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Les reines i dames de les festes
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Els municipis de més de 20.000 habitants es reuneixen
amb el president Ximo Puig
Les millores a nivell social, tributari i la modificació del Plan Confianza van ser alguns dels temes
tractats durant aquesta trobada

Els alcaldes, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig

Redacció

L’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i altres set alcaldes de
municipis castellonencs majors de 20.000 habitants,
es van reunir aquesta setmana amb el president de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Durant aquesta trobada, la Generalitat va anunciar que
treballa per compensar la “discriminació als municipis per
part de la Diputació de Castelló, que han quedat exclosos
d’ajudes fonamentals malgrat representar el 80% de la
població de la província”, en paraules del propi president.
Amb aquesta intenció, l’alcalde Pla ha traslladat que es te
previst posar en marxa en 2017 un Fons de Cooperació
Local, emmarcat dins la vocació municipalista del
nou govern valencià i si s’aconsegueix el model de

finançament just que reclama la comunitat.
Altres temes que ha destacat Pla de la reunió han sigut
la promesa d’una major taxa de reposició de personal
de serveis socials, de la gestió tributària, l’aposta pels
plans d’ocupació locals i la voluntat de modificar el
Pla de Confiança mitjançant un decret que permetrà
als ajuntaments revisar obres i inversions sota noves
condicions.
“Creiem que els arguments de Vinaròs han sigut claus
en aquesta decisió”, ha agregat Pla. A més de la nostra
localitat, també van estar presents en aquesta cita els
alcaldes de Castelló, Benicarló, Onda, Vila-real, La Vall
d’Uixó, Borriana i Almassora.

La inspección catastral produce quejas ciudadanas por el incremento
del recibo del IBI tras detectarse construcciones no regularizadas
La concejala de Hacienda aclara que fue el Ministerio de Hacienda quien realizó esta actualización
del catastro y que los ciudadanos pueden presentar alegaciones en la oficina del Servicio de Gestión,
Inspección y Recaudación de la Diputación
Redacción

La última actualización catrastal
realizada en Vinaròs ha propiciado
numerosas quejas de ciudadanos
debido al incremento que algunos
vecinos que habían realizado
algún tipo de edificación, reforma
o rehabilitación han recibido en el
impuesto de bienes inmuebles (IBI)
correspondiente a los años 20122015.
La concejala de Hacienda, María
Cano, informó el lunes que “no se
trata de una inspección realizada por
el Ayuntamiento, sino por parte del
Ministerio de Hacienda” y que “no
fue a esta corporación, sino a la
anterior a quien la dirección general
del catastro pidió permiso para
realizarla mediante la utilización de
drones”.
La dirección general del catastro
ha detectado un buen número de
edificaciones en el término municipal
que no estaban regularizadas, unas
1200 de construcciones o reformas
y alrededor de 800 piscinas. “Lo que

se ha mandado ahora al cobro es la
regularización de este valor catastral,
y es decisión del catastro el cobro de
estos cuatro años”, explicó Cano.
También
señaló
la
concejala
socialista que los ciudadanos que
quieran realizar alegaciones a estas
valoraciones catastrales deben acudir
a la oficina de Vinaròs del Servicio de
Gestión, Inspección y Recaudación de
la Diputación de Castelló ubicado en
la Plaza María Conesa o directamente
al catastro. Se ha dado la circunstancia
de que muchos de estos ciudadanos
habían solicitado al consistorio el
permiso de construcción, pero sin
embargo no tenían conocimiento
o no fueron informados de que
también tenían que haber acudido al
catastro para comunicarlo y, de este
modo, regularizarlo.
Cano también señaló que, además, el
Ayuntamiento “a día de hoy aún no
tiene claro la cantidad de ingresos
que supondrá el IBI en estos cuatro
años”.

Maria Cano

Terrenos urbanizables
En cuanto a la nueva valoración
catastral para los terrenos clasificados
como urbanizables no urbanos, que
pasarán a tener la clasificación de
rústicos y, por lo tanto, los ciudadanos
deberán pagar menos, Cano señaló
que la medida “se ha paralizado, y no
se va a pasar al cobro, por lo tanto
la gente que se encuentra en esta
situación tendrán que esperar debido
a que el catastro no ha hecho llegar
aun la valoración final de los terrenos
ni al Ayuntamiento ni a la Diputación”.
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La font de la plaça Jovellar tornarà a funcionar a partir de juny
Redacció

Al juny està previst que concloguen les millores que
s'estan realitzant a la font de la plaça Jovellar que
portava uns mesos sense funcionar. La regidoría
d'Obres i Serveis ha procedit a la substitució de
la bomba d'impulsió de l'aigua, el sanejament

d’instal·lació de �lampisteria i al canvi dels filtres
de la sortida d'aigua i les bombetes, segons va
assenyalar el regidor socialista d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, que va anunciar que la Font estarà,
a més, il·luminada per una seqüència de colors.

El consistori inicia la millora del paviment de diversos vials cèntrics
L'Ajuntament de Vinaròs ha iniciat la millora del
paviment de diversos vials de la ciutat amb una
inversió que rondarà els 60.000 euros.
Estos treballs estan inclosos dins del contracte
d'obres auxiliars que es va signar fa dos anys, per
l'anterior equip de govern, amb Becsa.
Els treballs s'han iniciat pel carrer Sant Cristóbal i
continuaran per la Santa Magdalena, plaça Primer

de Maig, carrers Sant Blai i carrer Andorra, avinguda
Barcelona i carrer Centelles.
Una vegada finalitzada la millora d'estos carrers del
casc urbà, es procedirà a adequar diversos vials de
les costes nord i sud, i de l'ermita de la Misericòrdia.
Alsina també ha informat que s'ha iniciat el
pintat de tots els fanals del passeig marítim, una
actuació que l'assumix Elecnor, que gestionava

Treballs de millora del paviment, esta setmana

l'enllumenament públic de la ciutat i que ha estat
adjudicada a una empresa local.
Una vegada s'acabe el pintat d'estos fanals, hauran
finalitzat els treballs de manteniment i millora del
mobiliari urbà del passeig marítim i de la plaça
Sant Antoni.

L'Ajuntament de Vinaròs instal·larà un nou parc infantil a la costa sud
Conclou la revisió de les 37 zones de jocs municipals
Redacción

Vinaròs disposarà d'una nova zona de jocsi nfantils
a la Cala Puntal, a la costa sud de Vinaròs, segons ha
informat el regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
que ha assenyalat que és intenció del consistori
construir-la al més aviat possible, encara que s'està
a l'espera de la corresponent autorització per part
de la Direcció general de Costes, ja que s'emplaçarà
en una zona de domini marítim terrestre.
També, pel que fa als parc sinfantils, Alsina va
informar que ha conclòs la revisió de tots els que
disposa la ciutat, un total de 37 i que “en general
estan en bon estat de conservació, encara que
s'han detectat algunes deficiències que seran
arreglades”.
Entre elles, es procedirà a la substitució d'un
balancí d'una de les tres zones de joc del carrer
Andorra i també s'adequarà part del paviment

de goma del parc de la plaça de Sant Antoni (una
zona de jocs remodelada fa pocs mesos però que
ha sofert danys recentment).
A més, al parc infantil de la plaça del Hortdels
Escribano es posarà terra de goma i es canviarà la
tanca perimetral, i a la Plaça d’Espanya es canviarà
un balancí danyat pel vandalisme, mentre que
la plaça de les Corts Valencianes es canviarà el
paviment de goma de les dues zones de joc.
Finalment, a la zona de joc del carrer del Pilar es
canviarà el tobogan, mentre que en l'anomenat PAI
del IVVSA s'emplenarà una de les zones de joc amb
sorra i es barrarà, i més endavant, es col·locaran
uns gronxadors.
Enquesta
D'altra banda, el regidor de Cultura, Marc Albella,

Guillem Alsina i Marc Albella

va informar que es farà una enquesta entre els
alumnes de tercer a sisè de primària per conèixer
les opinions dels xiquets sobre els parcs infantils
que hi ha a la ciutat i què voldrien que s'instal·lés
Albella va dir que l'objectiu és recollir l'opinió dels
xiquets, que són els usuaris d'estos parcs infantils
per poder, després, plasmar als parcs les seues
preferències.

L’Ajuntament busca que es milloren les condicions d’accés a l’habitatge social
En roda de premsa, l'alcalde Enric Pla ha exposat
algunes de les qüestions plantejades durant l'última
reunió que l'Ajuntament de Vinaròs va mantenir a
Castelló amb la Consellera d'Habitatge, María José
Salvador, i la directora de l'Entitat d’Infraestructures
de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín.
Entre els temes abordats destaca la petició local de
millora de les condicions i bonificacions en funció
de la renda i situació de les famílies per a l'accés a

pisos de lloguer amb opció a compra destinats a
persones amb ingressos reduïts.
Actualment, afegeix Pla, hi ha a Vinaròs uns
40 habitatges que formen part del parc públic
d'habitatges de protecció oficial a la promoció de
Joan XXIII, mentre que únicament hi ha un pis del
parc públic d'habitatge social.
A la reunió també es van abordar temes com els ajuts
al lloguer i la rehabilitació de particulars, juntament

amb el procediment per a realitzar un registre
autonòmic de persones demandants d'habitatge
social, així com de propietaris que ofereixin les seves
cases en lloguer amb aquesta finalitat.
A més, Pla explica que "Vinaròs va proposar a
la Conselleria una acció conjunta per negociar
habitatges socials amb els bancs, ja que és urgent
prendre mesures per pal·liar els problemes
habitacionals existents a la localitat".
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Vinaròs recicla 500 litres d'oli domèstic en quatre mesos
L'Ajuntament instal·larà cinc nous contenidors en altres punts de la ciutat
i impulsarà noves accions per fomentar el reciclatge
Redacció

Vinaròs va reciclar 500 litres d'oli domèstic en
els quatre primers mesos des de l'entrada en
funcionament dels nous contenidors, a finals del
2015. El contenidor que més litres s'han recollit ha
estat l'instal·lat enfront del col·legi de la Misericòrdia,
amb un total de 215 litres, seguit de col·legi Jaume I,
amb 150 litres recollits, mentre que en el contenidor
del col·legi Sant Sebastià se’n reciclaran 60, en el
situat al mercat municipal altres 50 i el situat en els
voltants del col·legi Manuel Foguet només 20 litres.
Les dades van ser acollides amb satisfacció pel
regidor de Medi ambient, Jordi Moliner, que va
informar que pròximament van a instal·lar-se cinc

nous contenidors de recollida en altres punts del
casc urbà. Aquests nous punts de recollida aniran
emplaçats en els dos col·legis que faltaven, la Divina
Providència i La Consolació, altres dos contenidors
se situaran en l'avinguda Pablo Ruiz Picasso i un altre
a l'avinguda País Valencià, com va informar Moliner.
L'edil, no obstant això, va assenyalar que hi ha hagut
situacions de mal ús dels contenidors, ja que en el
seu interior han arribat a trobar-se roba, ampolles
de vidre i fins i tot restes de poda i restes orgàniques.
A partir del mes de setembre, com va informar
Moliner, la regidoria de Medi ambient impulsarà
també un concurs entre els centres educatius cada

Jordi Moliner

tres o sis mesos. “El col·legi que més oli reculli tindrà
un premi”, va assenyalar.
A més, tots els alumnes de 4art de primària,
realitzaran una visita guiada a finals del mes de juny
a la planta de Cervera.

Sesenta alumnos del colegio de educación especial participarán en la XI edición del concurso de dibujo
La ermita de Vinaròs acogió la
mañana del jueves 26 de mayo la
XI edición del concurso de dibujo
Créixer en la diversitat, dirigido a los
alumnos del colegio de educación
especial Baix Maestrat, y que fue
presentado ayer en el ayuntamiento
de Vinaròs con la presencia del edil
de Medio Ambiente, Jordi Moliner;
el presidente de Cocemfe Maestrat,
Ramón Meseguer; el director de
Carrefour Castelló, Javier González;
y la representante del colegio de
educación especial Baix Maestrat,
Carolina Pérez.
En esta edición participan 60

alumnos de este centro con diversos
tipos de discapacidad.
Por ello, se han organizado tres
categorías, “una para niños poco
autónomos, otra para medianamente
afectados y una tercera para niños
autónomos”, explicó Meseguer,
quien dijo que el objetivo es salir del
centro y pasar un día en el campo.
A parte del concurso y visitar la
zona, también se les servirá a los
participantes un almuerzo saludable.
Todos los trabajos se expondrán
en la galería del centro comercial
Carrefour de Vinaròs, el 3 de junio se
reunirá el jurado y el 6 de junio, en

la misma galería, se procederá a la
entrega de premios y diplomas para
todos los participantes.
Un concurso organizado por Cocemfe

Maestrat, con la colaboración de la
Fundación Solidaridad de Carrefour,
el Ayuntamiento de Vinaròs y la
Diputación.

Vinaròs impulsarà un nou pla estrategic turístic per a quatre anys
La Regidoria de Turisme ha decidit desenvolupar
un Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic 20172021, per al que s’ha demanat una subvenció
a la Diputació, amb l'objectiu de proporcionar
una eina útil i pràctica que s’oriente a la
implementació directa d’accions que ajuden a
assolir els objectius.
L’empresa
encarregada
del
projecte,
Singular&Plural Projectes Turístics, portarà a
terme un seguit de reunions i entrevistes tant
amb col·lectius veïnals com amb representants
sectorials i empresarials per tal de copsar les
principals problemàtiques i necessitats. El

projecte també contempla la realització d’un
estudi de mercat que aporte una detallada
informació de la demanda turística actual de
Vinaròs.
La definició del Pla Estratègic de Turisme 20172021, part fonamental del projecte, establirà un
diagnòstic clar de la situació actual i les bases
per al futur model de desenvolupament turístic
de Vinaròs. El pla conclourà amb la definició d’un
seguit de programes d’actuació i actuacions
específiques a desenvolupar en el període de
vigència d’aquest.
En paral·lel, el projecte contempla la definició

del Pla de Màrqueting Turístic de Vinaròs 20172021, on s'inclouran les accions adreçades a
actuar decididament sobre la creació de nous
productes turístics més variats i competitius, la
seua promoció i comercialització.
El regidor de Turisme, Doménec Fontanet,
considera que “aquesta és una tasca d'acció
prioritària per al sector turístic de Vinaròs, ja
que des del Pla d'Excel·lència Turística, de l'any
2007, no s'ha redactat un altre treball d'aquestes
característiques, que avui en dia és fonamental
per a fer front als reptes d'un sector tan dinàmic
com el turisme”.

