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El centre educatiu de Vinaròs,  pioner a la Comunitat Valenciana en introduir el ‘Mètodo Pellitero’
El col·legi Jaume I aprèn amb ‘Leo’

Multitudinària festa cultural en un nou entorn

Fira del Llibre
Dos candidatures es presentaran a presidir la Comissió Organitzadora del Carnaval

Vinaròs celebra dissabte al pavelló el III Open de Taekwondo

Dos vinarossenques participaran en el campionat d’Espanya de Taekwondo



2

30 abril de 2016

Edi ta :
A jun tamen t  de  V ina ròs

Director :
Enr i c  P la

Consel l  de redacc ió:
Toñi Funes (Tots i Totes Som Vinaròs)

Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Estefanía Mallén (PSPV-PSOE)

J. Ramón Tárrega (PP)
Praxedes Soliva (PVI)

Joan Viscarro (Compromís)
Cap de redacc ió:
Xav ie r  F lo res  Royo

Disseny i  maquetac ió:
Dav id  Aguado  A i xa là

Redactors :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Col· laboradors:
Emi l i  Fono l l osa

Sa lvado r  Qu inzá
Ra fa  Marcos

Ju l i án  Za ragozá
Juan  Cha le r

Apa r i c i o
Fo tospa i . com

Adminis t rac ió 
i  subscr ipc ions:
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

webmaster@editorialantinea.com
Publ ic i ta t :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies  de 
pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  45  00  85
Impress ió:

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
Dipòsi t  legal :  CS-298 -84
Tirada:  1 .200  exemp la rs

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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Després de que Vinaròs ja ha estat declarada ciutat lliu-
re del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), 
l’alcalde, Enric Pla i el regidor de Govern Obert, Hugo 
Romero van acudir a la Trobada Paneuropea d'autori-
tats locals i els nous tractats de lliure comerç que va 
celebrar-se a Barcelona   els dies 21 i 22 d'abril. 
Aquest esdeveniment va reunir uns 40 alcaldes i alcal-
desses de ciutats contràries a l'aplicació d'una nova 
generació de tractats europeus com el Tractat Transat-
làntic per al Comerç i la Inversió (TTPI).
L’alcalde va oferir dimarts una roda de premsa per ex-
plicar l’oposició a un tractat que s’està duent a terme en 
un entorn de falta de transparència i secretisme en favor 
de les grans corporacions transnacionals que podrien 
denunciar davant de tribunals especials als ajuntaments 
que volgueren afavorir empreses locals, i que, entre altres 
coses, acaba amb les denominacions d'origen i que impe-
diria fer cases subvencionades per les administracions”. 
La magnitud de l’atac que el TTIP produirà a l’adminis-
tració local és tan important que els municipis de molts 
països europeus ja estan prenent mesures exemplars 
de resistència davant de la vulneració sistemàtica de 
les llibertats. Països com ara Alemanya, Àustria, el Reg-
ne Unit, Holanda, Itàlia, Bèlgica o França compten amb 

centenars de municipis que han aprovat mocions en els 
seus ajuntaments per a declarar-se municipis lliures del 
TTIP.
Amb l’entrada en vigor del TTIP, tant municipis com co-
munitats autònomes perdran gran part de la seua ca-
pacitat per a gestionar en matèria d’habitatge, sanitat, 
medi ambient, serveis socials, educació o alimentació.
“Creiem que és des de la primera instància de govern, 
el local, com es podrà dificultar aquest perill per al sis-
tema de vida i drets socials europeu”, va indicar Pla, que 
va anunciar que junt amb Xàtiva, la Vall d'Uixó i altres 
municipis de la Comunitat que comparteixen aquesta 
mateixa visió, s'està treballant per impulsar pròxima-
ment una "Xarxa de Ciutats Valencianes Contra el TTIP".

Vinaròs, present a la trobada Paneuropea de Municipis Lliures de TTIP

La oficina de renovación del DNI 
de Vinaròs continuará este mes de 
mayo con la atención de dos días a 
la semana y el horario hasta las 17.30 
horas, que ya se ha realizado durante 
todo el mes de abril, mes en que 
también se aumentó el número de 
efectivos, que pasaron de dos a tres 
personas. Además, el Ayuntamiento 
de Vinaròs ha dejado de ejercer de 
administración coordinadora de 
los turnos de todas las poblaciones 
de la comarca y ahora en cada 
localidad se les da los días y horas 
concretos en que los ciudadanos 
apuntados pueden acudir a renovar 

su documento de identidad. “A 
partir de ahora, el Ayuntamiento de 
Vinaròs sólo gestionará los turnos 
de los ciudadanos vinarocenses, 
cuando hasta ahora estábamos 
obligados a coordinar los de todos 
los pueblos de la comarca, algo que 
no se entiende, porque debería ser 
la propia policía nacional la que 
debería gestionarlo, tal como lo 
hace en todas partes”, explicó Pla.   
El alcalde también señaló que, a 
pesar del refuerzo de este servicio, 
dos días a la semana resultan 
insuficientes para atender las 
necesidades de la comarca y las 

quejas ciudadanas recibidas siguen 
siendo muchas. “En estos momentos 
no hay gobierno del estado y no se 
pueden llegar a acuerdos profundos 
porque no hay una interlocución 
definitiva, pero en cuando lo haya 
vamos a seguir luchando para 
reivindicar lo que es justo, que es 
una atención como se nos había 
prometido, y hubo en este sentido 
una declaración pública del director 
general de la policía Ignacio Cosidó 
manifestando que es intención del 
estado instalar una comisaría de 
policía en nuestra localidad”, indicó 
Pla.

La renovación del DNI mantiene en 
mayo la atención de dos días a la semana
El Ayuntamiento de Vinaròs deja de ser la 
administración coordinadora de los turnos de todas 
las localidades de la comarca

La Regidoria de Medi 
Ambient i Agricultura 
millora l'estat dels 
camins: el de Canet i el 
de la Sunyera
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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

El proper dimecres 4 de maig es tornaran a 
reprendre les reunions veïnals que van iniciar el 
2015 i que busquen ser una eina per a un model 
de política més participatiu i proper al ciutadà, tal 
com s'ha expressat des de la Regidoria de Govern 
Obert. 
El regidor Hugo Romero, responsable de l'àrea, 
ha explicat que per a aquest any s'ha ampliat 
el calendari de reunions, que finalitzarà el 7 de 
setembre i a més de la Costa Nord i Costa Sud, 
s’estendrà a algunes zones del nucli urbà més 
allunyades del centre, com ara el carrer Galícia, 

Febrer de la Torre o l'Avinguda Barcelona.
"L'any passat aquestes reunions, en les quals els 
veïns poden traslladar in situ i de forma directa 
als regidors els problemes i deficiències que els 
afecten a nivell mediambiental, d'obres i serveis 
o d'una altra índole, van tenir molt bona resposta 
i per això volem seguir apostant per aquesta 
iniciativa", ha assenyalat Romero.
La idea és que les aportacions veïnals puguen 
servir per dissenyar uns pressupostos més ajustats 
a les necessitats de la població en 2017 i es 
converteixin en un pilar fonamental dels mateixos. 

A més, els ciutadans també podran fer arribar les 
seves inquietuds telemàticament i, en els propers 
mesos, a través d'un nou portal web en el qual està 
treballant l’ Ajuntament.

Govern Obert presenta el calendari de reunions veïnals per al 2016
Les assemblees s’amplien en nombre i es faran amb els veïns de la Costa Nord, 
Costa Sud i per primera vegada amb els de diverses zones del casc urbà. 

Vinaròs és un dels més de 300 
municipis de la comunitat que 
han subscrit el manifest “Per un 
Finançament Just” que impulsa 
la Generalitat Valenciana i que va 
ser aprovat prèviament a les Corts 
per tots els grups polítics. Aquest 
compta, a més, amb el suport d'una 
part important de la societat civil.  
Aquesta signatura es va dur a 
terme el passat cap de setmana 
al Palau de la Generalitat, on una 
delegació d'alcaldes i alcaldesses de 
la província de Castelló van acudir, 
juntament amb les de València i 
Alacant, a la crida del president de la 

Generalitat, Ximo Puig . 
"Amb aquesta mesura el que es 
busca és reclamar al Govern Central 
un model de finançament just, ja que 
la Comunitat Valenciana és l'única 
més pobra de la mitjana nacional 
que contribueix a l'estat espanyol 
amb més diners dels que rep", ha 
explicat l'alcalde Enric Pla.  
Aquesta situació, afegeix, "ha portat 
a un empobriment de la regió en els 
últims 20 anys, que fa que actualment 
no es compti amb recursos, ni per 
poder sufragar el deute autonòmic 
ni per oferir suficients serveis i 
inversions als ciutadans per millorar 

la seva qualitat de vida".  
El que es demana, per tant, en aquest 
document, és la reforma d'aquest 
sistema amb efectes immediats 
a partir de l'1 de gener pròxim, la 
reducció del deute històric i que les 
inversions d'Espanya a la comunitat 
siguin equiparables al 11% de 
població que representa el nostre 
territori respecte a la resta del país. 

Pla ha indicat que aquesta situació 
repercuteix negativament en els 
vinarossencs i ha afegit que, en 
aquesta línia, des de la Federació de 
Municipis i Províncies també "es vol 
acabar amb la injustícia tradicional 
del finançament municipal i crear 
una comissió que intervingui en la 
reforma de la Constitució per tal de 
canviar el model actual".

L’alcalde signa el manifest “Per un Finançament Just” 
que impulsa la Generalitat Valenciana
Des de la Federació de Municipis i Províncies també es demana 
una reforma semblant del model de finançament municipal 
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El proper diumenge 1 de maig, 
amb motiu del Dia de la Mare, 
l'Ajuntament de Vinaròs, des 
de la regidoria de Política 
Social, Igualtat i Discapacitat, 
realitzarà diverses activitats per 
gaudir en família. 
Aquestes es duran a terme 
des de les 11:30 fins les 13:30 
hores al Passeig de Colom, on 
hi haurà un espai lúdic amb 
16 jocs gegants tradicionals 
fets de fusta, com “Connecta 
4”, “Qui es qui?”, “Air-joquei” y 

“Ping-pong 4”, entre d’altres.
També es podran consultar 
alguns panells d’informació i 
participació relacionats amb el 
Dia de la Mare i la mare al segle 
XXI. A més, els presents podran 
fer-se fotografies de record en 
un “Photocall”. 
S’oferirà, addicionalment, un 
taller artístic on els infants 
podran realitzar manualitats 
per regalar a les seues mares. 
Per acabar, es durà a terme 
una “Globotà” entre tots els 

participants. 
"Pensem que aquest ha de ser 
un dia en el que s’ha de valorar 
la tasca de ser mare i haver 
de conciliar la vida familiar i 
laboral”, ha explicat Mamen 
Ruiz, regidora de l’àrea.
Ruiz ha agregat que aquesta 
“és una jornada per gaudir tots 
junts en família i fer consciència 
del valor de l’estima, la 
col·laboració i la importància 
de cada un de nosaltres dins el 
nucli familiar”.

L’Ajuntament de Vinaròs aposta per la igualtat 
amb diverses activitats per l’1 de Maig 
Aquestes, organitzades per la regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat, 
es duran a terme al Passeig de Colom des de les 11:30 fins a les 13:30 hores.

El regidor de Medi Ambient i Agricultura, Jordi 
Moliner, juntament amb el regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina, van assistir a la reunió 
"Mosquit Tigre i Salut", el passat dijous 21 
d'abril a l'edifici sociocultural de Peñíscola.  
Alsina va destacar l'interès d'aquesta jornada 
amb experts, “per poder realitzar una gestió 
de la prevenció i dels recursos municipals més 
eficaç des de cada àrea, pel que fa a la lluita 
contra aquesta plaga”.  
En aquest sentit, Moliner ha agregat que el 
consistori ja ha engegat un pla per al control 
del mosquit tigre a Vinaròs, que preveu 

tractaments preventius y una nova ordenança. 
“Per part dels ajuntaments podem fer molt, 
es cert, però per a que els nostres esforços 
siguin efectius, necessitem de la col·laboració 
ciutadana”, indicà el regidor.
La reunió va quedar inaugurada a les 10:00 
hores, per Fernando Puzo, director del Centre 
de Salut de Benicarló, i va comptar amb 
representants de diversos municipis de la 
zona. Tot seguit, els experts van abordar el 
tema des de diferents punts de vista.  
La Dra. Inés Carpena, també del Centre de 
Salut Pública de Benicarló, va parlar sobre 

el paper dels ajuntaments en el control del 
mosquit tigre, mentre que Jaume Herrezuelo, 
del Laboratori d'Entomologia i Control de 
Plagues de la Universitat de València, va 
aprofundir en aspectes claus per realitzar un 
control adequat.
Finalment, Roberto Bermell, de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, va 
exposar quines són les facultats municipals 
en la intervenció per al control del mosquit 
tigre, per passar posteriorment a una ronda 
de preguntes i acabar amb un debat previ a la 
clausura de l'esdeveniment.

Els experts orienten els ajuntaments per a una gestió més eficaç 
del recursos destinats al control de mosquit tigre

Tretze alumnes d'intercanvi del Collège Jacques Prévert de Verson (Normandia, França),  junt amb altres deu estudiants de francès de l'IES Jose Vilaplana, han 
visitat esta setmana l'Ajuntament i han conversat amb l'alcalde Enric Pla sobre temes relacionats amb els projectes mediambientals que impulsa el consistori. Els 
alumnes francesos també estan fent un treball al respecte.
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Mesures i instruccions per construir les caixes niu per a aus que combaten plagues
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El senador de Compromís, Carles Mulet, insistió 
ayer en Vinaròs, frente a la planta terrestre 
del proyecto Castor y junto a miembros de la 
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, que 
es necesario desmantelar sus instalaciones para 
acabar con el peligro potencial de terremotos. 
También lamentó Mulet que el exministro José 
Manuel Soria no compareciera antes de dimitir 
para informar de cuándo se desmantelará la plata 
y que no derogara la Orden que repercute sus 
costes a los consumidores de gas. “Ha dimitido 
de sus funciones sin dar explicaciones”, señaló 
Mulet, que añadió que “no queremos ni esperar 
los resultados de los informes encargados en 
el Instituto Tecnológico de Massachussets. Los 
informes ya dicen que es una zona de riesgo 
sísmico, y ha quedado demostrado con los más de 
500 terremotos”.
El senador de Compromís pidió a todos los partidos 
que hagan valer en Madrid el acuerdo unánime 
de les Corts Valencianes y la proposición no de 

ley aprobada en el Congreso para desmantelar el 
Castor, “sea quien sea quien gobierne, porque la 
decisión no debe ser sólo técnica, sino también 
política”.
Mulet señaló que han solicitado al Gobierno saber 
en qué norma legal se han basado para determinar 
que sean los consumidores los que tengan que 
pagar durante 30 años los costes del Castor, y 
quien pagará los costes de 17 millones anuales 
que costará el mantenimiento de la hibernación de 
las instalaciones y durante cuánto tiempo piensan 
hacerlo. 
 “Queremos el desmantelamiento y que el próximo 
gobierno, que esperamos que sea progresista, exija 
las responsabilidades políticas de esta instalación”, 
concluyó. 

