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Un mercat ple
per celebrar el seu
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El recinte s’omple de
gent per disfrutar del
mercat de tapes quan es
complien cinc anys de la
seua remodelació

La font de la plaça Jovellar torna a funcionar
Amb nova il·luminació i nous efectes d'aigua

es presenta amb novetats

El festival es celebra els dies 8, 9 i 10 de juliol

Triatló de Vinaròs

Obres i Serveis segella l’arqueta de la plaça Sant Valent
S’evitaran males olors i la proliferació d’insectes

Alicia Giménez Barlett, mantenidora de les festes
Toni Guillot serà el presentador

Amics de Vinaròs presenta un llibre sobre la història de ‘La Alianza’
L’autor, Pepe Palacio, repassa els cent anys de la Societat Musical
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Alicia Giménez Barlett i Toni Guillot, mantenidora i
presentador de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016
L’acte de proclamació es durà a terme a
l’Envelat el proper divendres 17 de juny
Redacció

L'acte de proclamació de les festes d'enguany
comptarà amb una mantenidora de primer nivell:
l'escriptora manxega resident a Vinaròs i premi
Planeta 2015, Alicia Giménez Barlett.
"Tot i que ja va ser mantenidora l’any 2004, les
circumstàncies climatològiques van deslluir la seua
participació. Estem desitjosos, per tant, de que
repetisca el proper divendres 17 de juny a l'Envelat
amb millors condicions", ha explicat el regidor
de Cultura i Festes, Marc Albella, qui ha valorat la
implicació de Barlett en la cultura i la preservació de
les tradicions locals.
Juntament amb ella, a més de les autoritats municipals,
estarà com a presentador de l'esdeveniment l'actor
vinarossenc Toni Guillot, que ja ha dirigit altres actes
importants a Vinaròs com ara la gala de les Reines del

Carnaval i qui també presentarà el sopar de gala.
Albella ha confirmat que, en esta ocasió, la imposició
de les bandes a les reines es realitzarà en un escenari
ambientat amb decoració molt marinera i ha convidat
a tots a assistir a este acte que serà el punt de partida
de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016.

La font de la Plaça Jovellar torna a funcionar
La principal novetat és la nova il·luminació amb canvis de
color i nous efectes d’aigua
Redacció

IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Després d’uns quants mesos
inoperativa, la font de la plaça
Jovellar ja torna a funcionar,
gràcies
a
una
sèrie
de
reparacions i millores, entre les
quals destaca, com a novetat,
una nova il·luminació amb
canvis de color i nous efectes
d'aigua.
Concretament,
en
aquesta
actuació, que ha tingut una
durada d'unes tres setmanes,
s'ha canviat la bomba d'impulsió
de la font, els sortidors, el

cablejat i mecanismes elèctrics
d'il·luminació, així com més de
30 focus de llum.
El regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, ha indicat
que "per poder dur a terme
aquesta obra es van valorar
fins a 6 pressupostos diferents.
Finalment els tècnics van triar
el més econòmic, que va ser
presentat a més per una empresa
local especialitzada". En total,
afegeix, el cost de la inversió ha
estat d'uns 12.000 euros.
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ACTUALITAT

La regidoria d’Obres i Serveis segella l'arqueta de la plaça Sant Valent
per posar solució als problemes del mal olor i la proliferació d’insectes
Redacció

La regidoria d’Obres i Serveis del’ Ajuntament
de Vinaròs ha decidit posar fi a les queixes dels
veïns de la plaça Sant Valent a causa de les males
olors i la proliferació d'insectes que provenien
de l’acumulació d’aigua a una arqueta.
La solució, segons ha explicat el regidor d'Obres
i Serveis, Guillem Alsina –que costarà menys
de 1.000 euros- està ja sent realitzada pels
operaris de la brigada municipal i consistix
en el segellat temporal de l'arqueta que es va
instal·lar en el seu moment per poder connectar
els futurs col·lectors de pluvials dels carrers Sant
Cristóbal i Sant Pascual. “Esta mínima inversió
garantirà posar fi al problema de males olors
i la proliferació del mosquit tigre a causa de

l'acumulació d'aigua que es produïa”, va explicar
Alsina, per a qui “resulta incomprensible que
esta actuació no s'hagués realitzat abans quan
ha estat anys creant malestar als veïns que viuen
a la plaça i amb una inversió mínima s'hagués
pogut posar fi al problema”.
Este espai serà emplenat amb grava i
posteriorment cobert amb una fina capa de
formigó en la superfície, que podrà ser retirada
fàcilment el dia que es puga dur a terme l'obra.
A més, també s'arreglaran els embornals de la
plaça per garantir que hi haja un bon drenatge.
Cal recordar que esta infraestructura va ser
realitzada fa anys en previsió de poder connectar
els futurs col·lectors d'aigües pluvials als carrers

Sant Cristóbal i Sant Pascual. Estos col·lectors
encara no estan realitzats ni està previst que es
facen a curt termini i per això s'ha optat per este
segellat temporal.

La regidoria de Joventut proposa activitats d'estiu per a joves majors de 12 anys
Redacció

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de
Vinaròs ha preparat, per a este mes de juliol,
diferents activitats per als joves majors de 12 anys,
donant, d’esta manera, una continuïtat a l'Escola
d'Estiu L’Illa que arriba –precisament- fins a esta
franja d'edat.
Estes activitats són de temàtiques tan diverses
com per exemple: paddle surf, bike trial, cuina,
observatori d'aus, taller de còmic i noves
tecnologies , batucada, escultures d’arena o
doblatge, i estan especialment pensades per a
aquells joves nascuts entre els anys 2000 i 2003.

La proposta tindrà lloc del 4 al 29 de juliol de 9.30
a 13.30 hores, i els interessats poden apuntar-se al
Casal Jove al preu de 15 euros a la setmana o 50
euros tot el mes d'activitats.
L'edil de Joventut, Marc Albella, acompanyat de
la tècnic de l'àrea, Amparo Chaler, van assenyalar
que era necessari cobrir esta manca d'activitats
estiuenques per a estes franges d'edats i que
l'objectiu és fomentar l'oci sa entre els joves
vinarossencs i que se sociabilitzen realitzant
activitats que poden despertar-los aficions,
curiositats o ser-los molt útils en un futur.

Les inscripcions són al Casal Jove els dies 9,10 i 11
de juny i hi haurà un total de 25 places setmanals.

BAR

BAHÍA

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

L’Ajuntament de Vinaròs treballa per millorar la inclusió i cohesió social
seguint els lineaments autonòmics
Recentment el regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies va assistir a una reunió
a Castelló per tal de conèixer els detalls de la nova estratègia que s’està elaborant.
Redacció

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de
la Generalitat Valenciana ha començat el procés
d'elaboració del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió
Social, una eina d'ordenació i direcció estratègica
de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social
vinculades al territori. El municipalisme és un actor
clau per a l'elaboració i execució del mateix, ja que
també s'està treballant en un Pla Marc Municipal
d'Inclusió i Cohesió Social.
Dins d'aquest context, recentment es va dur a
terme al Saló d'Actes del Centre de Turisme de
Castelló una trobada amb totes les regidores i
regidors amb competències en matèria d'inclusió
i serveis socials de la província, cita en què va
estar present el regidor de Govern Obert i Noves
Tecnologies de Vinaròs, Hugo Romero, al costat del
Coordinador de Serveis Socials local.
Durant aquesta reunió, convocada pel secretari
autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de
la Igualtat, Alberto Ibáñez, es va donar a conèixer
l'estratègia plantejada, així com els grans objectius
i continguts del Pla, la metodologia de treball i el
calendari previst. També es va informar dels grups
de participació i de les dinàmiques de treball amb

els municipis.
La documentació que es va facilitar és la següent:
¬ El diagnòstic sobre la situació d'empobriment a
la Comunitat Valenciana.
¬ Els eixos d'actuació més importants del Pla
Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.
¬ Una proposta de guió del Pla d'Inclusió Municipal.
"Un 32% de la població de la Comunitat Valenciana
es troba actualment en situació de pobresa,
una dada que no podem obviar i que ha d'estar
present permanentment en la gestió dels nostres
ajuntaments, amb la inclusió de clàusules socials
en les ordenances municipals, el foment de
l'economia social i els contractes que recolzin
els col·lectius de la població més desfavorits", ha
explicat el regidor Hugo Romero.
En aquest sentit, ha agregat, "la futura llei de
serveis socials, anunciada per a després de l'estiu,
introduirà un nou model de serveis socials que
diferenciarà entre atenció primària i especialitzada,
atendrà realitats actuals i unificarà totes les
prestacions econòmiques en una, simplificant
la gestió i reduint la burocràcia en agilitzar els

tràmits".
D'altra banda, pel que fa a l'ocupació i la formació,
Vinaròs està apostant per la recerca de fons
europeus per al foment de l'ocupabilitat dels
exclosos mitjançant el projecte Erasmus +, ja
en marxa, i per compatibilitzar els programes
informàtics utilitzats per diferents departaments
i serveis de les àrees municipals enfocades en lo
social.
"En aquesta nova etapa dins de la política de
serveis socials és vol fer especial èmfasi en les
accions preventives amb nens i inclusives amb
la gent gran, així com en els conceptes d'equitat
territorial i d'accés universal als serveis socials com
a garants dels nostres drets ", ha conclòs Romero.