L'associació APLACA es reunirà amb els veïns de Vinarò
i Benicarló

L'associació APLACA es reunirà amb els veïns de Vinaròs i Benicarló
L'associació aplaca ha programat dues xerrades
informatives a Vinaròs i Benicarló per explicar
als veïns de les dues localitats com unir-se
a la reclamació i lluitar per l'obtenció d'un
indemnització justa.
La xerrada té com a objectiu informar els afectats
dels drets que els corresponen i solucionar els
dubtes relatius a les accions judicials que va
a dur a terme l'associació. Per a això, estaran
presents els advocats Carles Villacorta i Rebeca
Martínez, experts en litigis relacionats amb
accidents aeris i marítims, danys col·lectius,
assumptes mediambientals i reclamacions
4

per responsabilitat civil. Tots dos treballen
de forma conjunta amb l'associació. Per part
de aplaca, estaran presents el seu president
i vicepresidenta: Joan Ferrando Domenech i
Noemi Lleó.
Les dues xerrades són gratuïtes i estan convocats
tots els veïns.
Xerrades informatives:
Vinaròs (dimarts 31 de maig- 19h): Sala d'actes
de la Biblioteca municipal Vinaròs.
Benicarló (dimecres 1 de juny - 18.30 a 20 h):
Saló gòtic de l'Ajuntament de Benicarló.
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El saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs es va omplir de públic la tarda del dilluns durant l'acte de reconeixement als 18 alumnes dels diferents centres
educatius de Vinaròs que han estat premi extraordinari a l'excel·lència acadèmica de la Comunitat Valenciana. L'acte va estar presidit per l'alcalde, Enric Pla, i la
regidora d'Educació, Begoña López, que va felicitar als alumnes i també a les famílies.

Padilla, Fandi y Varea, en la corrida de la feria de Vinaròs
Redacción

La plaza de toros de Vinaròs acogerá el 19 de junio
a las 18.30 horas, en el marco de la Fira i Festes de
Sant Joan i Sant Pere, una corrida protagonizada
por los diestros Padilla, El Fandi y Varea, con toros
de la ganadería Los Ronceles.
El concejal de Fiestas, Marc Albella, y Jesús
Domínguez como representante de la empresa
Tauro La Plana, presentaron este cartel que
Domínguez calificó de “ilusionante” y señaló que
espera ver la plaza “totalmente llena, como el año
pasado”.
La desencajonada tendrá lugar un día antes, el 18
de junio a las 22.30 horas, y será gratuita para todo
aquel que haya comprado la entrada para la corrida.
Como novedad, al finalizar la desencajonada se
realizarán clases prácticas y gratuitas a cargo del
vinarocense Curro Linares, y también de Héctor
Edo y Marcos Caro, gracias al convenio entre la

Diputació y la Escuela Taurina.
Además, la noche de San Juan, el 24 de junio a
las 22.30 horas, tendrá lugar un gran concurso
de recortadores, con participación de jóvenes
locales y de las comarcas próximas. “Será un buen
momento para que toda la gente a quienes les
gustan los bous al carrer tengan su protagonismo”,
señaló Domínguez.
Corrida de agosto
Domínguez también avanzó que, para el
cartel taurino que se celebrará en agosto, “se
está planteando una corrida mixta, con una
rejoneadora y dos matadores de primera línea”. La
organización está barajando la posibilidad de que
uno de los diestros sea Finito de Córdoba y otro un
diestro emergente o alguno de los triunfadores de
la corrida de la feria. Confirmada está para estas

Curro Linares, Marc Albella y Jesús Domínguez,
junto al cartel taurino

fechas la presencia para este evento del novillero
sin caballos Vicent Soler.
También se hará otro concurso de recortadores y
se está en negociaciones con la Diputación para
repetir las clases prácticas de toreo, así como un
espectáculo ecuestre.

Juan Bautista Juan se querella contra la concejala Mamen Ruiz
por acusarle de paralizar las multas ante la proximidad de las elecciones
Redacción

El exalcalde de Vinaròs y concejal
del PP, Juan Bautista Juan, ha
presentado ante el juzgado de
primera instancia e instrucción
de Vinaròs, una demanda contra
la exconcejala de Gobernación
y actual edil de Bienestar Social,
Maria del Carmen Ruiz (Tots i totes
som Vinaròs), por haber dicho en
el transcurso de una comisión
que paralizó la tramitación de
multas ante la proximidad de las
elecciones municipales.
“Ruiz me acusó de haber dado la
orden siendo alcalde de paralizar
la tramitación de multas ante
la proximidad de las elecciones
municipales. Por eso, ante lo que

considero que es constitutivo de
un posible delito y que en este
caso atenta contra mi imagen y
mi honor, hasta aquí podíamos
llegar”, señaló Juan a las puertas
del juzgado.
El concejal popular lamentó que
durante esta legislatura “estamos
soportando desde el primer
minuto todo tipo de acusaciones,
insinuaciones y calumnias de las
que nada se ha demostrado”. Para
Juan “en política no vale todo,
no se puede jugar de forma tan
frívola haciendo afirmaciones
calumniosas como esta. No
es nuestra intención acudir a
los juzgados para defender

nuestro honor, pero en este
caso me veo obligado, no me
queda otro remedio, porque
es una acusación gravísima.
Exigimos una rectificación a Ruiz
y que reconozca que ha estado
mintiendo. Es una afirmación
rotundamente falsa. Hemos
trabajado con total honestidad y
el máximo rigor”.

Juan Bautista Juan

BAR

BAHÍA

RESERVAS: 964 45 95 84 - 670 05 64 67
C/ Costa i Borràs 22, Vinaròs y C/Santa Madalena 23
5

28 maig de 2016

ACTUALITAT

Pla acusa a Juan de practicar “baixa política” davant la proximitat de les eleccions
Redacció

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va comparèixer als
mitjans davant la demanda presentada per l'edil
popular Juan Bautista Juan, per sentir-se acusat
d'haver paralitzat la tramitació de multes davant
la proximitat de les eleccions municipals, per unes
declaracions realitzades durant una comissió
per part de la regidora de Som Vinaròs, Maria del
Carmen Ruiz.
Pla va assenyalar que “no podem entrar en el fons
de la demanda, perquè no l'hem vist encara, però
quan es judicializa d'aquesta manera la vida pública

i quan es té aquesta característica tan del PP de tenir
la vara de mesurar molt gran quan ells peguen amb
ella i molt petita quan se'ls al·ludeix, es demostra la
baixa qualitat del debat polític que fan els populars”.
Pla també va dir que “creiem que la llibertat
d'expressió, quan no s'han fet al·lusions ni
acusacions personals, és evident” i va destacar que
“entenem que s'apropa el període electoral i que
ara que Juan ja no és alcalde i no té als mitjans de
comunicació damunt les 24 hores, li costa obrir-se
camí, sobretot perquè des que és diputat poca cosa

ha fet, i per Vinaròs res de res”.
Segons Pla, “Juan ha de buscar alguna forma de
visualització, perquè l'única foto que ha aconseguit
a l'ajuntament va ser el ‘postureo’ que va fer quan va
venir un diputat a signar un conveni”, en relació a
l'acte de la signatura entre Ajuntament i Diputació
per continuar les excavacions del poblat ibèric.
Pla també va matisar que el tema està a l'espera dels
informes que ha sol·licitat i va concloure que “quan
no es tenen propostes cal buscar la baixa política,
que és el que el PP fa habitualment”.

El PP de Vinaròs propone bajar el IBI un 10% en 2017
Redacción

El PP de Vinaròs informó de la presentación en el
pleno ordinario del pasado jueves de una moción
en la que pedirán al equipo de gobierno que
rebaje un 10% el impuesto de bienes inmuebles
(IBI) a todos los vinarocenses en 2017, rebajando
su gravamen. El portavoz del PP de Vinaròs, Juan
Amat, argumentó que lo que se pide en la moción
"es la vuelta al tipo impositivo del 0,72% que
estaba previsto para este año pero que el equipo
de gobierno actual incrementó hasta el 0,80% y
que ha impedido que los vinarocenses paguen
un 10% menos de IBI este año". Amat explicó que
el PP de Vinaròs bajó este gravamen en el 2014
para compensar la subida del recibo impuesta
desde el gobierno central para los años 2014
y 2015. "Era este año cuando los vinarocenses
deberían haber pagado un 10% menos de IBI,

pero llegó el tripartito y subieron en septiembre
del pasado año el gravamen diciendo, además,
que haciéndolo no aumentaban los impuestos
porque el recibo se quedaba igual", señaló.
Amat también criticó que desde el ayuntamiento
no se hubieran ofrecido aun los datos de
las personas que este año se han acogido a
bonificaciones del IBI ni tampoco de las solicitudes
que se han realizado, y consideró que habrán sido
"muchas menos al haberse restringido por parte
del equipo de gobierno estas ayudas".
También señaló el portavoz popular que "en
un contexto económico mucho mejor y con un
millón más de ingresos y menos deuda, no tiene
sentido que sigan castigando a los ciudadanos
y no entenderíamos que no aprobaran esta
medida, al menos para el próximo año".

Juan Amat

Y concluyó que “lo peor de todo no es que nos
subieran los impuestos, sino que lo hicieran
después de que ellos se subieran el sueldo en lo
que es una afrenta a los muchísimos ciudadanos
que tienen tantas dificultades para salir adelante”.

Acord Ciutadà acusa el govern local la falta de transparència
en el procés d'adjudicació del Pla Turístic
Redacción

El regidor d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla, ha
sol·licitat per registre d'entrada de l'Ajuntament,
tot el que fa referència al procés de selecció de
l'empresa que té la responsabilitat d'elaborar el
Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic de Vinaròs.
Batalla va lamentar que “una vegada més, l'equip
de govern municipal no va informar -ni per a fer
aportacions- a cap dels partits de l'oposició sobre
este pla”.

El portaveu de la coalició va apuntar que se
n’assabentà d’este fet pels mitjans de comunicació:
“i després, en la comissió econòmica de maig, al
final ens va informar el regidor de Turisme i ens va
explicar d'una manera molt esquemàtica, pobra
i sense ganes, unes poques pinzellades del Pla
Estratègic. No ens va dir ni el nom de l'empresa”.
Per això, Acord Ciutadà ha sol·licitat saber com
s'ha realitzat el procés de selecció de l'empresa

que té la responsabilitat de fer este pla. A més,
“en quines dates es van convocar les bases, els
plecs d'estos concursos, les empreses que s'han
presentat i volem conèixer el pla que presenta
cadascuna d'elles”.
Batalla va apuntar que “podem estar davant d’una
nova arbitrarietat de regidors que actuen per
lliure. Una arbitrarietat que ens costarà, al poble,
16.200 euros”.

Localizan en un
jardín una serpiente
de metro y medio
Los agentes de la Policía Local de Vinaròs
capturaron el pasado martes por la tarde
una serpiente de un metro y medio de largo
en la zona de la Barbiguera, en la costa
turística sur. Fue una vecina la que alertó a la
Policía de la presencia de la serpiente en el
jardín de su vivienda y, tras desplazarse una
patrulla, gracias a la pericia y habilidad de
uno de los agentes se consiguió recuperar
el animal y devolverlo a su hábitat natural,
en el cauce del barranco Barbiguera.
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La pericia del agente fue fundamental para
atrapar la serpiente y devolverla a su hábitat
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El mercat del dijous s’amplia a 177 parades
El Consell d’Esports canvia la composició dels seus membres

Redacció

Begoña López i Guillem Alsina

El portaveu del PSPV Vinaròs, Guillem
Alsina, acompanyat de la regidora
Begoña López, va detallar alguns dels
punts del ple ordinari que havia de
celebrar-se el dijous a la nit I DEL QUE
EL Setymanari Vinaròs informarà la
pròxima setmana. Alsina va explicar
que un d'ells és la modificació de
l'ordenança de venda no sedentària
del mercat ambulant del dijous. Amb
aquesta modificació s'inclouran 17
parades més que s'havien quedat
fora de la regulació, per la qual cosa
ara seran 177 les parades del mercat
ambulant.
Un altre dels punts del ple era el
dictamen desfavorable del Consell
d’Heràldica i Vexilologia a la proposta de
bandera municipal. Alsina va recordar
que aquest Consell va proposar una
bandera de colors groc i vermell amb
l'escut de Vinaròs centrat, i que l'equip
de govern va proposar els colors blanc i
vermell del districte marítim.
També va informar Alsina que es va a
crear el Grup d'Acció Local de caràcter
rovincial per rebre les màximes ajudes
europees al sector pesquer.
D'altra banda, Begoña López va explicar
que es proposa al ple la designació
dels membres que formaran part
del Consell Municipal d’Esports. La
composició canvia i hi haurà més
esportistes en detriment de polítics, i
entre els membres estarà representat
per primera vegada l'esport adaptat.
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icional sardina i la paella, cuinada
Enguany va ser el 37è. Es va fer la trad
itat.
l’ent
de
ari
i cremaeta.
vers
l’ani
ons
patr
dels
a l’ermita
i per finalitzar van repartir cava, cocs
Com cada any la Penya Barça, celebra
van procurar que tot surtigués perfecte
pre
sem
de
s
ador
abor
col·l
Els
.
Paco
infantil.
per Delfin i ajudants Sebastián i
Els més menuts van disfrutar del parc

Sopar comunió Casa Jose

El cuiner Salvador Alcaraz, al Tast del territori al mercat

L'alegria allarga la vida
Tant me fa una pluja, com dos, com tres,
pero sense la de maig no faré res
Un llençol apedaçat punta d'agulla no hi ha
tocat
Per Corpus, arròs i carn de bou
Alabat sia Corpus, que fà els dies llargs i no
porta dejuni o bé no porta creu davant
Si la ginesta no floria, la festa del corpus no
es faria
Qui dejuna per les quatre festes anyals no li
dolen els queixals
Les presses del corpus, tres cosint un botó, i
el mestre enfilant agulles a un racó
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Presentació de la dama de la Peña taurina Pan y Toros

per Julián Zaragozá
Si plou per santa Petronella el ramat perd
l'herba i l'esquella(31 maig)
Patir i plorar significa viure
La intel·ligència li ha sigut donada a
l'home per dubtar
El dubte és la mare del saber
Gasta sempre meins del que guanyes
Un euro estalviat és un euro guanyat
Qui va a cavall de jove va a peu de vell
Diners prestats es va rient i tornen plorant
Els diners no tenen cames, pero corren
Qui té diners es fica a la butxaca a qui no en
té

L'amor
s'inclina cap a la butxaca
Els diners son l'espasa que separa als amics
inseparables
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Satisfets, després de l’acte d’el

ecció de les reines a l’auditori

municipal

pasado día 21 de mayo 101
Estefanía López Cardós , cumplió el
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de su familia y amigos. También acud
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Bien
al aniversario la concejala de
tación de la corporación municipal.
le trajo un ramo de flores, en represen

Visita als estudis de Ca

nal 56. E.Fonollosa

L'equip gastronòmic autor de les paelles del dia de la Misericòrdia
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Comunió a l'església Sta. Magdalena

Els funcionaris de l'Ajuntament de Vinaròs van celebrar, un any més, la festivitat de la seva patrona Santa Rita.