Otros 250 millones
Por su parte, desde la Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sénia, se señaló que “el despilfarro del 
Castor no acaba aquí, porque recientemente se 

han pagado otros 250 millones de euros, en una 
información casi secreta que ha sido pública por la 
información contable de los socios canadienses de 
ACS y no por la comparecencia de ningún ministro, 
lo cual es vergonzoso”, han indicado. También 
consideraron “ilógico” que “se pidan informes a 
una universidad americana cuando en España 
dos institutos, el geográfico y el geológico, ya han 
confirmado que los terremotos han sido debidos a 
la inyección de gas”.

Mulet insiste en Vinaròs en la necesidad de desmantelar el Castor

El portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Lluís Gandía, 
ha señalado que “tras cuatro meses de estar 
cerrada por capricho del tripartito hoy se abre la 
plaza del convento San Francisco, una zona que ha 
pasado de estar degradada a ser una zona verde, 
para disfrute de los vinarocenses y que gracias a la 
gestión del Partido Popular está hoy infinitamente 
mejor que como nos la encontramos al llegar al 
gobierno municipal”.
Gandía ha lamentado que “de nuevo el 
oscurantismo del tripartito se hace patente al 
no avisar a los partidos de la oposición de esta 
apertura y realizarla con una rueda de prensa del 
PSOE, un hecho que deja bien a las claras que la 

transparencia que decían en campaña electoral 
es un muro de opacidad contra el que nos 
enfrentamos cada día”.
Al mismo tiempo Gandía recordaba que “la rueda de 
prensa del PSOE es el esperpento mayor en mucho 
tiempo pues se olvidan que fue la negligencia 
de un gobierno socialista el que ocasionó en 
1993 el derrumbe del convento y el destrozo de 
muchas peanas de la Semana Santa. En materia 
de patrimonio la izquierda local y los socialistas en 
particular no pueden dar lecciones de nada”.
El portavoz adjunto ha señalado que 
“desconocemos los motivos por los que abren 
hoy al público la plaza en las mismas condiciones 

en las que lleva desde el mes de diciembre y 
desconocemos el audiovisual que se proyectará 
esta tarde con qué finalidad está realizado. El 
Alcalde debe una explicación de tanto engaño y 
de tanta mentira en una obra que mejora de forma 
considerable esa zona de la ciudad.”
Por último Gandía ha afirmado que “con la 
actuación de hoy el tripartito ha dejado claro, 
una vez más, que solo saben mirar atrás y buscar 
el revanchismo político porque son incapaces de 
afrontar con seriedad, rigor y trabajo los retos que 
Vinaròs tiene por delante; nuestra ciudad necesita 
un gobierno para ganar el futuro y no para hurgar 
en el pasado”.

El PP celebra que se abra la plaza del convento “tras meses de estar cerrada 
por capricho del tripartito”
Los populares lamentan que “con el convento de San Francisco se demuestra que el tripartito solo sabe mirar 
al pasado porque es incapaz de afrontar los retos de futuro”

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Durante la semana 
del 2 al 6 de Mayo,  

la Consejera de Belleza 
de La Prairie estará a su 

disposición en
Perfumería Yolanda

en la c/Socorro, 1 VINARÒS. 
Llame previamente al 

tel.: 964 45 57 22 para 
concertar día y hora de su 
tratamiento promocional.

Recibirá un detalle muy 
especial por la compra de dos 

productos La Prairie.
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Parlaren de problemes del territori i en especial 
de la reivindicació de la gratuïtat de l’AP-7. Tant 
C. Mulet per la seua part amb preguntes al Senat 
com els veïns amb la campanya que estan portant 
amb talls de la N-340 tots els dijous, van coincidir 
del just i necessari d’aquesta petició per fer baixar 
la gran quantitat d’accidents i vertebrar el territori, 
sent aquest moment, de campanya electoral 
continua, un moment oportú per demanar-ho a 

tots els nivells.
Va accedir a facilitar una entrevista del moviment 
veïnal amb la Vice-presidenta de la Generalitat 
Valenciana, Mónica Oltra, per demanar una 
implicació més decidida per aquest alliberament.
Així mateix va mostrar la seua predisposició de 
fer les gestions sobre el territori que els veïns li 
vullguen fer arribar, tipus platja, medi ambient, 
etc., etc.

Associacions veïnals de Vinaròs i Traiguera es reuneixen 
amb el Senador per Compromís Carles Mulet

Dos candidaturas han manifestado 
su intención de presentarse a las 
elecciones del 16 de mayo para 
liderar la Comisión Organizadora del 
carnaval (COC):   la que presentará 
Abilio Segarra, que ha presidido la 
junta gestora el pasado año, y la que 
liderará el joven Jordi Febrer. 
Segarra manifestó su intención 
de presentar candidatura, aunque 
no avanzó más  detalles, mientras 
la candidatura que presentará el 
fotógrafo y diseñador gráfico Jordi 
Febrer dio  ya  ayer  a conocer  sus 
objetivos y los miembros que 
la integran. Está formada por 
un equipo de 14 personas. La 
vicepresidenta es Jara Palomino 
y completan la candidatura Ana 
Ten como secretaria, Victor Marín 
como vicesecretario, Amparo 
Nemesio de tesorera, Jordi Navarro 
como vicetesorero, mientras como 
vocales figuran Tere Sancho, Clàudia 
Zaragozá, Rosa Mari Ferré, Maria 
José Lorente, Rubén Vila, Pablo 
Cruz, Alfonso Mínguez y Claudia 
Ferrández.

Desde la candidatura han señalado 
que la propuesta “surge de la 
convicción de que el carnaval de 
Vinaròs necesita de una comisión 
organizadora fuerte, seria, 
cohesionada y para la que el objetivo 
sea mejorar y hacer grande nuestra 
fiesta”.
En cuanto al programa con el que 
concurrirán, han destacado la 
elaboración de un régimen interno 
para la organización del carnaval, 
que consideran “básico” para el 
buen funcionamiento de la fiesta, 
potenciar la historia del carnaval, 
con exposiciones de material 
como carteles o fotos, y recuperar 
tradiciones como el concurso escolar 
de dibujo, cuyo ganador sería el 
cartel que anunciaría el desfile 
infantil. Precisamente el desfile 
infantil y la recientemente instaurada 
gala de reinas infantiles son dos de 
los eventos del carnaval que esta 
candidatura también apuesta por 
potenciar.
La candidatura que lidera Febrer 
también considera que el turismo que 

mueve la fiesta es uno de los motores 
principales que la hacen grande y 
creen que hay aspectos a mejorar en 
este sentido, sobretodo en aquellos 
enfocados a la gente que acude a 
ver el carnaval. La organización de 
actividades que dinamicen el primer 
fin de semana del carnaval o mejoras 
o modificaciones en los desfiles, 
así como potenciar el carnaval de 
verano son tres de las posibilidades 
que contempla la candidatura para 
los visitantes.
Febrer también señaló que 
promocionarán concursos de 
decoración de escaparates, calles 
o blacones, así como espectáculos 

en diferentes puntos de la localidad 
para que se cree un ambiente de 
fiesta que no se centre tan solo en la 
noche del recinto del paseo.
También tienen previsto estudiar la 
posibilidad de crear un “recinto de la 
tapa y la caña” similar al que hay en la 
Fira i Festes, pero en un lugar céntrico 
de la localidad. Además, quieren 
hacer “más grandes y participativos” 
los actos de la gala de reinas y el de la 
cena de imposición de bandas.
La candidatura ha puesto además 
un correo electrónico donde 
cualquier ciudadano puede hacer 
llegar sus sugerencias. El correo 
es propostescoc@gmail.com

Dos candidaturas se presentan para organizar el carnaval
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per Julián ZaragozáL'alegria allarga la vida

Nit d'emocions, d'abraçades i anecdotes. Alumnes de CEIP Misericòrdia 1966-2016  Enguany fan 50 anys !!!!

Les alumnes Sandra Miralles Pérez i Virginia Chesa Ferreres han participat en el concurs de contes amb motiu de Sant Jordi i els seus escrits han estat seleccionats com els millors de 5é curs del Col·legi Sant Sebastià.

Des del Centre de Dia de malalts 
d’Alzheimer de Vinaròs a més a més d’oferir 
atenció directa als afectats per algún tipus 

de dèmencia, tenim la tasca d’informar 
i sensibilitzar a la població sobre aquest 
tipus de malalties. Per aquest motiu, el 
passat dia 20.04.2016 vam montar una 
taula informativa al Centre de Salut de 
Vinaròs. Aprofitant la festivitat de Sant 

Jordi vam vendre roses elaborades al nostre 
centre per recaptar fons per AFA Castelló. 

Us recordem que podeu informar-vos sense 
compromís dels nostres serveis trucant 

al telèfon 672 089 108 / 964 45 66 80. Us 
esperem!!

CEIP Assumpció, llegint al carrer per Sant Jordi

L’associació de venedors del mercat municipal va 

sortejar dos obres de ‘Hombres desnudos’ de Alicia 

Giménez Bartlett amb motiu del Dia del LLibre.

Del maig a la meitat l`hivern acabat
La dona que no es casa pel maig no es casa en tot l`any
Maig arribat, un jardì a cada Prat
Maig traidor, si no tens jupa deixa`t el gipò
La fusta de maig fa mes bona música
El mes de les flors el mes dels plors
Una vella que tenia anys mil guardava pa pel maig i llenya per l`abril
Flor d`Oliver pel maig oliada per tot l`any
Mel de maig mel de rei
Si el maig es bo el corder es torna moltò
Quan el maig es arribat, formatge i brossat
Pollets de maig creixen com un faig
Per santa creu a berenar per tot arreu

Al maig a alcanar m`en vaig
Per santa creu a sembrar bledes per tot arreu
Per santa creu, nostradamo, modem el preu
A casa del amic necessitat, ves-hi sense ser cridat
A casa del amic ric, no hi vages si no estas requerit
Al cavall i al amic no els canses
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Cumpleaños de Lida en el Club de Tenis. ¡Felicidades!

Aslhey i Cheyenne convocades per la selecció 
catalana de Taekwondo

CEIP Assumpció, teatre  i contacontes per Sant Jordi

DIÀLEGS  PREMATRIMONIALS Curs 2015 - 2016

 Aquesta setmana , del 18 al 22 de Abril  , es va fer el últim curset prematrimonial d’aquest curs, van 

participar sis  parelles : Angel  i Roxana , Daniel i Eneida , Juan Manuel i Eley , Iban i Beatriz , Guillem i 

Patricia  i Jaime i Ana. Tots, acompanyats pels monitors  , van reflexionar sobre diferents aspectes de la 

vida matrimonial en quatre sessions; i un altra sessió va estar dedicada per part del Mossèn  al matrimoni 

com a sagrament i a la celebració.

La valoració va ser molt positiva per part dels participants per que els ha ajudat a reflexionar i madurar 

la seva decisió.  La darrera  nit  vam compartir unes pastes  i una copeta de cava i es van desitjar el millor 

per a els seus futurs matrimonis.

                                                                    Felicitats a tots els “novios”

Agradecimiento al 
personal del Hospital 
Comarcal de Vinaròs
Agradecemos la inmensa atención y 
el trato recibido por todo el personal 
sanitario desde el ingreso, por el servicio 
de Urgencias del Hospital de Vinaròs el 
día 18 de febrero, y durante la estancia 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
y en la segunda planta del Hospital. 
Gracias a todo el equipo sanitario del 
Hospital Comarcal de Vinaròs, agradecer 
a celadores, auxiliares de enfermería, 
enfermeras/os, comadrón, ginecólogo, 
anestesista, cirujanos, hematólogo, 
equipo médico, y personal del laboratorio 
del Hospital. Les mostramos nuestro 
enorme agradecimiento por todo su 
trabajo, asistencia, cuidado y plena 
dedicación, lo que hizo posible su pronta 
recuperación. Queda demostrada la gran 
profesionalidad y el trabajo llevado a cabo 
por todo el personal del Hospital Comarcal 
de Vinaròs, pero no nos queremos olvidar 
del trato personal y humano recibido por 
parte de cada uno de los profesionales 
que la atendieron.

Sabina Fontanet y familia
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El segundo ‘Tast del territori’ de este año, evento gastronómico que se realiza en el espacio gastronómico del mercado municipal de Vinaròs, tuvo como 
protagonistas al chef Roberto Belmonte, del Restaurante Teruel, y el atún del Grup Balfegó. Tras una explicación sobre el producto, se pasó a cocinar una receta 
que pudieron disfrutar los asistentes, que además también probaron vinos de la IGP Vins de Castelló y aceites de olivos milenarios de la Taula del Sénia.

El atún rojo protagoniza el ‘Tast del territori’

MasterClass de Cubba organizada por GENTSANA de Vinaròs, celebrada en el paseo Colón durante la mañana del domingo 24 de abril. Los monitores 
han sido Eva Miralles, Fernando Roca y Mireia Guardino.     Fotos: Mariano Castejón

CALENDARI ELECTORAL PER A LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ 
COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL DE VINARÒS.

Després que l'assemblea general ha aprovat la composició de la 
junta electoral,  obri el seu procediment i calendari electoral per 
a la renovació de la junta directiva.
Les candidatures poden presentar-se del 25 d'abril al 9 de maig a 
les 21h on s'obriran els sobres amb les candidatures presentades. 
El dia 12 de maig a les 21h les candidatures acceptades podran 
informar als socis del seu programa i el dia 16 de maig a les 21h 
es farà l'assemblea general de tots els socis on es votaran les 

candidatures i s'elegirà la nova junta directiva. Tot seguit després 
de redactar l'acta, la junta gestora actual es disoldrà. 
Aquelles persones interessades a presentar-se poden escriure al 
correu  juntagestoracarnavalvinaros@gmail.com per a informar-
se de la documentació a presentar per a ser candidat.

Joan Josep Bas Forner
Secretari de la junta electoral de la COC.

Diumenge, dia 1 de Maig. Dia de la Mare

Plaza Jovellar, 15 Vinaròs

Felicita
ts,

Mamà!
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Com naix el projecte per ser 
aplicat a l’escola?
Em vaig posar en contacte amb 
la regidora d’Educació, Begoña 
López, a qui li va agradar molt 
el programa. Vam decidir que el col·legi Jaume I seria 
un centre on podria tindre repercussions positives 
per als alumnes. En aquell moment el director del 
col·legi era Enric Dosda, que va acollir la idea amb 
molta il·lusió, però ell es jubilava una setmana 
més tard. La nova directora, Olga Mulet, també va 
considerar el projecte molt interessant i va ser ella 
qui va encarregar-se’n de realitzar tota la tramitació 
necessària amb la Conselleria d’Educació.
 