El mercat municipal celebra el cinquè aniversari de la seua remodelació

Redacció

El mercat municipal de
Vinaròs ha celebrat el seu
cinquè aniversari de la seua
remodelació. L'esdeveniment,
en el qual es va brindar i
va estigué amenitzat amb
música, es va fer coincidir
amb la iniciativa 'mercat
de tapes', amb la qual cosa
s’omplí el recinte de gent
per a degustar-les al preu de
només 1,5 euros. Cal destacar
que des de fa uns mesos,
al Mercat Municipal s'han
impulsat noves activitats
gastronòmiques i culturals
en les seues instal·lacions,
a més d'una campanya
mensual de descomptes per
als seus clients en productes
4

seleccionats.
Situat a la Plaça Sant Agustí, el
remodelat mercat municipal
es va inaugurar amb una
jornada de portes obertes el
9 de juny de 2011. La inversió
en la seua adequació va
ser de 2,4 milions d'euros
després de la seva inclusió
en el Plan E.
Les obres van consistir en
una remodelació integral de
l'edifici històric i de la seua
façana a més de la construcció
de l'edifici interior i la
realització d'una placeta. Un
dels treballs en els quals es va
posar especial èmfasi va ser
en l'aïllament per garantir el
confort interior.
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ACTUALITAT

El sorteig “Bon Profit!”, organitzat en el marc de
les IX Jornades de la Cuina de la Fideuada, ja té guanyadors
Els premiats podran gaudir d’un sopar o menjar en cada un dels 11 restaurants locals
que participen en este esdeveniment gastronòmic.
Redacción

Este 1 de juny, al Saló de Plens municipal, van
ser escollits a l'atzar els 11 guanyadors del
sorteig "Si compres aquí... Bon Profit!", realitzat
en el marc de les IX Jornades de la Cuina de la
Fideuada.
El regidor de Foment de l’Activitat Econòmica,
Turisme, Comerç i Consum, Domènec Fontanet,
ha explicat que "en ell han pogut participar totes
les persones que van realitzar les seves compres
en els establiments adherits a la campanya, entre
el 29 d'abril i el 28 de maig", destacant l’elevada
participació que ha tingut aquesta iniciativa.
Després d'obrir les urnes, una mà innocent va
escollir públicament els afortunats guanyadors
d'onze sopars/dinars per a dues persones
a cada un dels 11 restaurants que oferixen

menús especials durant aquestes jornades, les quals
continuaran fins al 12 de juny.
Els noms dels premiats, així com el restaurant que els
ha tocat i l'establiment on han realitzat les compres
són els següents:
1Jorge Vinaja Bernal. Restaurant Bergantín.
Estació de Servei Verdera S.L.
2Mercedes Lemus Cáceres. Restaurant
C'Antonio. Peluquería Raquel.
3Soledad Castell Sales. Restaurant El
Langostino de Oro. Congelados y Salazones Tica, al
Mercat Municipal.
4Héctor Garde García. Restaurant L'Olivera.
Benetton.
5Marina Centelles Morralla. Restaurant La
Isla. Bar Lo Típic, al Mercat Municipal.
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Immaculada Zamora Ibáñez. Hostal
Teruel. Carnicería Artemio, al Mercat Municipal.
7Manolo Badenes Prades. Restaurant Vinya
d'Alòs, Tere Fruites i Verdures, al Mercat Municipal.
8Andrei Apostol. Restaurant Miramar.
Estació de Servei Verdera S.L.
9Àngel Mones Valanzuela. Restaurant
l'Ermita. Fruites i Verdures al Mercat Municipal.
10 - Anna Suroukova. Restaurant Rafel Lo Cristalero.
Benetton.
10Àngel Mones Muñiz. Restaurant Nou
Parada. Congelados y Salazones Tica.
Per fer efectiu el premi les persones esmentades hauran
de recollir el val gastronòmic a l'Agència per al Foment
de la Innovació Comercial (AFIC), de l'Ajuntament de
Vinaròs, situada al Carrer Sant Ramon s / n.

Tercera assemblea veïnal

La tercera assemblea veïnal de l’any va tindre lloc el passat 7 de juny i va servir
per que els diferents regidors puguen conèixer les problemàtiques que els van
traslladar els ciutadans de la zona dels carrers Castelló, Juan Ricart Miralles, Pau
Béjar i Febrer de la Torre. Entre elles, la neteja, problemes de salubritat pel solar
de davant del col·legi Manuel Foguet, millores en asfaltat i pavimentació, falta de
senyalització, etc. També es va demanar un local cultural per als jubilats del barri.
L’assemblea va tindre lloc a l’aparcament de davant del CEIP Manuel Foguet i van
asistir els regidors Hugo Romero, Maria Cano, Jordi Moliner, Jan Valls i l’alcalde
Enric Pla.

NOVA OBERTURA
dia 15 de JUNY

C/ Sant Francesc, n. 72 - 2on B. Vinaròs

CENTRE RECONEIXEMENT MÈDIC CONDUCTORS I ARMES · DOLORS AGRAMUNT

SUPER
PROMO
DE LLANÇAMENT

DE DESCOMPTE
ELS NOSTRES SERVEIS

TLF: 616 479 339
5

11 juny de 2016

ACTUALITAT

Nou establiments de Vinaròs participen en la
cinquena edició del Dia Mundial de la Tapa
Entre el 3 i el 16 de juny es podran degustar diverses opcions de tapes i votar la millor
per entrar en un sorteig de 9 degustacions per a dues persones
Redacció

Els bars i restaurants de la capital del Baix Maestrat
participen aquest any a la cinquena edició del Dia
Mundial de la Tapa que se celebra el 16 de juny,
una iniciativa impulsada per Saborea España i
Turespaña que és recolzada per la regidoria de
Turisme de Vinaròs, com a municipi integrat al club
de producte Saborea España.
D'aquesta manera, entre el 3 i el 16 de juny tots els
establiments que formen part de l'esdeveniment
oferiran als seus clients diferents opcions de tapes,
les quals es vendran acompanyades per una
beguda a un preu de 3 euros. Posteriorment, els
comensals podran votar per decidir quina ha estat
la millor.
El que es requereix, per a això, és haver visitat, com
a mínim, cinc dels nou establiments participants
i dipositar el vot en una urna habilitada a la
TouristInfo o als mateixos locals.
"Entre tots els votants se sortejaran 9 degustacions

de tapes per a dues persones i una motxilla
oficial de Turisme Vinaròs amb diversos detalls de
marxandatge", ha explicat el regidor de Turisme i
Comerç Domènec Fontanet.
El regidor ha afegit que aquesta és una iniciativa
que es durà a terme en moltes altres poblacions
i ambaixades espanyoles, amb l'objectiu
d'homenatjar aquest costum gastronòmic tan
arrelat al país.
Els establiments de la localitat que participen
en aquesta ocasió són: Bugatti Tasca, La Cuina
de l'Adela, Far West, Madràgora Cafè, Cerveseria
Morrisson, Nòmada Gastrobar, L'Olivera, Rafel Lo
Cristalero i l'Hostal Teruel.
Per a més informació i obtenir el fullet amb les
tapes que ofereix cada un d’ells podeu dirigir-vos
a la TouristInfo de Vinaròs, situada al Passeig de
Colom s / n, o consultar el web de turisme www.
turisme.vinaros.es

TAPA
+
BEGUDA
3€

16 DE JUNY

VINARÒS
DEL 3 AL 16 DE JUNY DE 2016
BUGATTI TASCA · LA CUINA DE L’ADELA
FAR WEST LA MERA · MANDRÀGORA
CERVESERIA MORRISON · NÒMADA GASTROBAR
L’OLIVERA · RAFEL LO CRISTALERO
HOSTAL TERUEL

Més info: Tourist Info Vinaròs, establiments participants i
www.turisme.vinaros.es

· 964 401 912

Vinaròs presenta una tercera edición del Electrosplash repleta de novedades
Redacción