Working Game Pit Vinaròs, premiado
Daniel Melia

El pasado 7 y 8 de mayo tuvo
lugar en Albacete un evento
oficial del Adba dedicado al
deporte canino enfocado
a la raza American Pit Bull
Terrier en la cual participaron
los miembros del grupo de
trabajo Working Game Pit
Vinaròs obteniendo varios
premios en escalada vertical y
conformación de raza. Segundo
puesto en escalada vertical con
10

una altura de 3,30metros, tercer
puesto en conformación de raza
y mejor rojo "red nose”. Además
realizaron un gran papel en
arrastre de peso con un total
de 1580 y 1820kg de peso
arrastrado respectivamente.
Orgullosos
del
trabajo
de nuestros perros y de
representar el nombre de
Vinaròs allá donde se realicen
estos eventos.
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Marina Soler i Alba Isabel Gasulla,
reines de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016

Alfredo Lambán ha sigut el guanyador del cartell de festes d’este any

L'acte es va celebrar enguany a l'auditori per donar cabuda a més gent

Marina i Alba Isabel, reines de les festes

Redacció

L'Auditori Municipal va acollir el sorteig per a l'elecció
de les reines de la propera Fira i Festes de Sant Joan
i Sant Pere 2016, que tindrà lloc del 17 al 29 de juny.
Entre 19 candidates les afortunades han sigut,
finalment, Marina Soler, de la Penya Barça (reina)
i Alba Isabel Gasulla, del CEIP Assumpció (reina
infantil). L'acte fou presidit per l'alcalde de la localitat,
Enric Pla, i el regidor de Cultura i Festes, Marc Albella.
"Hem decidit fer aquest acte a l'Auditori ja que el
Saló de Plens de l'Ajuntament s'ha quedat xicotet
per a realitzar esta activitat a la qual assistixen
molts familiars de les representants de cada entitat",
assenyalà Albella.
Per la seua banda, l'alcalde va felicitar a totes les dames
i reines d’esta edició i els va desitjar que estiguessen
orgulloses de ser-ho i que gaudiren d'este moment
tan especial en les seues vides.
La resta de dames que formaran part d'este festeig
són: Irene Tomàs, del Club de Patinatge Artístic; Laura
Albiol, de Gentsana; Patricia Giménez, de Vinaròs és
Comerç; Marina Albiol, de Locura; Alba Alsina, del
Cercle Mercantil i Cultural, Andrea Morales, de la
Caixa Rural; Llum Fibla, del Club de Tennis; Noelia
Arrebola, de la Colònia de Vinaròs a Barcelona; Mar
Forner, de la Penya Taurina Pan y Toros i Anna Pau, de

Les Camaraes.
Dins el llistat de dames infantils figuren: Carla Arnau,
del CEIP Manuel Foguet; Mar García, del CEIP Sant
Sebastià; Maria Teresa Mones, de la Consolació;
Alejandra Ramírez, de la Divina Providència; Neus
Gargallo, del CEIP Misericòrdia, Arantza Castell, de
la Colònia de Vinaròs a Barcelona i Noah Chaler, del
CEIP Jaume I.
A més, s'ha donat a conèixer el cartell guanyador del
concurs anunciador de la Fira i Festes de Sant Joan
i Sant Pere d'enguany, obra del dissenyador gràfic
vinarossenc Alfredo Lambán.
El cartell d'Alfredo Lambán, imatge de les festes

La cort d'honor, a la sortida de l'acte

11

28 maig de 2016

SOCIETAT

Celebración de la Festividad de Nuestra Señora
de la Misericordia, patrona de Vinaròs
Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 22 de mayo, con un
día aciago, con nubes a la salida de la reliquia
y humedad al momento de salir la procesión,
se celebró la festividad de nuestra patrona, la
“Virgen de la Misericordia”.
Salida de la romería
A las siete de la mañana, los componentes de
la “Germandad dels Sants Patrons”, salían al
presbiterio de la Arciprestal de “La Asunción”
y comenzaban a entonar los cantos de las
letanías, saliendo en dirección a la ermita. Como
es costumbre, la primera parada se efectuó en
la C/. del Puente, donde los que nos quedamos
en la ciudad y no subimos a pié a la ermita,
veneramos la pequeña imagen de la “Virgen
de la Misericordia”, “la peregrina”, portada por
mossen Emilio Vinaixa, para que la romería
siguiera su camino hasta llegar a nuestra ermita.
Misa y procesión
A las 7 de la tarde se ofició la celebración de
la Eucaristía en la Arciprestal, oficiada por
mossen Emilio Vinaixa Porcar y concelebrada
por mossen Florencio. En la homilía de mossen
Emilio, dedicada a nuestra patrona la Virgen de
la Misericordia, y mostrando los carteles de “Lo
Morenet” 600 anys d´una tradición Sant Sebastià
y Vinaròs 1416-2016, y el de “2016 jubileu de
la Misericòrdia “misericordiosos com el Pare”,
actos que estamos celebrando este año, hizo
la comparación con nuestra Virgen que tiene el
mismo nombre de la Misericordia, esperando
que ella nos ilumine durante este año. Mas
tarde se formó la procesión con el siguiente
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orden: “Cruz alzada”, entidades vinarocenses,
“Les Camaraes”, Damas y reinas de las fiestas,
niños y niñas de primera comunión, peana con
la Virgen de la Misericordia portada a hombros,
clero, Camareras de la Virgen de la Misericordia
y de San Sebastián, Cofradía de la Virgen de
la Misericordia y San Sebastián, Cofradía del
Santisim Sagrament, autoridades municipales
y la banda de música la Societat Musical “La
Alianza”, bajo la batuta del director José Ramón
Renovell Renovell.
Esta procesión se dirigió como es costumbre
cada año, hasta la C/. San Cristóbal, donde
esperó la bajada de “la peregrina”, portada por
mossen Juan Alonso, parroco de la Parroquia
de Sant Miquel de Alcanar y también de la
Parroquia de Sant Pere de Les Cases de Alcanar,
y acompañada por la “Germandad dels Sants
Patrons”, donde realizándose el encuentro, la
traspasaba en manos de mossen Emilio.
Siguiendo las tradiciones, nuestras “Camaraes”
realizaron a la Virgen un par de bailes para mas
tarde, comenzar el itinerario por las calles de
costumbre, hasta llegar a la Arciprestal, donde
de nuevo “Les Camaraes” le bailaron un par de
bailes a la Virgen en la Plaza Parroquial, así como
la banda que interpertó el “Himne a la Mare de
Deu de la Misericordia. Entrando en el templo se
realizó la ofrenda de flores, cantando todos el
“Himne a la Mare de Deu de la Misericordia”. Tras
unas palabras de agradecimiento y despedida
a todos los colaboradores de la fiesta, a cargo de
mossen Emilio, se dio por finalizada esta jornada.
Visca la Mare de Deu de la Misericordia
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Festivitat de la Misericòrdia a l’ermita

E.Fonollosa i Redacció. Fotos: X.Flores/Mariano Castejón

Diumenge passat els vinarossencs
van peregrinar a l'ermita dels Sants
Patrons per celebrar el dia de la seua
patrona, la Verge de la Misericòrdia.
A les 7 del matí sortia en direcció a
l'ermita dels nostres Sants Patrons,
la Verge de la Misericòrdia i Sant
Sebastià, la xicoteta imatge de la
Verge, anomenada “la pelegrina”
en mans de mossén Emili Vinaixa.
Prèviament a la sortida de l'Arxiprestal,
els components de la Germandat dels
Sants Patrons començaven els seus
cants amb les lletanies del romiatge.
Es van fer les parades tradicionals
en direcció a l'ermita; a l'arribada,
va tindre lloc la primera missa de
pelegrins i a mitjan matí la tradicional
actuació del grup folklòric Les
Camaraes.

Després de la segona missa va
començar el repartiment d'arròs,
cuinat per la brigada d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament i amb l’ajut, també,
del regidor de l’àrea Guillem Alsina
que es va arremangar com un més. En
aquesta ocasió es van oferir recipients
gratuïts per una major comoditat;
amb esta mesura es buscava que el
repartiment de les racions de paella
fóra el més equitatiu i higiènic possible
per a tots. El que s'ha recaptat amb els
tiquets de la paella es destinarà a una
causa social.
A la tarde, ja de retorn a la ciutat, a
partir de les set es va fer la processó
pels principals carrers del centre
urbà. L'Ajuntament va augmentar la
freqüència del servei d'autobusos,
totalment gratuïts, per pujar a l'ermita.
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

EL DÍA Y LA NOCHE

Él le reprochaba una coquetería empalagosa; ella, lo desastrado
de su aspecto y muchos pájaros en la cabeza. Pero, aun así, se
querían y se besaban. Se besaban en lo más alejado del puerto, al
amanecer, cuando las montañas de azul cambiante le recordaban
un dinosaurio en reposo a él; una creación de alta costura a ella.
Se querían de noche, en la oscuridad, ante un panorama propio
de guerreros y leyendas, creía él; con dos montículos perfilando
un corpiño con diamantes, pensaba ella.

Concierto de primavera a beneficio de Dídac organizado por el Orfeó Vinarossenc

Orfeó Vinarossenc

Joventus Unides

Lindy Sisters Choir

en sus últimos conciertos.
Posteriormente actuó la “Coral Polifònica de
Joventus Unides” de La Sénia, con un total de 30
componentes y con la dirección del joven Albert
Queralt. Por cierto, nos sorprendió dirigiendo
desde el mismo piso del auditorio, sin subirse al
escenario. Nos ofrecieron: “Sense vent”, “If you love
me”, “Per tu jo cantaria”, “Juntes les mans” (sardana)
y “Tun pare no te nas”. Conozco y sigo a esta coral,
y este año están celebrando el 50 cumpleaños
de su fundación. Si bien son menos en número,
para nada ha bajado su calidad interpretativa.
Felicidades por su 50 cumpleaños.
Cerraba el concierto, una coral venida de Barcelona,
con cuatro años de antigüedad, con una muy
buena acompañante al piano Garazi Goñi y con
11 componentes todas ellas mujeres. Su director
Víctor Farigola consiguió una buena y entretenida
actuación. Esto fue debido a su variado repertorio
de conocidas piezas como: “Halleluah” de Leonard
Cohen, “Fly me to the moon”, “I Still Harent Found
Wat I´m Looking”, “Can you feel the love Tonigjt”,
“La isla bonita”, “Cry me a river” y “The Shoop

Shoop Song”. En un par de piezas se acompañaron
de diversos instrumentos musicales. Es de esperar
que a medida que vayan pasando los años, este
coro adquiera mas calidad interpretativa y una
mayor calidad.
En conjunto todas las corales juntas
interpretaron la conocida pieza de G. Verdi;
“Coro de esclavos de la Ópera Nabuco”, que
estuvo acompañada al piano por Garazi Goñi y
dirigida por Carlos Vives.
Fue realmente una buena tarde musical, lástima
que la labor desarrollada por el “Orfeó”, en difundir
y publicitar este concierto a beneficio del niño
Didac, para recaudar fondos, y que se pasó por
los colegios de Vinaròs entregando programas
del concierto, no llegara a cuajar. Suerte de los
donativos de los “coralistas” y sus familiares y
acompañantes, que con el resto del público no
llegamos a llenar la mitad del aforo del auditorio.
Mis felicitaciones al “Orfeó Vinarossenc” en sus ya
28 de historia como coral, por este intento que les
honra, así como también felicitar a las tres corales
por su interpretación.