Quin ensinistrament reben els gossos que 
s’utilitzen en aquest mètode?
En el Mètode Pellitero, els gossos estan formats 
des de que són uns cadells a EFORP –Escuela de 
Formación del Perro de Apoyo- en les tècniques 
d’interacció entre animal i humà i en contextes reals 
d’intervenció. Esta metodología està implantada 
des de l’any 1998 a Astúries   i actualment 
es desenvolupa i aplica a vàries comunitats 
autònomes. La formació del gos consistix en quatre 
fases: la impronta, la socialització, l’habituació i la 
generalització de recursos tècnics significatius. En 
el cas de Leo, que ara està en la fase d’habituació, 
ha rebut entrenament específic des de que tenia 
tres mesos d’edat, i això fa que entengue i s’adapte 
a cada nova situació, persona i centre amb 
total normalitat. La particularitat del mètode és 
precisament que els gossos, des de ben menuts, 
estan formats en tots els col·lectius i en tots els 
perfils amb que treballaran.   Leo, per exemple, ha 
estat en residències de la tercera edat, en centres 
de discapacitat, col·legis…i en cada context ell sap 
la manera amb la que s’ha d’aproximar, comportar, 
posicionar i interactuar.
 
Com es trien els gossos que participen en aquest 
mètode?
Es tracta de gossos seleccionats per a esta finalitat 
des del moment en que naixen, per les seues 
característiques, i són de les races Labrador Retriever 
i Golden Retriever, com és el cas de Leo.
 
De quina manera es relacionen els alumnes amb 
Leo?
Cada dia treballem en un curs. La intervenció comença 
quan els xiquets s’aproximen al gos i es presenten. 
Els alumnes ho han de fer d’una manera tranquila. És 
a dir, no poden cridar ni fer moviments bruscos, sino 
que cal respectar els torns i evitar l’agressivitat. Leo 
fa d’element catalitzador, motivador, i els xiquets hi 
posen més atenció, interés i motivació a l’hora de 
participar en activitats.

 

E n 
quins aspectes s’incidix?
Fomentem el llenguatge i l’autoestima, treballem la 
cohesió de grup, les normes, a respectar els torns, i 
a nivell curricular la generalització de coneixements, 
per exemple comparant la morfologia dels cavalls, 
que els alumnes havien après anteriorment, amb 
la de Leo. També en sisè hem estat treballant les 
emocions i la manera d’expressar-les, sempre amb 
Leo com a element motivador. 
 
Què diuen de la experiencia els alumnes que 
estan tenint la sort d’assistir-hi?
Estan encantats, molt contents. M’esperen a l’hora 
de sortir, volen fer-se fotos amb Leo, acompanyar a 
portar-lo…és fantàstic. A més, siga l’alumne del país i 
de la cultura que siga, absolutament tots els alumnes 
volen interactuar amb Leo.
 
Es durà a terme la iniciativa a altres col·legis o 
centres?
Sempre dependrà de l’interès de cada centre 
educatiu, en els quals es poden dur a terme 
programes específics. A nivell educatiu hi ha diferents 
programes que es poden aplicar, com el   de suport 
assistit per alumnes amb necessitats educatives 
especials, per alumnes amb necessitat d’algun suport 
específic, de reforç educatiu, d’animació i foment de 
la lectura, educació en valors i conscienciació sobre 
els animals…
En el cas d’altre tipus de centre, a Vinaròs l’Associació 
Creixem també ha mostrat interés en desenvolupar 
un programa específic.
 
És un mètode pioner a nivell educatiu en tota la 
Comunitat Valenciana
Si. El mètode si que es treballa a localitats com 
València, però es fa en intervencions puntuals. 
A nivell de col·legi no s’havia aplicat encara un 
programa de formació suport i reforç educatiu que 
perdurès en el temps i en horari lectiu com és el cas 
del col·legi Jaume I. Si que s’està fent a col·legis d´ 
Astúries, implementat initerrumpidament des del 
2010 , Galicia i Valladolid.
 
Com és a casa Leo?
És encara un gos cadell, però es comporta molt 
tranquil i és molt equilibrat. Es relaciona de manera 
diferent amb cada membre de la família. Amb la gent 
a qui té pànic als gossos, Leo té molta cura a l’hora 
d’aproximar-se. Al col·legi Jaume I, per exemple, una 
xiqueta ha perdut la por als gossos gràcies a Leo. 

El col·legi Jaume I estrena un projecte pioner a la Comunitat 
Valenciana de supor t i reforç educatiu assistit per gossos

Leo, un Golden Retriever d’11 mesos d’edat, i  l’encarregada de dur 
a terme el programa, Àngela Pascual, afavoreixen l’aprenentatge 
dels alumnes mitjançant el ‘Método Pellitero’

X.Flores

Els 380 alumnes d’infantil i primària del col·legi 
Jaume I de Vinaròs tenen des de fa una setmana un 
nou company a l’aula. El seu nom és Leo i té només 
11 mesos, però ja s’ha convertit en un excel·lent 
estímul de l’aprenentatge dels que ja són els seus 
nous companys. Leo és un gos de la raça Golden 
Retriever d’11 mesos d’edat que, juntament amb la 
professional especialista Àngela Pascual, acudirà els 
pròxims quatre mesos al centre dos dies a la setmana 
per implementar un programa de suport i reforç 
educatiu.
El programa, anomenat ‘Mètode Pellitero’, agafa el 
nom del seu creador, Juan Luis Pellitero, i es basa en 
utilitzar un gos de suport entrenat específicament en 
tècniques d’interacció animal-humà. A més de tindre 
ja l’afecte dels alumnes, Leo ja està aconseguint 
millorar les seues actituts a l’aula en una experiència 
enriquidora.
El projecte que s’està desenvolupant al col·legi Jaume 
I és pioner a nivell educatiu en tota la Comunitat 
Valenciana i va ser presentat dimarts a l’Ajuntament 
de Vinaròs per la regidora d’Educació, Begoña López, 
la directora del Jaume I, Olga Mulet, i la psicòloga 
Àngela Pascual Barreda.  
Però, en què consisteix exactament aquest mètode? 
Quins beneficis obtindran els alumnes?
Ens ho explica la encarregada de dur a terme el 
programa, Ángela Pascual, llicenciada en Psicologia, 
Màster en Psicologia Clínica i de la Salut i especialista 
en intervencions assistides per gossos Métode 
Pellitero. 

Aprenent amb 'Leo'
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L’historiador Joan Ferreres Nos i la cineasta Lucía 
Alemany han sigut guardonats amb els Premis 
Maestrat Viu 2016 en l’apartat individual, amb els 
quals el jurat els reconeix el treball i el compromís 
en promoure el prestigi de la llengua catalana, 
la història i la cultura en valencià en els diferents 
treballs i obres que han realitzat. 
L’investigador de Sant Jordi rebrà el Premi Carles 
Salvador a la trajectòria individual, el qual suposa el 
reconeixement a la seua extensa tasca de divulgació 
de la història, l’art i la etnologia dels pobles del 
Maestrat. Doctorat en història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Joan Ferreres és un 
treballador actiu i inesgotable que durant més de 
40 anys s’ha dedicat a explorar, analitzar i divulgar 
els seus estudis sobre els documents històrics de 
diferents localitats del Maestrat.
Durant la seva trajectòria ha publicat més d’una 
trentena de llibres com a autor i coautor. Va 
començar l’any 1985 amb l’obra ‘Aproximació a 
la història de Sant Jordi del Maestrat’ i ha anat 
creixent any a any. Una bona part de les seues 
publicacions fan referència a Sant Jordi i a 
Traiguera, com per exemple, ‘Naixement d’una Vila. 
Sant Jordi del Maestrat al segle XVII’, ‘Traiguera: 
Història documentada’ o ‘Història documentada 
del Mas dels Stellers: 1261-1655. LLibre dels 750 
aniversari’. Però també té un bon grapat de llibres 
on ha profunditzat en temàtiques referides a 
altres localitats del Maestrat, com són ‘Patrimoni 
toponímic i jurídic de Xert. LLibre dels Establiments 

de Xert 1689-1762’, ‘Territori, població i economia de 
la Batllia de Cervera en la Baixa Edat Mitjana’ o ‘La 
comanda d’Alcalà de Xivert i les seves viles a l’edat 
mitjana’. 
A més, Ferreres ha traslladat el seu coneixement i 
treballs de recerca a la societat amb la publicació 
de centenars d’articles en diferents revistes com el 
‘Butlletí del Centre d’Estudis del Maestrat’ -al cual 
pertany-, ‘Fulls de Sant Jordi del Maestrat’, ‘Traiguera’ 
i ‘Vila de Càlig’. L’historiador de Sant Jordi ha rebut 
diverses distincions pels seus treballs com són 
el Premi ‘Vila de Rossell’ de l’any 2010, per l’obra 
titulada: ‘Història documentada del Rossell modern, 
segles XVI-XVII-XVIII’; el VII Premi d’Investigació 
Històrica ‘Vicent Giner’, d’Alcalà de Xivert, l’any 2011, 
per l’obra titulada ‘La comanda d’Alcalà de Xivert i les 
seves viles a l’edat mitjana’; i el Premi ‘Vila de Càlig’, 
de l’any 2012, per l’obra ‘Història documentada del 
Càlig modern, segles XVI-XVII-XVIII’.

Lucía Alemany
Per la seua banda, la jove directora de Traiguera Lucia 
Alemany ha sigut reconeguda amb el Premi Alfred 
Giner Sorolla a la iniciativa anual individual per la 
seua producció ’14 anys i un dia’, un curtmetratge de 
12 minuts rodat íntegrament en valencià al municipi 
de Traiguera amb actrius i actors no professionals, 
que tracta el tema de la violència en la educació dels 
fills. 
La creació de Alemany es va estrenar al mes 
d’octubre la 60 edició de la ‘Semana Internacional 

de Cine de Valladolid’, ‘Seminci’, on va participar a la 
secció oficial. Ha segut seleccionada per a participar 
en diversos certàmens cinematogràfics i entre 
els guardons aconseguits destaquen el premi al 
millor curt en valencià al Festival Internacional de 
Curtmetratges de Vila-real (Cineculpable), i el premi 
a la millor interpretació al Festimatge, de Calella, 
aconseguit per les seues actrius Jenni Garcia i Pilar 
Alcalà.
El president de Maestrat Viu, Joan Ortí, recorda que 
amb l’organització d’aquests premis es vol posar en 
valor del treball que fan les persones i col·lectius 
que treballen pel Maestrat i defenen i promouen 
la llengua i la cultura, a més de incentivar nous 
projectes i noves creacions en qualsevol àmbit, ja 
siga el social, el cultural o el científic.
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.

L’historiador Joan Ferreres Nos i la jove cineasta Lucía Alemany guanyen 
els Premis Maestrat Viu 2016 d'àmbit individual 
L’acte de lliurament de guardons tindrà lloc el 21 de maig a l’esplanada del Reial Santuari de la Mare 
de Deu de la Font de la Salut de Traiguera i comptarà amb l’actuació del cantautor Andreu Valor

La gala està oberta a tota la societat  i es pot reservar l’assistència omplint la butlleta que es trobarà 
a la web www.maestratviu.org a partir del dia 25 d’abril

Redacció

El passat divendres 22 d’abril l’auditori Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs, es va tornar a 
omplir en la presentació del llibre de Jaume Anguera Pros, editat per Antinea, que va transportar 
els assistents mitjançant imatges, vídeos i música a un viatge “virtual” per Corea del Sud, país on 
ell va estar treballant durant uns anys.

Jaume Anguera presenta a la Fundació Caixa 
Vinaròs el llibre ‘Experiencias en Corea del Sur’
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El proper 6, 7 i 8 de novembre tindrà lloc, a 
l'Auditori Municipal "W. Ayguals d'Izco", el XVIII 
Concurs Internacional de Música de Cambra 
"Ciutat de Vinaròs", organitzat per Joventuts 
Musicals de Vinaròs i patrocinat per l'Ajuntament, 
la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana.  
La modalitat d'aquesta edició és la de conjunts 
de cambra, que hauran d'estar formats per un 
mínim de dos components i un màxim de vuit. Els 
intèrprets han de ser menors de 29 anys i hauran 
d'acreditar una experiència com a agrupació de, 
almenys, sis mesos. 
El concurs constarà de dues proves, una 
eliminatòria, en què s'interpretarà una única peça 
amb un temps màxim de 15 minuts per grup, i 
una final, on els seleccionats interpretaran dos 
fragments diferents amb una durada màxima 
de 20 minuts. Les obres del repertori han de ser 
originals per a música de cambra.
Els premis, patrocinats íntegrament per 
l'Ajuntament de Vinaròs, són: 2.500 euros per 

al guanyador, que a més haurà d'interpretar el 
concert inaugural del concurs de la propera edició 
i podrà realitzar una gira de concerts, i 1.500 i 
1.000 euros per al segon i tercer lloc. En aquest 
cas, els guardonats podran realitzar un concert 
organitzat per Joventuts Musicals de Vinaròs.
Els interessats a participar-hi, podran formalitzar 
la inscripció fins al dia 15 de setembre de 2016, 
aportant el full d'inscripció, el currículum i 
foto del grup, fotocòpia del DNI o NIE de cada 
membre, acreditació de l'antiguitat requerida, 
informació del seu repertori i fotocòpia dels drets 
d'inscripció, cosa que implica un pagament de 60 
euros.
Tota aquesta documentació podrà ser enviada 
al correu electrònic concurs_ciutatdevinaros@
yahoo.es o per correu postal certificat amb 
justificant de recepció a: Joventuts Musicals de 
Vinaròs, Apartat de Correus, 15, 12.500, Vinaròs 
(Castelló). Més informació sobre les bases i com 
realitzar la inscripció al portal web municipal.

Es convoca el XVIII Concurs Internacional de Música de Cambra “Ciutat de Vinaròs”
Els premis són patrocinats íntegrament per l’Ajuntament i són de 2.500 euros per al 
grup que obtingui el primer lloc, 1.500 per al segon i 1.000 per al tercer.

Tras sucesivas y exitosas giras en Escandinavia, 
Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia y España 
la "Kammerphilharmonie Köln " (nombre 
original de la orquesta) actuó en el auditorio de 
Vinaròs el pasado fin de semana. Bajo el lema 
"Klassik überall"  (Música Clásica en todas partes), 

interpretaron obras de  Vivaldi, Paganini  ("Danza 
de las Bruja" para violín y orquesta op.8) 
y  Mozart  (Serenata en re mayor para flauta y 
orquesta)
Música clásica por todo el mundo, éste es el lema 
de la Orquesta Filarmonía de Colonia. No importa 

el lugar; bien sea en la iglesia de una pequeña 
aldea, a cielo abierto, en la monumental Catedral 
de Colonia o la Ópera de Sydney, su ilusión y 
dedicación a la hora de tocar es la misma. Su 
objetivo es simple: acercar y aficionar a la Música 
Clásica cada vez a más personas.

Concierto de la Orquesta de Cámara Filarmonía de Colonia en Vinaròs

Redacció

Avui dissabte, 30 d'abril, tindrà lloc a 
l'església arxiprestal un gran concert 
de  trompeta i orgue a càrrec dels 
músics Ramon Llàtser (trompeta) i 
Arturo Barba (orgue), dins dels actes 
programats dels 600 anys de la imatge 
de Sant Sebastià. En el concert, que 
tindrà lloc a les 20.30h, es podran 
escoltar obres barroques d'Albinoni, 
Torelli i Pachelbel; a més d'obres, més 

contemporànies,  d'autors com Boëllan, 
Falla i Hovhaess. 
Per a aquest concert s'està posant a 
punt l'orgue, que des de la passada 
restauració fa uns anys, no havia tingut 
cap actuació important. Això servirà 
per a dignificar aquest instrument, 
millorar la seua qualitat sonora i posar-
lo en valor com un dels bens cultural de 
la nostra ciutat.