El paseo marítimo de Vinaròs acogió ayer la
presentación de la tercera edición del festival
Electrosplash, que se celebrará los próximos días
8,9 y 10 de julio en la playa de Fora Forat. Artistas
de gran nivel nacional e internacional, como
Dorian, WAS o Polock acudirán a este evento.
El festival se presenta este año con novedades
importantes, como destacó su director Vicente
Salvador, que señaló que se trata de “una edición
clave para la consolidación del evento”.
Una de ellas es el cambio de horario de los tres días
de celebración. Así, el viernes 8 de julio el horario
será de 18 a las 4 horas, el sábado 9 de julio de
15.30 a 4 horas, y el domingo 10 de julio, de 13h a
2 de la madrugada.
Otra novedad es la apuesta este año por un
incremento de las actuaciones de música
en directo. En este sentido, en el escenario
denominado “Indietrónica”, habrá un buen número
de espectáculos. Otra de las novedades de este
año es que se ofrecen paquetes de abono con
alojamiento –hoteles y apartamentos- y traslados
al festival, con resultados muy satisfactorios de
venta a menos de un mes del inicio. Además, el
Electrosplash, también este año se convertirá

en una experiencia “más allá de la música”, como
reza su slogan, ya que se han potenciado las
actividades paralelas para los splashers como
paddle surf, beach vóley, masajes, yoga por la
mañana, un mercadillo relacionado con el arte
urbano, taller de graffitis, barbería, batucada tecno,
arcade, pinball, e incluso una piscina en el área vip.
Además, se realizará una ruta gastronómica por los
restaurantes de Vinaròs.
También se ha intentado minimizar el ruido que
pueda producir el evento a los vecinos, y uno de los
escenarios se va a reorientar y el sonido apuntará
hacia el mar.
Salvador indicó que las cifras de venta y de
promoción exterior son muy motivadoras. “Es el
primer año en que nos promocionamos de manera
seria a nivel internacional. Estamos sembrando,
es un trabajo a largo plazo, pero ya tenemos los
primeros frutos, puesto que ha habido venta de
tickets en países extranjeros como Finlandia o
Holanda”, explicó.
En la presentación, Salvador estuvo acompañado
de los concejales de Juventud y Fiestas, Marc
Albella y el edil de Turismo, Domènec Fontanet. El
concejal de Turismo hizo hincapié en “los esfuerzos

29è tall de carretera per l’AP-7 gratuïta
De nou hem sortit a la carretera però, aquesta
vegada a l’altra banda del Sènia, a Catalunya. Han
hagut d’estar els companys de les Terres de l’Ebre
els qui han hagut de convocar aquest tall deixant
palès que som un moviment veïnal transversal, una
vegada més hem trencat les fronteres que ni les
volem ni les compartim. Si no ens deixen tallar en
el País Valencià, doncs en anem a terres veïnes. El
Subdelegat del Govern de Castelló (PP) vol amagar
la nostra manifestació, no vol que ho fem aquí. A
nosaltres ens ho va justificar per ser període estival.
Pot ser que algun altre li diga qualsevol altra cosa,
6

realizados por la empresa organizadora para
compatibilizar el ocio y el descanso de los vecinos
en un evento que es un atractivo turístico más de
nuestra población por el que apuesta nuestra área
porque atrae visitantes y da a conocer el nombre
de Vinaròs a nivel nacional e internacional”. Por su
parte, Albella destacó que se trata de un festival
con un cartel muy cuidado y un tipo de público
muy concreto y no masivo como otros festivales,
y subrayó el trabajo realizado por la empresa
organizadora a nivel promocional, así como que
se haya optado por vender los abonos a un precio
más reducido para los vinarocenses y el esfuerzo
realizado para minimizar el ruido que pueda
ocasionar en esta edición. “Se apuesta para que
Vinaròs se sienta parte del festival y que el festival
se sienta parte de Vinaròs”, concluyó.

AAVV Migjorn

fins i tot que els que tallem som pocs, que tenim
poca força, poca importància i que costem molts
diners per haver-nos d’aguantar. Qui se pensen
que són aquests quatre que mouen tant de soroll?.
Nosaltres pensem que el que li costem són vots,
són pressions d’AVERTIS, són pressions per fer-nos
callar.
Estem contents, la constància ha fet efecte: El
primer. El primer que s’ha decidit a fer-nos fora, a
voler callar-nos però, no sap que ho te magre, que
la nostra veu no la callarà així de fàcil. El remor poc
a poc es va fent més gran, la gent ja parla de les

avantatges que tindria una AP-7 lliure de peatge
per aquestes terres. Després d’Ajuntaments, el
teixit empresarial també es va manifestant i se
suma a la tesi. La gent del poble cada vegada que
hi ha un accident se’n recorda de nosaltres...
Portem 29 talls i sabem que en seran més, prou
més. Repetim: volem l’AP-7 GRATUÏTA, JA!.
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Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura llegan a Vinaròs con el nuevo 4G
Redacción

Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y
Orange, comenzarán a ofrecer en Vinaròs próximamente
servicios sobre la red 4G en la banda 800MHz, lo que permitirá
a los vinarocenses disfrutar de conexiones móviles de alta
velocidad sobre tecnología LTE (4G) con una mejor cobertura
en el interior de los edificios y mayor extensión geográfica.
Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la
Televisión Digital Terrestre (TDT), los operadores han puesto en
marcha Llega800, entidad encargada de solucionar cualquier
afectación en la recepción de la señal de televisión.
Con la llegada del nuevo 4G a Vinaròs continua el proceso de
implantación que se está realizando de forma paulatina por
toda la geografía nacional desde el pasado mes de julio y que
culminará en marzo de 2018, fecha prevista para el despliegue
total de la tecnología. Para comprobar las localidades donde
ya están activos estos servicios se puede consultar el siguiente
enlace: https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/
Principales ventajas: más y mejor cobertura
Con la red 4G se ha abierto la puerta a innovadores servicios
y aplicaciones, además de proporcionar significativas mejoras
tanto en la velocidad de descarga, como de envío de datos
-fotos, música o contenidos audiovisuales de alta definición- o
permitir sacar el máximo partido a aplicaciones online, como los
videojuegos.
Además, la mayor cobertura que alcanza el 4G en la banda de
800MHz mejorará el servicio en el interior de edificios y será la

banda que permita extender geográficamente el servicio de
forma eficiente.
Para garantizar la compatibilidad
Llega800 es la entidad gestora encargada de ofrecer los
servicios que garantizarán la compatibilidad entre la puesta en
marcha de la emisión del 4G en la banda 800 MHz y la recepción
del servicio de TDT.
Para garantizar esta compatibilidad, Llega800 presta a los
ciudadanos una serie de servicios gratuitos que incluyen, por
un lado, una actuación previa, gracias a la cual los ciudadanos
que residan en zonas de mayor afectación recibirán una
comunicación en su domicilio que les informará de que a
partir de ese momento podrán solicitar de forma gratuita
la adaptación de la antena de su edificio para evitar posibles
incidencias.
Y, por otro, un procedimiento correctivo,
tras el encendido de las estaciones, por
el que llega800 se encargará de atender
a los usuarios afectados gestionando
y resolviendo posibles afectaciones
también sin coste alguno.
Para gestionar estos servicios, se ha
puesto a disposición de los ciudadanos
un teléfono de atención gratuito (900
833 999) y una página web www.
llega800.es.

El Ayuntamiento cambia las condiciones para la
concesión del bar restaurante de la ermita
Redacción

Este próximo mes de julio finaliza la
concesión de la gestión del bar restaurante
de la ermita, y el equipo de gobierno ha
realizado un nuevo pliego de condiciones
para volver a sacarlo a concurso. La
adjudicación será para los próximos tres
años con opción a otro de prórroga. El edil
de Medioambiente, Jordi Moliner, explicó
que el equipo de gobierno “había detectado
algunas cosas que no nos gustaban del
anterior contrato”.
Entre ellas, señaló que era el ayuntamiento el
que se hacía cargo del importe de la luz, con
una media de gasto de 1.035 euros mensuales,

“algo a lo que los técnicos nos dijeron que
había que poner remedio”. Con el nuevo
contrato, según Moliner, el Ayuntamiento
“pasará de pagar a ingresar”, ya que
especifica que será el adjudicatario el que se
haga cargo de la factura de electricidad y no
el consistorio y, por el contrario, se rebaja el
precio mensual de adjudicación que pasa de
los 500 a los 300 euros mensuales. También
habrá un mayor control de la programación
cultural y turística que allí se realiza, según
señaló Moliner, mientras que ahora la terraza
podrá ocupar 40 metros cuadrados, espacio
suficiente para unas 10 mesas.
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El PP advierte que las nuevas condiciones para la concesión del bar de la
ermita harán “inviable” su gestión y considera que podría llegar a perderse el servicio
Redacción