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 21 tuvo lugar en el “Auditorio
Municipal” a las 20 horas, este “Concierto de
Primavera” que estuvo organizado por la coral de
nuestra ciudad, el “Orfeó Vinarossenc”.
Presentó el acto la componente del “Orfeó”
Laura Masip, la cual agradecía la asistencia de los
presentes, de las corales visitantes, autoridades
y resto del público. Comentó que este concierto
era en beneficio del niño Didac, para recaudar
fondos para su pronta recuperación, y que se había
depositado una hucha en la entrada del auditorio,
para que voluntariamente pudieran depositar su
donativo.
Siguiendo el orden de actuación, primeramente
actuó el “Orfeó Vinarossenc”, dirigidos por su
director oficial Carlos Vives y por Agustín Casanova,
los cuales se repartieron la dirección de las cuatro
piezas que interpretaron. Fueron las siguientes: “El
moliner de freser”, “Ojos de España”, “La hamaca”
(habanera) y “Con sabor tropical” (habanera).
En esta ocasión fueron un total de 28 coralistas
los que nos ofrecieron estas cuatro conocidas
composiciones, siguiendo el estilo que mantienen

Nota del Orfeó
Vinarossenc
Se recaudaron 286 euros para
la causa de Dídac. El Orfeó
Vinarossenc da las gracias a la
gente que acudió y colaboró
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El salón de actos
'Provi García'
de la biblioteca
pública acogió la
presentación de
los libros 'Mo y el
ángel José' y 'Soy tu
consejo', a cargo del
autor de las obras,
Joaquin Gómez
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Tastet d’activitats de l’EPA

El Consell Municipal de Persones
Adultes de Vinaròs va realitzar
el tastet d’activitats a l’auditori
municipal el passat dijous 19 de
maig. Durant l’acte es va procedir
a l'entrega de premis del concurs
de selfies, i, a més, van haver-hi
diverses actuacions, ball de saló,
sevillanes, dansa oriental, cant, etc.

Tertúlia social

La Tertúlia Social DIÀLEGS va nàixer el 21 de
setembre de 2015. Justificava la seua existència
perquè el diàleg és una eina fonamental per
comunicar, reflexionar, conèixer, intercanviar,
desaprendre i aprendre...
L’objectiu declarat era “promoure la generació
i contrast del coneixement col·lectiu sobre els
temes que el propi grup considera d'interès”. Des
d’aquell moment, sis han sigut les convocatòries al
voltant de temes com : “Refugiats” ,”Nacionalismes”,
“Acció Política” , “Consum”, “Ser dona avui en dia” i
“Classe treballadora”.
La metodologia utilitzada als debats és senzilla:
anar més enllà,(o més al fons) de les informacions
tendencioses que ens proporcionen els mitjans de
comunicació,sobre els temes que la nostra societat
i el nostre món ens van col·locant en el camí. Hem
sigut un espai on intercanviar i compartir diferents
opinions, dades i reflexions personals de forma
horitzontal, és a dir, on tots i totes comptem per
igual.

Amb la propera convocatòria tancarem el cicle per
ara. La cita és el dijous 9 de juny (a les 19h. a la Casa
de la Cultura ) i la temàtica triada és : Què fem amb
el SISTEMA (social ,és clar )?
Amb freqüència fem servir, (o sentim fer servir)
el terme “SISTEMA” per referir-nos al conjunt
d’elements i de mecanismes que determinen el
funcionament de la nostra col·lectivitat i de la
nostra vida particular. (De fet, qualsevol sistema és
això: un conjunt d’elements interrelacionats que
actuen per a aconseguir una meta comuna).
Ens hem acostumat a substituir la paraula societat
pel terme sistema des dell convenciment que la
nostra societat ha acabat sent un ingent i complex
mecanisme regit per uns processos prèviament
decidits en uns àmbits poc accesibles a la gent i per
unes persones amb obscurs interessos particulars.
El funcionament de la banca, del sistema educatiu,
del comerç, de l'alimentació o de l’oci -per citar
només uns quants exemples- estan sotmesos a
unes regles allunyades de l’interés comú (i fins i

tot d’allò que dicta la lògica més elemental). El cas
és que davant nostre es presenta una societat i un
món ple d’injusticies i d’absurds i ningú de nosaltres
ens expliquem per què es mantenen i perpetuen
els esquemes funcionals que els generen.
Com tenim concebut el sistema cadascun de
nosaltres?En quina mesura percebem tot el que el
sistema determina de les nostres vides? En quina
mesura col·laborem amb el sistema d'acord en
el nostre pensar i el nostre fer social? Fins a quin
punt estem atrapats pel sistema? És ineludible?
Hi ha alternatives viables? Com aconseguix el
sistema fer-se amb el comportament i la ideologia
de tanta gent?
De tot això anirà la nostra propera tertúlia. Com
sempre, entre tots i totes farem un intercanvi
d’idees i de posicionaments personals que ens
enriquiran. Parlarem i dialogarem tot intentant
mirar el sistema des de fora.
( Si véns, serem més i estarem millor)

El CEIP Manuel Foguet estrena App
La setmana passada el CEIP Manuel Foguet
va presentar la seua aplicació de mòbil i/o
de tauleta electrònica. La seua descàrrega és
gratuïta i, de moment, només estarà disponible
per a dispositius Android.
La idea de buscar un nou canal de comunicació
(a més a més dels que ja s'utilitzen habitualment)
va sorgir de la necessitat -que sovint tenim a
les escoles- de posar-nos en contacte amb les
famílies en èpoques de vacances escolars i que
la notícia perdurés durant un temps més.
Amb aquest pretext, la directora de l'escola,
Mercè Garreta i la coordinadora TIC, Marta
Miralles, han dissenyat el format de l'aplicació i,
posteriorment, Simón Ibáñez i José Luis Nebot
se n'han ocupat a desenvolupar la idea en
format digital.
Té un format molt senzill per tal d'afavorir-ne la
consulta més ràpida i eficient de la informació.
Un cop s'accedix al menú principal, s'hi troben
les diferents icones que conduïxen als diferents

apartats informatius:
- ESCOLA: hi podeu veure a grans trets les
característiques de la nostra escola.
- NOTÍCIES: en este apartat apareixen les
informacions generals del centre (tant les
pròpies de l'escola com les de l'AMPA).
- TUTORIES: les notificacions que hi podeu
consultar (només són les referides a cada
classe).
- AGENDA: Alguns dels comunicats generals
de l'escola també s'han afegit a l'agenda.
- AMPA: Presentació i informació general.
- MENÚ MENJADOR: S'hi pot consultar el
menú mensual.
- CONTACTE: No només hi veureu les dades
del centre. A més a més, si premeu la icona
del telèfon o del sobre correu, estes activaran
directament la trucada o el correu electrònic.
Així doncs, des de fa uns dies les famílies de
l'escola ja en podeu gaudir.
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La entrada en les institucions,
el primer pas cap al canvi.
Per Enric Pla, Hugo Romero, Jan Valls,
Mamen Ruíz, David Adell.
Fa un any Vinaròs va ser protagonista
de una de les fites històriques
més destacables des de que
és va recuperar la democràcia
municipal. Una Agrupació d'Electors
aconseguia ser la segona força més
votada en les eleccions municipals de 2015. No era
la primera vegada que una agrupació d'electors
tenia presència municipal (ja va ser decisiva una en
les primeres eleccions) però si la primera vegada
que era primera força progressista.
Un grup de ciutadans i ciutadanes vam prendre
el compromís de tirar endavant una il·lusió cap
a una alternativa política que desbanques el
bipartidisme al municipi.
Una nova visió de la política es deixava veure en
les places, als carrers, en assemblees, en grups de
treball, en les primàries obertes a tota la ciutadania,
en la confecció del programa electoral... però amb
això només es van plantar els fonaments, fins
arribar a les eleccions.
El resultat electoral obtingut no era la fi d'aquesta
agrupació. Per davant, sempre ha situat a les
persones. El camí del canvi, és amb pas ferm,
però sense la embranzida que molts esperaven.
Tanmateix, hi ha que agrair amb veu ben alta a les
persones que han treballat, per aquest projecte
ciutadà i han acompanyat a l'agrupació en el
primers passos.
L'agrupació d'electors és un projecte nascut al
carrer, és a dir, és un moviment col·lectiu, on el
màxim òrgan decisori és l'assemblea pública i
ciutadana. Tot i això, cal reformular contínuament
les idees, les necessitats i les decisions preses, per
no decaure en l'estancament o en la comoditat
dels representants i representats.
Per tant, hi ha que continuar sumant forces al
moviment del canvi, persones amb la il·lusió de
treball, per tot allò comú.
Cal continuar teixint nexes i construint ponts entre
les institucions i el carrer.
Cal continuar avançant en la construcció d'una
democràcia participativa, una democràcia directa
on els «representants» perdin força davant dels
«representats». Una democràcia directa on els
mecanismes de participació directa siguin innats
en les mateixes estructures institucionals.
Cal continuar treballant per una societat més justa,
una societat on la igualtat d'oportunitats sigui una
realitat i no estiguem avocats a ser víctimes de la
ma invisible del sistema neó-liberal. Una societat
on tothom pugui i tingui accés a una vida digna,
a una societat on estiguen garantits serveis com la
justícia, l'educació i la sanitat.
En aquesta tasca us volem trobar. Aquest moviment
ha de continuar creixent per sobre de les persones,
hem plantat la llavor, ara hem de continuar regantla, i podar aquelles rames que fan perdre l'horitzó.
Ara, és el moment, vos esperem a totes i tots per
seguir avançant!
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Nuevo plan de empleo

L'aniversari del canvi

Por María Cano

Per Toni Zaragozà

“El nuevo plan de empleo refleja
el empeño del Consell de Ximo
Puig por ayudar a los colectivos
más afectados por la crisis”
El nuevo plan de empleo
anunciado por el presidente de la Generalitat,
Ximo Puiog, que constará de 28 millones de euros
cuyos beneficiarios serán los ayuntamientos de
la Comunitat, evidencian el fuerte compromiso
y esfuerzo que el Consell esta realizando en esta
materia. En este sentido ha destacado que se trata
de un plan que principalmente esta dirigido a “los
colectivos más vulnerables y castigados por la
crisis como son los parados de larga duración sin
ingresos y los jóvenes cualificados menores de 30
sin experiencia”.
Se trata de una iniciativa clave para el impulso
y el fomento de las políticas de empleo en la
Comunitat ya que consigue aunar los tres grandes
proyectos sobre los que ha estado trabajando
el Consell como son Avalem Joves, Avalem
Experiència y Avalem Territori. En este sentido,
ha incidido en que a diferencia de los planes del
PPCV lo que ahora persigue el Consell, y sobre lo
que ha estado trabajando durante estos meses,
es por impulsar la creación de empleo en los
sectores con mayor vulnerabilidad como son los
parados de larga duración y los jóvenes menores
de 30 años sin experiencia. Han sido muchos
meses de trabajo porque se han tenido que sortear
muchísimos problemas heredados del PP y porque
ante todo el objetivo es sacar adelante un proyecto
serio y riguroso que además permita mejorar la
empleabilidad en estos sectores.
Este nuevo plan que se pondrá en marcha de forma
inminente, tal y como ya anuncio el Presidente,
Ximo Puig, está destinado íntegramente a los
municipios y que por tanto, serán los propios
ayuntamientos los encargados de realizar las
contrataciones. De esta forma se pretende
maximizar los recursos y que sea la administración
más cercana al ciudadano y la que mejor conoce la
realidad socio económica de los territorios la que
valore y responda a las necesidades de sus vecinos.
Los
ayuntamiento
quedarán
totalmente
liberados de cualquier aportación económica y
que ademas se tratará al máximo de agilizar los
procedimientos. Asimismo otra de las novedades
que incluye el plan es que para complementar
la ayuda a la contratación en los municipios
también se destinarán partidas específicas para la
contratación de personal técnico orientador que se
encargará de realizar itinerarios individualizados y
de acompañamiento a las personas desempleadas.
Desde el ayuntamiento, ya se ha empezado a
trabajar, y se han mantenido reuniones por unos
de los primeros proyectos que saldrá adelante,
Avalem Joves, por ello animamos a los jovenes
menores de 30 años, que se pasen por las oficinas
de la Agencia de Ocupación, para pedir más
información.

