons resultats. 

L'IES J.Vilaplana a l'Olimpíada de Valencià

El cementiri municipal de Vinaròs va acollir el matí 
del passat diumenge un acte convocat des de la 
Plataforma per el País Valencià en record de les 
víctimes del franquisme.
A la zona de l'on es troba la fossa comuna on hi són 
les 74 víctimes, se'ls va retre homenatge. Davant 
el monument que recorda la ubicació d'aquesta 
fossa, es va celebrar l'acte, amb una ofrena floral 
i parlaments. A l'acte, a més de familiars i veïns, 
van assistir representants de partits, sindicats i 
associacions. Aquest any l'acte s'ha inclòs dins del 
programa de les I Jornades de la Memòria Històrica, 
que s'organitzen amb motiu del 80 aniversari de la 
guerra civil espanyola.

Acte en record de les víctimes del franquisme

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

B21 EXTRAORDINAIRE
Devuelva a su piel la juventud original

Los días 27, 28 y 29 de Abril, su tratamiento 
facial gratuíto con la compra de productos 

Orlane. Reserve cita e infórmese.
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Gràcies a la col·laboració del pare d'una 
alumna d'Educació Infantil del Jaume I, 
Francisco Manuel López Carvajal, més 
conegut com "Chile", la nostra escola es 
veu diferent.
En tornar de Pasqua, va ser tota una 
sorpresa trobar-se el mur amb aquests 
dibuixets tan originals i divertits.
Aquesta tasca que hem començat, 
s'acabarà amb l'ajuda de pares, mares, 
mestres, xiquets i xiquetes dins de les 
activitats de la setmana intercultural.
Podeu vindre a veure'l quan vulgueu, 
esteu convidats!
Moltes gràcies, de tot cor, a Francisco 
Manuel, pel seu fantàstic treball.

El viernes 8 de abril en el colegio de Ntra. Sra. de la Consolación celebramos la Jornada de Puertas Abiertas con la exposición de los trabajos realizados por 
nuestro alumnado, en colaboración con el equipo docente.
Agradecer a los asistentes a la jornada el interés demostrado por conocer nuestro proyecto educativo.

Aprendo + Contigo

Els integrants del centre de dia que gestiona l' ONADA van 
acudir al CEIP Assumpció per participar en els actes del 
Dia del Llibre organitzats pel col.legi;  es van fer amics dels 
alumnes més menuts (Infantil) i els van contar la llegenda 
de Sant Jordi. E.Fonollosa

Els passats  dies 22 de març i 6 d’abril, la sala 
d'actes de l'IES Joan Coromines va acollir el 
2n Corrematemàtiques i la XXI Prova Cangur, 
respectivament. Hi van participar alumnes del 
nostre Centre FUNDACIÓ PRIVADA  DIVINA 
PROVIDÈNCIA i d’altres instituts de Vinaròs i 

Benicarló.
Es tracta d'unes proves realitzades a l’alumnat 
de primer i segon d'ESO (Corrematemàtiques) 
i tercer i quart d’ESO (Prova cangur) en què es 
valoren les seues aptituds matemàtiques.
Les jornades van transcórrer segons el que 

estava previst per l'organització en un dia de 
convivència entre professorat i alumnat dels 
diferents centres.
Les entitats organitzadores són l'Ajuntament 
de Castelló, la Diputació Provincial i la Societat 
d'Educació Matemàtica Al-Kkwarizmi.
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Redacció

La revista ‘Traiguera’, la Fira d’Oficis de Benassal i 
l’Aplec del Sénia han sigut guardonats amb els Premis 
Maestrat Viu 2016 en la secció de col·lectius i entitats, 
amb els quals es vol  reconèixer l’esforç constant i la 
dedicació del teixit associatiu de la comarca amb la 
divulgació, promoció i prestigi de la llengua catalana 
i de la cultura en valencià, en diferents àmbits de la 
vida social i cultural.
El col·lectiu de persones que forma la redacció, 
totalment altruista, de la revista ‘Traiguera’, coneguda 
popularment com ‘lo diariet’, rebrà el Premi Pere 
Labèrnia a la trajectòria col·lectiva pels seus 40 
anys ininterromputs estudiant i difonent els valors 
patrimonials, socials i culturals de Traiguera i del 
Maestrat. El jurat ha posat en valor que la revista, 
una de les deganes de la comarca, s’ha convertit 
en un referent per a la localitat i en un element 
dinamitzador de la cultura i de la llengua de la zona, 
gràcies a la participació de centenars de persones 
que han fet possible la supervivència d’aquesta 
publicació que ha editat 460 números des de 1975, 
a més d’organitzar diferents tipus d’activitats ja 
consolidades com el ‘Safarejos rock’, presentacions de 
llibres, conferències, xarrades o diverses passejades 
per les terres de cruïlla. 
D’altra banda, la Fira d’Oficis de Benassal i l’Aplec del 
Sénia han sigut reconegudes ex aequo amb el Premi 
Seidia a la iniciativa col·lectiva anual. En el cas del 

projecte benassalenc el jurat ha tingut en compte 
que és una idea que ha nascut de la societat civil, i que 
ens trasllada al passat durant un cap de setmana del 
el mes de juliol en el que els veïns obren les portes de 
casa per a mostrar la vida d’antany. La primera edició 
va tindre lloc l’any 2014, i l’objectiu és recuperar els 
oficis antics abans que es perden i preservar la saviesa 
popular per a les noves generacions. 
En el cas de l’Aplec del Sénia,  el jurat ha reconegut 
la iniciativa d’un grup de joves de les dos bandes del 
Sénia, de recuperar aquest encontre sociocultural 
que va deixar d’organitzar-se l’any 2009 i que al 
2015 ha celebrat la cinquena edició. L’Aplec és una 
jornada reivindicativa on hi tenen cabuda la cultura 
popular (cabuts i gegants, castellers, muixerangues, 
dolçainers, moros i cristians...), una fira d’entitats, 
la llengua, activitats i jocs per a xiquets i xiquetes, 
documentals, xerrades, dinars populars i concerts, 
entre d’altres activitats, amb l’objectiu de defensar la 
cultura i el territori.  
 L’ Associació Maestrat Viu pretén que aquest 
projecte, a més de valorar les personalitats que 
són referents culturals, servisca per a incentivar la 
realització de nous treballs i iniciatives. En aquest 
sentit, el president de l’entitat, Joan Ortí, explica 
que els Premis “són una proposta en positiu per a 
cohesionar el Maestrat” amb l’objectiu “d’afavorir 
la defensa i la promoció del territori i la llengua”. 

A més, Ortí ha recordat que “el nostre col·lectiu 
manté un compromís ferm amb la comarca, i al 
mateix temps que treballa per a denunciar les 
vulneracions dels drets lingüístics dels ciutadans, 
reivindica la implantació administrativa dels límits 
d’una comarca històrica, que té la ferma voluntat 
d’organitzar-se i que ha sigut sempre una de les 
més oblidades per part de les institucions”. 
El president de l’entitat recorda que un dels 
objectius “és afavorir la vertebració del territori i la 
coordinació de les seues entitats”i ha posat com a 
exemple de la tasca de Maestrat Viu l’organització 
cada any de la Trobada Excursionista del Maestrat 
o de les Festes per la Llengua que promou Escola 
Valenciana.
El representant del col·lectiu també ha recordat 
que els Premis Maestrat Viu estan oberts a la 
societat i, per tant, els interessats a assistir al acte de 
lliurament dels premis poden reservar plaça a través 
del correu electrònic ‘maestratviu@gmail.com’, des 
del 25 d’abril fins el dimecres 18 de maig o fins que 
s'esgoten les entrades.
Enguany, l’acte tindrà lloc a l’esplanada del Reial 
Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut de 
Traiguera el pròxim dia 21 de maig i serà conduït 
per la periodista Taray Cuartiella, que compartirà 
escenari amb el cantautor de Cocentaina Andreu 
Valor.

La revista ‘Traiguera’, la Fira d’Oficis de Benassal i l’Aplec del Sénia 
obtenen els Premis Maestrat Viu 2016 d'àmbit col·lectiu 
L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim dissabte 21 de maig a l’explanada del 
Reial Santuari de la Mare de Deu de la Font de la Salut de Traiguera

El libro
Pegado a la banda giratoria, esperaba ansioso la salida de mi maleta. Observé en otras 
manos un libro idéntico al mío. Abrí la mochila y no hallé el que tantas veces había leído y 
subrayado. Lo había olvidado en el asiento del avión. Pero ¿cómo reclamárselo a quien tan 
dulcemente lo ojeaba ahora, a quien lo estudiaba con aquel delicioso rostro?

Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 16 del presente 
mes, a las 20 horas se celebraba en el 
Auditorio Municipal “Wenceslao Ayguals 
de Izco”, un interesante concierto 
dedicado todo el a la “música barroca”. 
Los periodos de la música barroca, la 
cual tiene muchos seguidores,  van 
aproximadamente desde el año 1580 al 
1750, después de pasar por varias etapas. 
Esta música está llena de sentimientos, 
afectos y razón entre otros.
Presentó el concierto la joven Nuria Ayza 
con  el siguiente 

PROGRAMA
Overtura en Sib  G. F. Haendel 
Allegro Joseph Héctor Fiocco
Concert per a viola, corda i baix continuo 
Georg 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

En esta ocasión, de nuevo el maestro-
director José Ramón Renovell Renovell 
nos quiso ofrecer un rico y variado 
programa, en el cual, las tres primeras 
piezas que nos ofrecieron, lo fueron en si  
primera interpretación. 
Como pieza mas complicada sin lugar 
a dudas, dentro de lo que representa la 
“música barroca”, fue la pieza “Concert per 
a viola, corda i baix continuo” de Georg 
Philipp Telemann, me refiero a todas las 
composiciones del “bajo continuo”.

En esta pieza el joven músico Pau Garriga 
Santapau, cambió presto su violín por 
una viola, con la cual, cara al público, con 
una tranquilidad, y una seguridad desde 
la primera nota de la larga composición 
hasta el final de la obra, realizó un 
muy buena actuación como solista, 
perfectamente acompañado por toda 
la orquesta, y magníficamente dirigido 
todo ello por el maestro Renovell.
Finalizaron su actuación con la pieza 
mas escuchada del programa, la alegre 
música de Albinoni con su “Sinfonía en 
Sol M”.
Al finalizar el concierto, José Ramón 

Renovell Renovell nos dirigió unas 
palabras al público agradeciendo la 
asistencia, y deseando que el concierto 
hubiera sido del agrado de todos. Se 
despidió con una afirmación totalmente 
real, cual fue: “Ha sido un concierto corto, 
pero intenso”. Pues ya saben lo que dice 
el refrán…”lo breve, si bueno, dos veces 
bueno”.
Mis felicitaciones a los jóvenes de 
la orquesta, los cuales y a su corta 
edad, están altamente preparados 
para ofrecernos un concierto de estas 
características, y como no, al director del 
mismo José Ramón Renovell Renovell.

Concert “Jove Orquestra” de la Societat Musical “La Alianza”

Jove Orquestra Solista Pau Garriga Santapau

El dia 14 d'abril es va impartir a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs la conferència del catedràtic de la universitat Jaume I de Castelló, José 
Antonio Piqueras. L’acte estaba inclòs en la programació de les Jornades de la 
Memòria Històrica, pel 80 aniversari de la Guerra Civil Espanyola.

Divendres 15 d’abril a l’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs 
es va presentar ‘Xarxa prima’, el nou llibre d’Amàlia Roig Blasco. ‘Xarxa prima’ 
es un relat per on discorre un cabal d’emocions i reflexions hàbilment trenat 
des d’un conjunt de trobades amb artesans i menestrals de la cruïlla territorial 
entre catalans, valencians i aragonesos. 
En la presentació va actuar el músic i compositor Carles Santos.
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Els socialistes de Vinaròs 
s'adhereixen a la campanya de 
recollida d'articles de primera 
necessitat per ajudar els 
refugiats sirians,  promoguda 

pel PSPV-PSOE arreu del País Valencià.
Recollir aliments, productes de primera 
necessitat i articles infantils per als refugiats. 
Aquest és l'objectiu de la campanya que durant 
el mes d'abril posarà en marxa l'agrupació 
socialista del PSPV-PSOE de Vinaròs.
Aquesta campanya, que s'enquadra dins de la 
campanya autonòmica que està fent més de 400 
seus del PSPV-PSOE i on col·labora la Comissió 
Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), es tracta 
d'una iniciativa solidària que té per objectiu 
ajudar els milers de refugiats als quals ara la 
Unió Europea els tanca les portes.
Els articles més necessaris són mantes, roba 
i productes infantils, així com sabates fortes, 
joguines, material d'higiene i productes de 
primers auxilis. També es necessiten aliments 
no peribles, que poden dipositar-se en horari de 
19 hores a 20.30 els dimarts 19 i 21 d'abril i els 
dijous 26 i 28 del mateix mes, a la seu del PSPV-
Vinaròs al c/ Sant Francesc núm.  18. A part, el 
dissabte 30 d'abril es recolliran articles i aliments 
a la pèrgola del passeig.
Animem a tothom a col·laborar en aquesta 
campanya, ja que és important ajudar a aquestes 
persones que en aquests moments ho estan 
passant tan malament i que tant necessiten 
la nostra ajuda. Tot el material i aliments que 
reculla el PSPV, anirà a la Comissió d'Ajuda al 
Refugiat per a aportar el nostre gra d'arena per 
a pal·liar la dramàtica situació que viuen els 
refugiats.

OPINIÓ 
Els valors de la segona 
república són els valors dels 
demòcrates

Valencians

Per Enric Pla Vall

El PSPV-Vinaròs amb els 
refugiats de Síria
Per Guillem Alsina Per Toni Zaragozà

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Com tots els 14 d’abril, ciutadans, 
col·lectius i associacions 
de familiars de Vinaròs i les 
comarques veïnes rendim 
homenatge als homes i dones 
que varen impulsar el primer 

règim democràtic de la nostra història i recordem, 
molt especialment, als que van donar la vida 
assassinats pels facciosos, revoltats amb l’ajuda 
de Mussolini i Hitler. Al cementeri de Vinaròs, un 
monument recorda als executats al nostre terme, 
veïns d’Ulldecona, Alcanar, Benicarló, Vinaròs i 
altres localitats.
Un dels fets més sagnants de la nostra trajectòria 
democràtica actual ha estat el silenci i l’oblit 
dels poders de l’estat (basats teòricament en la 
sobirania popular i, per tant, hereus dels valors 
de la constitució de 1931) respecte als que van 
morir per representar la legitimitat democràtica 
del 1931 al 1939. Els legisladors de totes les Corts 
han ignorat reiteradament les recomanacions 
de l’ONU (42 en total) per a dignificar la situació 
dels desapareguts en fosses i cunetes de tota 
Espanya. Els successius Governs des de 1978 han 
evitat donar satisfacció als familiars de les 114.226 
persones que van ser assassinades per defendre 
la llibertat i la legalitat. I què dir d’una Justícia–
heretera del franquisme i maniatada per una Llei 
d’Amnistia que ha funcionat com una llei de punt 
final- que ha ignorat la demanda d’obrir les 2.382 
fosses registrades mentre perseguia als magistrats 
i associacions que volien restablir la justícia i la 
memòria?
Timorata, insuficient i dolorosament tardana, la 
Llei de la Memòria Històrica del 2007 ha estat 
desactivada per l’actual govern del PP en eliminar 
les dotacions econòmiques i les normes que 
haurien d'haver impulsat les mesures per retornar 
la dignitat als que van patir persecució durant la 
guerra civil i la dictadura. Al temps, la Fundació que 
preserva el llegat del Dictador Franco va rebre més 
de 150.000 € de fons públics durant l'any passat. 
Els familiars ja no demanen ni responsabilitats 
polítiques (els botxins ja son morts) ni reparacions 
econòmiques: volen trobar els seus morts per 
poder tancar el dol.
Els ciutadans que ens sentim hereus dels valors 
de la Segona República, “España es una República 
de trabajadores de toda clase, que se organizan en 
régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de 
todos sus órganos emanan del pueblo” estem en 
deute amb els que van morir defenent eixos valors. 
Volem que Espanya deixe de ser el segon estat 
del món –després de Cambodja- amb més fosses 
comuns com a conseqüència d’una repressió 
política. Volem rendir homenatge als familiars i a 
les associacions que han mantingut i manteniu 
aquesta aposta per la dignitat i pel deure de la 
memòria i per això ens seguirem aplegant cada 
14 d’abril al cementeri de Vinaròs. Volem passar la 
pàgina, però després d’haver-la llegit!