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha
señalado que las nuevas condiciones del contrato
de concesión del bar restaurante de la ermita, que
volverá a salir a licitación próximamente, podrían
suponer que este concurso quedara desierto
al considerar que será “inviable” su gestión al
incrementarse de forma considerable los costes
fijos para el adjudicatario.
El nuevo contrato establece unas condiciones
que, según los populares “buscan desactivar
las actividades lúdicas del bar restaurante de la
ermita como servicio complementario”. “Sólo así
se entiende que fijen unas condiciones que hacen
inviable económicamente que nadie pueda llevar
el Bar Restaurante teniendo que asumir unos
costes fijos de aproximadamente 1.300 euros
mensuales, a los que hay que sumar el coste de la
contratación y mantenimiento de un sistema de
alarma con video análisis para la ermita, los costes
del seguro, los de formalización del contrato y los

gastos propios del ejercicio de la actividad, a la vez
que se reduce la terraza únicamente a 10 mesas”,
subrayó Amat.
Para Amat, el equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Vinaròs “está generando un problema donde no
lo había, porque resultará muy difícil asumir estos
costes” y aseguró que el equipo de gobierno “podría
cargarse un servicio que complementa la ermita
como atractivo turístico y lúdico”, recordando que
las iniciativas realizadas por el actual ermitaño han
gozado de éxito y popularidad. “Ningún municipio
del entorno disfruta en su ermitorio de una oferta
lúdica como la que ofrece Vinaròs”, indicó Amat.
Amat lamentó que Moliner hubiera cuestionado el
servicio que se ha estado prestando en la ermita
en unas declaraciones que calificó de “injustas y
desafortunadas”. “Es grave que ponga en duda la
forma con que se ha llevado este servicio, porque
en Vinaròs nadie lo cuestiona”, señaló. Y auguró
que pueden pasar dos cosas: “o que la adjudicación

quede desierta o que concurra gente que después
no podrá cumplir las condiciones que marca el
contrato”.
El portavoz popular acusó al equipo de gobierno
de no tener “ni idea” de los costes que soportan
los empresarios para poder llevar adelante sus
negocios y pidió “que dejen de ver al autónomo
como al enemigo”. “Detrás de sus decisiones hay
personas que sufren la frivolidad con las que las
toman”, concluyó.

El PSPV anuncia la visita de Ximo Puig el sábado en el Círculo Mercantil y Cultural
Redacción

El PSPV de Vinaròs ha anunciado que el secretario
general socialista y presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, acudirá este próximo sábado a Vinaròs
en un acto abierto en el Círculo Mercantil y Cultural.
El secretario local socialista, Jordi Romeu, explicó
que será un encuentro comarcal Ports Maestrat
que servirá para hacer balance de este primer año
de gobierno al frente de la Generalitat en materia
de sanidad, educación y dependencia.
Romeu también señaló que los socialistas realizarán
una campaña electoral modesta en cuanto al gasto,
que el reparto del programa se realizará “puerta a
puerta” y que no van a celebrarse grandes mítines.
En este sentido, los socialistas realizarán otros dos

actos abiertos, uno a cargo de Susana Ros, sobre
el corredor mediterráneo, y otro a cargo de Miquel
Soler sobre educación.
Por otro lado, Guillem Alsina señaló que tanto a
Artemi Rallo como candidato al congreso como
Lluis Grau, al Senado, se les transmitió la necesidad
de incidir en Madrid en temas de interés como
la N-232, la A-68, la peligrosidad de la N-238,
la inestabilidad de la oficina de renovación del
DNI, la regeneración de la costa y los espigones
o el prometido plan de reindustrialización que
prometió Puig en campaña electoral.
Por último, informó de los encuentros mantenidos
con otros alcaldes socialistas de poblaciones de la

provincia para planificar la estrategia de cara a la
campaña electoral.

Acord Ciutadà demana que la Finca Carrer Major passe a
formar part del Banc de Terres Municipals

Lluís Batalla proposa també que a la Fira Agrícola s'habilite un espai on els
interessats puguin ser informats i inscriguen les seves finques per a l'intercanvi
Redacción

Acord Ciutadà
ha demanat a l'Ajuntament
de Vinaròs que pose, com a entitat pública
exemplificant, a disposició de nous agricultors
terrenys municipals abandonats per fer realitat el
banc de terres i que que els 13.000 m2 de la Finca
Carrer Major que queden a la part de baix del nou
traçat de la N-340 passen també a formar-ne part.
“Altres ciutats ho han fet, entre elles Benicarló,
Borriana, Faura,... perquè creuen en el projecte de
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Bancs de Terres. Vinaròs ho ha de fer”, assenyala el
seu portaveu, Lluis Batalla.
Acord Ciutadà també ha demanat que a la Fira
Agrícola s'habilite un espai on els possibles
interessats puguin ser informats i puguen
plantejar-se inscriure les seves finques. “Es tractaria
de crear a la Fira Agricola un Forum d'intercanvi
d'interessos agraris”, assenyala Batalla.
Acord Ciutadà ja va presentar al darrer trimestre de

2015 la proposta de creació d'un Banc de Terres de
Vinaròs, amb tot un seguit de peticions i accions
a desenvolupar. La proposta, segons Batalla, “va
tenir sorprenentment una resposta tèbia per part
del govern municipal ja que el Banc de Terres que
van crear el tripartit es limita a ser un registre de
finques on l'Ajuntament només fa d'intermediari i
no pren cap paper actiu ni dinamitzador”.
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fotonotícies
L'apicultor Pepito López Masip va estar

a P-5 del CEIP Assumpció per explicar
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com fan la mel les abelles

Felicitats a Marisa i Javi, de lluna de mel per París

Els escolars aprenen a conduir al parc de trànsit Santo Espíritu de Gilet (foto del CEIP Assumpció)

Agraïment a la regidora del
PVI, Maria Dolores Miralles
Les associacions Per més Vida i Rescata-2
agraeixen profundament l’ajut obtingut pel
PVI a través de la seua regidora Maria Dolores
Miralles Mir, que ha destinat part de la seua
assignació econòmica mensual a estes
associacions, per tal que siguen destinades
a programes d’acció social portades a terme
per estes entitats, on destaquen entre
altres, la distribució d’aliments entre els més
necessitats, l’ajut a la vivenda tutelada per
dones, etc.

de dan
Les Camaraes a la II trobada

ses tradicionals infantils de Ben

icarló. Foto Juanvi Gellida

L'alegria allarga la vidaper Julián Zaragozá
Per sant Bernabé planta el carbasser (11 juny)
Gloriós sant Onofre deu-me un casador amb un bon cofre (12 juny)
Dels vents de juny, o de sant Antoni, ni un(13 juny)
Per sant Antoni de juny, de camp d'ordi no se`n veu un
Sant Antoni té virtut, fa trovar el que es perdut, posa pau als
matrimonis alabat sia sant Antoni
Per sant Antoni la perdiu vol matrimoni
El qui es burla el dimoni li furga
Fer com fan no és pecat
Quan la boira pastura aigua segura
Cel estrellat temps variat
Qui te bo vola i qui no rodola
Si son pare es lleu i sa mare es freixura, aquí tenim la criatura
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Al juny el fred s`esmuny
Diu el blat: amb un gra o dos pel juny sóc per vos
Diu el blat: amb poc gra o amb molt gra, pel juny m'has de segar
D'empelt de juny fruita com un puny
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SOCIETAT

El Grupo de jota del Centro aragonés de Vinaròs, en Benabarre

Redacció

El pasado fin de semana, el Grupo de jota
del Centro aragonés de Vinaròs, estuvo en la
localidad de Benabarre provincia de Huesca.
Como cada año se realizó, el encuentro de casas
y centros aragoneses del exterior de Aragón.
Disfrutamos del encuentro, del entorno y de la

bonita localidad.
Desde La junta del grupo de jota, agradecemos
el esfuerzo y participación de los componentes
del grupo por asistir y a los familiares y
componentes de la entidad por el apoyo
ofrecido.

Próxima parada! Fiestas de San Juan y San
Pedro de Vinaròs.
Viernes 24 de junio a las 23.00 h. Ronda
por las calles del centro del pueblo.
Sábado 25 de junio a las 19.00 h. Festival de jota
en el escenario del Ágora del paseo marítimo.
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Viatge de final de curs de l'Associació d'Alumnes del Consell Municipal d'FPA. Enguany, la ruta ens ha portat a Osca, Jaca, S. Juan de la Peña, Loarre, Alquézar...
Tres dies per a conéixer món i paratges ben interessants

La Cooperativa Agrícola El Salvador celebró su asamblea general correspondiente al ejercicio 2015

Patricia Gomis,
campeona
autonómica de
patinaje artístico en
categoría junior

El passat cap de setmana, Alba Isabel
Gasulla (la Reina Infantil de Festes 2016)
va participar en el XIV Copa d'Andorra de
Taekwondo quedant primera en la seua
categoria. Despres de dos combats obtingué
la medalla d'or. Molt bé, estem molt contents
per este resultat i per ser una campiona.
Enhorabona " Terremoto" .