Gran concert de trompeta i orgue a l'Arxiprestal

Sebastian Redo

La Fundació Caixa Vinaròs va oferir dijous 21 d’abril una 
nova conferència dins de les Jornades de la Memòria 
Històrica. En este cas la conferència, impartida a 
l’auditori Carles Santos i a càrrec de l’investigador 
Edelmir Galdón, duia per títol ‘La República partida: 
l’ofensiva pel Maestrat’.
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Amor platónico
Ocurrida la desgracia retiraron todas las unidades en circulación. ¿Cómo 
suponer algo semejante? Fatalmente, yo le había ofrecido las gafas de 
realidad virtual para que las estrenara en mi lugar. Un fallo en el sistema 
fue el causante del coma justo cuando la recreación del Monte Olimpo. 
Desde entonces me turno con su madre en las eternas horas de hospital. Y, 
fatigado, pero venciendo siempre el sueño, me mantengo a los pies de su 
cama, frente a lo desconocido, lo inaccesible, lo divino…

Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

Foto| www.umabrasileiranagrecia.com

Antonio Sastre ha estat el guanyador del I 
Concurs de Pintura Ràpida organitzat per l'Escola 
Municipal d'Art, amb una obra a color que retrata 
el tram del Carrer de l'Àngel més proper al Passeig 
Marítim. 
En la categoria juvenil, per a concursants de 10 a 
17 anys d'edat, el quadre seleccionat va ser el de 
Sergi Castell, qui va dibuixar al detall la font de la 
Plaça Jovellar. 

L'anunci i entrega de premis als guanyadors va 
tenir lloc aquest mateix cap de setmana en un 
acte que es va realitzar a l'Auditori Municipal, 
en el qual van estar presents l'alcalde de la 
localitat, Enric Pla, junt amb diversos regidors i 
responsables de l'Escola Municipal d’ Art. 
"Aquesta és una iniciativa que ve per quedar-se. 
Hi ha hagut un bon nivell d'obres aquest any i 
esperem que en les properes edicions puguem 

tenir encara més participants per anar consolidant 
aquest concurs entre tots", ha comentat Pla. 
Per la seva banda, el guanyador, Antonio Sastre, 
ha dit estar molt il·lusionat amb aquest premi, 
que el motiva a seguir pintant. A més va rebre un 
trofeu i 600 euros. Castell per la seva banda, va ser 
reconegut amb un trofeu i material artístic. Totes 
les obres participants van quedar exposades al 
públic a l'Auditori.

Antonio Sastre i Sergi Castell guanyen el I Concurs de Pintura Ràpida de 
l’Escola Municipal d’Art

Redacció
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El proper 8 d'octubre els artistes Pau 
Alabajos i Andreu Valor oferiran un 
concert doble a l'Auditori Municipal 
"W. Ayguals d'Izco" de Vinaròs, el 
qual es realitza amb col·laboració 
del departament de normalització 
lingüística.
Alabajos és un cantautor valencià que 
va iniciar la seva carrera l’any 2003. Des 
de llavors ha produït set discs, entre 
els quals destaca "l'Amor i la Ferocitat" 
(2016), "Paualpau" (2014) i "Teoria del 
caos" (2008), entre altres.
Ha estat mereixedor de diversos 
premis, com el de la Fundació Gaetà 
Huguet, a la millor producció musical 
cultural de l'any, o el Premi Enderrock, 

al millor artista i disc de cançó d'autor 
del 2008. 
Igual que ell, Andreu Valor és un 
altre cantautor valencià de renom 
en la comunitat, amb diversos 
reconeixements i quatre treballs 
discogràfics al mercat. 
Entre aquests es troba: "En les nostres 
mans" (2010), "A l'ombra de l'obscuritat 
(2012) i "Malgrat la pluja" (2013), tots 
ells amb lletres en valencià. 
Des de l'Ajuntament de Vinaròs, el 
regidor de Cultura Marc Albella s'ha 
mostrat complagut amb la notícia i 
ha destacat la importància “d'apostar i 
donar a conèixer el treball dels artistes 
del nostre territori". 

Pau Alabajos i Andreu Valor actuaran a Vinaròs a l’octubre
Tots dos oferiran un concert doble el 8 d’octubre a 
l’Auditori Municipal “W.Ayguals d’Izco” de la localitat.

Antonio Sastre i Sergi Castell, en el moment de recollir el premi a l'auditori municipal. Fotos: E.Fonollosa
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Milers de ciutadans van celebrar el passat 23 
d’abril el dia de Sant Jordi, visitant la XV Fira del 
Llibre a Vinaròs, on molts van adquirir llibres i 
roses en els més de 30 punts de venda disposats, 
com a novetat aquest any, al Passeig de Colom.
A les 10:30 hores, el regidor de Cultura Marc 
Albella va dur a terme la inauguració oficial, 
acompanyat per diversos membres de l'equip 
de govern local; tots junts van realitzar 
posteriorment un recorregut per visitar la fira i 
saludar els venedors. 

"Aquest any canviàrem la data, canviàrem el lloc i 
va esclatar la cultura. Estic molt content i satisfet 
de veure com aquesta edició de la fira ha estat tot 
un èxit i de com Vinaròs viu la cultura i participa 
massivament d'ella", va explicar Albella, que va 
recordar que aquest 2016 també es celebra el 
desè aniversari de la Biblioteca Municipal. 
A més de punts de venda de floristeries, llibreries, 
entitats i cases editorials, al llarg del dia es van 
realitzar moltes altres activitats, com tallers 
infantils, conta-contes, lliurament de premis, 

xocolata amb xurros, un mercat solidari de Càritas 
per a la recollida d'aliments, actuacions, entrevistes 
en directe amb els escriptors i signatures de llibres. 
Concretament, es va comptar amb la presència 
d'autors com Alicia Coscollano, Pilar Bellés, 
Joana Bruna, Joan Ferreres, Aina Carbó, Pau 
Varela, Amàlia Roig, María José Llorach i José 
Luís Negre, entre d'altres. Finalment, per tancar 
aquesta intensa jornada cultural, els presents 
van gaudir d'un concert de l'agrupació musical 
Bandits.

La XV Fira del Llibre a Vinaròs, una gran festa de la cultura en un nou entorn

El dia va acompanyar i la jornada cultural a l'aire lliure va ser multitudinària
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Vinaròs mar i terra Compromís
Per Mamen Ruiz Per Jordi Navarrete

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Proyectaron hipocresía y 
cosecharon un fracaso
Por Juan Amat

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Cuando se gobierna 
desde el descrédito 
propio de aquellos que 
cambian de discurso 

como de camiseta, se obtiene el resultado que 
ha obtenido el PSPV en los últimos comicios 
electorales de ámbito municipal.
Que el pufo de Soterranyes es el castigo que 
el PSPV,  en colaboración con Compromís, nos 
ha impuesto a los vinarocenses hasta el año 
2022, a razón de 1 millón de euros al año, no 
es nuevo. Lo que sí lo es que los concejales de 
Podemos, que decían defender el ecologismo, 
según parece sólo de pancarta y camiseta, 
cuando han tenido que decidir al respecto se 
han olvidado de sus principios, si es que alguna 
vez los tuvieron, y han hecho lo mismo que con 
la auditoría, el plan de emergencia social, zona 
azul, o los sueldos. Es decir, lo contrario de lo 
que dijeron.
Afortunadamente la plaza de la calle S. Francisco 
ya está abierta. Una nueva zona verde que pone 
fin al abandono de los gobiernos socialistas 
que, durante más de 8 años, fueron incapaces 
de poner solución a la degradación de esa zona.
Que por tratarse de una actuación del 
anterior gobierno municipal, en un alarde de 
arbitrariedad y estrechez de miras el tripartito 
decidiera que la plaza, recepcionada desde 
diciembre de 2015, no se abriera al público 
hasta finales de abril, para poder así politizar su 
apertura con una rueda de prensa y una sesgada 
proyección de imágenes que, como es habitual 
en ellos, ocultaron a la oposición, vuelve a dar 
muestra de los distintos estilos de unos y otros.
Mientras en la pasada legislatura hubo un 
gobierno del PP que trabajó eficazmente para 
acabar con los años de dejadez que sufría la zona 
sin mirar atrás, generando un nuevo espacio 
verde para disfrute de todos, en la actualidad 
el tripartito de perdedores, desatendiendo el 
interés general, ha impedido durante 4 meses la 
utilización de la plaza por el simple capricho de 
hacer coincidir su apertura con el aniversario de 
una demolición. Montando además, el día de su 
apertura, una sesgada proyección de imágenes 
pagada con dinero público para satisfacerse a 
ellos mismos.
No es casualidad que la gente, pese a la campaña 
publicitaria contratada en radio, decidiera dar 
la espalda a una iniciativa que, en vez de estar 
pensada para la ciudadanía, estaba pensada por 
y para políticos anclados al pasado cuya única 
prioridad son ellos mismos. Se vio el primer 
día cuando se subieron los sueldos y se sigue 
viendo ahora con iniciativas como esta.

Per començar l'article 
setmanal, volem felici-
tar als nous membres 

tant del CEL,  Consell Executiu Local de la Coalició 
Compromís de Vinaròs, com la nova CEC,  Consell 
Executiu Comarcal Ports-Maestrat de la Coalició de 
Compromís.
Els 2 nous membres de la CEL, son Toni Zaragozà que 
passa a ser del nou Secretari Local i Marcos Jovani el 
nou Secretari d'Organització. El passat 9 d'abril en 
l'assemblea local de Compromís Vinaròs, es va pro-
cedir a l'elecció dels nous càrrecs, els quals van ser 
escollits per unanimitat.
Tant mateix, el passat 16 d'abril hi hagué l'assemblea 
comarcal Ports-Maestrat, per l'elecció de la nova CEC, 
ja que l'anterior Portaveu Comarcal i Secretaria Co-
marcal, ha hagut de deixar-se aquestes funcions per 
ser la Diputada de Compromís per la nostra demar-
cació. La nova CEC ha estat escollida per unanimitat. 
Aixi doncs el nou organigrama del CEC, es:
Sergi Blasco (Salsadella)-- Portaveu Comarcal i Secre-
tari Comarcal.
Jordi Navarrete (Vinaròs)-- Secretari d'Organització.
Manuel Salvador (Alcala de Xivert)-- Vocal.
Susana Perez (Benicarlo) – Vocal.
Vicent Castell (Peniscola) – Vocal.
Ximo Angles (Calig) – Vocal.
Tots aquest nous càrrecs, han donat un pas endavant, 
per fer un Compromís més fort, una Coalició amb po-
lítiques des de les basesi cap a les institucions. Per a la 
gent, per a les valencianes i valencians. Per totaixò, i 
com a demostració de que estem en un proces de re-
novació, però al mateix temps governem i fem feina.
Els nostres regidors, segueixen treballant, des de Co-
merç i Turisme, segueixen amb l'intensa feina, com 
es normal quan s'apropa l'epoca del'any més inten-
sa. Les activitats, organitzades i gestionades des de 
aquesta regidoria son moltes i molt interesants:
Continuació de les jornades del Tast del Territori, 
aquesta dedicada a la Tonyina Roja.
Presentació de les jornades de la cuina de la fideua.
Dinamització del mercat amb mes de 10 accions tant 
gastronomiques, com de descomptes (campanyes 
dinamitazadores del mercat i comerç local).
Les jornades de la Cuina dels Sabors, juntament amb 
Peniscola i Benicarlo, tot això demonstrant que les 
polítiques de Compromís son colaboratives amb di-
ferents ajuntaments i formacions polítiques.
Des de la regidoria de Medi Ambient, Agricultura, etc. 
Continuem esforçant-nos en complir les promeses 
electorals fetes. Les ultimes novetats son:
Colocació dels nius artificials per a la consolidació 
de la població d'aus depredadores de les diferents 
plages d'insectes, amb la colaboració de APNAL. 
Reitroducció d'aus depredadores d'insectes (Rates-
penades,etc).
Continuació de les Campanyes informatives, tant a 
nivell de tots la població (Insectes, reciclatge,etc) i a 
nivell escolar en el reciclatge d'olis usats.
L'inici del funcionament del Banc de Terres local, i 
la possada en contacte i en comú en altres Ajunta-
ments d'altres pobles i de diferents colors polítics per 
a la creació del Banc de Terres Comarcal.
La nova ubicació de  la fira de maquinaria de festes 
serà passeig Fora Forat.
Tot això demostra que tot i estar en un proces de re-
novació, dinamització i ampliació de les bases de la 
Coalició, al mateix temps gestionem les administraci-
ons amb polítiques des de la base, socialment justa, 
dinamitzadora, sotenible i ecològica.