Les qüestions identitàries són unes de les principals 
disputes en aquest, territori, el nostre, que des de fa 
anys no troba una certa unanimitat per a fer front 
a la necessitat imperiosa que tenim de fer projecte 
per al desenvolupament social i econòmic del 
nostre poble. No farem ara menció aquí del dèficit, 
front a altres comunitats autònomes, en quant a 
inversions de l'estat central que patim des de la 
instauració de la democràcia a l'Estat espanyol. 
Ofrenar glòries i altres coses més materials és un 
fet que els habitants d'aquest país portem amb 
certa resignació emmascarada per un discurs des 
dels mitjans de comunicació i les institucions es va 
instaurar en l'imaginari col·lectiu amb èxit notable.
El canvi de govern autonòmic ha portat unes noves 
esperances per a instaurar una nova societat que 
sàpiga cap on volen anar i per on mai més volem 
tornar a passar. Polítiques que des de la Generalitat 
han de constituir-nos com a poble i com a allò que 
ens uneix dins d'un mateix imaginari col·lectiu. 
Però, per a construir i per a deixar d'una vegada 
per totes les polítiques que ens han dut a aquest 
desgavell i aquesta desfeta econòmica i social, 
hem de saber qui som i què ens conforma. Lluny 
d'identitats estàtiques i pures, i allunyats de les 
teories que amagaven la realitat per a conformar la 
societat en el seu propi benefici, ha aplegat ja l'hora 
d'una vegada per totes d'establir un veritable debat 
per a potenciar la nostra identitat de valencians i no 
caure mai més en les errades del passat.
Sant Jordi és dissabte i des de Compromís Vinaròs 
ens agradaria recomanar-vos i encoratjar-vos a 
la lectura d'uns llibres que analitzen de manera 
rigorosa i racional el problema que, a diferència 
d'altres llocs, on no es discuteixen els símbols i la 
llengua que el conformen, tenim a aquest país. La 
nació dels valencians, de Joan Francesc Mira, una 
revisió d'un anterior assaig d'aquesta figura cabdal 
dins de la nostra depauperada cultura que dóna 
moltes claus per a entendre el moment present 
de la societat valenciana. Els valencians, des de 
quan són valencians? de Vicent Baydal, doctor en 
història medieval, un estudi empíric dels orígens 
del regne medieval de València de 1238, any de la 
conquesta per Jaume I fins la dècada de 1360, any 
de la consolidació de les principals institucions 
valencianes. I per a finalitzar, Valencians sense ADN, 
relats dels orígens, Premi Octubre d'assaig "Joan 
Fuster" 2015, obra que ressegueix els diferents 
pobles que han passat per aquesta terra per a 
rebatre l'anhel d'alguns per a inserir les pautes que 
tot debat acadèmic sobre la identitat valenciana 
han de seguir.
Llibres tots tres que des de les institucions 
acadèmiques i universitàries donen una visió 
racional i rigorosa del problema que encara els 
valencians no hem solucionat. Dificultat que ens 
afeblix com a poble i que fa que l'Estat centralitzador 
puga continuar amb les seves polítiques que ens 
beneficien poc i ens situen a la cua en quant a 
infraestructures i desenvolupament social. Llibres 
allunyats de postulats pseudocientífics i interessats 
que els anteriors governants defensaven i que feien 
més que atiar una polèmica que des dels àmbits 
acadèmics està més que superada.
Bon dia del llibre a tothom i bona lectura.
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OPINIÓ 

Per Ramon Adell Artola

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Diez meses y como el primer día
Por Amparo Martínez

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de març a 
l’ajuntament, a Creu Roja de Vinaròs per compra 
de material de higiéne.

Creu Roja de Vinaròs

COMPRA de MATeRIAl de hIgIéNe

05/04/2016

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Son ya más de diez meses 
de gobierno tripartito en 
Vinaròs y por tanto son 
ya más de diez meses 

de dejadez, de mentiras y de engaños tanto a 
vinarocenses que, de buena fe, votaron por los 
partidos que forman el tripartito como a aquellos 
que nos les votaron pero que también observan 
con perplejidad como no hacen absolutamente 
nada de lo que dijeron.
Son un gobierno de perdedores y eso, aunque 
lo nieguen, pesa en su mochila porque son 
conscientes de que no tienen el respaldo real de 
los ciudadanos. La izquierda gana siempre las 
batallas en las redes sociales donde avasallan a los 
contrarios con frases machaconamente repetidas 
aunque sean mentira. La izquierda gana siempre 
en la calle cuando el ruido irracional y demagógico 
tapa los argumentos sensatos de la gente con 
sentido común. Donde no gana la izquierda nunca, 
y Vinaròs no es la excepción, es en solucionar los 
problemas de los ciudadanos, en crear empleo y 
bienestar, en mejorar la calidad de vida de todas 
las personas.
El plan de emergencia social que prometieron 
los de Podemos resultó un engaño tan burdo, 
tan escandaloso y tan vergonzante que la 
concejala, quizás la única con criterio que existía 
en Podemos, dimitió para no soportar ni un 
minuto más la vergüenza del incumplimiento del 
proyecto estrella del gobierno tripartito. El resto de 
concejales, con más necesidad de un sueldo que de 
ganas de trabajar, siguen como si nada aferrados a 
su nómina y hablando del sexo de los ángeles. 
Quienes venían a mostrarnos la luz con su nueva 
política han acabado por hundir a Vinaròs en la más 
absoluta oscuridad de la mediocridad. Tenemos 
un alcalde que presume mucho y busca la foto sin 
parar pero la única lección que nos ha enseñado en 
estos meses es que pagaremos más impuestos tras 
la subida del IBI en un 10% para compensar que 
son el equipo de gobierno con más dedicaciones y 
sueldos de la democracia o que seguimos pagando 
más zona azul porque la ampliaron sin tener 
ningún informe técnico que lo justificase.
La izquierda siempre da lecciones pero la práctica, 
que es realmente lo importante, la suspenden 
siempre porque sus teorías siguen ancladas 
en siglos pasados y regímenes fracasados y 
dictatoriales como Corea del Norte o la China. 
Para gobernar Vinaròs hacen falta ganas, ilusión, 
proyectos, capacidad y un equipo. Nada de eso 
representa el tripartito que ante el miedo de quedar 
al descubierto y desnudos ante los vinarocenses 
optaron por aplicar la censura en este Setmanari 
y de esta forma evitarse el escarnio público de 
verse sábado tras sábado con sus incumplimientos 
a todo color. Ya vendrán tiempos mejores, entre 
ustedes y nosotros lo lograremos.

En el darrers temps les 
polèmiques estan tapant fets que 
per la seua importància mai no 
s’haurien d’oblidar per part de la 
societat del nostre poble.
A l’aixopluc de les discussions 

sobre la recepció de l’obra de la plaça de Sant 
Francesc, que si si que si no, se li ha donat una 
importància sobredimensionada a la existència 
d’una zona d’aparcament que s’ha suprimit mentre 
no se’n parla ni poc ni massa del fet ignominiós 
que va propiciar-ne l’aparició de l’esmentat.
El dijous 21 d’abril ha fet 15 anys  del més grans 
atemptat contra el patrimoni cultural al nostre 
poble quan
per decret d’alcaldia, amb nocturnitat, 
intencionalitat demostrada i sense cap mena de 
justificació de la urgència sobrevinguda, l’alcalde 
del Partido Popular Jacinto Moliner Meseguer, 
amb la col·laboració necessària del aleshores 
arquitecte municipal Jose Luis Rokiski Martin va  
procedir a l’enderroc del Convent de Sant Francesc 
(datat al segle XVII) amb la peregrina excusa de 
la “perillositat pels vianants” i el motiu vacu de 
l’abandonament de l’edifici per part dels diferents 
governs del PSOE i l’esfondrament del seu sostre 
anys abans.
El cert és que l’encaparrament demostrat 
en diverses ocasions per part de Moliner, de 
construir-hi en el solar un nou edifici per a ubicar 
l’ ajuntament i un aparcament soterrat van 
portar com conseqüència la desaparició d’una 
construcció de titularitat municipal amb quatre 
segles d’antiguitat i també un sospitós increment 
d’altura d’un edifici de nova planta just al costat del 
solar de l’antic monument que, de totes totes, era 
susceptible de rehabilitació.
Si aquest penós succés no s’haguera produït... 
Ni hauria existit l’aparcament que alguns troben 
a faltar  ni les arques municipals haurien destinat 
quasi be 500.000€ en construir una nova plaça 
encara que, això si, pot ser ara tindríem una 
cosa semblant a la que tenen al poble del costat 
(el MUCBE) i no una discussió de la profunditat 
intel·lectual tan enorme com pot ser el ritme de 
creixement de la gespa o l’amplada de la separació 
de les lloses del terra.
Per a nosaltres aquestes situacions també formen 
part de la MEMÒRIA HISTÒRICA i motiu per a 
recordar.