RESUM CLIMATOLÒGIC MAIG 2016 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
Mínima
Màxima
Día + calorós
Día + fred

17,7
10,2
27,3
21,6
13,5

-10
19
29
10

Hora
-5:00
14:30

Dia més plujòs
Màx. Intensitat
Total Mes

Pluja
l/m2

Dia

Hora

12,7
40,9
24,9

9
9
--

-21:15
--

Km/h
Mitjana
Màxima

3,8
41,8

Vent
Dia
Hora
-2

-3:30

Direcc.
dominant
SE
O

Maig d'este any ha estat 1,6 ºC més fresc que en 2015.
La pluja acumulada de l'any en curs, supera en un 2,73 %, a l'acumulada en el mateix període del passat any, i això que este mes ha plogut un 40,96 % menys
que la mitjana dels mesos de maig.
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Acte graduació infantil Misericòrdia

Acte de graduació de la Divina Providencia

Esta semana se ha realizado en Carrefour Vinaròs la entrega de premios y reconocimientos a todos los alumnos del Colegio de Educación Especial Baix Maestrat
que participaron en el XI Concurso de Dibujo "Crecer en la diversidad", impulsado por COCEMFE Maestrat. Por parte del Ayuntamiento ha estado presente
el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Jordi Moliner. Felicidades a los ganadores: Rubén Esteller, Roberto Hemmert y Jonathan Guiudici, y a todos los
alumnos que han participado
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

LA VIDA BREVE

Cuando lo vio panza arriba, abandonó la cola de la entidad bancaria, se
acercó al rincón del fondo y con la punta del zapato lo ayudó a darse la
vuelta. El insecto partió veloz pero, fatalmente, en la dirección equivocada.
Cabizbajo, el cliente regresó a su puesto en la fila. Una vez allí intentó rehuir
la mirada del que le precedía en el turno, aquel que lo observaba atónito tras
haber consumado lo que, con tanto esmero, él procuró evitar.
El microrrelato toma el título de la ópera homónima de Manuel de Falla.
Foto www.completegameministries.org
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Lliurament de premis de francés a l’IES Leopoldo Querol
El passat 9 de maig al saló d’actes de l‘IES Leopoldo Querol,
es va dur a terme l’acte de lliurament de premis als alumnes
de francés guanyadors en la V Edició del Concurs de Nadal
organitzat per l’Associació de Professors de Francés de Castelló.
Dels més de 150 treballs rebuts de diversos centres de les
províncies de Castelló i València, els nostres alumnes van
aconseguir quatre merescuts premis:
Lucía Verge Lemus, primer premi en la categoria "Postal de
Nadal" de 1r d'ESO.
Mohamed Zouwabi el Youssfi, primer premi en la categoria
"Carta al Pare Noel" de 4t d'ESO.
Elena Eroles Tena, primer premi en la categoria "Conte de
Nadal" de 1r de Batx.
Carla Herraiz Esteller, segon premi en la categoria "Conte de
Nadal" de 1r de Batx.
Els alumnes guanyadors van estar acompanyats per les
seues professores, els seus companys i el director del centre.
Moltíssimes felicitats als quatre.

II Concurs de Fotografia Associació d'alumnes del Consell Municipal de FPA

- 1r premi: Fotografia: "Una altra vegada
DILLUNS?" de Pepi Queralt Aparicio.

El passat 26 de maig es va
reunir el jurat del II Concurs
de Fotografia organitzat per
l'Associació d'Alumnes, que
tenia per tema "el dia a dia". Al
concurs van optar 57 imatges.
Després d'obrir els sobres
i assignar les oportunes
puntuacions, el resultat va ser:
- 1r premi: Fotografia: "Una
altra vegada DILLUNS?" de Pepi
14

- 2n premi: Fotografia "El paseo cotidiano"
d'Estefania Pujol Pérez

Queralt Aparicio.
- 2n premi: Fotografia "El paseo
cotidiano" d'Estefania Pujol
Pérez
- 3r premi: Fotografia "Caixes
buides, peix a la mar" de Sara
Roure Queralt
- i els dos accèssits per a les
fotografies "Show de Truman",
de Jose Conceptes i "¿El placer
del descanso o el descanso del

placer? PLAISIR" de Lourdes
Casanova Martín.
Enhorabona a tots ells i moltes
gràcies a tots els participants.
Podreu
veure
totes
les
fotografies a la Mostra de
Treballs, del 18 al 22 de juny a
la nostra escola. Els premis es
lliuraran en el moment de la
inauguració, el dissabte 18 a les
10h. "

- 3r premi: Fotografia "Caixes
buides, peix a la mar" de Sara
Roure Queralt

i els dos accèssits per a les fotografies "Show de Truman" de Jose
Conceptes i "¿El placer del descanso o el descanso del placer?
PLAISIR" de Lourdes Casanova Martín.
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Amics de Vinaròs presenta el llibre de Pepe Palacio sobre
els cent anys de la Sociedad Musical La Alianza
Redacció

El saló d’actes Provi García de la
biblioteca municipal va acollir la
presentació del llibre de Pepe Palacio
Bover La Sociedad Musical La Alianza,
Crónica de cien años (1907-2007). En
l’acte de presentació van intervindre
Julio Vidal, José Luis Pascual, Víctor
Arenós, José Ramon Renovell i el
mateix autor, Pepe Palacio. El llibre està
editat per l’Associació Cultural Amics
de Vinaròs, sent el número 47 de la
Biblioteca Mare Nostrum.
El president de l’associació, José Luis
Pascual, va explicar que es tracta del
llibre que va quedar finalista en el
premi Borràs Jarque 2015 i que quan
parlem de La Alianza “estem parlant
d’un símbol del nostre poble, que és
avui dia una icona de Vinaròs”; mentre
de l’autor va destacar que “es tracta
d’un gran cronista que ha contribuït de
manera destacada a fer poble”.
El llibre de Palacio cobreix un buit
que Vinaròs tenia al voltant de la
Sociedad Musical La Alianza i, en certa

manera, continua el treball realitzat
per Sebastián Albiol sobre els orígens
de la banda en el seu llibre La Banda
La Alianza y la música en Vinaròs editat
també per l'associació cultural “Amics
de Vinaròs”, l’any 2006.
Palacio facilita els seus antecedents
històrics efectuant una crónica en

quatre parts per dotar-la de més
funcionalitat. La primera part es
divideix en quatre capítols, el primer
a mode d’introducció, donant
continuïtat a la publicació de Sebastián
Albiol. Un segon capítol explica tot el
període en el que Tomás Mancisidor
va estar al front de la banda, que va
quedar en situació de precarietat, per
donar pas al tercer i quart capítols, que
detallen el període d’inestabilitat que
va passar la banda entre els anys 1957
i 1970.
La segona part de l’obra consta d’altres

cinc capítols, quatre d’ells dedicats
als anys 1972 i 1982, un període que
es caracteritza per una crisi en la
direcció de la banda, per on van passar
Simón Arasa, José Maria Arasa, Rafael
Giner, José Lucas Sanahuja, Tomás
Mancisidor i José A. Valls.
A partir de 1982, l’arribada de José
Ramón Renovell va comportar
l’actual període de més de 30
anys d’estabilitat gràcies a canvis
profunds en l'estructura, organització,
ensenyament i participació de la
Sociedad Musical La Alianza.

ESPECIAL
NOCHE DE
SAN JUAN

Entrantes
Brochetas de gambas
del Mediterráneo
Huevos rotos con foía y queso
gratinado al horno
A elegir
Lenguado con guarnicion
ó
Solomillo de cerdo
con guarnición
Postre
Panacota de café de la Tapería
ó tarta de wiski

La companyia ‘’Les mil i una’ va omplir el passat cap de setmana l’auditori
municipal en la representació de El sueño de una noche de verano, de Willian
Shakespeare, amb versió del director Josi Ganzenmüller.
Fotos de Mariano Castejón

Bodega Rioja,
viña del Oja, café y cava

¡ Felices
Fiestas !