Avui des d'aquesta columna 
parlarem de terra i mar. Expressió 
amb la qual pot semblar 
que estiguem parlant d'una 
exquisidesa gastronòmica, però 

que en realitat és una cosa molt més prosaica.
Amb la terra ens referim al fet que l'empresa 
multinacional que posseeix bona part de les 
parcel·les de la zona de Fora Forat, estaria 
buscant finançament a causa del seu interès 
per establir un projecte hoteler en aquest lloc. 
Per descomptat un projecte hoteler que case 
amb la singularitat turística de Vinaròs. La 
nostra localitat és un rara avis pel que fa a la 
tranquil·litat i poca massificació turística que 
troben els nostres visitants. És el nostre senyal 
d'identitat, el nostre segell de qualitat. I així 
volem i esperem des de l'Equip de Govern que 
seguisca sent.
Però no és l'únic que ens interessa d'aquesta 
zona als ciutadans que composem Tots Som 
Vinaròs. És allà on creiem que hauria d'assentar-
se una estructura fonamental per a la nostra 
ciutat: un auditori de la categoria que mereix 
Vinaròs. Doncs que volen que els diguem, 
visitar qualsevol poble gran o petit del nostre 
país i haver de comparar els seus auditoris amb 
el nostre venerable Ayguals d'Izco, ens porta a 
sentir una lleugera enveja sana.
Òbviament en els temps de crisi i privacions 
que patim la majoria de la població, no seria 
presentable gastar-se el que no tenim en un 
fastuós palau de la música com el de la València 
de Rita Barberà. Tampoc estaríem disposats a 
gastar-nos centenars de milers d'euros, com 
estava desitjós de fer un Equip de Govern 
anterior, només en un petit nombre de butaques 
acoblades al nostre vell auditori.
En l'hipotètic cas que arribés a ser una realitat 
l'inici de la construcció d'un nou auditori, la 
racionalitat en la despesa seria el punt de partida 
i la línia vermella del projecte presentat per Tots i 
Totes Som Vinaròs.
Però per acabar, no ens oblidarem de parlar 
de la mar. D'aquesta estructura metàl·lica 
abandonada anomenat Castor i que, parlant 
una mica de broma una mica seriosament, molts 
estem començant a pensar que podria convertir-
se en una atracció turística de la nostra ciutat. 
S'imaginen obrint la finestra de la seua habitació 
d'hotel amb precioses vistes a la Mediterrània i 
trobar-se davant dels seus ulls tal monument al 
saqueig i espoli dels ciutadans?
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El temps passa volant
Per Maria Dolores Miralles

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Aquesta darrere setmana 
s’han celebrat en Vinaròs 
dos esdeveniments molt 

importants per a nosaltres. Un és el desé 
aniversari de la Biblioteca Municipal i l’altre és 
la quinzena Fira del LLibre.
Pareix l’altre dia quan es va inaugurar   la 
biblioteca, i ja han passat deu anys, què ràpid 
passa el temps. Edifici què en el seu moment va 
ser molt criticat per l’oposició, encara que la seua 
construcció va suposar cost zero per les arques 
municipals, perquè es va utilizar l’aprofitament 
del 10%  del PAI de Mercadona. El PVI, quan es 
va fer aquest canvi, tenia responsabilitats de 
govern, i ens sentim molt satisfets d’aquesta 
gestió, perquè s’ha convertit en un referent 
a nivell de poble i inclús de comarca, tant pel 
que fa al prèstec de llibres com per la quantitat 
de serveis que proporciona, conferències, 
contacontes,sala d’estudi, etc.. Hui dia els 
jovens i els no tan jovens no poden entendre 
Vinaròs sense aquesta biblioteca.
L’altre esdeveniment ha   estat la XV Fira del 
Llibre, que en el decurs dels anys ha canviat 
la seua ubicació, perquè s’ha fet gran en el 
temps. Va començar el seu caminar en la plaça 
S. Agustí, en horari matinal, després amplià 
el seu horari fins a la vesprada, i com cada 
vegada tenia més ressó en la comarca, es va fer 
necessàri traslladar-la a  la plaça de la Mera. La 
gran quantitat d’activitats que es programen 
al voltant de la Fira , ha estat un volta més un 
reclam per visitar-nos. 
Creiem que ha estat tot un encertat celebrar-
la el dissabte 23 d’abril , dia de san Jordi   i 
canviar la seua ubicació a l’àgora del Passeig 
Marítim, aprofitant aquest espai diàfan i  obert 
al Mediterrani. També,   hi ha més molt més 
espai per poder acollir a totes les paradetes.   
Moltes han estat les families  que s’han apropat 
a visitar-la. per gaudir dels  diferents activitats 
programades. En definitiva, ha estat un 
actractiu per a què el públic de totes les edats 
tinga un motiu per acostar-se a comprar un 
llibre i la rosa, sense oblidar-nos que la bona 
climatología que ens ha acompanyat,   també 
ha ajudat acoseguir  a una fira plena de gom a 
gom. 
Des de el PVI volem donar les gràcies al 
treball de la brigada municipal, als escriptors, 
llibreries, editorials, associacions, perquè sense 
aquest capital humà no seria posible la fira. 
També volem felicitar a   tots   els vinarossencs 
i vinarossenques, que han visitat la fira del 
llibre , perquè són ells veritablement els que 
promociones la lectura i la cultura a la nostra 
ciutat. 
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c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Durante la semana 
del 2 al 6 de Mayo,  

la Consejera de Belleza 
de La Prairie estará a su 

disposición en
Perfumería Yolanda

en la c/Socorro, 1 VINARÒS. 
Llame previamente al 

tel.: 964 45 57 22 para 
concertar día y hora de su 
tratamiento promocional.

Recibirá un detalle muy 
especial por la compra de dos 

productos La Prairie.
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LA CENSURA DE LA NUEVA CASTA Cecilia Miguel Muniesa

Podemos destruir

Manuel VillaltaPRIMER DE MAIG 2016

OPINIÓ 

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

Pàrquings públics, publicitat i senyalització. La mitja hora gratuïta i el pla integral ciclista, JA!. S.Fabregat

Antonio L.Rosado

Por fin los ciudadanos de a pie 
podemos disfrutar de la plaza del 
convento de San Francisco. Y decimos 
por fin porque los concejales del 
tripartito la cerraron desde diciembre 

por un capricho, porque a falta de proyectos propios 
deben dedicarse a demoler todo lo anterior. Qué 
triste debe ser gobernar para destruir cuando eres ya 
plenamente consciente de que no sabes gobernar para 
construir y proyectar la ciudad hacia el futuro.
Los de Podemos, el alcalde lo es y lo sabe porque para 
eso aceptó ser candidato al Senado por los de Pablo 
Iglesias el 20 de diciembre, llegaron al ayuntamiento 
vendiendo lo que no eran y lo que no son. No eran el 
cambio que decían ser y no son los eficaces políticos 

que venden ser. Y por ello siguen desde el inicio de su 
mandato la política de tierra quemada, una versión 
moderna del “ni come ni deja comer” y el convento de 
san Francisco es una muestra de ello. A la vuelta de la 
esquina cumplirán un año de ordeno y mando pero los 
resultados siguen sin conocerse y lo que es peor, sin 
esperarse.
En ACRA venimos poniendo el dedo en la llaga del 
gobierno que no merecen los ciudadanos y por 
ese motivo algunos han iniciado contra nosotros 
una persecución bolivariana, asfixiante. Prefieren 
asociaciones de vecinos dóciles, que desvíen la 
atención de las personas a temas que dependen de 
otras administraciones para así no posicionarse sobre 
el gobierno local. ¿Está Migjorn de acuerdo con la 

subida de sueldo del alcalde en un 60% respecto al 
anterior alcalde? ¿Está Migjorn de acuerdo con la 
ampliación de la zona azul sin existir ningún informe 
técnico que lo justifique? ¿Está Migjorn de acuerdo 
con la arbitrariedad de mantener la plaza del convento 
cerrada sin motivo técnico alguno? ¿Está Migjorn de 
acuerdo con la censura aplicada en este Setmanari? 
¿Está Migjorn de acuerdo con las contrataciones con 
informes contrarios que se han realizado en el Vinalab? 
¿Está Migjorn de acuerdo con la falta del plan de 
emergencia social prometido por el gobierno? ¿Está 
Migjorn de acuerdo con la falta de iniciativas para 
favorecer la creación de empleo? ¿Está Migjorn de 
acuerdo con la subida del IBI en un 10%?

L’estiu està al caure i 
amb ell l’increment 

de turistes que venen al poble. Com de costum ens 
tornarem a vore amb el problema dels aparcaments . 
Ja se sap que  amb l’estiu tornen les oronetes i també 
la zona taronja, que si be ja no és el que era, encara en 
queda un bon tros. I els ciutadans hauran de preparar 
de nou la cartera o l’enginy per poder aparcar més 
prop del centre a cost reduït.
La dinamització del comerç del poble es un objectiu 
d’aquest ajuntament com ho va ser dels anteriors,  però 
no ens negaran que la llevada de la mitja hora gratuïta 
que teníem fins que JB  ho va “arranjar”, completant-
ho amb la zona taronja, ampliació de zones blaves, etc., 
creiem que va fer molt de mal i ha portat que molta gent 
s’allunye del centre de la població. La dinamització del 

centre, com moltes altres coses, cadascú se ho entén 
com vol, uns afavorint el negoci dels aparcaments i els 
altres mirant que cada vegada més la gent van/anem 
buscant un aparcament gratuït per fer les compres.
Posats en contacte amb els responsables actuals diuen 
que estan lligats de caps i mans pel contracte i que 
d’aquesta mitja hora no tenim noticies. Tampoc ens 
sembla be, caldria més gestió, pressió o lo que fora 
precís.
Per l’altra part, no fa massa dies, publicàvem un article 
queixant-nos dels clots del gran pàrquing del camí 
fondo, lloc alternatiu per deixar el cotxe prop del 
centre del poble.
Des de l’Ajuntament cal donar les millors perspectives 
per que els turistes no surten corrents, ans al contrari, 
que estiguin a gust i que se`n vagen satisfets.

Tot no s’acaba en la promoció i en els espectacles 
que segur que faran. Calen facilitats i una bona 
senyalització, una bona propaganda, no dels llocs on 
han de comprar, que també, si no del lloc on poden 
deixar el cotxe.
Per acabar en el tema del tràfic direm que els ciclistes 
volem més espais per poder amarrar la bicicleta. I 
volem circular amb garanties i tranquil·lament.  A vore 
si li donen una bona empenta, i ens presenten el pla 
integral ciclista, que tenim moltes ganes de que se’ns 
marque un espai vital per a ser respectats. A l’estiu 
també és un altre problema que s’incrementa.  Vinaròs, 
24.04.2016.-  PD. Al mes de maig el tall de la carretera 
serà a les 19 h.  al mateix lloc. Aquells que vulgueu 
participar i no teniu vehicles disponibles, poseu-vos en 
contactes en avmigjor@gmail.com.

1. Un any més celebrem el 1r de maig. I enguany en 
Vinárós és un poc especial. Especial perquè hem passat 
una legislatura amb un govern municipal de dretes 
del Partit Popular, amb majoria absoluta i  passant a 
l'oposició.
2. I especial també perquè en l'actualitat tenim un 
govern municipal que és un puzle. Puzle perquè uns 
manifesten que no són ni de dretes ni d'esquerres. 
3. Ni es van presentar a les eleccions amb el seu nom, 
ni volen que se'ls cride amb  el mateix.
4. Una altra part del puzle de l'equip de govern 
manifesten que el concepte esquerra dreta ja no té 
significat. Que elsignificat és la política de.”BAIX CAP 
A DALT.” Inclús als mateixos que la proposen també 
els hem vist fer política.”D'UN COSTAT A UN ALTRE.”I 
ja hem comprovat el perquè i els seus resultats.                                                                                                                                      
Una altra part del puzle ja ho hem vist governant en 

diverses ocasions i de distintes maneres, amb unes 
sigles i amb altres. Ara formen part del puzle de govern 
per a tindre la seua part de govern i la seua part 
econòmica.
5. Per estos motius i alguns més molta gent a 
Vinaròs es pregunta. És esta l'altra manera governar 
i  de fer política.? És este l'aire fresc que ha entrat en 
l'Ajuntament.?
6. Així i tot he de manifestar que la majoria de la 
ciutadania no vol un govern municipal de dretes a 
Vinaròs. No vol passar del mal al pitjor. Temps i motius 
hi ha hagut per a saber com actua la dreta on posseïx 
el poder.
7. La majoria de la ciutadania vinarosenca vol un 
Ajuntament d'esquerres.Un Ajuntament on este tota 
l'esquerra unida. On els components de l'equip de 
governe's criden pel seu nom i diguen alt i clar el que 

són i perquè ho són.
8. On el significat esquerra dreta estiga vigent per a 
poder-nos distingir uns d'altres, i no fer ensalades de 
sigles i frases per a captar un grapat de vots.
9. Un Ajuntament on la força política d'una part del 
puzle de l'equip de govern no faça pactes de qualsevol 
manera i amb qualsevol sigla per a aconseguir la 
butaca, manifestant que són d'esquerres però prenent 
mesures i fent polítiques de dretes.
10. El dia 1r de maig és un bon dia per a reivindicar 
un govern municipal d' esquerres a Vinaròs.Un govern 
que s'ocupe i preocupe de les necessitats i problemes 
de la ciutadania i el poble.
11. Si som capaços d'aconseguir-ho de bon segur 
que durant molts anys celebrarem el 1r de maig amb 
ajuntaments amb ideologies d'esquerres.
12. VIVA EL PRIMER DE MAIG

Después de casi un año al 
frente del consistorio, en Vox 
nos preguntamos cuando los 
servidores del pueblo (que son 

el alcalde y sus concejales) van a hacer algo para 
mejorar las condiciones de vida de los vinarocenses. 
Lo único que Vinaròs ha conseguido es  ver las fotos 
del alcalde y sus concejales en toda la prensa local 
con grandes titulares que  no se materializan en 
nada: ni trabajo para los ciudadanos, ni mejoras en la 
seguridad ciudadana, ni bajada de impuestos, ni más 
limpieza, ni más de nada. Perdón, nos olvidábamos. 
Tenemos más censura, más descontento, más gastos 
de sueldos en el ayuntamiento y más mentiras.
En todos los ayuntamientos en los que gobierna 
Podemos  (o sus marcas blancas) reina el 
desconcierto y los habitantes de esas poblaciones 
se preguntan  entre otras cosas  ¿A dónde han ido 

a parar los planes de emergencia social que todos 
predicaban? ¿Y la transparencia? ¿Y el escuchar a los 
ciudadanos? ¿Y el bajar impuestos? Pero todos los 
ayuntamientos podemitas coinciden en una cosa: 
Son unos grandes censores.
No es de extrañar que actúen así, solo hemos 
de fijarnos en el líder del partido que desde que 
empezó a tener protagonismo ha demostrado ser 
muy intolerante cuando se trata de recibir opiniones 
en contra de sus ideas. Antes de conocerlo aquí en 
España concedía entrevistas en Venezuela como 
colaborador del régimen y soltaba perlas como que 
“hay que controlar los medios de comunicación 
para controlar y adoctrinar a la sociedad”. Hace 
pocos días nos regalaba otras perlas hablando del 
gobierno en el que el evidentemente participaría 
como vicepresidente: El gobierno debe tener los 
mecanismos necesarios para controlar los medios 

de comunicación” “los medios de comunicación 
deben de tener control público”. En el acto de 
presentación de un libro de Carlos Fernandez 
Liria, se ha dirigido a los periodistas acusándolos 
de estar vendidos y de hablar mal de Podemos 
por estar obligados profesionalmente a mentir. 
Evidentemente no quiere pensar que puede haber 
personas y medios que opinen de forma diferente a 
él pues nos quiere hacer creer que está en posesión 
de la verdad absoluta. No quiere aceptar  el hecho 
de que ha de estar dispuesto a recibir críticas tal y 
como él crítica a los demás ejerciendo su derecho 
de libertad de expresión. Pero si Pablo Iglesias y los 
suyos tienen derecho a expresarse libremente, los 
demás también podemos ejercer ese derecho sin 
que nadie juegue a ser  juez y se otorgue la potestad 
de censurar y  modificar contenidos como himnos, 
canciones y textos excritos.
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Melva canutera

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE MARÇ DEL 2016 (II)

O baldufa, en castellà jueu i canutero. En llatí Auxis rochei. 
De la família dels Escómbrids dita melva és una espècie 
atlàntica i rara aquí. La típica mediterrània a simple vista és 
més petita, rechoncha, etc. 
Aquest forà peix posseeix un cos fusiforme arrodonit, 
hidrodinàmic. Cap petit amb musell curt, punxegut. Boca 
gran amb la mandíbula inferior prominent. Té petites 
dents en ambdues mandíbules. També hi ha dentició en 
el vómer i els palatins. Ulls dins de càpsules òssies. Grans 
galtes. L'1er. arc branquial amb 16 a 22 branquiespines. 
Composició aletes 1ªD X-XI, 2ªD 11-12+8 pínulas. P 22-23. 
A 12-15+7 pínulas. I C 19. Té una prolongació interpélvica 
llarga i senzilla, d'una grandària com el radi pèlvic mes 
llarg.
La seva circulació sanguínia és perifèrica i està molt 
desenvolupada. La temperatura interna de l'animal és 
major que la del medi ambient. Descamació cicloidea 
i només en part davantera o corselet ample i amb 
prolongació de 6-20 caduques escates llises fins a sota 
l'origen de la 2ªD. L.L. una mica ondada.   Pell forta 
composta per diverses capes entrellaçades de teixit.
És de color amb una irisdiscencia blavosa pel dors, amb 
bandes sinuoses fosques. Els flancs es fan platejats i el ventre 
blanc. Té una taca negra en la vora posterior ventral de l'ull. 
Aletes i pínules anals incolores, amb taca blanca a la base. 
Talla 1 m. i 5 Kg. de pes. Potent nedador. Els radis de l'aleta 
cabal arriben a l'última vèrtebra de la columna vertebral 
per donar-li força en els seus espertenecs. Fins i tot té tres 
carenes de reforç a cada costat del peduncle cabal. Per a la 
reproducció fan una emigració de concentració i després 
de la posada altra de dispersió per alimentar-se i reposar 
pèrdues corporals. Després de la fresa els ous fertilitzats 
queden lliures al corrent marí, per eclosionar al cap d'uns 
dies i surten unes larves que mengen fitoplàncton, etc., 
i creixen ràpid.   A l'estiu s'apropa a la costa. A l'hivern 
prefereix aigües profundes i allunyades.  Menja sardinetes, 
anxoves, etc., però nedant i obrint la boca igual pot filtrar 
el plàncton. Pelágic. Forma grans bancs. Es pesca al cèrcol 
i palangre. Està catalogat com a peix blau. La seva carn és 
vermella i oliosa. El pescador la fregeix, rosteix o en salsa. 
Fins i tot en salmorra i assecada. La indústria conservera fa 
tonyina en llauna.