15 anys de Sant Francesc

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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Frente al absolutismo

A. M. MOTAVinarós, con “S” de seriedad política

OPINIÓ 

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

A LA NOVA DIRECCIÓ DE L’HOSPITAL S.Fabregat

Antonio L.Rosado

Los discursos solo son palabras en 
el aire que se las lleva el viento o 
palabras escritas en un sufrido 
papel que lo soporta todo. Eso es 
lo único que ofrece a día de hoy 

el gobierno tripartito de izquierdas que lidera con 
mano de hierro y sin guante de seda Enric Pla y que 
tiene en Guillem Alsina y Doménec Fontanet como 
sus dóciles y domesticados socios de gobierno 
incapaces de alzar la voz contra decisiones 
incoherentes por miedo a ver retirada su jornada 
laboral de 25 horas semanales por la que ingresan 
1.300 euros al mes y 14 pagas.
Vayamos por partes. Subidas de sueldo 
escandalosas y contrarias a lo que prometieron. 

Incrementos de zona azul sin informes y a través 
del ordeno y mando. Contratos a dedo como en 
el Vinalab de innegable inmoralidad. Persecución 
a aquellas asociaciones o entidades que no están 
dispuestas a tragar con los deseos caprichosos del 
equipo de gobierno. Auditorias prometidas y que 
tras muchos meses siguen siendo una mentira. 
Planes de emergencia social que nadie encuentra 
por ninguna parte. Obras como la del convento San 
Francisco cerradas por capricho de los gobernantes 
que no de los técnicos. Plenos ciudadanos que 
son asambleas de Podemos. Dimisiones de 
concejales hartas de que sus compañeros de 
gobierno no hagan nada de lo que prometieron. 
El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges 

afeando al ayuntamiento su oscurantismo de la 
información pública. Reglamentos modificados 
para no cumplirlos desde el primer día. Censura en 
el diariet y omnipresencia del alcalde en todas las 
páginas y pronto, quizás, hasta en algún anuncio. Y 
podríamos seguir.
Frente a todo esto y mucho más que ya conocen 
muchos ciudadanos de Vinaròs se posiciona la 
Asociación de vecinos y cívica Raimundo d’Alós con 
nuestra defensa de la libertad, de la democracia, 
del derecho a pensar diferente al alcalde y sus 
seguidores. Frente al absolutismo reinante en 
Vinaròs nos mantendremos firmes en nuestros 
ideales y en nuestros valores que son despreciados 
continuamente por los gobernantes.

Un dels darrers 
articles que hem 

publicat parlàvem de la pluja i del mal que 
fa en el terra del poble doncs trau a la llum el mal 
asfaltats que estan els carrers. Els clots surten com els 
caragols, quan hi ha sol i l’aigua desapareix dels vials.
Un altra cosa que succeeix quan plou és que les 
canonades de les clavegueres en van plenes i gota 
a gota van formant un torrent que a Vinaròs acaba 
sempre en el mar. I no perquè siga el seu destí final 
sinó perquè les inoperàncies de diferents consistoris 
no han posat cap remei per canviar-ho. Quan es va fer 
el passeig i van vore com s’inundava el pàrquing, els 
caps pensants del disseny de Vinaròs, per solucionar-
ho no se’ls va ocorre res més que fer un bypass entre 
les canonades fecals i les pluvials, ajuntant-ho tot i 
enviant-ho al passeig, a la platja, al mar.

Així a Vinaròs l’espectacle de la pluja acaba sempre 
en el passeig, al bell mig, al costat de l’antiga escola 
Sant Sebastià. Allí i a la punta del passeig Fora 
Forat, a l’altra banda de l’espigó que està a la vora 
del riu. Aigües negres, ben negres, surten per allí 
i emmerdant-ho tot. Espectable nauseabund de 
veritat. Tots hem vist boles de greix per la platja 
després dels temporals. Bo la costum implantada 
des de fa anys és que el regidor de torn envie 
ràpidament el tractor   per tapar-ho. Així la vista i 
els peus no sofreixen la vergonya de vore o xafar 
aquesta immundícia.
Tots els anys venim denunciant el mateix. A totes les 
corporacions els hem dit aquesta evidència. Totes 
ens han donat la raó i CAP HA POSAT REMEI. 
Ara, quan es preparen tots els concursos 
corresponents per mantenir les platges netes de 

cara a l’estiu, volem tornar a incidir en la necessitat 
d’enfrontar el repte com cal i d’una vegada per 
totes donar una solució definitiva a aquest 
problema. Nosaltres seguirem reclamant i 
denunciant allí on creguem convenient. No per 
fastidiar a ningú, ni per arruïnar el turisme, ans 
al contrari. Volem que el que vinga a Vinaròs 
s’enduga una bona impressió de tot i més de la 
platja. Volem que ningú s’emporte de record una 
malaltia conseqüència del que denunciem i ni 
molt menys les volem tenir per nosaltres. A vore si 
les autoritats sanitàries o de medi ambient prenen 
d’una vegada per totes cartes en l’assumpte, 
creiem que després de les pluges i en la situació 
actual la platja hauria d’estar tancada per a usos 
de bany. Comproveu-ho vosaltres mateix tot just 
després de ploure.

Entre los partidos de vinarós, como formaciones 
políticas que son, alguno de ellos habrá que 
marchase con el pie cambiado.Y también habrá 
algún que otro que fuese afín a la cultura del 
esfuerzo. Y que más de uno de ellos fuesen 
proclives al nihilismo; asi pues, a que sorviensen 
derechos y soplasen obligaciones. Aunque eso 
sí, todos esos partídos o formaciones políticas 
tratarán de granjearse el favor de la gente. Por lo 
que todos ellos dirán, aunque cada uno de ellos 
por su propia cuenta y riesgo, “que la gente no 
es tonta”. Y con ello cada uno de dichos partidos 
estará demostrando la poca seriedad política que 
entre ellos mismos se tienen. Como también la 

poca seriedad que tienen todos ellos para con la 
gente. Y es que cada vez que uno  de esos partidos 
diga “que la gente no es tonta” estará poniendo 
en evidencia a todos los demás partidos. Y que al 
mismo tiempo estará, políticamente, atontando 
a la gente. Puesto que si la gente no es tonta, ella 
misma sabrá mejor que nadie que tonta no es. Si 
bien, visto, oido y comprobado la poca seriedad 
política de dichos partidos políticos, lo cual es 
un social fenómeno político que en España va 
in crescendo, luego también en Vinarós. Por 
lo que no sería nada extraño que en Vinaròs 
paniaguados reporteros, figuras audivisuales 
de diseño o de dibujos animados y aventados y 

sobrevenidos mandamases políticos organizasen 
un asentamiento asambleario en la plaza de 
ayuntamiento. Y con el canchondeo político que 
se trae de los constructores de patrias decidieran 
hacer un referendum, concediendo a la gente de 
Vinaròs el derecho a decidir: ¿qué parte DE LA 
SILENCIADA LENGUA ESPAÑOLA no se oye en los 
ámbitos informativos de Vinaròs?, ¿qué parte del 
ilegible diariet de Vinaròs no es legible?, etc.
Oiga usted!!,  ¿ese cuento nos lo está contando en 
broma o en serio?. Se lo estoy contando en serio. 
¡Ah! Bueno. Porque nosotros, EL CLUB POLÍTICO 
DE VINARÒS, con “S” de seriedad política, no 
admitimos ninguna broma política de nadie.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Tita

 PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES DE MARÇ DEL 2016 (I)

Inestable mar primaveral
Semana con unas aguas cambiantes al rolar el viento de varios componentes. 
Predominó el gregal, con oleajes un par de jornadas. En general se faenó a medias. 
Las capturas resultaron flojas. Las especies variadas. Y las cotizaciones fueron bastante 
dispares.
La pesca de arrastre el lunes y martes faenaron todos los bous. En cambio el miércoles como 
consecuencia de la marejadilla del nordeste solo se hizo a la mar uno. Y el jueves salieron ocho. 
Las especies mayoritarias subastadas fueron; llagostí, escamarlà, lluç, gall, miseria, moll, peluda, 
cargol, galera, peix de rei, rap, maira, caballa, sorell, pop roquer, canana, móllera y morralla.
El cerco no operó por nuestro litoral. Al parecer faenan entre las poblaciones de Borriana y 
Gandía. Según tripulaciones van atrapando peix blau. 
La flota de artes menores lo tuvieron también difícil por los vientos y algunos días no calaron. 
Unas barquitas pescaron cerca de la orilla para llevar sepia. Otras pagell, mabre y corvina. Varias 
siguen en pos de la palá, rom empetxinat y escrita. Y dos han desembarcado llagosta, llomàntol, 
gallineta y mamona.
Y el palangre de costa pescó con anzuelo llobarro, orá, sard, pagre y congre. 