23 €

Avd. Barcelona, 12 (antigua Casa Encarna) VINARÒS
RESERVAS. Tel. 964 45 02 09 - Movil 692 87 69 69
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OPINIÓ
Si no és ara, quan?
Si no som nosaltres, qui?
Per Hugo Romero i Jan Valls
Al País Valencià les eleccions del dia
26 no només són importants perquè
decidiran qui serà el futur president
del govern espanyol, sinó perquè
aquests comicis han despertat molt
d’interès, ja que poden acabar de
redibuixar un mapa electoral que va començar a
canviar el 24 de maig després de mantenir-se 20
anys inalterable.
Hi ha una diferència clara en la manera d’afrontar
la campanya entre els partits polítics que ara
estan a l’oposició -Partit Popular- i els que
donen suport a l’actual govern de la Generalitat
Valenciana -PSPV, Compromís i Podem-. El primer
està fent una campanya mirant d'aguantar el
colp a Madrid i centrats a aconseguir tants vots
com sigui possible per mantenir les «quotes»
de poder als empresaris, mentre que els partits
que recolzen el govern valencià estan més
interessats en consolidar el canvi de cicle polític
que es va produir en les eleccions autonòmiques
i municipals del 24 de maig amb la victòria dels
partits d’esquerres, com és l'exemple de Vinaròs.
Passem de parlar de govern a la valenciana, a un
govern a la vinarossenca!
Si bé el PSPV i Podem també treballen a benefici
dels presidenciables Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias, tots dos partits s’hi juguen molt a escala
autonòmica. Els socialistes, malgrat tenir la
presidència de la Generalitat, arrossega el llast de
la marca PSOE i el descrèdit del bipartidisme, uns
elements que segons els sondejos posen en perill
seguir sent la segona força més votada.
I és que l’objectiu principal de Compromís-Podem
no és tant ser la primera força de l’esquerra -un
objectiu que tenen a l’abast a la demarcació de
Castelló-, sinó aconseguir els vots i els diputats
necessaris per formar grup parlamentari propi al
Congrés.
Són moltes les insatisfaccions acumulades en
els darrers anys al PV: des del infrafinançament
crònic que patim els Ajuntaments, fins a unes
pràctiques de governs valencians insuportables
per corruptes i malbaratadores, que afecten tant
a la Sanitat de l'Hospital de Vinaròs, com al dèficit
d'infraestructures d'escoles públiques del nostre
poble.
Tot conseqüència del fracàs d’un model econòmic
basat en l’especulació i els negocis fàcils, fins a les
grans obres de dubtosa utilitat.
La resposta a aquestes insatisfaccions ha anat
construint una alternativa (amb trets comuns
amb altres expressions de descontent, com el
15-M, les marees o la lluita contra la pobresa),
visualitzada clarament en l’èxit electoral de en
les darreres eleccions municipals, amb Tots i Totes
Som Vinaròs, i prolongada a les eleccions generals
de 22 de desembre amb la coalició “És el Moment”.
Tota aquesta convulsió social, política i electoral,
més enllà de mobilitzacions conjunturals, permet
suggerir que alguna cosa està canviant aquí, al
nostre poble,especialment des de fa uns mesos.

El President Ximo Puig, este
sábado de nuevo en Vinaròs

Por Jordi Romeu

La campaña en Vinaròs
contará con la presencia del
President de la Generalitat
Valenciana i Secretario
General del PSPV-PSOE,
Ximo Puig, en un acto abierto que se
celebrará en el CMC Casino de Vinaròs este
sábado 11 de junio a las 20 horas.
El PSPV-Vinaròs ha iniciado esta campaña
realizando un puerta a puerta en toda la
ciudad en la que participan los concejales
del grupo municipal, cargos orgánicos,
militantes y simpatizantes de la agrupación
local. El objetivo de esta iniciativa es salir
a la calle para explicar a la ciudadanía la
propuesta socialista de cara a las elecciones
del 26-J con un mensaje muy claro: la
propuesta socialista es el mejor proyecto, el
más sensato y razonable, por a un Gobierno
de España, presidido por Pedro Sánchez.
Con la puesta en marcha del puerta a puerta,
los socialistas vinarocenses se proponen
llegar a todos los rincones de nuestro
municipio y trasladar su compromiso de
atender las necesidades de esta ciudad:
N-340, AP-7, N-232 / A -68, la peligrosidad
de la N-238, el desbarajuste del DNI, nuestro
futuro industrial, la degradación de nuestra
costa ... Temas que dependen de Madrid que
los socialistas de Vinaròs no nos cansaremos
nunca de reclamar sea el gobierno que
sea, y de los que hemos conseguido el
compromiso de nuestros candidatos, Artemi
Rallo y Pep Lluís Grau.
En estos días hemos tenido la oportunidad
de intercambiar opiniones con los
ciudadanos y explicarles personalmente
las iniciativas que pondrá en marcha Pedro
Sánchez cuando llegue a la Moncloa el
próximo 26 de junio, porque si algo tiene
muy clara la agrupación socialista de
Vinaròs, es que el programa de gobierno
de los socialistas enfocado en las personas,
representa un proyecto seguro, de cambio
profundo y realizable, así como factible, que
viene a acreditar y asegurar la experiencia
que el PSOE tiene para cambiar de fondo
nuestro país.
La campaña en Vinaròs se puede decir que
arrancará con la presencia del President de
la
Generalitat Valenciana i Secretario
General del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en
un acto abierto que se celebrará en el
CMC Casino de Vinaròs este sábado 11 de
junio a las 20 horas. Desde la agrupación
socialista de Vinaròs, emplazamos a todos
nuestros vecinos a asistir al encuentro con
el President, ya que será una oportunidad
perfecta para poder conocer de primera
mano al President de todos los valencianos,
Ximo Puig.

Subscriviu-vos a

El Diariet
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La nostra veu a Madrid
Per Toni Zaragozà
El dia 26 de juny, la
ciutadania, està un
altre cop cridada a
exercir el vot per a
elegir el Congrés dels Diputats i els membres del
Senat de l'Estat espanyol. Moltes vegades pensem
que això de Madrid és lluny i que el resultat dels
comicis ens afecta ben poc. El fet és que per això
simplement passem o continuem votant per
inèrcia els mateixos partits centralistes que des
de sempre han promogut unes determinades
polítiques. Tot això té com a conseqüència la
circumstància que som un dels territoris que
més aporta i menys rep del conjunt de l'Estat
espanyol i amb el dèficit amb altres territoris
d'infraestructures que patim.
Val a dir, així mateix, que moltes de
les
infraestructures
necessàries
per
al
desenvolupament social i econòmic de Vinaròs
depèn de les decisions polítiques que a la capital
de l'Estat es resolen. El corredor mediterrani n'és
un bon exemple; les comunicacions es vertebren
des de la centralisme que des del XVIII s'ha
desenvolupat per les elits econòmics i el nostre
territori s'ha vist menystingut i el seu creixement
econòmic s'ha restringit a causa de fer-nos fora
de les vies de comunicació principal. Vinaròs, des
de la seva posició estratègica, a mig camí de les
dos ciutats, València i Barcelona, i sent la sortida
més curta des de l'Aragó, ha estat històricament
denigrat i des de les institucions centralistes
s'han dut les infraestructures a altres llocs. El
desenvolupament del port, la N-232 i la N-340
així com l'accés a l'AP 7 han estat menyspreades.
És urgent que des dels grans centres de poder
s'escolte la veu i que les nostres infraestructures
s'equiparen a la resta de l'Estat.
És per això que la nostra veu s'ha d'escoltar on
es prenen les decisions. Madrid ha d'escoltar les
justes reivindicacions de Vinaròs d'una vegada
per totes i per a això hem de dur representants
que facen les propostes que mereixem. El
desballestament definitiu de Castor, la posada
en marxa d'un corredor econòmic i social que
no haja de passar per Madrid, polítiques que
posen en valor el nostre territori per a no veure
el drama del jovent que ha de buscar-se la vida
fora de casa, etc. Tot per fer, no podem continuar
fiant les decisions a partits que han demostrat
àmpliament les seves prioritats.
És per això que des de Compromís Vinaròs farem
campanya per Compromís, Podemos, Esquerra
Unida del País Valencià: A la Valenciana. Per a
què els nostres representants lluiten per aquesta
terra i per a què el desenvolupament social i
econòmic es dinamitze. Marta Sorlí encapçala la
llista al Congrès per Castelló i Jordi Navarrete la
del Senat. Amb ells, la veu de Vinaròs i comarca
serà escoltada allí on es prenen les decisions, allí
des d'on el PP i el PSOE ens han portar el Castor,
des d'on ens han menystingut i des d'on ens
han venut un fum que afortunadament i amb el
suport de tothom es va esvaint.