APACIBLES AGUAS PRIMAVERALES
La mar estuvo calmada. Se faenó en todas las modalidades que están 
operativas. Las capturas fueron buenas y variadas. Y las cotizaciones dispares.
La pesca de arrastre ha llevado a lonja escamarlà, lluç, miseria, gall, moll, peluda, rap, cargol, 
galera, peix de rei, maira, caballa, canana, pop roquer y blanc, móllera y morralla.
El cerco pescaba por el litoral valenciano. 
Las barquitas trasmalleras unas llevaron sèpia. Otras calaron al lenguado y escrita. Un par 
subastaron pagell. Y dos desembarcaron llagosta, llomantol y gallineta.
El palangre de costa llevó poco llobarro, orá, sard y congre.

Ecos de ‘Mar’; Auge de pasajeros
En el año 2015 en España creció el tráfico de personas que se embarcaron en el transporte con 
navíos, bien desde la península o como entre islas. En concreto fueron cerca de 30 millones 
de pasajeros, de los que 8,4 millones eran cruceristas. Comparándolo con el ejercicio anterior 
vemos un aumento del 9,4%. Por puertos base, Barcelona lidera el ranking español con 2,540.291 
millones de turistas, que subieron a bordo para disfrutar de vacaciones y viajes de placer, siendo 
además la Ciudad Condal, la primera dársena portuaria europea en embarque de cruceristas y 
la cuarta mundial. En puertos españoles le siguen de lejos los del archipiélago Balear y Canario.

PEIXOS
Escrita (Raya)                                         229 Kg.
Mantes (Batoideos)                                   26                            
Rallat (Bonito)                                            5
Congre (Congrio)                                      68
Gall (Pez de San Pedro)                           92
Orá (Dorada)                                           290
Gallineta (Cabracho)                                174
Sorell (Jurel, Chicharro)                             12
Asparrall (Raspallón)                                  4
Palá (Lenguado)                                      546
Sard (Sargo)                                           239
Lliri (Anjova)                                               2
Llobarro (Lubina)                                        5
Mabre (Herrera)                                         98
Pagell (Breca)                                         413
Peluda (Solleta)                                        2

Lluç (Pescadilla, Merluza)                        96
Rap (Rape)                                            934
Aspet (Espetón)                                       4
Rom empetxinat (Rodaballo)                    17
Jurioles (Rubios)                                      4
Moll (Salmonete)                                    360
Mero (Cherna)                                           6
Letxa (P. limón, Serviola)                         11
Bacoreta (Canutera)                                 34
Sorella (Jurel real)                                   297
Llises (Mújoles)                                      196
Pagre (Pargo)                                        54
Biso (Estornino)                                     3
Gatet (Pintarroja)                                    4
Roncador (Roncón)                                  8
Rata (Miracielo)                                         3
Palometa (Palometón)                               2

Corva (Corvallo)                                       17
Mamona (Brótola de fango)                      49
Saboga (Alosa)                                         2
Déntol (Dentón)                                        21
Chopa (Cántara)                                      166
Palometa blanca (Palomita)                       8
Reig (Corvina)                                           9
Vidriá (Mojarra)                                         18
Salpa (Salema)                                         11
Rom (Rémol)                                            51
Varis (Varios)                                            33
                                                            ______    
Total.............................                         4.647
CRUSTACIS:  
Llagosta (Langosta)                                  215
Llomàntol (Bogavante)                                31
                                                            ______
Total......................................                 246

MOL·LUSCOS:
Sèpia (Sepia)                                         1.245
Pop  roquer (Pulpo roquero)                      459
Cargol punxent (Cañailla)                        32
                                                            ______
    Total……………………                 1.738
Total Tremall i d’Altres Arts.....        6.630

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                  21.626
Seitó (Boquerón)                                15.543
Orá (Dorada)                                            10
Sorell (Jurel)                                             58
Pagell (Breca)                                         511
Sardina                                                 4.438
                                                         _________
Total Cércol...............                          42.187

Barcos tramalleros capturaron accidentalmente tortugas, las recogieron los biólogos valencianos
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

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

El Consell Municipal d’Esports (CME) de 
Vinaròs informa que ja s’ha iniciat el procés de 
constitució de la nova junta.
Podran optar a formar part d’aquesta les 
entitats esportives locals, els professors 

i mestres d’Educació Física, així com 
representants de les AMPES dels centres 
educatius del municipi.
Tots aquells interessats en millorar l’esport a 
Vinaròs i que vulguin formar part de la nova 

junta, poden adreçar-se al CME o escriure un 
correu a cme@vinaros.es.
La data límit per presentar-se es el 29 d’abril 
de 2016, segons informa el tècnic municipal d’ 
Esports, Ignacio Chaler.

El CME inicia la constitució de la nova junta i estableix els requisits per formar-ne part 

El reglament d’ús d’instal·lacions 
esportives municipals s’ha 
actualitzat pel que fa a l’Skatepark 
local, adaptant-se a les peticions 
dels usuaris.
A partir d’ara l’horari d’accés per a 
menors a aquestes instal·lacions 
serà: de dilluns a divendres, de 
17:00 a 19:00 hores, i dissabtes i 

diumenges, de 8:00 a 17:00 hores. 
Per poder fer ús de l’Skatepark tots 
els menors hauran de tenir el seu 
carnet autoritzat, el qual poden 
demanar a les oficines del Consell 
Municipal d’Esports (CME). 
Sense aquest document, seran 
expulsats del recinte per la Policia 
Local. A més, els xiquets i xiquetes 

de 6 a 12 anys tenen que utilitzar 
proteccions obligatòries i estar en 
companyia d’un adult (pare, mare 
o tutor legal).
Els joves de 12 a 18 anys, no estan 
obligats a dur proteccions i podran 
accedir amb el carnet, sense 
necessitat d’estar acompanyats 
dels pares.

S’actualitza el reglament d’ús de l’Skatepark adaptant-se a les peticions dels usuaris
El Consell Municipal d’Esports (CME) informa de l’horari i les noves condicions d’accés al recinte. 

El cap de setmana del 23/24 d'abril es va disputar 
en la piscina municipal de Castelló, la VII jornada 
de la lliga de promeses en les categories Alevins 
i Benjamins, les proves que es van nadar van 
ser 400 m lliures per als benjamins, 200 m 
estils,1500 m lliures masculins, 800 m lliures 
femenins i per als Alevins.
El Club Natació Vinaròs es va desplaçar en un 
equip de 25 nadadors de les diferents categories, 
destacant les mínimes nacionals de Miquel 
Segarra en 1500 m lliures i Carla Bernial en 
800 m lliures i la primera posició d'Andreu 
Jovani en la prova de 400 m lliures, la resta de 
participants van aconseguir un gran nombre de 
mínimes autonòmiques, cosa que ens dóna molt 
bones perspectives de cara a l'autonòmic d'estiu.

Les marques obtingudes en les diferents proves 
han sigut: 

VII Jornada Lliga de Promeses aconseguint dos mínimes nacionals

**mínima nacional * mínima autonòmica
Benjamins 400m lliures Alevins 1500m lliures 200m estils
Andreu Jovani 5,26,07 Marti Forner 20,51,47* 2,59,77
Izan Rubio 5,54,30 Miquel Segarra 17,53,24** 2,39,58*
Santi Matamoros 6,06,52 Manel Ramírez 18,16,14* 2,34,59*
Joan Cavarria 6,10,51 Ian Calvo 19,50,44* 2,42,79
Iker Mas 6,12,64 800m lliures 200m estils
Héctor Cervera 6,20,26 Carla Bernial 10,20,98** 2,44,80*
Mar García 6,06,38 Ainhoa García 10,52,22* 2,55,42*
Daniela Muñoz 6,12,40 Aura Pérez 10,52,38* 2,53,01*
Luna Bordes 7,22,65 Angels Ferrer 10,33,63* 2,46,26*
Julia Muñoz 7,22,66 Gemma Balaguer 11,21,83 3,05,37
Natalia Burriel 6,08,18 Silvia Milian 11,38,28 3,08,37
Ivonne Martínez 6,12,62 Marta Balaguer 12,40,05 3,17,41
Ainhoa Canalda 6,56,46
Lucia Garcia 7,06,42

En la lliga de clubs divisió d'honor disputada 
els dies 16/17 d'abril destacar la gran actuació 
que van tindre els nadadors, Joan Ferrer 
fent 3 mínimes nacionals i Andreu Navarro 
aconseguint 2 mínimes nacionals i quedan-se a 
4 dècimes de la mínima nacional de 200 m lliures.

 

‐ NOTA DE PRENSA ‐ 

 

El Vinaròs EFC como promotor de la iniciativa, en colaboración con otras entidades deportivas de la comarca, 
equipos de  la Regional Preferente, 1ª  y 2ª Regional  ,  Futbol  sala, así  como otras  escuelas de  futbol base 
(Benicarló Futbol Base, Alcalá, Baix Maestrat,…), hemos unido nuestras fuerzas e intereses para conseguir un 
mismo  objetivo.  Este  no  es  otro  que  el  solicitar  a  través  de  la  Federación  de  Futbol  de  la  Comunidad 
Valenciana por medio de su Secretario General Sr. Don Salvador Gomar, una mejora en la asistencia sanitaria 
que nos ofrece la mutua Asisa a nuestros jugadores lesionados. 

El    pasado  miércoles  día  20  de  abril  nos  reunimos    en  Valencia  varios  representantes  de  los  clubes 
participantes  con  el  Secretario General de  la  FFCV, para presentarles  el  escrito de  solicitud oficial  con  las 
correspondientes firmas de la mayoría  de los clubes adheridos a esta iniciativa.  

Esperamos que finalmente el Norte de la provincia de Castellón y en consecuencia TODOS los futbolistas que 
pertenezcan  a  clubes  y  entidades  de  la  comarca,    como  ya  está  ocurriendo  en  otras  provincias  de  la 
Comunidad  Valenciana,  puedan  tener mayores  facilidades  y  ser mejor  atendidos  de  urgencia  en  caso  de 
lesión o seguimiento de la misma, evitando los largos desplazamientos a Castellón con sus correspondientes 
gastos y el tiempo que esto supone, con  la concertación de un centro de urgencias y varios traumatólogos 
activos en la zona norte de la provincia (Benicarló y/o Vinaròs). 

Esperamos que  nuestra solicitud tenga el efecto esperado y podamos conseguir el objetivo común marcado.  

Como ya anticipamos desde nuestros inicios como escuela de fútbol, en el Vinaròs EFC nuestra labor es la de 
trabajar  por  y  para  los  intereses  de  nuestros  niños,  e  iniciativas  como  ésta  en  una  prueba  de  ello.  Os 
mantendremos informados sobre los resultados de las gestiones realizadas en estos días. 

Aprovechamos y desde aquí queremos dar las gracias a todos los clubes de la comarca que nos han mostrado 
su buena disponibilidad y colaboración con el Vinaròs EFC, y han apoyado en esta    iniciativa común para el 
beneficio  de TODOS los jugadores de la zona.  

 

 

 

Junta Vinaròs E.F.C.   

El Vinaròs EFC como promotor de la 
iniciativa, en colaboración con otras 
entidades deportivas de la comarca, 
equipos de la Regional Preferente, 1ª y 
2ª Regional , Futbol sala, así como otras 
escuelas de futbol base (Benicarló Futbol 
Base, Alcalá, Baix Maestrat,…), hemos unido 
nuestras fuerzas e intereses para conseguir 
un mismo objetivo. Este no es otro que el 
solicitar a través de la Federación de Futbol 
de la Comunidad Valenciana por medio 
de su Secretario General Sr. Don Salvador 
Gomar, una mejora en la asistencia sanitaria 
que nos ofrece la mutua Asisa a nuestros 
jugadores lesionados. 
El pasado miércoles día 20 de abril nos 
reunimos en Valencia varios representantes 
de los clubes participantes con el Secretario 
General de la FFCV, para presentarles 

el escrito de solicitud oficial con las 
correspondientes firmas de la mayoría de 
los clubes adheridos a esta iniciativa. 
Esperamos que finalmente el Norte de la 
provincia de Castellón y en consecuencia 
TODOS los futbolistas que pertenezcan a 
clubes y entidades de la comarca, como 
ya está ocurriendo en otras provincias 
de la Comunidad Valenciana, puedan 
tener mayores facilidades y ser mejor 
atendidos de urgencia en caso de lesión 
o seguimiento de la misma, evitando los 
largos desplazamientos a Castellón con sus 
correspondientes gastos y el tiempo que 
esto supone, con la concertación de un 
centro de urgencias y varios traumatólogos 
activos en la zona norte de la provincia 
(Benicarló y/o Vinaròs). 
Esperamos que nuestra solicitud tenga el 

efecto esperado y podamos conseguir el 
objetivo común marcado. 
Como ya anticipamos desde nuestros 
inicios como escuela de fútbol, en el 
Vinaròs EFC nuestra labor es la de trabajar 
por y para los intereses de nuestros niños, 
e iniciativas como ésta en una prueba de 
ello. Os mantendremos informados sobre 
los resultados de las gestiones realizadas 
en estos días. 
Aprovechamos y desde aquí queremos 
dar las gracias a todos los clubes de 
la comarca que nos han mostrado su 
buena disponibilidad y colaboración con 
el Vinaròs EFC, y han apoyado en esta 
iniciativa común para el beneficio de 
TODOS los jugadores de la zona. 