Ecos de ‘Mar’; Puertos alcanza un récord histórico
Los puertos españoles cerraron el año 2015 con la cifra récord de 501,8 millones de toneladas 
de mercancías movidas. Este volumen de movimiento supone un incremento del 4,1% con 
respecto al ejercicio anterior. De manera que por primera vez España supera el tráfico de 500 
mll/tns. (se entiende por graneles sólidos y graneles líquidos, contenedores, pesca, pasajeros, 
etc.)
Por Autoridades Portuarias la primera es Algeciras con 98.164.203 tns. Le sigue Valencia con 
70.083.977, la tercera es Barcelona con 46.844.019. Y de las últimas está Castellón con unos 
movimientos totales de 16.445.769 tns que por segmentos 4.636.911 fueron de carbón, cereales, 
cementos, áridos, forrajes, mineral de hierro, etc., 8.654.176 de petróleo, productos químicos, 
gas, biocombustibles, bebidas, etc. y 3.153.682 de mercancía general como contenedores, 
pescado, pasajeros, vehículos, etc.

Aquest cuc marí s'utilitza molt com a esquer en 
hams de pescadors amb canya, etc. En països 
orientals és una delicadesa gastronòmica per al 
consum humà.
El seu nom científic és Sipunculus nudus.
La grandària va dels 20 a 35 cm. de llarg.
És del tipus i família dels Sipuncúlids.
Dit invertebrat amb bilatelaria de forma 
cilíndrica, evaginable, la seva pell és dura. El cos 
està dividit en dos segments però undos. La part 
anterior corporal és mes prima, d'una grandària 
¼ de la resta, retràctil, amb una trompa centrada 
amb 12 tentacles al voltant de l'obertura bucal 
i envoltada de petits ganxos. I el tronc, mes 
gruix i llarg, amb una musculatura longitudinal 
ordenada en gavilles per 32 músculs, a manera 
de superfície quadriculada.
És d'un color gris groguenc.
La seva reproducció va de febrer a maig. Hi ha 
separació de sexes. Els òvuls i espermatozoides 
es deixen anar lliures a l'aigua perquè s'ajuntin 
i es fertilitzin els ous. Surten larves ciliades d'1 
mm. d'altura, que als dos dies circulen en el 
corrent marí entre el plàncton, on s'alimenta 
d'algues, etc. Després baixa a viure en la sorra 
per créixer i construir galeries de 60 cm. Menja 
de nit i trau del forat els tentacles per atrapar 
partícules orgàniques i petits organismes, que 
els aglutina amb un mucus. 
És un animal reptant, contràctil, es mou 
arrossegant-se. Habita des del fang de la riba fins 
a 25 m. de profunditat. 
Té enemics naturals com els crancs i peixos grans.
A Espanya es conreen per vendre'ls vius a la pesca 
esportiva. En Xina, una vegada desviscerads 
es fregeixen o es guisen amb salses, i segons 
zones els assequen per al transport i després els 
hidraten per menjar-los.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                             1.077 Kg.
Maira (Mare del lluç)                        245
Escrites (Rayas)                                    389
Mantes (Batoideos)                               58
Besuc (Besugo)                                     169
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)               2.483
Rallat (Bonito)                                        151
Burros (Gobios)                                      206
Caballa (Verdel)                                   1.319
Veta (Pez cinta)                                      498
Congre (Congrio)                                    161
Gall (Pez de San Pedro)                        175
Orà (Dorada)                                          564
Musola (Cazones, Escualos)                    15
Móllera (Fanéca)                                    939
Gallineta (Cabracho)                                31                         
Sorells (Jureles)                                  7.777

Esparrall (Raspallón)                             215
Palá (Lenguado)                                      49
Sard (Sargo)                                          66
Llobarro (Lubina)                                     8
Penegal (Bocanegra)                             237
Aranya ( Vívora)                                524
Pagell (Breca)                                1.498
Peluda (Solleta)                                516
Lluç (Pescadilla, Merluza)              5.183
Rap (Rape)                                     2.993
Rom empetxinat (Rodaballo)               15
Jurioles (Rubios)                                150
Moll (Salmonete)                             4.957
Morralla (Serranos, etc)                 3.405
Sardina                                               336
Letxa (Pez limón)                              19
Bacoreta (Canutera)                              7
Sorella (Jurel real)                               298

Bacaladilla (Perlita)                          6.511
Llisa (Mújol)                                         149
Pagre (Pargo)                                        7                
Gatet (Pintarroja)                                 70
Rata (Miracielo)                                   48
Miseria (Gallo)                                    206
Peix de rei (Pejerrey)                         158
Saboga (Alosa)                                      2
Déntol (Dentón)                                      9
Vidriá (Mojarra)                                     23
Rom (Rémol, Rombo)                             2                                                      _______
       Total.............................     43.909
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                          484
Escamarlà (Cigala)                                 79
Llagostí (Langostino)                             40                 
Galera (Estomatoideo)                      2.105
Llagosta (Langosta)                                20

Gambas (Camarones)                          68
Llomàntol (Bogavante)                            2
                                                          ______
Total......................................      2.798
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         424
Sepió punxa (Choquito)                        344
Canana (Pota, Volador)                     5.022
Sèpia (Sepia)                                        146
Polp roquer (Pulpo roquero)               1.049
P. blanc (P. blanco)                            1.810
Polpa (Pulpón)                                        24 
P. mesquer (P. almizclado)                   412 
Cargol punxent  (Cañailla)              235
                                                   _______
    Total……………….……..      9.468
Total extracció......................     56.173

Desembarcos de arrastreros
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Dels més de 4.300 corredors 
inscrits, es calcula que uns 
3.700 creuaren la línia de meta 
en l’última edició de la Marató 
Popular 2016, que durant el matí 
del passat diumenge 17 d'abril es 
va dur a terme a Vinaròs.
A les 10:30 hores, una marea de 
samarretes fúcsies va inundar el 
centre de la ciutat i va començar 
a completar un recorregut de 
10 quilòmetres que va acabar al 
Passeig Fora Forat.
La regidora d'Esports i Educació, 
Begoña López, es va mostrar molt 
complaguda amb la implicació que 
van demostrar els vinarossencs 

i visitants d'altres localitats en 
aquesta activitat.
"Es tracta de la prova esportiva 
més important que es realitza al 
municipi i, un cop més, ha estat tot 
un èxit de participació. Ens alegra 
que cada any es vagin sumant més 
persones", ha afegit.
Part dels beneficis obtinguts amb 
les inscripcions es destinaran a una 
causa solidària. Concretament, en 
aquesta edició, s'ha decidit donar 
suport a l'Associació Espanyola 
contra el Càncer, tal i com va 
confirmar el tècnic del Consell 
Municipal d’Esports (CME), Ignacio 
Chaler.

Més de 4.000 corredors van participar en la Marató Popular 2016
Vinarossencs i visitants d'altres localitats es van sumar a aquesta iniciativa de la Regidoria d'Esports 

de Vinaròs, que enguany va ampliar el recorregut a 10 quilòmetres.
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs
ESPORTS

FUTBOL SALA.  Vinaròs F.S.

Els dies 16/17 d'abril es van disputar 
les tres jornades de Lliga de Clubs 
de la Comunitat Valenciana, (divisió 
d'honor, primera divisió i segona 
divisió) en tres localitats diferentes 
de la Comunitat.
La divisió d'honor es disputava en la 
localitat de Castelló, dividida en dos 
jornades dissabte, diumenge, i dos 
sessions matí/tarde.
 Actuació fantàstica de tots els 
nedadors  millorant les seues 
marques personals, lluitant fins 
l'última jornada demostrant un 
alt nivell i aconseguint un bon 
nombre de mínimes nacionals i 
autonómiques quedant en el 7º lloc 
de la categoria en una puntuació de 
679 punts, però, baixant a 1ª divisió. 
Volem felicitar als técnics Isidro i 
Albert per el gran treball i ilusió que 
van ficar en aquesta competició, i per 

supost, a tots els pares que van estar 
en la grada animant durant tota la 
competició.

Els resultats obtinguts pels nedadrors 
individualment han sigut: 
Alberto Castañeda acosenguint 3 mínimes 
autonómiques absolutes, quedant-se a 2 
decimes de la mínima nacional en 50m 
papallona.
Toni Bordes va aconseguir 4 mínimes 
autonómiques absolutes i quedant-se a 3 
décimes de la mínima nacional de 50m braça.
Joel Segura va aconseguir 2 mínimes 
autonómiques.
Joan Compte va fer una molt bona actuació 
participant en relleus.
Xavi Bordes aconseguint 4 mínimes 
nacionals i guanyant en la prova de 400m 
lliures.
David León va aconseguir 4 mínimes 
nacionals.
Jesus Medrano va aconseguir 2 mínimes 
nacionals i a 4 décimes de mínima nacional 
en 200m lliures.