964 450 085

Si fulleges una mica
la premsa i segueixes
els mèdia sembla
com si les notícies
fossen sempre les mateixes i que la corrupció
sens fi no tinga final. Aquesta setmana toca
el Cotino, sí, aquell del crucifix al seu despatx
mentre unflava visites del seu Papa per a enriquir
la trama Grtel amb els diners de tots, de de les
més de sis mil places de persones dependents
adjudicades a empreses de la seva família i de
Savia Gerocentros, altra adjudicació investigada
per la fiscalia. Francisco, no el cantant, sinó Camps,
el de la fórmula 1, que declara davant la fiscalia
per l'accident del metro de València i també de
l'altre Camps, el dels menjars de més de mig milió
d'euros pagats amb diners de tots. Fa enuig tot
plegat, però no hem de permetre que tots aquests
personatges i els seus acòlits tornen a alçar el cap i
que la història i els nostres néts sàpiguen l'estat del
nostre país a causa de les malifetes i el balafiament
que hem patit. A més a més no hem de caure en
la banalització dels fets i que els discursos de
l'ara oposició distreguen de l'estat de terra erma
que ens trobem i on ens han dut aquella colla de
delinqüents amb l'aquiescència d'aquests que,
des de l'ara oposició, volen donar lliçons d'ètica i
democràcia.
Fa quasi un any del canvi al nostre país i Compromís
forma part de l'Executiu valencià. No cal enumerar
les dificultats intrínseques a més de vint anys de
govern autonòmic que ens hem trobat i que poc
a poc sortiran a la llum. Moltes d'elles ja estan en
mans de la fiscalia i ara és el moment de treballar
mirar endavant per a conformar el nostre país
deixant apart un estil, el dels grans esdeveniments
i de valors que casen poc amb una idiosincràsia
menyspreada i convertida quasi en folklore
residual. La necessitat d'un nou finançament és
urgent i la solidesa d'aquesta demanda entre
els partits que conformem el govern és un fet
inqüestionable que entre tots hem de visualitzar
per a construir el teixit social i econòmic que ens
permeta viure en aquest meravellós país, el nostre.
Des de les diferents conselleries s'han engegat
propostes que intenten capgirar allò que
considerem, pel bé del nostre sistema educatiu,
sanitari i econòmic, no tenien demora. Educació,
amb Marzà al capdavant, s'ha avançat amb la
protecció i extensió del valencià, així com en un
model públic d'ensenyament i amb el recolzament
de les famílies per a l'adquisició de llibres de text. El
projecte per a potenciar les universitats públiques
en detriment de les privades és una mostra més
de la igualtat que ha de primar en l'ensenyament
per a què tothom tinga les mateixes oportunitats
a l'hora d'emprendre uns estudis. L'IVAM, institució
cultural també investigada per la fiscalia a causa del
degoteig d'ombres en la seva gestió i del saqueig
que va sofrir, és un altre exemple del nou rumb
que volem que emprenga la nostra societat i on
la cultura ha de ser un dels principals vectors que
conformaran el país que entre tots construirem; un
lloc on mai més siguem notícia per la corrupció i el
balafiament i on deixem a la nostra joventut eines
per al seu desenvolupament personal i social. Des
de Compromís Vinaròs apostem per aquesta tasca.
No serà fàcil, s'ha de veure els problemes que no
en són pocs. És per això, que la vostra col·laboració
i participació és més important que mai.
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¿Alguien vive mejor ahora?
Por Lluís Gandía
Se cumple un año de las
elecciones municipales y
de Vinaròs
dentro de tres semanas
www.ppvinaros.es
el tripartito de Podemos,
PSOE
y
Compromís
cumplirán un año de gobierno. Prometieron
grandes cambios en la gestión municipal, en
las prioridades económicas y sociales, en las
infraestructuras, ¿han notado algún cambio
relevante? No. ¿Alguien vive ahora mejor que hace
un año por méritos de decisiones del tripartito de
izquierdas? Tampoco.
El día a día en la gestión tripartita se basa en
una acción de gobierno carente de proyecto, de
sentido, de ilusión y de futuro. Son 11 concejales
pero en su funcionamiento interno solo manda y
ordena uno, el Alcalde Enric Pla.
Las asociaciones, las entidades, los clubs y los
particulares están ya hartos de reunirse con
concejales del tripartito que posponen sus
decisiones a la consulta previa con alcalde. ¿Es
que cada concejal en su área no puede tomar
decisiones por su cuenta? ¿Merece Vinaròs estar
en manos de una sola persona? ¿para eso cobran
algunos 14 pagas? ¿para ser quien tome las notas y
elevar la decisión a una sola?
Entiendo que a Compromís ya les va bien esta
situación porque suficiente tienen con su lío
interno que ya no se preocupan ni en disimular
pero ¿y los socialistas? ¿aspiran a recuperar algún
día el liderazgo de la izquierda o se conforman
con recoger las migas en votos para convertirlas
después en sueldos a través de pactos?
En la anterior legislatura nuestra ciudad logró
recuperar el tiempo perdido. Se redujo la deuda
mejorando los servicios y reduciendo gastos que
eran prescindibles. Costó esfuerzo pero el gobierno
del Partido Popular lo asumió por responsabilidad
y porque creemos y queremos a Vinaròs. Hoy
aquellos que hablaban de nuevas políticas lo único
que nos ofrecen son viejos problemas.
La inacción del tripartito ya no lo disimulan las
múltiples ruedas de prensa de un Alcalde que
ve como todo lo que prometió se le derrumba
como un castillo de naipes. Ese es el problema de
aquellos que quieren gobernar sin tener ni idea de
como funciona una administración.
Los vinarocenses en un año ya se han acostumbrado
a las salidas de tono del alcalde, a las excusas
baratas y a los anuncios de crecepelos que acaban
siendo una decepción tras otra.
Ha pasado un año desde la llegada al gobierno
local de aquellos que tenían que revolucionar el
mundo y lo único que han hecho ha sido crear
polémicas donde no las había, subirse los sueldos y
deshacer lo que iba por el buen camino. Pero ¿vive
algún vinarocense mejor hoy que hace un año
gracias al tripartito? No.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

La transparència de les ombres?
(No volieu censura? Preneu!)

Per Lluís Batalla i Callau

Tema 1.-tal dia farà un any...el
govern de la gran renovació, el
de l’acord de les cavallerisses, el
de l’acord de no interferir entre
ells, “jo a la meua ,tu a la teua”,
el govern del sí se puede, però sobretot el govern
de “si se puede , ho farem...o no”, torna , per a
rememorar el primer aniversari , i ens anuncia als
grups de l’oposició, pocs mesos després de dir
que volien retransmetre per televisió inclús les
comissions informatives, que a partir d’ara queda
prohibit gravar les comissions informatives.el
motiu: no ho sabem, ells ho deixen caure amb
la claredat de sempre “és que...”, “ ja sí, però...”. tal
dia farà un any. Fa un any començava la censura
descarnada i gratuïta al Diariet, ara la censura la
instal.len dins de l’ajuntament, prohibint gravar les
comissions. ningú farà acta literal. Ningú farà acta.
ningú farà. ningú...( qui va dir que les revoltes eren
per avançar? en llibertat, estem retrocedint!)
Tema 2.- Tal dia farà una dècada. L’esport i la política.
La política i l’esport. Per què la política sobra de
l’esport ? Pitjor que no saber llegir entre línies és no
saber llegir les línies. A la nota de premsa del Skill
Basquet qui vol llegir les línies veu clarament que
a qui se li demana comptes per part de la coalició
Acord és als polítics que governen, tal dia farà un
any, es demanen comptes als que fan passarel.la
i s’autoanomenen als cartells organitzadors, és a
dir, Ajuntament de Vinaròs, Vinaròs és turisme(??!!),
Consell Municipal d’Esports, Diputació provincial(
la que volien fer desaparèixer, sí). La pregunta que
planteja Acord té a veure amb la ideologia que
pregona i no practica el govern,és a dir, ajudaran
econòmicament els polítics organitzadors a aquells
joves que vulguin participar al Skill NBA perquè
150€ és car per a ells/elles? Consola veure com
les úniques argumentacions dels no- al.ludits per
la nostra nota de premsa són que “ si no vas al
bàsquet, no pots criticar”, que és com si diguessin
“ si no vas als bous, no els pots criticar”. ( per què
quan un avió sembla que va a estavellar-se, la gent
s’entesta en agafar les seves maletes?)
Tema 3.- Tal dia farà un segle, o un mil.leni?, o
una setmana?, o uns mesos?. comencem a tenir
buits a la memòria, o no... Pla parla de reactivar els
habitatges socials, igual que a finals de l’any passat.
Pla parla de l’estat de les carreteres que passen per
Vinaròs, igual que a finals d l’any passat. Pla diu que
no és de Podem, igual que a finals de l’any passat.
Pla exposa els avenços en matèria social, igual que
a finals de l’any passat.... tot igual que l’any passat.
ni que haguessin eleccions!.(cont.)

La problemàtica del
mosquit tigre
Per Maria Dolores Miralles
L’Ajuntament de Vinaròs,
aprovà l’ordenança per
combatre
el
mosquit
negre en el terme municipal, però nosaltres no
la recolzarem perquè notarem a faltar l’acció
preventiva i perquè pensem que aquesta
ordenança té afany recaudatori.
Calia abans de la seua aprovació, emprendre una
intensa campanya d´informació i divulgació a
través dels diferents mitjans de comunicació (ràdio,
prensa, flyers, televisions locals,….), per a que tots
els ciutadans siguen coneixedors de les mesures
preventives que hauríen d´ adoptar, pendre’n
consciència i aixi entre tots posar les eines adients
per pal.liar aquest problema.
L’estiu passat, tots ens vam veure afectats, tots
el patirem i som sabedors que l’arribada del bon
temps permet l’arribada d’aquest molest insect. Hi
ha que aunar esforços , i les diferents institucions,
com la Diputació i l’Ajuntament, tenen que tirar
endavant accions conjuntes per intentar acabar
amb aquesta plaga,També és cert que hi ha que
contar amb la col.laboració veïnal, tots som part
interessada i som els ciutatadans els primers
que volem que es solucione e l problema del
mosquit tigre, però com hem dit abans, primer
cal saber quines mesures hi ha que pendre des de
les llars. Els ciutadans han de saber que cal que
eviten l’acumulació d’aigua estancada, perquè
aquesta és un viver per la proliferació del mosquit.
Ens sembla molt bé que s’informe, que es facen
recomanacions, però no que se’ls multe pen tenir
aigua acumulada en un cossiet. Hi ha articles de
l´ordenança que ens pareixen exagerats, Sembla
que estigue feta per afany recaudatori. Per a
nosaltres la conscienciació ha d’estar per sobre de
la recaptació.
Estem d’acord amb la proposta creativa que
va presentar Acord Ciutadà, davant la proposta
sancionadora d’aquesta nova ordenança: que
els vinarossssencs coneguen
plantes, com
espígol, alfàbrega, caléndula, citronella, …. que
són repelents naturals dels mosquits, i ,que
l’Ajuntament., estudie la possibilitat d´ utilizar
les plantes esmentades en places, rotondes, i
espais lliures de Vinaròs. Creiem que és més fácil
d’aquesta manera la col.laboració ciutadana,
ja que difícilment el regidor de Medi Ambient,
aconseguirà que els vinarossencs col.laboren amb
mesures repressives (multes de 300 euros per tenir
aigua neta al plat del test).
Si voleu contactar amb nosaltres aquesta és
l'adreça:
mariadoloresmirallesmir@gmail.com

www.canal56.com
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Ciudadanos
Ciudadanos
(C’s)
de
Vinaròs sigue con su compromiso firme de hacer
una oposición constructiva desde fuera del
Consistorio.
En el mes de febrero, Ciudadanos (C’s) a través de
nuestra Diputada provincial Cristina Fernández,
presentaba una moción en la Diputación de
Castellón en la que se instaba al Ministerio de
Fomento a proseguir las actuaciones inacabadas
en la mejora del intervalo de la N-238 en el término
municipal de Vinaròs. Se trata, así pues, de uno de
los tramos con mayor siniestralidad debido al gran
volumen de tráfico que soporta, la falta de arcenes,
la estrechez de la vía, que no sobrepasa los siete
metros y un drenaje defectuoso al estar a cota cero

Gregorio González

de los campos colindantes.
No obstante y pese a haber sido aprobada esta
iniciativa por unanimidad de todos los grupos
políticos de la Diputación, tres meses más
tarde, todo sigue igual. La parálisis producida
por las negociaciones para formar Gobierno y
ahora, la convocatoria de nuevas elecciones
son una mala noticia para los conductores que
cada día tienen que jugarse la vida por esta
carretera mortal. De hecho, recientemente
tuvimos que lamentar otra muerte más sin
de momento consecuencias ni respuestas
políticas al respecto. Por ello, desde estas líneas
instamos al Ministerio de Fomento a que inicie
los trámites oportunos para poner en marcha

SEGUEIXEN LES QUEIXES EN SANITAT
Associació de veïns Migjorn

Cert
que
no
www.avmigjorn.org porten més d’un
parell de mesos en la gerència de l’Àrea de
Salut, cert que encara estan coneixent el territori,
però no és menys cert que portem quasi un any
de retard en l’aplicació de les noves polítiques
sanitàries de l’actual govern autonòmic.
Els mals que patim són endèmics i per tant molt
coneguts per tothom. A la Directora Territorial de
Sanitat ja li vàrem fer un llistat de les deficiències
que veiem en l’hospital en la reunió del desembre
passat.
El que passa és que no veiem cap novetat, no intuïm
cap fórmula nova, no albirem cap mínima esperança
de millorar aquesta sanitat que tenim dret i que
governs anteriors ens l’han deixada reduïda a la
mínima expressió. Sabem que els pressupostos són
esquifits i amb poques possibilitats de revitalitzar-

F.Llambrich

los però, el que demanem no creiem que sols siga
qüestió pecuniària, si no més be de la capacitat
organitzativa que es puga aplicar.
En segueixen arribant queixes en quant al retard en
l’atenció en els metges de família (8/9/10 dies), de
que en l’hospital per accedir a la atenció al pacient
has de ser molt pacient per a ser atès, de que
parlar amb cita prèvia és una missió impossible i
el saber quant (aproximadament) pots ser atès és
impensable. Demanen també unificar consultes
el més possible per no perdre’ns pels passadissos
i plantes de l’hospital.
En diuen per l’altra part, alguns professionals en
que hem parlat, que aquí a Vinaròs no vol venir
cap metge, o millor dit, venen, veuen el que hi
ha i marxen, i per tan no hi ha cap possibilitat de
millorar. El problema és que els metges que hi són
també volen marxar. Per què?. Sols resisteixen els

ESCOLARES. A media jornada.
El gran problema en estos últimos años, es,
querer cambiarlo todo, todo es viejo, caduco,
rancio, obsoleto.... como si en el simple cambio,
las cosas se solucionaran solas. Gran problema,
cuando como en tantos casos, primero
cambiamos y después buscamos las alternativas
a ese cambio., un cambio que al día de hoy
tienen muy claro, el horario, de 9 a 14 horas
(¿será esto lo mas importante?) media jornada,
jornada casi de funcionario...... En un país, en el
que está Vinaròs, con uno de los coeficientes
mas bajos por estudiante, si acortamos horas de
estudio, deberes en casa, alguna que otra huelga
y por descontado fiestas y vacaciones...... estarán
mas los estudiantes de ocio que estudiando. Si
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las obras de ampliación y mejora de la N-238
antes de que sea demasiado tarde.
Otra de nuestras preocupaciones es solucionar
el mal estado de nuestras calles y caminos. Los
baches ya han dejado paso a grandes agujeros en
la calzada, siendo por tanto, un verdadero peligro
para vehículos y bicicletas. Por ello, reclamamos
que desde la concejalía de Obras y Servicios de
Vinaròs se acometan las actuaciones necesarias
de forma inmediata para conservar y mantener
en las mejores condiciones nuestra localidad. para
esto pagamos nuestros impuestos, pensamos
que se tienen que priorizar servicios según su
importancia. Envienos sus propuestas a vinaros@
ciudadanos-cs.org

que han arrelat o tenen arrels en la comarca.
Les associacions veïnals no els hem de dir com ho
han de fer ni com han d’enfrontar aquest repte que
han assolit, però si que els demanem que aquests
punts que hem esmentat podrien fer notar que el
canvi ha estat engegat. Els demanem que puguem
vore alguna millora, alguna novetat, ... de veritat
que en tenim ganes, moltes ganes.
Més
personal,
més
metges,
millors
instal·lacions, la recuperació de serveis
externalitzats, el de les butaques decents
per acompanyants, deixar les llistes sempre
obertes, son qüestions a més llarg termini i
ho tenim assolit però, pel demés, si us plau,
doneu-nos alguna senyal. Gràcies.
Seguim en la feina de tallar la carretera tots els
dijous a les 19 h. en el lloc de costum. Per més
informació i participació avmigjorn@gmail.com