Junta Vinaròs E.F.C.
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TRIATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

ESPORTS
FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.
El CD Vinaròs FS encara la recta final en una posición 
privilegiada
Apasionante jornada la que nos espera el fin de 
semana que viene, tras un nuevo sábado glorioso de 
las categorías inferiores del CD Vinaròs FS. Juveniles 
y Alevines se jugarán sus respectivos campeonatos 
a domicilio, en sendos duelos directos.

Hotel Crystal  Park CD Vinaròs FS 6-2 Peñíscola FS (Juvenil)
Un paso más hacia la gloria el que dieron los 
hombres de Said Mansouri como locales. Los 
vinarocenses, en un duelo de filiales del Peñíscola 
RehabMedic, se impusieron a sus rivales con 4 goles 
de Pau Belles, pese a que se llegó al descanso con 
un ajustado 3-2. A falta de 3 jornadas para finalizar 
la Liga, los juveniles se lo jugarán todo el próximo 
fin de semana, en su visita a la pista del tercer 
clasificado, el CFS Segorbe ¡Mucha suerte y a por 
todas!

Promesas benicarló 1-2 CD Vinaròs FS (Cadete)
Triunfo de prestigio de los vinarocenses en la pista 
del adversario vecino. Los de Mohamed Ait se 
adelantaron en el primer minuto con el tanto Joel 
Fariñas y Francisco de Borja Paricio, segundos antes 
del descanso, dio la ventaja definitiva a los visitantes, 
quienes aseguran, de esta forma, la tercera plaza a 
falta de una jornada y con 15 puntos se quedan a 

solo 4 de los líderes.

Peñíscola FS 3-3 Restaurante Aragonés  CD Vinaròs FS 
(Infantil)
Los de Brahim Es Saiydy se estrenaron en la Fase Final 
de la Copa Federación con un valioso empate en el 
Pabellón Municipal de Peñíscola. Pese a disponer de 
una renta de dos goles, y posteriormente un 2-3, los 
vinarocenses tuvieron que conformarse con sumar 
un punto en esta primera jornada. 

CFS Navarti 3-7 sala de Fiestas el Papagayo CD Vinaròs FS 
(Alevin)
Triplete de Isaac Suescun, convocado con la 
Selección Valenciana, en un nuevo triunfo de los 
jugadores que entrena Juan Puchal. Los alevines, 
con estos tres puntos, se mantienen a tiro de piedra 

del Burriana, quien cuenta con un partido jugado 
más, y a quien visitan la próxima jornada. Restan 12 
puntos en juego, por lo que la semana que viene 
jugará, el CD Vinaròs FS, una auténtica final por la 
Copa Federación.

Alcora ‘A’ 6-4 Resataurante Aragones CD Vinaròs FS 
(benjamin)
Agridulce cierre de campeonato para los pequeños 
de Antonio Vaca en la pista del vigente campeón. 
Los vinarocenses, con una meritoria tercera plaza 
ya asegurada, compitieron de forma excelente 
en la pista del primer clasificado de la Liga. Neo 
Mayor, con tres goles, puso por delante a los suyos 
al descanso, pero el Alcora remontó tras el paso de 
vestuarios.

El passat dia 24 d'Abril es va disputar el Triatló de 
Terres de l'Ebre de Mitja Distància on el sector de 
natació ha estat de 3000m, continuant amb el 
duríssim sector de ciclisme de 90kms amb un vent 
que mermava moltes de les forçes dels nostres 
triatletes i que va provocar un nombrós augment 
de triatletes que es van haver de retirar i finalitzant 
amb 20kms a peu pel passeig de la localitat de 
Sant Carles de La Ràpita.
Per a disputar la prova s'han desplaçat els nostres 
triatletes del Club Triatló JijiJaja Vinaròs: Santiago 
Matamoros, Noe Chaler, Julio Ferrer, Marcos, Alex 
Barreda, Blas Catala, Josep Pomada i José Manuel 
Casajuana.
El nostre triatleta Marcos ha finalitzat en 5:20, Santi 
ho ha fet en 5:28, seguit de   Pomada amb 5:33h, 
continuant per Blas amb 5:41h, Alex amb 5:55, 
Julio Ferrer amb 6:01h , Casajuana amb 6:28h i Noe 
amb 7:15h

Des d'aquí destacar la capacitat per continuar 
amb un gran nivell any rere any. Destacar també 
la impressionant evolució i fortalesa dels nostres 
triatletes i la capacitat de sofrir baix un fort vent.
Hi han dies que ens fan més forts com a club i ens 
recorden perquè vam començar tot això fa uns 
anys. Moltes gràcies als nostres triatletes per la 
dedicació de tants mesos per aconseguir creuar 

un altra línia d'arribada, per fer-nos vibrar de la 
manera que ho heu fet aquest matí, gràcies als 
companys del Club que s'han desplaçat a animar 
fins deixar-se la veu, a les famílies i amics que ens 
donen suport i als nostres patrocinadors i spònsors.
Tots vosaltres sou les arrels d'aquest xicotet però 
GRAN Club de Triatló de Vinaròs!
GRÀCIES!

Triatló de Terres de l'Ebre de Mitja Distància fotogrames.com

El pasado fin de semana, se 
disputó en San Carlos de La Ràpita, 
el Campeonato de Cataluña de 
Triatlón de Media distancia.
Antonio Adell (Puchi) se desplazó 
hasta dicha localidad para competir 
los 3000m de natació, 90km en bici 
y 20km de carrera a pie.
El dia se levantó con un ligero 
viento que fue aumentando de 
fuerza a medida que avanzaba 
la mañana llegando a hacer 
abandonar a muchos participantes 
en el sector de bici, por miedo a 
posibles caidas.
Antonio Adell (Puchi) empleo 
53' en natación, lo que le llevo a 

salir del agua en la posición 153, 
remontando en el sector de bici 
marcando el 22 mejor parcial 
en bici con 2h36' (34'8 media), 
para finalizar la carrera a pie en 
1h23' (4'15" media) y terminar en 
el puesto 32 de la clasificación 
general y el 8 en la Categoría 
Veterano 1.
A falta de tres semanas para una de 
las principales competiciones de 
la temporada, esta prueba resultó 
un muy buen test para la puesta a 
punto.
Agradecer a FARMATECA; DAVIMA 
Rent a Car y a 226ERS #feed your 
dreams# su colaboración. fo

to
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Puchi Adell al Triatló de Terres de l'Ebre

El Club Petanca Vinaròs femenino se ha proclamado 
campeón de Castellón en la modalidad de 
tripletas. Marga, Mati y María se desplazarán a 
Alicante para disputar el campeonato provincial 
de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena, 
campeonas.



22

30 abril de 2016

FUTbOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

9 0
Burriana        Vinaròs 

Rafa Marcos LA JORNADA

ESPORTS

El pasado fin de semana, la localidad de 
Alberic, fue escena rio del “CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE PATINAJE ARTÍSTI-
CO”, competición considerada como 
la antesala del calendario anual 
de la Federación de Patinaje de la 
Comunidad Valenciana, reuniendo a los 
mejores patinadores de la Provincia de 
Castellón y Valencia, de las categorías; 
Cadete, Juvenil, Junior, Senior y Tercera 
Categoría. 
Se dieron cita en el pabellón municipal 
de la Muntanyeta de Alberic nueve de 
nuestras mejores deportistas: 
-Tercera Categoría: Lorena Alcalde. 
-Categoría Cadete: Anna Gil, Corinne 
Nolasco, Paula Chalé e Iris Pujol.. 
-Categoría Juvenil: Paula Escura y Lula 
Uva. 
-Categoría Junior: Irene Tomás y 

Patricia Gomis.. Por la mañana, nuestras 
participantes, defendieron su pro-
grama corto y por la tarde finalizaron 
con el programa libre. Cabe destacar 
las siguientes clasificaciones en sus 
respecti vas categorías: Irene Tomás fue 
la primera clasificada, Paticia Gomis 
quedó en segundo lugar y Anna Gil 
consiguió un tercer puesto. 
Todas nuestras participantes, tendrán 
la oportunidad de participar en el 
Campeonato Autonómico este próximo 
mes de Mayo. 
Nuevamente felicitar a nuestras 
representantes y entrena doras, ya 
que sin duda merecen la admiración y 
reconocimiento de todos los amantes 
del patinaje artístico y el apoyo para que 
pue dan conseguir en el futuro nuevos 
retos deportivos.

PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

El Club Patinatge Artístic Vinaròs participa en el Campeonato Provincial

Resultados
Onda
Puzol
Benicarló
Alqueries
Segorbe
Vall d'Uixó
Alcalà
Museros
Burriana

0
2
0
5
2
7
1
0
9

Jornada 30
Club La Vall
Cullera
Castellón "B"
San Pedro
Albuixech
Benicasím
Alcora
Almassora
VINARÒS

0
3
3
1
0
2
0
0
0

Jornada 31
San Pedro
Almassora
VINARÒS
Benicasím
Alcora
Cullera
Club La Vall
Albuixech
Castellón "B"

01/05/2016
Museros
Onda
Benicarló
Segorbe
Vall d'Uixó
Burriana
Puzol
Alqueries
Alcalà

Burriana; Tejera, Bernat, Postín, Rocky, Fredi 
(Ribes 53’) Ricardo, Stelian (Montoya 74’) 
López ( Picó 55’), Tobías, Barreda (Adrián 
70’) y Fandos.
Vinaròs; Pepe (Dani 66’) Joni, Dolz, Julio 
(Iván 55’) Cristian, Öscar, Josep, Kiko, Wil 
(Marc 54’) y Alias (Manu 45’)
Goles; 1-0 m. 34 Fandos, 2-0 m. 46 López, 
3-0 m. 52 Barreda, 4-0 m. 67 Rocky, 5-0 m. 
73 Tobias, 6-0 m. 83 Ribes (p), 7-0 m. 85 
Escriche (p), 8-0 m. 88 Tobias, 9-0 m. 89 
Fandos.
Árbitro; Fco. Felguera Montero. Ayudado 
por Álvaro González Chaves y Teresa 
Recatalá Chordá.
Amonestó a los locales López 59’ y Adrián 

89’. Y mostró roja directa al visitante  Dolz 
84’.

Se desplazó el conjunto albiazul el pasado 
domingo por la tarde al campo San Fernando, 
para disputar éste duelo provincial. A priori, 
el equipo dueño del terreno de juego ante 
350 espectadores, salía como tercero en la 
clasificación, que le daba plaza de momento para 
jugar los Plays-Off de ascenso a 3ª División, pero  
únicamente a sólo dos puntos de ventaja de sus 
inmediatos seguidores, de manera que en ésta 
confrontación iban a por todas.
Comenzó el encuentro con una alineación local 
por parte de su conocido entrenador, Sergio 
Escobar, claramente ofensiva. En cambio, los 
chavales del mister visitante, Óscar Blasco, se 
mostraban cautos ofensivamente y mas bien 

precavidos en la zona media y en especial 
defensivos en su parcela. De dicha forma, la 
contienda tomaba bisos de dominio casero, pero 
a medida que transcurrían los minutos, el Burrina 
no lograba a perforar la meta del conjunto de la 
capital del Baix Maestrat, bien defendida por su 
cancerbero Pepe. Así se superaba con creces la 
media hora de juego, y los burrianenses a duras 
penas lograron inaugurar el marcador. Siguiendo 
con ésta tónica y perdiendo el conjunto visitante 
por la minima, se llegó al término del primer 
tiempo.

En la rehanudación, tras el descanso, la mala 
fortuna hizo que al instante volvieran a marcar 
otro tanto, y fué cuando el conjunto langostinero 
se vino abajo, tanto moralmente, como en física. Y 
a partir de ahí nos hicieron siete dianas más.
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TAEkwONDO TENIS.  Club de Tenis La Closa

ESPORTS

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

Las vinarocenses Joanna Miralles y 
Mar Vidal del C.T. Closa de Vinaròs que 
defienden con gran éxito los colores del 
C.T. Valencia, se han clasificado junto con 
María Navarro y Andrea Burguete para 
disputar el próximo mes de Agosto el 
Campeonato de España Infantil “Joan 
Compta” que se celebrará en Barcelona.
El trofeo “Joan Compta” se trata de un 
torneo por el que han pasado las mejores 
raquetas de España, un escaparate 
perfecto para futuros campeones. 
Creado en 1972 por el C.T. La Salut, fue 
designado como campeonato de España 
por la Real Federación Española de Tenis 
en el año 1980. Disputan el torneo los 
mejores 64 clubs de España y más de 300 
niños y niñas entre 12 y 14 años. Por citar 
nombres, han participado históricamente 
jugadores como Fernando Luna, Joan 
Aguilera, Emilio Sánchez Vicario, Sergi 
Bruguera, Arantxa Sánchez Vicario, Álex 

Corretja, Carlos Costa, Carlos Moyà, Juan 
Carlos Ferrero, David Ferrer y Rafa Nadal.
Los tres últimos años ha logrado el título 
de campeón masculino el C.T. Valencia y 
dos subcampeonatos para las féminas.
Desde estas líneas felicitamos a las dos 
jugadoras vinarocenses Joanna y Mar y 
deseamos que sigan sus éxitos.

Joanna Miralles y Mar Vidal disputarán 
el Campeonato de España por equipos

El diumenge passat es va acomiadar la 
temporada dels equips de pàdel del Club 
de Tenis Vinaròs que van debutar a la lliga 
SNP Terres del Ebre amb un torneig mixte, 
on es van mesclar jugadors dels equips 
masculins amb el femení. Va ser un torneig 
on tots els partits van estar molt igualats i 
els jugadors van gaudir de grans partits on 
va regnar la esportivitat i el bon rotllo que 
hi ha entre jugadors.
El torneig va consistir amb un americà de 
dos grups mixtes, partits a 30’, semifinal 
amb els dos primers de cada grup i final. 
Els grups es va decidir per diferència de 
jocs (de la igualtat que havia), les semifinals 
es van disputar a un set i es van decidir 
per la mínima diferència, per un break en 
cadascuna d’ elles. A la final, poca diferència 
hi va haver de la resta de partits, ja que va 
estar molt disputada amb punts de gran 
qualitat.
Guanyadors:  Argi Gomez / Esther Vilas
Finalistes:   Tamara Cano / Enrique 
Salanguera

Semifinalistes Miriam Martinez / Tomas 
Espuny   Doris Clonda / Javier Zapata
El club, per tal d’ acomiadar la temporada, va 
contribuir amb aigua, fruita i l’ actuació de l’ 
artista i amant d’ aquest esport Mari Chacon. 
El final de la festa va concloure amb un dinar 
al restaurant del club, on vam poder gaudir d’ 
un menú de fideuada elaborada per Antonio 
Aran Zaragoza (gerent del restaurant), que, 
com la majoria de vegades, va superar les 
expectatives; seguidament, va entrar en 
escena l’ artista i showman Mari Chacon, 
que va fer ballar i animar a tota la sala fins 
ben entrada la tarda. Un acomiadament de 
gran nivell que es mereixen els jugadors que 
formen part de l’ equip que han donat la cara 
i s’ han deixat la pell en cadascun dels punts 
jugats a la lliga i moltes vegades el resultat 
no ha acompanyat als partits.
Des del Club de Tenis Vinaròs, felicitar a 
cadascun dels jugadors i jugadores que 
han representat aquest gran club tan a casa 
com en els desplaçaments, fent algun que 
altre sacrifici per tal de venir a jugar.