964 450 085
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OPINIÓ
Govern, oposició i festes
Per Anabel Matamoros
El Partit Popular de
Vinaròs va guanyar les
de Vinaròs
eleccions
municipals
www.ppvinaros.es
d’ara fa un any en
obtindre més vots i regidors que qualsevol
altra formació política. El pacte dels perdedors,
tots ells d’esquerres, va fer que Vinaròs tinga
avui un alcalde amb una falta clara de projecte
de futur.
Les dones i els homes del Partit Popular ens
prenem molt seriosament la tasca que ens toca
desenvolupar en aquesta legislatura i que no
és altra que fer una bona oposició. Allò que
no entén l’actual equip de govern, els de les
dedicacions i les 14 pagues, es que ells tenen
que governar i no fer oposició de l’oposició.
Ja fa un any i encara hi ha partits que no
saben quin es el seu lloc, que vivien molt bé
instal·lats de forma permanent en la crítica a
tot i la demagogia i que ara són incapaços de
gestionar el dia a dia de Vinaròs. Resulta còmic
vore com el tripartit de Tots i totes (Podemos),
PSOE i Compromís se fan els ofesos per les
opinions que fem des de l’oposició. Els regidors
populars vam jurar o prometre el nostre càrrec
pensant únicament amb els vinarossencs
i vinarossenques i el seu benestar. I això
l’esquerra no ho entén.
Els no tan nous governants, que ja fa un any
que estan i encara afirmen que estan en
pràctiques, tindrien que estar més per la feina
enlloc de mirar com poden continuar atacant
al Partit Popular. Entenem que no sàpiguen
governar però com a mínim podrien intentar
disimular-ho.
Des del Partit Popular de Vinaròs seguirem amb
la nostra tasca, dedicant treball, esforç i il·lusió
a una ciutat que ha vist truncada la dinàmica
positiva que tenia amb el govern anterior.
I com no tot han de ser males notícies volem
recordar que estem en el mes de juny, i que en
menys d’una setmana comença la Fira i Festes
de Sant Joan i Sant Pere. En nom del Partit
Popular de Vinaròs volem desitjar-vos a tots els
vinarossencs, i en especial a les Reines i Dames,
que les disfruteu i les feu vostres més que mai.
A les màximes protagonistes recordar-vos
que és una experiència única que portareu al
vostre cor tota la vida i sobretot agrair també a
les vostres famílies l’esforç que realitzen i que
sense ell no seria possible el vostre somni.
Fem entre tots un esforç per mantenir la
tradició i les arrels de Vinaròs, que a l’igual que
totes les entitats del nostre poble oferiran en
aquests dies una programació molt diversa i
per a tot el món. Bona Fira i Festes de Sant Joan
i Sant Pere 2016.

www.canal56.com

Estimades víctimes:
Per Lluís Batalla i Callau

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

FACEBOOK: anglicisme. Espai de
relacions on les persones gràcies
a virtualitats mostren qui són
realment. Vulg. Accepció per
identificar aquelles persones que
tenen la cara tan dura(Face) com
la tapa d’un llibre(Book).
JORDI MOLINER CALVENTÓS, regidor de Medi
Ambient(Facebook 7 de juny al voltant de les
13’45h): “ Ahir a la comissió d’urbanisme, presentar la
mocio per la qual tant les empreses que treballen per
al Ajt com el propi Ajt. no podem tirar Glifosat. El 4 de
Maig ens va aplegar la recomanació de la Conselleria
de Salud Publica i el dia 6 de juny ja la hem portat a
la comissió i el 16 al plenari. Cap grup municipal en
contra, pero no patiu el dia 16 txou.”(transcripció
literal)
Estimades possibles víctimes del Glifosat:
Com heu pogut observar, els responsables de la
nostra salut no estan molt perlalabor de cuidarnos. Com heu pogut llegir al Facebook dels que
fan la vista grossa davant de productes sospitosos
de ser cancerígens, diu que el dia 4 de maig li va
aplegar la recomanació de la Conselleria de Salut( a
la resta de regidors ens diu aquest dilluns 6 de juny
que va ser la setmana del plenari de maig.).
Molt ufanós del seu paper messiànic deixa passar
tres setmanes mentre s’arruixen els carrers amb el
glifosat. De fet, estimades possibles víctimes, si diu
alguna cosa és perquè nosaltres, Acord Ciutadà,
rebem fotografies i ho preguntem al plenari. Els dia
després ACORD CIUTADÀ demanem la prohibició
immediata per decret d’Alcaldia del glifosat.
No cansat de tanta saviesa pràctica, diu el regidor
de Medi Ambient que, al cap de 33 dies de ser avisat
de ser un producte nociu usat en serveis pagats per
l’Ajuntament, ho porta a Comissió. Se’l veu inclús
content, orgullós del joc perillós de la xuleria. Diu
que cap grup vota en contra. Profund Calventós.
Tan profund com una malaltia contagiada a una via
pública. Votem tots a favor de la prohibició de fet
portem ja dues setmanes des que vam demanar la
seva prohibició. A ningú amb dos dits de fron se li
acudeix perllongar-ho, rectifico , a quasi ningú
Ebri d’excuses diu que “el 16 de juny txou”.
La Qüestió, estimades possibles víctimes, és
determinar en aquestes hores greus, i amb el
gloriós antecedent d’entregar terres contaminades
als Horts Urbans, no la dimissió sinó el motiu pel
qual hauria de plegar: Insolvència? Incapacitat?
Vergonya Torera? Vergonya? Amor Propi? Es pot
dir Estupidesa? Pot ser es pot dir Incompetència,
que aglutina les altres? Posar en perill gravíssim
la nostra salut per una falta d’Omissió de les
recomanacions de la Conselleria de Salut? Vosaltres
mateix. Atentament, amb afecte a les possibles
víctimes innocents. Lluís Batalla.

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de maig
a l’ajuntament, a COCEMFE MAESTRAT per
comprar material adaptat.

02/06/2016

compra material adaptat

COCEMFE MAESTRAT
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OPINIÓ
EL CORREDOR MEDITERRANI O “EL GUADIANA” ELECTORAL.
Associació de veïns Migjorn

L’i n s t i t u t
www.avmigjorn.org d’economia
i
empresa Ignasi Villalonga ens invità a
un debat sobre infraestructures i finançament
territorial a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani vist des
de la comarca. Reunió on diferents intervinents
representants d’Ajuntaments, sindicats, empreses
i associacions vam exposar la nostra visió. No
cal ser molt experts en economia per saber el
diagnòstic, per saber la precarietat que patim
al Baix Maestrat. La manca d’infraestructures,
malgrat la bona situació geogràfica que tenim,
va ser palès i manifest. Per un altres costat, va ser
gratificant per nosaltres, escoltar de viva veu a
un representant d’una gran empresa comarcal de
distribució d’aliments allò que fa temps que venim
repetint: la importància que tindria una AP-7 lliure
de peatge, de com podria potenciar el negoci
agroalimentari amb més llocs de treball i una

repercussió econòmica positiva en tots els sentits.
Per cert, vàrem convidar a tothom a vindre al tall
de la tarde i ningú va acudir. (tampoc va ser cap
novetat)
Els comentaris i anàlisi de les comunicacions
van ser coincident, a més a més de l’anomenada
AP-7, la manca de trens de rodalies, la N-232, la
N-238, etc., ens porta a sentiment d’abandó
que tenen els habitants i en particular els de
l’interior de la comarca on el servei de bus és molt
reduït. L’atur, la manca d’emprenedors, la infrafinanciació per la discriminació d’una població
no gaire nombrosa al respecte del País Valencià
ens deixa marginats. I això es veu reflectit
clarament en sanitat i en educació, on venim
arrastrant deficiències històriques. La marxa de
joves estudiants a la universitat amb el minso
retorn, estudis pagats amb els nostres diners
que no reverteixen per a res i aquells que tornen

PRIMER ANY
Bueno pués si, ja s'ha complit el primer any del
govern municipal del tripartit a Vinaròs.
Com és sabut enguany hi han hagut per part de
la ciutadania, partits polítics amb representació
municipal i sense ella, associacions i altres, moltes
versions, opinions, manifestacions, critiques
i alabances sobre la manera de governar i de
fer política, i sobretot, sobre la presa d'algunes
mesures per part del tripartit equip de govern.
Este que escriu entén que un any és temps
suficient per a poder comprovar la manera de
governar , fer política i de gestió de l'equip de
govern.Per tal motiu entenc que després d'este
primer any i vist ho vist continue pensant que
el trage al Sr. Alcalde li continua estant gran. Al
contrari que a algun regidor amb responsabilitat
en l'equip de govern el trage no li cap. Li be estret,
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S. Fabregat

en son pocs els que poden desenvolupar els
seus estudis. Davant del panorama tant negatiu
aportarem solucions: cercar la solidaritat entre
persones, el exigir un correcte finançament i unes
inversions més justes, la possibilitat d’implantar
noves tecnologies, etc., i el Corredor Mediterrani.
No ens podem conformar sols en el negatiu. No
ens podem rendir però, cal mirar la realitat: fa tres
anys, el mateix institut va realitzar una assemblea
multitudinària en el castell de Peníscola amb
l’assistència de personalitats empresarials i
polítiques del País Valencià i de Catalunya (de
Vinaròs no va anar CAP polític municipal) on es
va fer una declaració en favor del corredor . El
Corredor Mediterrani és una infraestructura que
TOTS venim reclamant des de fa molts anys, que si
bé ara se’n recorden tot just en període electoral,
som els electors els que hem de tenir memòria
alhora de votar i vore com l’han vingut recolzant.