Angel Lleixa aconseguint millor marca 
personal en 400m lliures i segueix apropant-
se a la minima nacional.
Martí Segarra va aconseguir una mínima 
autonómica.
Laia Casanova va aconseguir 2 mínimes 
autonómiques.
Laia Albiol aconseguint 3 mínimes 
autonómiques.
Maria Compte es va quedar a 5 décimes de la 
mínima nacional de 50m lliures i aconseguint 
3 mínimes autonómiques.
Llucia Jaime va millorar les seues marques 
personals.

Angels Meseguer va fer 4 mínimes 
nacionals.
Paula Paga va aconseguir 4 mínimes 
nacionals i va fer el record autónomic en 50m 
papallona en la edad de 14 anys.
Llum Serret va aconseguir 3 mínimes 
nacionals.
Irina Sebastià va fer una mínima autonómica 
absoluta i es va quedar a 6 décimes de la 
mínima nacional de 800m lliures.
Claudia Matamoros va millorar en totes les 
proves i va fer mínima autonómica.
Carla Bernial va aconseguir una mínima 
nacional.

Lliga de Clubs Divisió d'Honor

Cuatro victorias de los vinarocenses, un 
subcampeonato provincial y la convocatoria de 
Isaac Suescun para la Selección Valenciana Alevín 
es lo que ha deparado otro brillante fin de semana 
para los castellonenses.

Auto-Real Villarreal CF 3-6 CD Vinaròs FS (Juvenil)
Los hombres de Said Mansouri se desplazaron hasta el 
corazón de la provincia castellonenses para medirse al 
sexto clasificado. Pese a iniciar el encuentro con un 2-0 
desfavorable, los vinarocenses no le perdieron la cara 
al encuentro y consiguieron remontar tras el descanso, 
con dobletes de Alejandro Albella y Pau Bellés. Con 
esta nueva victoria, el Juvenil se mantiene en lo más 
alto de su Liga, con tres puntos de ventaja sobre el 
Alcora FS ‘A’, a falta de 4 jornadas por disputarse. El 
CDFS Segorbe, tercero, será el juez de la competición.

CD Moreres FS 2-11 CD Vinaròs FS (Cadete)
Goleada de los hombres que entrena Mohamed Ait 
en les Moreres. Los de la comarca del Baix Maestrat 
se marcharon al intermedio con una clara ventaja 
de cuatro goles, que ampliaron en la reanudación. 
Joel Fariñas, autor de cuatro tantos, y los dobletes 
de H’mad Outidir, Jordi Castejón y Alejandro Chaler 
permiten a los Cadetes seguir con opciones de 
alcanzar la primera plaza, a seis puntos, y con dos 

jornadas que disputarse.

CD Vinaròs FS 3-5 Peñíscola FS (Infantil)
La capital de la comarca del Baix Maestrat vivió, el 
pasado sábado, un encuentro por el liderato del 
Grupo C de la Copa de Castellón. Pese a que los 
de Brahim Es Saiydy  tomaron ventaja inicial con 
un 2-0 esperanzador, los visitantes consiguieron 
sobreponerse y se marcharon al descanso con un 2-3 
que ampliaron a la salida de vestuarios. Así pues, el 
Infantil concluye esta competición provincial como 
subcampeón de su grupo. Mucho mérito.

CD Vinaròs FS 4-0 Alcora ‘A’ FS (Alevín)
Grandes noticias para el equipo que prepara Juan 
Puchal, puesto que este fin de semana recibió la feliz 
noticia de la convocatoria de Isaac Suescun para 
la Selección Valenciana, a la cual se incorporará el 

próximo martes. El propio jugador celebró la llamada 
con un doblete contra el Alcora FS ‘A’ para redondear 
un nuevo triunfo que sitúa a los Infantiles en segunda 
posición, a tres puntos del líder, el Burriana, quienes 
cuentan con un partido más. Por tanto, a falta de cinco 
jornadas, todo está abierto en esta Copa Federación.

CD Vinaròs FS 4-3 At. Morvedre Red Blue ‘A’ 
(Benjamin)
Imparables.  Así prosiguen los pequeños de Antonio 
Vaca su camino en la presente edición de la Copa 
Federación. En un duelo reñido hasta el final, los 
locales consiguieron sumar un nuevo triunfo gracias, 
en parte, al triplete de Neo Mayor Maura. Así pues, 
y a falta de varias semanas de competición, los 
vinarocenses se desplazarán esta semana que viene 
hasta Alcora, para jugarse, allí, el liderato copero 
¡Mucha suerte! 

Licencia para soñar

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs Aigües de Vinaròs

El  passat dissabte, 16 d’abril, es 
va celebrar el Cpt Autonomic 
Universitari individual i per equips. 
Hi van participar els atletes del 
C.E.Vinaròs-Aigües de Vinaròs, Jordan 
Llorach per la UJI als 400m tanques 
(subcampio 1'01"10), tambe al 800 
(2'03") i 4x400. Carla Masip am la 
Universitat de Valencia, campiona de 
1500 (4'47") i tambe va participar al 
relleu de 400 m. Andrea Cabre tambe 
campiona dels 5km marxa per a la UJI. 
Fora de concurs Christian Bohigues 
va debutar als 1500m (4'38") i Johana 
Hernandez al llançament d disc i 

martell juntament amb J.Enrique 
Miralles. La classificacio per equips va 
estar, 1ª UV, 2ª UJI i 3ª U.Alacant.
El passat dia 9 d’abril es va celebrar 
la II jornada Provincial Aleví, Infantil 
i Cadet d´aire lliure a les pistes del 
Gaetà Huguet de Castelló.
El C.E. Vinaros-Aigües de Vinaròs va 
participar en atletes de diferents 
categories, els alevins, Miguel Cruz 
Sabater en les proves de 150ml i 
llargada, mentres que Lucia Contreras 
Galindo i Carla Buñuel Gaseni ho 
feien a les curses de 60m tanques i 
els 1000mll, en Infantils, Ruth Miralles 

Arenos i Paula Canalda Sorribas al 
llançament de Javalina i 150mll, 
mentres que Luz Altair Cid Castell 
participava en 60mv, alçada i jabalina, 
en cadets, Lidia Cruz Sabater i Naiara 

Redondo Ferrer en 60mv i longitud.
Alguns d´ells han aconseguit millors 
marques personals però el més 
important és que s´ho han passat 
genial.

Campionat autonòmic universitari
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FUTBOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

0 7
Vinaròs, C.F.       Castellón B  

ESPORTS

 DIA: DIS S ABTE, 23,04,16 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINAROS – CLUB BALONMANO VIRGEN DE GRACIA ALTURA
12,00 PISTA SINTETICA HANDBOL JUVENIL CBM VINAROS – CBM PUÇOL

12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET MASC. CB GIL COMES VINARÒS – VALENCIA BC GENOVÉS AZUL

18,00 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINAROS FS – FS PEÑÍSCOLA “A”

19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR B CB GIL COMES VINARÒS – CLUB BÀSQUET TORREBLANCA

DIA: DIUM ENGE, 24,04,16 P AV ELLÓ P OLIES P ORTIU
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 PISTA PARQUET BASQUET CAD SENIOR PARTIT – BAMESAD – UNES

DIA: D IS S AB T E  23 ,04 ,16 E S T AD I
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC A – CF UNITED VINARÒS

10,45 ESTADI FUTBOL PREBENJAMÍ VINAROS EFC B – CF UNITED VINARÒS BLANC
10,45 ESTADI FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC C – RENOMAR ELS PORTS FC “B”
12,00 ESTADI FUTBOL CADET VINAROS EFC A – CD CABANES

16,00 ESTADI 1 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC B – CD ALCANAR GRANA
16,00 ESTADI 2 FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC B – CF MORO

DIA: DIS S ABTE, 23,04,16 CIUTAT ES P ORTIV A
HORA LLOC ES P ORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF – CD CASTELLÓN SAD B
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS CF – CD CASTELLÓN SAD B

16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMI VINAROS EFC A  - ACD PEÑISCOLA
16,00 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED A – UD SAN MATEO
17,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED B – UD SAN MATEO
17,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED B – UD SAN MATEO

INFO CME - SKATE PARK - MENORS
El CME informa que que s'ha modificat el 
Reglament d'ús d'Instal·lacions Esportives 
Municipals respecte a l'ús de l'SKATEPARK 
per als menors, adaptant-mos a les 
peticions dels usuaris. Treballant per 
donar servei a tots els esportistes.