Fi de temporada dels equips de pádel del Club Tenis Vinaròs

Més de 500 esportistes de 35 clubs 
de tota Espanya acudiran dissabte 30 
d’abril al pavelló poliesportiu municipal 
per participar en el III Open de 
Taekwondo, organitzat pel Club Atencia 
amb la col·laboració de la regidoria 
d'Esports i la regidoria de Turisme de la 
localitat. 
En aquesta edició hi haurà clubs de 
Madrid, el País Basc i les Balears, així 
com d'altres comunitats autònomes. 
De Vinaròs han confirmat la seva 
assistència 35 competidors.

Vinaròs celebra dissabte el III Open de Taekwondo

Ashley y Cheyenne, convocadas por la 
selección catalana
Las jóvenes vinarocenses 
Ashley Bourreau y 
Cheyenne Brito, del YKD 
Alfaro Amposta , hasn 
sido convocadas por 
la Federación catalana 
de taekwondo para 
participar este próximo 
sábado en el Campeonato 
de España absoluto, 
donde se pondrán 
en juego las plazas 
para participar en el 
campeonato europeo de 
taekwondo. Marta Falcó también participará en dicho campeonato, 
junto a sus compañeros del TKD Alfaro. Desde estas líneas deseamos 
suerte a las tres vinarocenses.
Por otro lado, el pasado domingo cuatro competidores se 
desplazaron a Francia para competir en la 28 edición de la Copa de 
Perpignan donde se consiguieron cuatro merecidísimas medallas, 
una de oro, dos platas y un bronce. Por parte vinarocense participó 
Marta Falcó, que se llevó la plata, disputando dos buenos combates 
y cayendo en la final ante una muy buena taekwondista francesa del 
club CTKDK.
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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:

  w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:Día:29          19:00:h                22:00:h 

DISSABTE: Día:30   18:15:h - 23:15:h                20:45:h

DIUMENGE: Día:1            18:15:h        21:15:h    

DILLUNS: Día:2          18:00:h                              21:00:h 

DIMARTS: Día:3             21:00:h  

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

      Classificació: + de 7 anys 

 

CAPITÁN AMÉRICACAPITÁN AMÉRICA
                                  CIVIL WARCIVIL WAR
              DIGITAL 2D    DIGITAL 2D    5€       5€       DIGITAL 3D  DIGITAL 3D  7€7€

   w.w.w.jjcinema.es

DISSABTE:          Día:30      16:30:h       

DIUMENGE:     Día:1        16:30:h

  

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

      Classificació: Tots el públics 

        EL LIBRO DEEL LIBRO DE

              LA SELVALA SELVA

5€5€

Cartelera

'TINI'' ESTRENA - CIVIL WAR - 
DEL 6 AL9 DE MAIG

10-11-12 DE MAIG  ''EL CLUB'' y 
''MIDIENDO EL MUNDO.

2º aniversari de la reapertura JJ cinema de VINARÓS 
 2 ENTRADES X 1 (5€ ENTREN 2 PERSONES)



26

30 abril de 2016

FUTbOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTbOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
CONCERT EN HONOR AL SOCI

Dissabte  30 d’abril de 2016 a les 19.00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”

PROGRAMA

Star Wars John Williams
Piratas del Caribe Klaus Badelt
Memorias de África John Barry

Nabucco G. Verdi
Fantasía de la ópera Carmen G. Bizet
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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activitats culturals
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 de la Societat 
Musical La Alianza
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 5 de maig
CEMENTIRI MUNICIPAL
JORNADES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
18 h. HOMENATGE A LES VÍCTIMES DELS CAMPS 
D'EXTERMINI NAZIS
Organitza: Ajuntament de Vinaròs i col·labora 
Fundació Caixa Vinaròs

Divendres 6 de maig
AUDITORI CARLES SANTOS 
20 h. CONFERÈNCIA "La Paterna de la part de 
darrere. Caiguts, víctimes, martirs i forasters" a 

càrrec de Vicent Gabarda (Doctor en Història. 
Universitat de València)
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs

Dissabte 7 i diumenge 8 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
De 10.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, IX MOSTRA DE 
BONSAI I SUISEKI 
Organitza: Associació Bonsai 

Del 12 al 29 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, EXPOSICIÓ 
DE L'ESCOLA D'ART
Organitza: Escola d'Art

Divendres 13 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
22.30 h, TEATRE professional amb l'obra "Matant el 
temps" de la Cia La dependent
Venda d'entrades anticipades a l'Auditori Municipal, 
preu 5 €
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 14 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
20.30 h. CONCERT de l'Orquestra del Conservatori 
de Castelló
Organitza:  Comissió organitzadora del 600 anys de 
l'imatge de Sant Sebastià 

Diumenge 15 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
18.30 h CONCERT de clarinet i piano a càrrec de 
Fernando Guarch i Inés Reguero
Organitza:  Comissió organitzadora del 600 anys de 
l'imatge de Sant Sebastià
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ANUNCI LICITACIÓ

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€.

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.

ANUNCI LICITACIÓ

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, informa: 

ANUNCI LICITACIÓ

Decabike  Vinaròs 8 de Mayo
¡Pedalea en familia! 

10:00  Encuentro en Decathlon Vinaròs 
10:30  Salida (10 km) 
11:30  Avituallamiento/salida peques (5 km) en el paseo (Oficina de Turismo) 
12:30 Meta Decathlon. Y al finalizar, actividades para todos!                    
13:30  Sorteo de una bicicleta entre los participantes

Infórmate e inscríbete en 
Decathlon VinaròsColabora con nosotros y Cáritas en la recogida de  alimentos 

para Vinaròs . Solidarízate!

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 25 d'abril de 2016, va aprovar l'expedient 
i plecs per a contractar  el SERVEI DE CONTROL I TRACTAMENT DE MOSQUITS EN EL MUNICIPI DE 
VINARÒS (EXP. 953/16).
Obtenció de documentació i informació: C/ San Ramon, s/nº de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es/Perfil Contractant
Data límit de presentació: 6 de maig de 2016. 
Lloc de presentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)- Pl. Jovellar, núm. 2, de dilluns 
a divendres  de 9 a 14 hores.

L'Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 25 d'abril de 2016, va aprovar 
l'expedient i plecs per a contractar  el SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ 
EN EL MUNICIPI DE VINARÒS (EXP. 14652/15).
Obtenció de documentació i informació: C/ San Ramon, s/nº de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es/Perfil Contractant
Data límit de presentació: 6 de maig de 2016. 
Lloc de presentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)- Pl. Jovellar, núm. 2, de dilluns 
a divendres  de 9 a 14 hores.

L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local el dia 14 de març 
de 2016, va aprovar l’expedient i plecs per a contractar, el SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES 
PLATGES I VORA LITORAL DEL TERME MUNICIPAL DE VINAROS(expte. 653/16).
Obtenció de documentació i informació: C/ San Ramon, s/nº, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es/Perfil Contractant.
Data límit de presentació: 23 de maig de 2016. 
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.Jovellar, núm. 2), de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores.
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ANUNCIO DE COBRANZA

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

En el BOP de 6 de febrero de 2016 se publicó por 
la Diputación de Castellón el calendario fiscal y 
el anuncio de cobro para 2016 de los ingresos de 
derecho público municipales cuya gestión les ha 
sido delegada.
Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene 
delegada en la Diputación de Catellón el cobro de 
determinados tributos, por la presente se traslada 
los periodos de cobranza establecidos por ésta y 
que han sido publicados en el citado BOP, asi como 
el establecido para los tributos directamente 
gestionados por el Ayuntamiento.

En cuanto a la modalidad, lugar, días y horas 
de pago de  los  tributos gestionados por la 
Diputación conforme a lo establecido en el citado 
anuncio. 
Los documentos de ingreso se remitirán a los 
domicilios fiscales de los sujetos pasivos que no 
hayan efectuado la domiciliación bancaria de los 
recibos. Los sujetos pasivos que tengan domiciliado 
el pago, recibirán en su domicilio de su entidad 
bancaria, el adeudo efectuado en su cuenta. En el 
supuesto de que algún contribuyente que sin tener 
domicialiado el pago, no reciba el documento de 
ingreso en su domicilio o lo hubiera extraviado, 

deberá realizar el ingreso con un duplicado que 
solicitará en las oficinas del Ayuntamiento o 
Diputación, donde tambien se deberán comunicar 
los posibles errores en los datos que aparezcan en 
los documentos de ingreso.
Se advierte que la no recepción del documento 
de ingreso no exime de la obligación de efectuar 
el pago en los plazos establecidos para el periodo 
voluntario. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
hecho efectivo el ingreso, se inicia el periodo 
ejecutivo que determinará el devengo de los 
recargos del periodo ejecutivo, intereses de 
demora y en su caso las costas que se produzcan.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 53/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado 
por RD 939/2005 de 29 de julio.

PRIMER COBRO SEGUNDO COBRO TERCER COBRO CUARTO COBRO
DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE JULIO DEL 6 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO DEL 5 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE

IVTM (VEHICULOS) 50% IBI URB/IBICES VADOS
50% IBIU URB/ IBICES, IBI RUS, , IAE,  
TASA CONSORCIO VALORACION Z I, 

TASAS (basura)

Convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria 

Caixa Rural Vinaròs 
S. Coop. De Crèdit V.

          
En  cumplimiento  del acuerdo adoptado  por el  Consejo Rector de esta Entidad 

y de  conformidad con  lo  legal  y estatutariamente establecido,  se convoca a 
todos  los socios  de  la  misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
en el AUDITORIO MUNICIPAL   sito en la Plaza San Agustín de esta localidad, el 
próximo día 26 de mayo, a  las 20  horas en primera convocatoria y a las 20,30 
horas en  segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente           

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio 
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así 
como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello 
correspondiente al ejercicio 2015.

2º.- Acuerdo sobre distribución de resultados.
3º.- Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y Promoción 

Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015, así como el 
presupuesto para 2016, con autorización para que el Consejo Rector aplique, 
provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2017 en los meses 
que trascurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el 
habilitado para 2017.  

4º.- Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y un 
suplente del Consejo Rector.

5ª.- Ratificación de la transformación de la Comisión de Riesgos en Comisión 
Mixta de Auditoría.

6ª.- Modificación de los artículos 16 y 62 de los Estatutos Sociales para su 
adaptación al vigente apartado 4 del artículo 7 de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, 
de cooperativas de crédito, relativo a las aportaciones al capital.

7º.- Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y 
aprobación, si procede, de la misma.

8º .- Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento 
público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan 
de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, 
facultándose para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los 
que lo precisaran.        

9º .-  Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
10º .-  Decisión sobre la  aprobación del Acta.  Designación de los socios al 

efecto.
            
Vinaròs, a  27 de abril de dos mil dieciséis.
El Presidente

Fdo..- D. Manuel Molinos Borrás

NOTA:  Conforme a lo dispuesto en los artículos 26  y 34 de la Ley de Cooperativas de  la Comunidad 
Valenciana, las cuentas anuales, el informe de gestión, el  informe de  auditoría, el nuevo texto de los artículos 
de los estatutos sociales de la entidad que el consejo rector somete a aprobación, así como un informe 
justificando su reforma y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de 
decidir la Asamblea, están a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad, donde podrán ser 
examinados, de 10 a 12  horas,  durante todos los días hábiles desde el del anuncio de la presente convocatoria 
y hasta el día de celebración de  la Asamblea,  teniendo los socios asimismo derecho a recibir gratuitamente, 
previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.
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PUBLICITAT

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

Tauler Municipal

ESCOLARITZACIÓ CURS 2016-2017
ADMISSIÓ D'ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Calendari d'admissió per a educació infantil i primària:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs Fins al 4 de maig
Publicació de vacants existents als centres El 9 de maig
Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació 
al centre educatiu indicat com a primera opció

Del 9 al 19 de maig

Publicació de les llistes provisionals d'admesos El 2 de juny
Presentació de les reclamacions davant la direcció dels 
centres públics o privtas concertats

Fins el 6 de juny

Nova baremació, per part dels centes docents, dels 
diversos apartats de les sol·licituds que pertoquen  ala 
vista de les contestacions a les reclamacions efectuades

El 9 de juny, fins les 
15 h del 10 de juny

Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes 
admesos

El 14 de juny

Reclamacions contra les llistes definitives a presentar 
davant la comissió d'escolarització si la sol·licitud va ser 
presentada en un centre públic

Fins al 15 de juny

Contra les decisions de la comissió d'escolarització, 
els interessats podran interposar un recurs davant del 
director territorial corresponent en el termini d'un mes.
Si la sol·licitud es va presentar en un centre privat 
concertat, es podrà interposar recurs contra les llistes 
definitives davant la direcció territorial corresponent 
d'acord amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016
Termini de formalització de matrícula Del 17 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds i documentació:
La sol·licitud es presentarà al centre escolar que s'indique com a primera opció i s'acompanyarà 
de la següent documentació:
1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per 
emplenar-la telemàticament (www.www.ceice.gva.es) s'haurà d'imprimir i portar-la també 
al centre indicat com a primera opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre 
escolar.
2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són 
coincidents s'acrditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o 
sentència per la qual s'adjudique la tutela.
3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, 
aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, 
en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de 
presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent 
depòsit de fiança (model 805 o 806).  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, 
es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per 
l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per 
a treballador por compte propi model 036 o 037.
5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel 
mateix centre escolar.
6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès 
per la Conselleria de Benestar Social.
8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família 
nombrosa.
9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar 
títol de família monoparental.
9. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
- Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria 
competent.
- Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.
- Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o 
administrativa.
- Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

Reunions informatives dels centres escolars:
A continuació els indiquem les dates de les reunions de cadascun dels centres escolars a les 
quals podran assistir per conèixer millor el centre educatiu:

CENTRE EDUCATIU DIA HORA
CEIP MANUEL FOGUET 2 de maig 19 hores
CEIP SANT SEBASTIÀ 2 de maig 19 hores
CEIP ASSUMPCIÓ 3 de maig 19 hores
CEIP JAUME I 4 de maig 19 hores
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 4 de maig 18 hores
CEIP MISERICÒRDIA 5 de maig 19 hores

* El Col·legi Consolació ja ha fet la reunió informativa.

Normativa aplicable:
- Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents 
públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, 
Secundària obligatòria i Batx.
-  Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment 
d'admissió.
- Resolució de 21 d'abril de 2016 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2015-2016.

Més informació a la Regidoria d'Educació o al telèfon 964 40 79 61



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

30 Abril ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

1 Maig SANZ c. Pont, 83

2 Maig VALLS zona turística nord, 11

3 Maig MATEU c. Sant Francesc, 103

4 Maig TORREGROSA av. Llibertat, 9

5 Maig PITARCH c. del Pilar, 120

6 Maig MARTÍNEZ av. País Valencià, 15