Antonio Najar.

hay que cambiar, se cambia, pero, cambiar por
cambiar.... de acuerdo, en menos deberes o
deberes que mas que beneficiar perjudican al
estudiante, ejemplo, Ingles, donde la mayoría
de padres no pasamos del consabido Yes. El
profesor es el que debe procurar no poner
tareas, si no, que acaben estas en horario escolar.
¿El comedor, lo suprimirán, se mantiene, será en
horario de funcionario de banca, a partir de las
dos?. Que alternativas hay para la tarde, ¿será de
parque y columpios con los abuelos? (porque los
pocos padres que trabajen necesitaran mas el
apoyo de los yayos) o ¿será con largas sesiones
de televisión, o de play?....o ¿abra que pagar un
repaso particular a los que llevan los estudios

mas rezagados?. Sin abusar del tiempo, los
jóvenes, tienen que aprender y para eso, nada
mejor que con profesores profesionales y con
horarios no agotadores pero tampoco sin tiempo
para aprovechar ese estudio. Para cambiar,
primero tendrán que resolver, lo que conlleva,
ese cambio de horario y mejorar, no tanto el
tiempo o la presencia del alumno en clase, si no,
el aprovechamiento de ese tiempo en las aulas y
la compaginación con alternativas de descanso
y ocio. Y sobre todo y mas importante, que ese
cambio no conlleve una bajada de coeficiente
intelectual de nuestros hijos y menos, que para
compensarlo, tengamos que desembolsar, mas
dinero los padres.
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Buenos desembarcos a la barraca de pescado azul

Productivas aguas primaverales

Semana con una mar bastante tranquila, que ha propiciado el poder faenar
cómodo a todas las embarcaciones de las distintas modalidades que están
operativas, para llevar a lonja gran diversidad de pescados y mariscos. Las
cotizaciones resultaron también variables y dispares.
La pesca de arrastre, los diez bous que tiene subastaron a diario mucha variedad de especies,
como escamarlà, gamba, sepió de la punxa, gall, calamars, lluç, moll, miseria, rap, peluda, cargol,
galera, móllera, peix de rei, maira, sorell, caballa, aranya, burros, canana, escrita, penegal, jurioles,
vetes, pop roquer y blanc, crancs, gatets y moralla.
El cerco sigue con buena racha de pesqueras de peix blau. El lunes una traíña capturó 200 cajas
de boquerón (7 Kg./caja) y 100 de sardina. El martes una llum pilló 450 cajas de seitó y 100 de
sardina. El miércoles seis barcas vendieron 1.000 cajas de ‘oro azul’ y 150 de sardina. Y el jueves las
barcas no calaron. La procedencia era; una de Vinaròs, dos de Burriana, dos de Castellón y una de
Barcelona.
La flota artesanal trasmallera, la mayoría cala sus redes en busca del llagostí y sipia. Una barquita
se dedica al pagell, sorella, rallat y corva. Otra lo hace a la palá y rom. Y una a la llagosta, llomantòl,
gallineta, déntol, chopa y mamona.
El palangre de costa capturó con anzuelo llobarro, orá, sard, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; Reparto de capturas de atún rojo (I)

El ICCAT acordó conceder a España para la campaña 2016, un aumento del 19,53% con respecto al
año anterior de las extracciones de atún rojo. Ello representa un incremento de 577 toneladas, así
la flota española podrá pescar un total de 3.534 tn.
De manera que el 97% de esta cuota asignada, el Magrama español la concede como pesca
dirigida, o sea, los que capturan directamente el recurso, y la ha repartido entre las flotas de cebo
vivo del Cantábrico, la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho, las flotas de palangre y línea
de mano, los buques cañeros que pescan en Canarias, la flota de cerco del Mediterráneo y las
almadrabas.
El resto de capturas, un 3%, se reserva para las que se produzcan de forma fortuita, o incidental por
los barcos artesanales mediterráneos y del Estrecho (disponiendo de 50 y 30 tn, respectivamente)
que podrán desembarcarlas como capturas accesorias, así como embarcaciones deportivas. Éstas
últimas sólo pueden pescarlos sin muerte, teniéndolos que devolverlos al agua vivos, aunque se
establece un cupo de 9,5 tn., para los que no son devueltos al mar con vida por morir cuando son
atrapados al anzuelo. Entonces se pueden desembarcar, pero no comercializar.
En cuanto a la pesca en el Mediterráneo, la Secretaria General de Pesca Marítima reseñó, que el
reparto de capturas se ha establecido a partir de la relación de barcos que tuvieron una actividad
pesquera, que va entre el año que comenzó a repartirse (2008) y el pasado año (2015).

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER DE CÉRCOL DEL MES D’ABRIL DE 2016 (III)
PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón)
Escrita (Raja, Raya)
Orá (Dorada)
Lluç (Pescadilla-Merluza)

2.439 kg Sorell (Jurel)
11 Pagell (Breca)
7 Sardina
3
Total extracció...............

*La semana pasada el total de Tremall, etc., no era de 4.125 Kg., obviamente era de 9.855 Kg.

89
272
1.391
_______
4.215

Moll de roca

O moll roquer, roger i rogeret, en gallec barb, en basc
barbarin, en castellà salmonete de roca i s. rayado, en
francès rouget de roches, en anglès red mullet i en
alemany Gestreifle Meerbarbe. El seu nom científic és
Mullus surmunetus, que en llatí vol dir barb molt roig.
Pertanyent a la família dels Múlids té un cos esvelt,
allargat i una mica comprimit o aplanat pels costats. Cap
oblic, arrodonid i perfil cefàlic convex, amb els morros
punxeguds. El rostre és allargat. Ulls grans al costat i en
posició alta. L'espai entre ulls està aplanat en comptes
de còncau. Sota el mentó posseeix dos barbillons
bifurcats táctils, que mou en tots els sentit, amb
receptors i cèl·lules sensorials del gust. Té un solc per
recollir-los. La boca es ínfera, xicoteta i protráctil. Sense
dents a la mandíbula superior, però sí en la inferior, sent
molariformes, petites i iguals. Posseeix dentició en el
vómer i palatins. Darrera el maxil·lar hi ha un os que es
perllonga cap avall, formant un lòbul a la part inferior de
la galta. Opercles llisos sense espines.
Línia lateral ben marcada, amb 30-33 escates cicloides
caduques, orlades de marró, que estan col·locades
en forma empizarrada. De manera, que als exemplars
grans el pescador se les treu amb els dits, de darrera cap
endavant i li surten totes de cop. Llavors la seva pell es
fa molt roja per l'agrupació de cromatòfors vermells. Té
dues escates conspícues del final de la mandíbula fins a
sota l'ull, o sigui, en les galtes.
Composició aletes 1ªD VII-VIII, 2ªD 1 + 7-8, A II + 6-7, V-I5, P 15-17 i C 18. Les ventrals estan en posició toràcica.
La caudal és escotada.
En el seu hàbitat natural és de color marró verdós pel
dors, flancs rosat groguencs i ventre platejat. Hi ha una
banda longitudinal marró vermellosa de l'ull a la cua,
subratllada per 4-5 bandes groc daurades. La primera
aleta dorsal està marcada per bandes marrons i amb una
taca negra a dalt. De vells canvia el color del llom, fent-se
més foscos i verdosos.
Viu fins a 10 anys. La seva talla arriba als 40 cm. de llarg i
pesar gairebé 1 Kg.
Madura sexualment als dos anys d'edat.
Fresa a la primavera prop de la costa. Els ous són pelàgics
i formen part del plàncton. Després eclosionar les larves
s'alimenten del fitoplàncton i copèpodes. De molt
alevins migren a la superfície i tenen una coloració verda
blavosa. Després s'anomenen mollets, i ja baixen a viure
sobre el llit marí per sempre per adquirir les coloracions
d'adults. Habita a profunditats d'1 a 300 metres.
De caràcter sociable. Gregari. Forma bancs de peixos.
És sedentari de costums bentòniques en mars d'aigües
temperades. Prefereix fons mixtos dels litorals. Després
menja petits animals invertebrats que detecta amb les
seves barbes, com cucs, per a això introdueix furgant mig
cos al substrat. També li agraden les algues. Igualment
empassa sorra, per filtrar pels orificis branquials i reté
diminuts crustacis i mol·luscs.
Es pesca amb arts d'arrossegament i tremall. Aquí les
seves captures són importants per a les economies
dels vaixells. En l'antiguitat ja eren molt apreciats pel
seu valor culinari. Les seves carns són fines i saboroses.
Segons l'època de l'any són semi-greixos, és a dir,
gairebé com el peix blau.
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Este 28 de maig se celebrarà la Festa Final
de les Escoles Esportives EMIARE 2015-16

L’esdeveniment es durà a terme a l’estadi de la Ciutat Esportiva de Vinaròs, a partir de les 10:30 hores.
Redacció

El proper dissabte 28 de maig se celebrarà la
Festa Final de les Escoles Esportives EMIARE
2015-16, una de les activitats organitzades pel
Consell Municipal d'Esports (CME) que forma part
del calendari esportiu local.
Este esdeveniment, que hi haurà un circuit
esportiu i recreatiu amb múltiples activitats per a
menors d'entre 4 i 12 anys, tindrà lloc a l'estadi de
la Ciutat Esportiva de Vinaròs a partir de les 10:30
h.

Hi haurà un servei de transport gratuït fins a la
Ciutat Esportiva amb sortida a les 9:45 h. des del
Poliesportiu Municipal i la tornada a les 13:00 h.
També es repartirà aigua i refrescs per a tots els
participants.
Des del CME s'anima a tota la ciutadania a gaudir
d'esta festa de tancament en què es farà un
sorteig de regals i el lliurament de les medalles
i trofeus de les V mini - olimpíades escolars de la
Lliga Esportiva Caixa Vinaròs.







CIRCUIT RECREATIU I ESPORTIU.
SORTEIG DE REGALS.
LLIURAMENT DE MEDALLES I TROFEUS DE
LES V MINIOLIMPIADES ESCOLARS DE LA
LLIGA ESPORTIVA CAIXA VINARÒS.
REFRESCS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS.

PER A XIQUETS DE 4 A 12 ANYS INSCRITS
O NO A LES ESCOLES ESPORTIVES CME
AUTOBUS GRATUÏT
10:00 H. SORTIDA PAVELLÓ A LA CIUTAT ESPORTIVA
12:45 H. SORTIDA CIUTAT ESPORTIVA AL PAVELLÓ

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

VIII Jornada de Lliga Promeses Aleví
El dissabte 21 de maig es va disputar en la piscina Servol de Vinaròs, l'ultima jornada
de la lliga promeses aleví, amb la participació de 8 clubs de la província i un total de
90 nadadors.
En aquesta jornada es van nadar les disciplines de 400 m lliures i 200 m papallona,
destacant els bons resultats de Martí Forner, Manel Ramírez, Carla Bernial, Ainhoa
Garcia en 400 m lliures i en 200 m papallona Angels ferrer, Aura Pérez i Marta Balaguer.
Als relleus en va nadar la prova de 8X50 estils on el club Natació Vinaròs va quedar el
primer en un temps de 4,38,38.
Les marques individuals són:

Nadador
Manel Ramírez
Miquel Segarra
Ian Calvo
Martí Forner
Pere Simó
Angels Ferrer
Gemma Balaguer
Marta Balaguer
Carla Bernial
Aura Pérez
Ainhoa Garcia

400m Lliures
4,38,21
4,38,73
5,08,87
5,08,84
4,49,83
5,04,03
5,46,58
6,00,11
5,04,82
5,27,61
5,09,46

200m Papallona
2,44,61
2,41,37
2,50,02
3,26,59
2,48,27
3,37,93
3,38,37
2,41,04
3,09,19
3,11,99

I Festival Comarcal de Natació Baix Maestrat
El Diumenge dia 22 de maig el Club Natació Vinaròs junt amb el Club Natació Benicarló
van organitzar el I Festival Comarcal de Natació Baix Maestrat en la piscina Servol,
instal·lació que es van quedar menuda per la quantitat de gent que va acudir.
El festival anava dirigit als més menuts del club, nadadors que per l'edat encara no
entren en les competicions oficials, les proves que es van disputar van ser 50 m lliures
i 50 m esquena en les quals la majoria van demostrar que ja estan preparats per
afrontar la pròxima temporada en un bon nivell.
Com anys anteriors un grup de nadadors del club Bamesad també van participar en
aquesta competició de caràcter no competitiu.
En acabar les proves es va fer entrega d'una medalla i xuxes per a tots els participants.
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DIA: DISSABTE 28,05,16
HORA
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

11,00

PISTA SINTETICA

HANDBOL

JUVENIL

16,00

PISTA SINTETICA

FUTBOL SALA

BENJAMÍ

16,00
17,30

PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA

FUTBOL SALA
FUTBOL SALA

CADET
JUVENIL

DIA: DISSABTE 28,05,16
HORA
LLOC
9 A 13 H
ESTADI

ESPORT
TOTS

ESTADI
CATEGORIA
TOTES

ENCONTRE
CBM VINAROS – ILESPAIN BM.
MISLATA B
C.D. VINAROS F.S - "A "L ́ALCORA
F.S. "A
CD VINAROS FS - SEGORBE
C.D. VINAROS F.S. -

ENCONTRE
FESTA FINAL EMIARE 2015-16

16,00
ESTADI
16,00
ESTADI
17,15
ESTADI
DIA: DIUMENGE 29,05,16
HORA
LLOC

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

ALEVÍ
BENJAMÍ
INFANTIL
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA

CF UNITED C – VILLAREAL CF SAD “F”
CF UNITED C – VILLAREAL CF SAD “F”
CF UNITED – OROPESA CF

10,00

ESTADI

FUTBOL

ALEVÍ

12,00

ESTADI

FUTBOL

VETERANS

ENCONTRE
CF UNITED A – C.F. FUTUR DE
CASTELLO “A”
PARTIT AMISTÓS VETERANS

DIA: DISSABTE, 28,05,16

CIUTAT ESPORTIVA

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

CADET

12,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL

DIA: DIUMENGE, 29,05,16
HORA
LLOC
12,00
CIUTAT ESPORTIVA
12,00
CIUTAT ESPORTIVA

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
BENJAMÍ
FUTBOL
ALEVÍ

ENCONTRE
VINAROS EFC B – CD DRAC
CASTELLO
VINAROS EFC B – CD DRAC
CASTELLO

ENCONTRE
VINAROS EFC A – UD VALL D'UXO A
VINAROS EFC A – UD VALL D'UXO
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Sergi Castell i Jordi Ribera,
tres ors, una plata i un bronze

FUtbol. United Vinaròs C.F.