HORARI accés a l'Skatepark per a menors:
•	 De dilluns a divendres de 
17:00 a 19:00 hores
•	 Dissabtes i diumenges de 8:00 
a 17:00 hores
REQUISITS:
Tots els menors tenen que passar pel 
CME a buscar el seu carnet d'autoritzat. 
Sense carnet seran expulsats del recinte 
per la Policía Local.
•	 6 a 12 anys  - obligatoriús de 
proteccions  i lapresencia del pare/
mare o tutor legal  que controle al 
menors.
•	 12 a 18 anys  - no és obligatori 
l'ús de proteccions  ni  la presencia del 
pare/mare o tutor legal.
Més info de la modificació del reglament 
a l'oficinadel CME  o el webwww.
cmevinaros.es

Vinaròs; Pepe, Alejandro (Dani 80’) Jony (Tatán 
46’) Josep, Wil, Óscar, Kiko, Chavalera, Fone 
(José 19’) Dolz y Aleix (Iván 68’)
Castellón-B; Unanua, Manu (Adrián 62’) Álvaro 
(Raúl 75’) David, Valero, Jordi (Boris 75’) Pérez 
(Edi 53’) Gerard, Espresati, Gimeno y Albalat.
Goles; 0-1 m. 63, 0-2 m. 69 Adrián, 0-3 m. 73 
Gerard, 0-4 m. 74 Adrián, 0-5 m. 76 Gerard, 0-6 
m. 85 Gimeno, 0-7 m. 87 Espresati.
Árbitro; Cristián Sales Alarcón. Ayudado por 
Teresa Doña Campos y Kevin Estévez Or. 
Amonestó con cartulina amarilla a Alejandro 
40’, Chavalera 43’ y Wil 63’ por parte local. Y al 
visitante Pérez 43’.
La visita del filial castellonense en el campo 
de la Ciutat Esportiva, para jugar contra 
el primer conjunto vinarocense, despertó 
poco los ánimos de los aficionados, pues 

acudieron sólo unos 50 buenos aficionados a 
presenciar el encuentro, ya que el descenso 
de categoría está asegurado hace varias 
jornadas. En cambio, para el equipo foráneo 
el partido le iba en cantidad, ya que a priori se 
encontraba a cuatro puntos de las posiciones 
de promoción de ascenso, de manera que su 
entrenador, Fernando Campos, sabedor del 
estado y de la forma física contraria, tomó sus 
precauciones para sacar el choque a medida 
que iban transcurriendo los minutos. En 
cambio, el técnico local, Abraham Soto, también 
conocedor de las escasas posibilidades técnicas 
de sus pupilos, optó en un principio por una 
táctica de contención en el centro de la cancha, 
ayudado por falsos delanteros que hilvanaban 
conjuntamente éste sistema y el bloque férreo 
en la defensa. De dicha manera transcurría el 

tiempo sin moverse el luminoso, hasta que 
cerca de los veinte minutos de contienda, se 
lesionó el mediocampista Fone, que añadió 
aún mas si cabe el doble de dificultades a 
los chavales albiazules. No obstante, sus 
compañeros defensores aguantaron las 
acometidas de los albinegros, en especial 
por parte del portero Pepe, que evitó tantos 
cantados hasta la llegada del descanso.
El segundo periodo comenzó igual, los chavales 
langostineros se sacudían las internadas de los 
orelluts hasta pasado un cuarto de hora, que 
en una jugada dudosa de orsai, los de la capital 
inauguraron el marcador. A partir de ahí nos 
venimos abajo, tanto en física como en moral, 
y en cada llegada a nuestra área hacían diana, 
y más aún con la otra lesión de Alejandro,  para 
llegar a endosarnos media docena mas.

Kart Racing

El piloto vinarocense Jan Peral 
Resurreccion nos vuelve a dar 
una nueva alegría alzándose en el 
tercer puesto en el Campeonato 
de la Comunidad Valenciana 
en el circuito Lluis Climent de 
Cheste Valencia.   Celebrando la 
victoria con su nuevo equipo EKR 
Kart Racing con el que cuenta de 
apoyo técnico de fábrica. 

Damos las gracias a nuestros 
sponsors Teclisa levante, 
Vulcanizados Serret, bigmat y 
colaboradores: Comercial Vinaja, 
Hermo sl,   Europea hormigón, 
Exposiciones Moliner, Ser 
maestrat, Automecanica el Pilar, 
Cosaor,padoc tv, Maderas Bas, 
para más información www.
janperalracing.com

Jan Peral, tercero en el Campeonato 
de la Comunidad Valenciana
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TAEKwONDO

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

ESPORTS

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Ya los equipos del C.B GIL COMES VINARÒS 
están llegando al final de la temporada oficial y 
juegan sus últimos partidos. Unos acabaron su 
competición esta semana y los demás lo harán la 
próxima y así ya dará comienzo la pos-temporada 
donde se empezara a trabajar ya de cara a la 
próxima temporada. 
Este fin de semana los más pequeños, nuestros 
pre benjamines y benjamines se trasladaron a 
jugar la última trobada que se disputo en alcanar 
y donde todos los niños/as se llevaron un regalo 
por participar. 
Gran experiencia para los niños el haber jugado 
una competición donde lo principal no era el 
resultado sino que se lo pasaran bien.
ALEVIN FEDERACION 
C.B GIL COMES VINARÒS 46 – C.B LA POBLA 53

INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 49 – C.B PUERTO SAGUNTO 43

INFANTIL FEMENINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 47 – E.B LLIRIA 45

CADETE MASCULINO 2º AÑO 
E.B VILA-REAL 58 – C.B GIL COMES VINARÒS 63

CADETE MASCULINO 1º AÑO
C.B GIL COMES VINARÒS 23 – C.B PUCOL 54

CADETE FEMENINO 

C.B GIL COMES VINARÒS 43 – C.B BETERA 38 

JUNIOR MASCULINO 
C.B BURRIANA 58 – C.B GIL COMES VINARÒS 49

SENIOR MASCULINO 2º ZONAL 
A.B ALMASSORA 38 – C.B GIL COMES VINARÒS 67

SENIOR MASCULINO PREFERENTE
C.B GIL COMES VINARÒS 78 – C.B XIRIVELLA 64 

Crónicas C.B. Gil Comes Vinaròs 

El pasado sábado el CLUB TAEKWONDO 
ATENCIA participó en el 27 TROFEO VILLA 
DE L'ALCORA con 19 competidores 
ORO - PATRICIA VILLARROYA 
ORO - ALEX ATENCIA
PLATA - ALBA ISABEL GASULLA
PLATA - ALBA ATENCIA 
PLATA - BERTA AGUSTÍN FIBLA
PLATA -ERIC ATENCIA 
PLATA -KEVIN ATENCIA
BRONCE -POL PANISELLO
BRONCE -AGUSTÍN FERRAN
BRONCE -IVAN STOYKOV
También participaron en combate de 
exhibición ,SARA FORNER ,EDGAR PEREZ, 
ITZIAR SANCHIDRIAN, AINARA RIBERA, AXEL 
MUÑOZ, ADRIAN PAUL ,SERGIO ROMERO 
consiguieron una copa felicidades a todos y 
seguiremos trabajando

El pasado sábado 15 de abril, se realizo en Benicassim 
el Open de España Internacional, este Open esta 
calificado como un G1 que es uno de los más 
importantes. Se reunieron medallitas nacionales 
e internacionales, muchos de los cuales estarán 
presentes en las próximas Olimpiadas de Rio.
El TKD Alfaro Amposta  desplazó a 11 competidores 
consiguiendos dos preciadas medallas una de plata y 
una de bronce.
Por parte vinarocense estos fueron los resultados:
-Cheyenne Brito, categoría cadete -55kg. Medalla de 
plata, tras realizar cuatro combates muy reñidos.
-Aslhey Bourreau, categoría cadete -37kg. Disputo 
un magnifico combate pero por la mínima no pudo 

optar por las medallas.
Por otro lado, Marta Falcó, categoría cadete -51kg. 
Participo en la 27 edición de la copa  Alcora realizo dos 
buenos combates, consiguiendo una mericidisima 
plata.
El próximo dia 30de abril se realizara en el  Velodromo 
Luis Puig de Valencia el Campeonato de España 
Cadete y Sub-21, en donde tenemos depositadas 
muchas esperanzas con todo el equipo que 
desplazaremos a esta gran cita del Taekwondo 
Nacional.
Desde estas lineas queremos agradecer a su 
entrenador Severiano Alfaro todo el trabajo, disciplina 
y cariño que transmite a todos sus alumnos.