Final
Nacional
Premier Cup
Vinaròs
está
de
enhorabuena, los días
9,10,11 y 12 de Junio
se celebrará la Final
Nacional de la Premier
Cup, organizada por
MICFOOTBALL y NIKE,
con la colaboración
del UNITED VINARÒS
CF
y
MAGNIFICO
AYUNTAMIENTO
DE
VINARÒS.
La presentación oficial
para toda la prensa
se efectuará el día
30 de Mayo a las 11
de la mañana en el
Ayuntamiento
de
Vinaròs.

Con los campeones Eva Coronado (Valencia),
Luis Paredes (Elx), y Guillem Barón (Torrent)
Redacción

Una altra molt bona actuació dels nadadors vinarossencs
Sergi Castell i Jordi Ribera, en categoria S-14 absoluta, en el
Campionat Autonòmic 2016 FEDI-CV celebrat el 21 de maig a
La Nucia (Benidorm). Sergi aconseguí tres medalles d’or en 50 m
lliures, 50 m braça i 100 m lliures, i Jordi obtingué una medalla
de plata en 50 m braça i una de bronze en 50 m esquena.

Moto Club Vinaròs
CAMPEONATO DE ESPAÑA CROSS – COUNTRY - REQUENA -

Javier Castejón, vencedor categoria máster
Humi Palau segunda clasificada categoria féminas
La ciudad de Requena disfrutó el pasado domingo
de la cuarta prueba del Campeonato de España de
Cross-Country, la prueba, también puntuable para
el Campeonato Territorial, ha reunido a 60 pilotos
en sus diferentes categorías. El Club Motociclista
Altiplano Requena ha sido el organizador de la
carrera en el escenario del Altiplano Park.
Gran ambiente desde las primeras horas de la
mañana, ya que se ha celebrado todo el mismo día,
desde las verificaciones administrativas y técnicas
hasta la carrera.
En lo que referente a los resultados, la victoria
absoluta ha sido para el piloto Tosha Schareina
, en gran forma pues se ha llevado la victoria en
las cuatro pruebas celebradas tanto en categoría

Senior como en la Scratch, en el pódium le han
acompañado Jose Morillo y Josu Artola.
Por lo que se refiere a los nuestros, destacar la
nueva victoria de Javier Castejón en la categoría
Master, saliendo a por todas desde el principio,
aguantando la dureza de la prueba marcada por
el intenso polvo, no dando opción alguna a sus
directos rivales, le acompañaron en el pódium
Manuel Alfonso segundo y Fernando Arroyo
tercero, con esta victoria sigue distanciando
a su inmediato perseguidor en la clasificación
provisional a doce puntos.
En categoría Veteranos nuestro piloto Eduardo
Casino se clasificó en séptima posición,
aguantando la octava posición en la General con

Vin-1478 Chalet indp. en
costa sur, todo en una
planta, 2 hab, cocina,
salón, 1 baño, aire friocalor, sitio para coche,
trastero, terraza, jardín,
amueblado y equipado,
Precio: 98.000€

este buen resultado.
En categoría Féminas nuestra Humi Palau , lograría
finalizar segunda tras una dura pugna toda la
prueba con la vencedora Laia Mante, con este
resultado Humi se encuentra en cuarta posición de
la General provisional.
Ahora el Campeonato se toma un descanso hasta
el próximo 2 de Octubre donde la localidad
castellonense de L'Alcora será el escenario de la
quinta prueba.

Vin-1310
Piso, 3 hab,
1 baño, cocina, salón,
amueblado,
bien conservado, buena
zona, Precio: 32.000€

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Vin-1375 Piso totalmente reformado, 3 hab, 1 baño, cocina, salón,
lavadero,
amueblado,
equipado,
zona
tranquila, Precio:
42.900€

Vin-1435 Almacén de 120m, techos
altos, capacidad para grandes vehículos, calle
con poco transito, agua, luz,
patio, puerta
nueva, como
nuevo, Pecio:
75.000€

Vin-364 Casa
al lado del
puerto, 2 viviendas independientes,
6 hab, 2 baños, 2 cocinas, 2 salones, patios, bien conservada, amueblada, Precio: 80.000€

Vin-1373
Duplex
al lado del puerto como nuevo, 3
hab, 2 baños, cocina, salón, decoración rustica, amueblado, equipado,
Precio: 99.900€
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Rafa Marcos

Resultados
Burriana
Cullera
VINARÒS
Puzol
Onda
Segorbe
Alqueries
Museros
Vall d'Uixó

0
1
0
2
6
3
2
1
2

LA JORNADA
Jornada 34
San Pedro
Almassora
Club La Vall
Albuixech
Benicasím
Benicarló
Castellón "B"
Alcora
Alcalà

0
3
5
0
1
1
1
1
2

EL VINARÒS Y CULLERA CUENTAN CON 3 PUNTOS MENOS POR
SANCIÓN FEDERATIVA POR INCOMPARECENCIA A UN PARTIDO

Alumnes del Taller d’Ocupació “Vinaròs Dinàmic”
aprenen del director del Club de Bàsquet Vinaròs Servol
Durant la jornada, es va fer una classe teòrica i pràctica de bàsquet i estratègies
d’ entrenament a menors.
Els alumnes del Taller d'Ocupació “Vinaròs
Dinàmic”, en l’especialitat de "Dinamització
d'Activitats de Temps Lliure Educatiu, Infantil i
Juvenil", van estar recentment fent pràctiques
de bàsquet al Poliesportiu Municipal, dirigits per
Ray Santana, director i entrenador del Club de
Bàsquet Vinaròs Servol.
Santana els va fer primer una classe teòrica de
coneixements de bàsquet i els va indicar com
dirigir a nois i noies de diverses edats. Tot seguit
els va instruir en tècniques d'ensenyament
basades en el joc, especialment per als més
menuts.
Per finalitzar, els alumnes del Taller van passar
a la pista a practicar, que és la millor manera

d’aprendre. Segons els docents a càrrec de
l’especialitat, “aquesta va ser una jornada molt
interessant i agradable per a tots i des del taller
d'ocupació volem agrair a Ray Santana la seua
desinteressada col·laboració”.

Triatló mitja distància d’Oliva
El passat diumenge va tindre lloc a
la valenciana ciutat d'Oliva el seu ja
destacat Triatló de mitja distancia.
Per a la ocasió i en nom del club triatló
JijiJaja Vinaros, els nostres colors els van
defendre Julio Ferrer i Marc Garcia.
Julio, després d'haver passat fa unes
poques setmanes el Triatló de terres de
l'Ebre, també de mitja distància, pareix
que li va donar ales al nostre triatleta ja
que va creuar la línia d'arribada amb una
impressionant marca de 4h:57' arribant
en la carrera a peu a tocar ritmes de 3'40"
per quilòmetre.
Marc Garcia, tot i ser la primera competició
de mitja distància en la que competia en
aquest any 2016, va arribar a meta amb
5h:50', demostrant una vegada més la
qualitat i tenacitat d'aquest triatleta que
tanta experiència acumula en aquest
tipus de proves.
Desde el seu Club i equip, vos animem a
no deixar mai aquest camí i a seguir amb
la mateixa constància. ENHORABONA,
CAMPIONS!
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FUtbol. Categoría Regional Preferente

Se perdió ante 14

Vinaròs, C.F.

Andrus Albiol

Vinaròs; Pepe (Daniel 46’) Adell, Josep, Javi, Dolz,
Aleix (Marc 46’) Óscar (Jony 62’) Miguel Ángel,
Fernando, Fone y Cristian (Alias 60’)
Club La Vall; Perez (Oriol 74’) Huerta (Marqués 46’)
Pinazo, Calvo, Bomba, Xepi, Gozalbo, Rafa, Andrei
(Campos 56’) Collado (Pasies 75’) y Moya.
Arbitró, Álvaro Tortajada Buj. Sin tarjetas.
Goles; 0-1 m. 6 Calvo, 0-2 m. 21 Moya, 0-3 m. 30
Huerta, 0-4 m. 69 Campos y 0-5 m. 73 Pinazo.
En el campo de la ciutat esportiva y ante escaso
público, se disputó el último encuentro de liga del
campeonato.
Ambos conjuntos no se jugaban nada, de manera
que no había posibles tensiones de cara a los
puntos en litigio. Al pitido inicial, el equipo albiazul
intentó el dominio y ataque con sendas jugadas
sin frutos, pero a los dos minutos de juego los
rojillos sometieron la parcela ancha del terreno
de juego, así lanzaban a sus medios ofensivos
y delanteros hacia el marco rival, y a los cinco
minutos el meta local había intervenido felizmente
en dos ocasiones. Instantes después, una falta
lanzada desde casi el córner (perdimos por 4 a 13)
la cabeceó por bajo y libre de marca, sin oposición
y con los pies en el suelo, desde el borde del área

Club La Vall

pequeña al primer palo suariete, inaugurando el
marcador. Acto seguido replicaron los vinarocenses
por medio de Fone, que en un contraataque
disparó en carrera desde el borde del área grande,
respondiendo el cancerbero con una soberbia
estirada casi por la escuadra, desviando el balón
con la mano hacia el lateral, entonces Cristian que
venía en carrera siguiendo la jugada junto a su par
defensor, se anticipó en velocidad y cuando cogió
el esférico para chutar a puerta o hacer el pase
de la muerte a un compañero, el linier levantó el
banderín, para invalidar el colegiado la jugada. De
risa, ya que si no había orsai cuando chutó Fone, no
lo puede haber después. Pero bueno, como toda
la temporada, a nosotros nos han pitado lo que
han querido y no pasa nada. Aún los langostineros
tuvieron dos ocasiones mas para nivelar el choque,
pero no acertaron la diana. Y vino una jugada en
pared de los foráneos, que se plantaron frente a
nuestro guardavallas y lo batieron por bajo ante su
desesperada salida. Luego nos remataron de fuerte
chut que rechazó el palo. Y antes del descanso nos
robaron el cuero al borde del área y de un gran
disparo a ras de césped nos perforaron de nuevo
la red.
Tras la reanudación, en un avance de Fernando
traspasando el círculo central y cayendo hacia

la banda izquierda, le hace un matemático pase
en oblicuo por bajo al hueco a Fone, que estaba
emparejado con el central marcador, y éste por
piernas se anticipa para recibir la pelota dentro del
área, y tras un rápido control coloca el balón fuera
del alcance del portero que le salió y logra el tanto.
¡De Champions! Y de nuevo el otro juez de línea
señala fuera de juego (a nosotros nos señalaron
3 y a ellos 3) incomprensible, el linier no mira el
momento que sale el balón del pasador, al parecer
aprecia cuando lo va a recibir y el tonto señala el
orsai. Luego, por lo visto nos volvió a bajar la moral
y los forasteros dispusieron de muchas ocasiones,
pero el meta suplente Daniel que entró al inicio
del segundo tiempo, realizó buenas actuaciones,
pero no pudo detener dos envenenados balones
que se colaron al fondo de las mallas. Y se llegó a la
conclusión del match sin incidencia.

BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

¡2+2!: Merecidas medallas del Club Bamesad en natación adaptada
En el Open de la Comunidad
Valenciana de Natación Adaptada,
celebrado en la Piscina Municipal
Olímpica
Gaetà
Huguet,
de
Castellón, nuestro Club Bamesad,
tuvo una destacada actuación,
logrando cuatro medallas: dos de oro
y dos de plata. Jonathan Guardino
logró la plata en 50m. Libres, la
misma hazaña alcanzo Miguel Ángel
Arango en 50m. Crol. Lluna García
se colgó dos oros: Espalda y Crol,
ambas en 50m. también.
Es un orgullo pertenecer a este Club,
no solo por la Natación Adaptada,
sino por todo el trabajo que realiza
en los múltiples deportes en los que
participan sus deportistas.
Felicitar a Tino, por su gran
trabajo como entrenador de estos

nadadores, a la responsable del Club,
Esther Santos, por su labor callada,
silenciosa, pero responsable, en
todas sus decisiones y al Presidente
de la Asociación Ramón Meseguer
por coordinar, de manera impecable,
la labor que se realiza tanto en la
Asociación como en el Club. Chapó.
Hay que remarcar que este Open
de la Comunidad Valenciana,
ha sido, sin duda, uno de los
más importantes celebrado en
Castellón, pues acogía a nadadores
paralímpicos que aún no habían
realizado mínima para poder ir a
las Olimpiadas de Río e intentar
alcanzarla. También compitieron
junto a los nadadores adaptados,
y por primera vez, once nadadores
del Equipo de Tecnificación de la

COOPERATIVA AGRÍCOLA
“EL SALVADOR”, COOP. V.
Pol. Industrial Mediterráneo, Pda. Capsades 12500
Vinares tel-964 45 12 57
CONVOCATORIA
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Consejo Rector de esta Entidad, y de acuerdo con lo
legalmente establecido, se convoca a todos los Socios
de esta COOPERATIVA AGRÍCOLA “EL SALVADOR” para
celebrar la Asamblea General Ordinaria el próximo
viernes 3 de Junio del 2016, en esta localidad, en el Salón
de Actos de la Cabca Rural Vinarbs, sito en la Plaza
a
Cardenal Tarancón 2 planta, a las 20 horas en primera

Federación Valenciana de Natación.
Es muy bonito que los nadadores
de tecnificación no discapacitados
vengan a competir al Open de
Natación Adaptada.
Por todo lo dicho, felicitar de nuevo
a los nadadores del Club Bamesad,
no solo por los triunfos y medallas
conquistadas, también por su amor
al Club y por su entrega y sacrificio

convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, a fin de
tratar los siguientes puntos del siguiente:

al mismo. Sois un ejemplo vivo para
cualquier deportista y también un
ejemplo de fidelidad al Club que se
entrega a vosotros sin descanso.
También felicitar a todos los
nadadores adaptados que, desde
Cataluña, Andalucía, Extremadura,
Madrid, Comunidad Valenciana y
otras, han participado en este gran
Open de nuestra Comunidad.

Vinarós a 28 de ABRIL de 2016

ORDEN DEL DÍA
1°.- Examen o censura del Informe de Gestión.
2°.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al pasado ejercicio económico, cuya
memoria contiene la distribución de excedentes y la
liquidación del presupuesto y el plan de Inversiones de la
RFPC.
3°.- Elección para la renovación estatutaria del
Consejo Rector. 4°.-Sugerencias y preguntas al
Consejo rector.
5°.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de
socios al efecto.

EL PRESIDENTE
Fdo. Sebastián Polo Forner
NOTA INFORMATIVA: En relación a la documentación referida en los
distintos puntos del Orden del Día de la presente convocatoria, el informe
de gestión y de las Cuentas Anuales, se encuentran a disposición de los
socios en las oficinas de domicilio social del la Cooperativa, en el horario
de nueve hasta trece horas hasta la fecha de la Asamblea. Previa petición
por escrito del socio, le será remitida a su domicilio. Vinarós a 28 de
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C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Pròximament:

w.w.w.jjcinema.es

w.w.w.jjcinema.es

''JULIETA''

''X – MEN''
APOCALIPSIS

DIVENDRES: Día:27
DISSABTE: Día:28
DIUMENGE: Día:29
DILLUNS:
Día:30
DIMARTS:
Día:31

21:45:h
17:30:h
21:30:h
21:15:h

PREU:
Día,l’espectador dilluns

22:15:h
16:45:h
18:15:h

5€
4€

Calificación:

,

6€

7€

DIVENDRES: Día:27
DISSABTE:
Día:28
DIUMENGE: Día:29
DILLUNS:
Día:30
DIMARTS:
Día:31
DIMECRES:
Día:1

5€

no s'apliquen els díes festius

+ de 17 años

20:00:h
21:00:h
19:00:h
20:00:h
21:45:h
21:20:h

Día,l’espectador dilluns

4€,no

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)

s'apliquen els díes festius

Calificación: + de 12 años
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activitats culturals
Fins 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
Dissabte 28 de maig AUDITORI MUNICIPAL
19 h TEATRE amateur amb l'obra "La novia cadáver" a càrrec del grup de teatre del
Casal Jove Teatrèmol. Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Diumenge 29 de maig
AUDITORI MUNICIPAL 19 h TEATRE amateur amb l'obra "La novia cadáver" a càrrec del
grup de teatre del Casal Jove Teatrèmol. Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu
5€
De l'1 al 26 de juny AUDITORI MUNICIPAL De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores,
EXPOSICIÓ NO DONA IGUAL Organitza: Centre del Menor Sant Sebastià de Vinaròs
Divendres 3 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur amb l'obra "Sueño
de una noche de verano" a càrrec del grup de teatre Les mil i una. Venda anticipada
d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Dissabte 4 de juny AUDITORI MUNICIPAL 11 h Xarrada "Com conviure en un TDAH i no
morir en el intent" a càrrec de José Ramón Gamo Organitza: Associació TDAH Vinaròs
Dissabte 4 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur amb l'obra "Sueño
de una noche de verano" a càrrec del grup de teatre Les mil i una. Venda anticipada
d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Diumenge 5 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h TEATRE amateur amb l'obra "Sueño
de una noche de verano" a càrrec del grup de teatre Les mil i una. Venda anticipada
d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Divendres 10 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur amb l'obra
"Fàstic de vida" a càrrec del grup de teatre Els figurants. Venda anticipada d'entrades a
l'Auditori. Preu 5 €
Dissabte 11 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur amb l'obra "Fàstic
de vida" a càrrec del grup de teatre Els figurants. Venda anticipada d'entrades a
l'Auditori. Preu 5 €
Diumenge 12 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h TEATRE amateur amb l'obra "Fàstic
de vida" a càrrec del grup de teatre Els figurants. Venda anticipada d'entrades a
l'Auditori. Preu 5 €
Divendres 17 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h. TEATRE INFANTIL amb l'obra El sueño
de Alice. 22.30 h. CONCERT de cant a carrec de Guirigall escola d'arts escèniques.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosne
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Tauler Municipal
PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO
ESCOLAR PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
La Concejalía de Educación pone en marcha el PROGRAMA
de APOYO y REFUERZO ESCOLAR PARA PRIMARIA Y
SECUNDARIA.
QUE ES: El programa de apoyo y refuerzo es un recurso
educativo que se pone a disposición de las familias para
ayudar a los niños/as con dificultades de aprendizaje en las
áreas instrumentales de lengua y matemáticas o ciencias.
COMO FUNCIONARA: El programa se compone de clases
académicas en grupos reducidos de alumnos, 3 horas
semanales, con el objetivo de mejorar los resultados
académicos de los menores con vista al próximo curso escolar
para los alumnos de primaria y con vista a los exámenes
ordinarios de junio o extraordinarios de julio en secundaria.
CUANDO SE REALIZARA:
- PRIMARIA: Del 4 de julio al 26 de agosto
- SECUNDARIA: Del 9 de junio al 8 de julio
DONDE SE REALIZARA: En el antiguo Colegio San Sebastián
DESTINATARIOS/AS DEL PROGRAMA: El programa está
dirigido a alumnos PRIMARIA y de SECUNDARIA con
dificultades de aprendizaje.
PRECIO: 10 €
PERIODO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: Los alumnos/
as interesados tendrán que presentar la solicitud en la
Concejalía de Educación en las siguientes fechas:
- PRIMARIA: Del 13 al 27 de junio
- SECUNDARIA: Del 30 de mayo al 7 de junio.
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR:
1.
- DNI de los padres y del menor.
2.
- Boletín de notas de la segunda evaluación.
(Para el caso de haber más solicitudes que plazas se ofertan,
se priorizará a aquellos alumnos cuyas familias tengan menos
recursos económicos
Para el caso de no haber suficientes solicitudes la Concejalía
de Educación se reserva el derecho de anular la realización
de este programa)

Regidoria d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Es convoca als propietaris del sector PAI Salines el
2 de juny a les 20 hores al saló d’actes de la Casa
de la Cultura

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
28

28 maig de 2016

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder
accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el dia 3 de juny de 2016
Requisits:
- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA
PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT 2016
OBJECTE.
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives convoca el Programa Bo Respir per
a l’any 2016. Es tracta de la convocatòria d’ajudes destinades a finançar distintes
modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera
edat en l’any 2016 quan per necessitats que afecten les persones majors o als seus
cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat
que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit
familiar.
Quan una persona major depenent acredite esta necessitat i no dispose de mitjans
econòmics suficients, la Generalitat li proporcionarà una ajuda per al pagament de
la seua estada. L’import de l’esmentada ajuda estarà determinat en un o més bons, la
quantia dels quals consistirà en la diferència entre el que pot pagar a càrrec dels seus
ingressos i l’import de la seua estada en el centre que trie per a la seva atenció segons
la classe i modalitat.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, comptat a partir de l'endemà
de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm- 7780, de 12.05.2016
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
Regidoria de Política Social, igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-Pb
Horari: 9:00 a 14:00
Tel. 964 45 00 75

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
EJERCICIO 2016

1.- Ayudas para el desarrollo personal dirigidas
a facilitar la autonomía personal a personas con
problemas motores o sensoriales, propiciando
el mantenimiento en el propio entorno familiar
y social, incrementando su autonomía y
favoreciendo sus relaciones y la integración en
la sociedad.
Serán objeto de subvención los siguientes
tipos de acciones para facilitar la autonomía
personal:
- Adquisición de ayudas técnicas y productos
de apoyo.
- Ayudas destinadas a la eliminación de barreras
arquitectónicas en el interior de la vivienda y la
adaptación funcional del hogar
- Ayudas para la adaptación de vehículos.
- Ayudas de transporte para la asistencia a
tratamientos y centros asistenciales.
Requisitos:
1.- Tener reconocida la condición legal de
persona con discapacidad.
2.- Tener la residencia legal en un municipio de
la Comunidad Valenciana.
3.- Ser menor de 65 años.
4.- Tener una renta individual o per cápita
familiar inferior al triple del IPREM para el
ejercicio anterior al de la convocatoria.
5.- Que existan deficiencias de carácter motor
o sensorial en el solicitante que supongan la
pérdida de autonomía, le impidan o dificulten
su movilidad o comunicación a través de
medios normales.

6.- En caso de ayudas de transporte: tener
reconocida la movilidad reducida y no tener
reconocido el subsidio de movilidad por gastos
de transporte.
2.- Ayudas para la atención institucionalizada
en centros residenciales. Se trata de ayudas
para atender las necesidades de atención
integral de las personas con discapacidad o
enfermedad mental crónica que no tengan
suficientes recursos económicos y requieran
atención asistencial y cuidados especiales que
no se puedan prestar en el medio familiar. La
atención residencial podrá desarrollarse en
residencias y en viviendas tuteladas.
Requisitos: 1.- Ser mayor de 16 años y menor
de 65. 2.- Tener acreditada la necesidad de
cuidados especiales por tener una discapacidad
que dificulte la inclusión social, no tener
domicilio o tener una situación familiar grave
que impida la adecuada atención del individuo
que, por sus especiales características
personales, no pueda desarrollarse en el medio
familiarPlazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el DOCV nº
7778, de 10 de mayo de 2016
Información y tramitación: Concejalía de
Política Social, Igualdad y Discapacidad
Plaza San Antonio, 19- PB Horario: de 9’00h a
14’00h Tel: 964 45 00 75
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ANUNCIO DE COBRANZA
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

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)

domiciliado 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.

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
Publicació de vacants existents en els centres
Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu
indicat com a primera opció
Publicació de les llistes provisionals d'admesos
Presentació de les reclamacions davant la direcció dels centres públics o
privtas concertats
Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les
sol·licituds que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions
efectuades
Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos
Reclamacions contra les llistes definitives a presentar davant la comissió
d'escolarització si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic
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

Fins al 4 de maig
El 9 de maig
Del 9 al 19 de maig
El 2 de juny
Fins al 6 de juny
El 9 de juny, fins les
15 h del 10 de juny
El 14 de juny
Fins al 15 de juny

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. Podeu emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opteu per emplenar-la
telemàticament (www.www.ceice.gva.es) haureu d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció.
Per als que l'ompliu 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'acreditarà 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. En el cas de presentar un contracte de lloguer, haurà d'acreditar 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
CEIP MANUEL FOGUET
CEIP SANT SEBASTIÀ
CEIP ASSUMPCIÓ
CEIP JAUME I
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA
CEIP MISERICÒRDIA

DIA
2 de
2 de
3 de
4 de
4 de
5 de

maig
maig
maig
maig
maig
maig

HORA
19 hores
19 hores
19 hores
19 hores
18 hores
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

Repartiment de tiquets per a la
recollida dels lots destinats a
majors de 70 anys
Es realitzarà entre el 7 i el 13 de juny al
Saló del Centre Municipal de la Tercera
Edat
La regidoria de Política Social, Igualtat i
Discapacitat informa que està per iniciar-se el
repartiment dels tiquets per a la recollida dels lots
destinats als majors de 70 anys que l'Ajuntament
lliura durant les festes de Sant Joan i Sant Pere
2016.
Aquest repartiment es durà a terme en el
següent horari: de dimarts 7 a dimarts 13 de juny
de 2016, de 10:00 a 13:00 hores, al Saló del Centre
Municipal de la Tercera Edat ubicat al carrer Pilar.
Els requisits que es demanen són: estar
empadronat al municipi de Vinaròs, tenir
complerts els 70 anys o complir-los al llarg
de l'any i presentar un Document Nacional
d'Identitat ( DNI ) vàlid.

Participa!
Fes la teva pregunta
al Ple Ordinari
d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es
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28 maig de 2016

ESQUELES

Rastrillo
solidario, el
4 de junio
Os emplazamos a visitarnos
en el próximo rastrillo, el
sábado 4 de Junio en la Plaza
parroquial. La recaudación
íntegra irá para los refugiados.
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PUBLICITAT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. Sant Francesc, 6
28
ROCA
Maig
29

Maig

GUIMERÀ

30

Maig

ADELL

31

Maig

SANZ

1

Juny

VALLS

zona turística nord, 11

2

Juny

MATEU

c. Sant Francesc, 103

3

Juny

TORREGROSA

pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

av. Llibertat, 9

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

HORARI DE MISSES
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

 VINARÒS - BARCELONA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30

BARCELONA - VINARÒS

De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

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

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs

Síguenos en:

TEL. 964 45 11 50
Urgencias 24 horas 659 211 372
www.veterinariosanfranciscovinaros.com