Dos platas para Cheyenne y Marta
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C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

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

Pròximament:

Ca
rt

el
er

a

   w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES: Día:22    18:00:h 

DISSABTE:     Día:23    16:30:h       18:15:h

DIUMENGE:  Día:24    12:00:h  17:00:h    

DILLUNS: Día:25  18:00:h 

  

  Día,l’espectador dilluns 4€,6€,no s'apliquen els díes festius

      Classificació: Tots els públics 

        EL LIBRO DEEL LIBRO DE

                LA SELVALA SELVA

5€  7€5€  7€

 

   w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:    Día:22             21:15:h 

DISSABTE:       Día:23    20:00:h - 22:15:h

DIUMENGE:    Día:24    19:00:h - 21:00:h    

DILLUNS:    Día:25 19:30:h - 21:30:h

DIMARTS: Día:26            21:15:h 

  

  Día,l’espectador dilluns 4€,no s'apliquen els díes festius

      Classificació: Tots els públics 

THE LADY IN THE VANTHE LADY IN THE VAN

5€5€
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

de venta a
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activitats culturals
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



28

23 abril de 2016Tauler Municipal

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.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local, de 
data 18 d'abril de 2016, va aprovar l'expedient i plecs 
per a contractar el SERVEI DE VENDA DE BEGUDES 
I MENJAR A LES CARPES I ESCENARIS INSTAL·LATS 
AMB MOTIU DE DIVERSES FESTES DEL MUNICIPI DE 
VINARÒS (EXP. 3964/16):

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 3964/16
2. Objecte del contracte: 
Descripció de l'objecte: SERVEI DE VENDA DE BEGUDES 
I MENJAR A LES CARPES I ESCENARIS INSTAL·LATS 
AMB MOTIU DE DIVERSES FESTES DEL MUNICIPI DE 
VINARÒS.
3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert 
4. Pressupost base de licitació, s'estableix un preu 
mínim que podrà ser millorat a l'alça pels licitadors:
LOTS SERVEI  LICITACIÓ ANUAL
1Servei de Venda de Begudes en el recinte de les festes 
de Sant Joan i Sant Pere i en la Festa del “Llagostí” 
 6.000€/any
2Servei de Venda de Menjar en el recinte de les festes 
de
Sant Joan i Sant Pere (Haima Annexa)
500€/any
3 Servei de Venda de Begudes en el recinte de 
“L'Escenari Jove”
de les Festes de Sant Joan i Sant Pere i en la “Beach 
Party” 4.000€/any
5.Garanties
a) Provisional: no s'establix 
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es) 
b) Direcció: C. Sant Ramón s/n
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
7. Requisits específics del contractista: 
Veure clàusula núm. 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació:  fins al 6 de maig de 2016. 
b) Documentació que integraran les ofertes: La 
documentació és la referida al plec de clàusules 
administratives particulars, que es presentarà en 
dos sobres denominats "Proposició per a licitar a 
la contractació del SERVEI DE VENDA DE BEGUDES 
I MENJAR A LES CARPES I ESCENARIS INSTAL·LATS 
AMB MOTIU DE DIVERSES FESTES DEL MUNICIPI DE 
VINARÒS. LOT___(EXPEDIENTS  GENERALS 3964/2016). 
La denominació dels sobres serà la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Documentació a ponderar de forma 
automàtica (Oferta econòmica).
c) Lloc de presentació: 
1a. Entitat: Ajuntament de Vinaròs – Oficina 
d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
2a. Direcció: Pl. Jovellar, núm. 2
3a. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4a. Horari: De 9 a 14 hores.

9. Qualificació de la documentació general i 
obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil 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).

10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de la 
persona adjudicatària, fins un màxim de 1.000€.

L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia, de data 13 d'abril de 2016, ha aprovat la rectificació de 
l'expedient i plec de clàusules administratives particulars relatiu 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), publicat en el DOCV núm. 7754, de data 06/04/16.
S'ha rectificat un error existent en la clàusula 7.3 del PCAP relatiu als requisits específics del contractista.
D'acord amb l'establert a l'art. 75 del RGCAP, s'obre un nou període de presentació d'ofertes, fins al 2 de 
maig de 2016.

Convocatòria procés selectiu constitució BORSA TREBALL INFORMADORS/RES TURÍSTICS/QUES
Per Decret d’Alcaldia, núm. 955, de data 19 d'abril de 2016, es va aprovar la convocatòria i bases específiques 
que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors/res turístics/
ques, grup C, subgrup C2, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis de la 
Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al 
Departament de Recursos Humans, ubicat al Carrer Sant Ramon s/n.
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la 
publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

“Desayunos Saludables”
Organizan: 
-	 Ayuntamiento de Vinaròs
-	 Asociación de Comerciantes y 
vendedores del Mercado Municipal de Vinaròs
-	 Centro Salud Pública de Benicarló
Días: 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 de abril
Hora: 9:15h. a 11:00h
Participan:  Alumnos de 4º curso de los 
Colegios de Educación Infantil y Primaria de 
Vinaròs, además  del Colegio de Educación Especial 
Baix Maestrat de Vinaròs

ANUNCI RECTIFICACIÓ LICITACIÓ

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, informa: 

TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS.

PARTICIPAN Nº ALUMNOS - 4º 
PRIMÀRIA HORA FECHA

COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL "BAIX 
MAESTRAT" 70 10.30 H 19-abr

CEIP SAN SEBASTIÀN 51 9.30 H 20-abr
CEIP MARE DE DÈU  DE LA 
MISERICORDIA 60 9.15 H 21-abr

CEIP DIVINA  PROVIDENCIA 30 9.15 H 26-abr

CEIP NTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACIÓN 32 9.15 H 26-abr

CEIP NTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 55 9.15 H 27-abr

CEIP JAUME I 48 9.30 H 28-abr

CEIP MANUEL  FOGUET 58 9.30 H 29-abr

Total alumnos 404 alumnos   

 Es el cuarto año que se realizan  estos talleres de desayunos saludable
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ANUNCI LICITACIÓ

REGIDORIA DE TURISME informa:

Inscripció a les Jornades Gastronòmiques 2016

Tots els restaurants que estiguen interessats a 
participar en alguna de les jornades gastronòmiques 
que es porten a terme al llarg de l'any, tenen 
disponibles els formularis de sol·licitud d'inscripció 
i les dates de terminis de presentació en la seu 
electrònica de l'Ajuntament:

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

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

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

MATRÍCULA: fins al 22 d'abril de 2016

La matrícula dóna dret  a presentar-se a les proves dels  dos períodes anuals
d'exàmens (juny i novembre).

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

CALENDARI DE LES PROVES A VINARÒS 

Nivell 1r període 2n període Hora

A2: NIVELL ORAL 28/05/2016 05/11/2016 9:00

 B1: NIVELL ELEMENTAL 04/06/2016 12/11/2016 9:00  

 C1: NIVELL MITJÀ (primera fase) 28/05/2016 05/11/2016 9:00/12:00(1)  

 NIVELL MITJÀ (segona fase) 11/06/2016 19/11/2016 9:00(2)  

 C2: NIVELL SUPERIOR (primera fase) 04/06/2016 12/11/2016 9:00  

 NIVELL SUPERIOR (segona fase) 18/06/2016 26/11/2016 9:00(2)  

OBSERVACIONS:

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

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

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

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).

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

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:

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.

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.

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

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

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

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)

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

9. Qualificació de la documentació general i obertura 
de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil 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).

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

LOTS CODI OCUPACIÓ PLATJA  SERVEI    LICITACIÓ ANUAL
1 2  Fortí  Venda de gelats i begudes 3.500€
2 3  Fortí  Hamaques i para-sols 650€
3 7  Fortí  Hamaques i para-sols 650€
4 8  Fortí  Venda de gelats i begudes 3.500€
5 10  Fortí   Hamaques i para-sols 650€
6 14   Fora del Forat  Barques, hamaques i para-sols 800€
6 15  Fora del Forat Venda de gelats i begudes 3.500€
8 16  Fora del Forat Surf de rem/paddle surf 600€

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a

participa@vinaros.es
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ESQUELES PUBLICITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Tu familia Te recuerda con cariño
Agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas

luiS redÓ Herrera

Que falleció cristianamente en Vinaròs 
el día 15 de abril de 2016,

a los 84 años de edad.
D.E.P.

Rogad a Dios por el alma de:

Dr. Ingeniero Industrial

 

 

 

COL·LABORA: Ajuntament de Benicarló 
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DELS CENTRES DE SALUT PÚBLICA  
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agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
hORARI de gUÀRdIeS

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

23 Abril MATeU c. Sant Francesc, 103

24 Abril TORRegROSA av. Llibertat, 9

25 Abril PITARCh c. del Pilar, 120

26 Abril MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

27 Abril FeRReR pl. Sant Antoni, 39

28 Abril ROCA c. Sant Francesc, 6

29 Abril gUIMeRÀ pl. Parroquial, 11