Manuel Villalta

i s' esta asfixiant.
Si és cert que s'han fet algunes cosetes, faltaria
més. Però la majoria d'elles de poca importància
i transcendència per a la ciutadania i el poble
de Vinaròs. I inclús en algunes ocasions i en
alguns temes s'ha donat la sensació que l'equip
de govern esta descontrolat, descoordinat, com
si cada un fos d'altra banda, pensant més en el
seu propi partit que en el problema a tractar.O el
problema a tractar es fa pensant en el partit.
Però bo, que cada un opine el que vullga i com
vullga, esta en tot el seu dret. I amb eixe mateix
dret este que escriu ha manifestat la seua opinió i
de moment em mantinc amb ella, ja que fa un any
vaig escoltar i vaig llegir als integrants de l'equip
de govern mencionar temes, millores i soluccións
de temes que si afecten i interessen de veritat a

la ciutadania i poble de Vinaròs, i després d'este
primer any pareix que han caigut en el pou de
l'oblit.
Com en el mateix pou han caigut temes com la
manera de governar i de fer política.I sobretot
de la participació ciutadana, la claredat i
transparència. Esta no és la manera que se'ns va
prometre i que la ciutadania esperava.
S'entén que un any per a alguns temes és poc de
temps. Però tinc clar que els tres anys que falten
de legislatura si és temps més que suficient per a
fer les coses d'una altra manera. Per a fer les cosa
que es van prometre i com es van prometre. És
temps suficient perquè la majoria de la ciutadania
recupere la il·lusió i continue confiant i recolzant
un Ajuntament progressista i de canvi. I açò s'ha
d'aconseguir des del.”PRIMER ANY.”
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PESCA
ESPORTS
Peix fantasma

Andrés Albiol

Cuatro tortugas atrapadas con red de trasmallo por el barco 'L'Avi Antonio' en una jornada los biólogos las
llevaron al centro de recuperación de animales en Valencia. Tras la pertinente cuarentena las devuelven al mar.

PRODUCTIVO MAR LANGOSTINERO

Semana con unas aguas pacíficas que han propiciado el faenar cómodo en las modalidades que
están operativas. Las capturas han sido buenas, en especial de nuestro emblemático crustáceo
rey a la xarxa, ya que la fase lunar era buena. Luego de peix blau también se atrapó a la llum. Y
todas las cotizaciones resultaron bastante estables para la mayoría de especies, ya que la principal
pesquera del bou esta de veda.

La pesca de arrastre los meses de junio y julio se encuentra de parada biológica subvencionada.
De manera que los armadores de los barcos aprovecharán éstos dos meses para efectuar las
pertinentes reparaciones y mantenimientos anuales. Y las tripulaciones pasan también a cobrar
del paro y aprovechan éste periodo para hacer vacaciones y asistir a cursos para las renovaciones
de los permisos de navegación, etc.
El cerco el lunes dos traíñas pillaron 150 cajas de boquerón (8 Kg/caja) y 100 de sardina. El
martes una llum arribó de faenar por aguas de Mallorca con 300 cajas de seitó y 50 de sardina. El
miércoles una barca desembarcó 350 cajas de ‘oro azul’ y 100 de sardina. Y el jueves no calaron. La
procedencia era; dos de Vinaròs.
Los trasmalleros la mayoría cala sus redes al llagostí, para extraer bastantes. Conjuntamente
llevan sepia, moll, caracol y polp roquer. Dos barquitas faenan al mabre, pagell, lluç, sorella, rallat
y corva. Un par opera a la palá, tigre, rom y escrita. Y otra vendió llagosta, llomàntol, gall, gallineta,
rap, dèntol, chopa y mamona.
El palangre de costa llevó llobarro, orà, sard, pagre y congre.

Ecos de Mar; Autosuficiencia de pescado en la UE?

Casi la mitad del consumo de pescados en la Europa de los 28 Estados, depende de capturas de
aguas no comunitarias. Así la fecha en el año en que los europeos necesitan pescado de fuera de
sus aguas territoriales sería a partir del 2 de julio. O sea, en 8 años el grado de autosuficiencia en la
Unión Europea ha bajado del 67% hasta el 50%. La media en Europa de consumo es casi de 24 Kg/
per cápita. Sin embargo, el consumo medio mundial está sólo sobre los 17 Kg./persona.
Los españoles alcanzamos el día de dependencia el 8 de mayo, y en 8 años el retroceso español
fue del 40% al 35%. El consumo anual español está sobre los 42 Kg./ per cápita.
Falta saber la cantidad de pescado que exporta España y se le tendría que sumar a las
consumiciones, así la dependencia vendría mas tarde.
Las capturas europeas de pescado desde hace 20 años van a la baja.
Bien es verdad que muchos países de la Comunidad Europea desde hace 50 años han ido
incrementado el consumo de pescado. España en dicho periodo lo hizo en el 79%.

O peix de quatre ulls.
Deu el seu primer nom a la forma fantasmagòrica i
el color blanquinós que té corporalment. I el segon
sobrenom ocular, és per tenir a cada costat dels dos
típics ulls que apunten cap amunt, un altre parell que
mira cap als costats.
Científicament li diuen Dolichopteryx binocularis.
Pertanyent a l’ordre dels Osmeriformes i la família
Opithoproctidae, posseeix un cos molt fràgil, llargfusiforme, amb cap cònic, musell allargat i boca sense
dents. Els peculiars ulls en forma de barril apunten
obliquament cap amunt, com un parell de binoculars,
que fa difícil el poder detectar la llum dirigida as costats
d’aquests ulls, però com al costat de cada ull tubular,
hi ha un segon ull complet amb retina i lent, no se li
escapa detall a la vista.
A la part ventral del cos té cinc punts negres que
funcionen com a òrgans bioluminescents per emetre
llum.
Les aletes pectorals són com filaments i d’una longitud
més de la meitat del cos, que estan inserides al lateral i
en posició baixa, amb 6 radis tous que es bifurquen en el
doble, tots units per una mena de finíssima membrana.
L’aleta dorsal i anal estan endarrerides, amb 8 radis que
es converteixen igual en 16. Les ventrals en forma de
ventall amb 6 radis que s’eixamplen amb el doble. I la
cabal amb 10 que es fan en 20.
Sense bufeta natatòria i quan és capturat accidentalment
els seus òrgans interns es deterioren i trenquen igual
que els seus flageles carns.
És de color blanc transparent.
La seva talla és sobre 10 cm.
Per a la reproducció en la fresa, els ous i esperma són
alliberats a l’aigua per fecundarse. Després eclosionen
i surten larves que s’alimenten del fitoplàncton. A
partir d’aleví menja preses com copèpodes, hidrozous,
etc., que detecta en produir espurnes amb els seus
fotóforos, i els percep amb la seua potent visió. Després
s’acosta sigilós i només ha de engollir-los, ja que les
víctimes estan desprevingudes en la total foscor. El seu
creixement és molt lent.
És pelàgic. Viu a partir dels 500 m. de profunditat fins a
aigües abissals. Prefereix mars temperats i subtropicals.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ARROSEGAMENT DEL MES DE MAIG DEL 2016 (I)
PEIXOS
Seitò (Aladroc, Boquerón)
Maira (Mare del lluç)
Escrites (Rajas, Rayas)
Milá (Mantes, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Veta (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Orada, Dorada)
Musoles (Cazón, Escualos)
Móllera (Fanéca, Capellán)
Gallineta (Polla, Cabracho)
Sorells (Jureles)
Esparrall (Raspallón)

1.168 Kg.
756
1.223
5
64
2.065
60
136
810
428
210
195
911
7
1.065
146
12.661
1.513

Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Aranya ( Vívora, Escorpión)
Pagell (Breca)
Peluda (Palaia, Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat(Rodaballo)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)

29
125
146
13
200
672
16.506
413
7.510
2.216
734
7
106
9.426
2.559
179
2
68
613

Bacaladilla (Perlita)
Llisas (Mújol)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Vidriá (Mojarra)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)

1.065
10.524
10
793
83
76
123
2
464
683
74
2
22
17
26
3
78.912
893

Escamarlà (Garagan, Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambas(Camarón,Quisquilla)

309
12
396
16
80
______
1.705

Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
356
Sepió punxa (Choquito)
401
Canana (Pota, Volador)
8.345
Sipia (Sepia, Choco))
23
Pop roquer (Pulpo roquero)
1.141
P. blanc (P. blanco)
1.151
Polpa (Pulpón)
20
Pop mesquer (P. almizclado)
8
Cargol punxent(Caracol,Cañailla) 246
Total……………….……..
11.690
Total extracció......................
92.314
19
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

V Triatló de Vinaròs
Diumenge dia 5 de Juny vam tindre el gran plaer
de, per quinta vegada consecutiva, organitzar la
V Triatló de Vinaròs. Amb més de 250 triatletes
que van prendre la línia de sortida i més de 180
voluntaris que van cobrir d'una manera excel·lent
tot els sectors i circuits del Triatló de Vinaròs.
Des del Club Triatló JijiJaja, organitzador del V Triatló
de Vinaròs, no tenim suficients paraules d'agraïment
per donar-vos les gràcies per la vostra dedicació, el
vostre temps i les vostres maneres de tractar tant
bé els assistents, visitants i els mateixos triatletes.
Apostem per l'esport de base, per transmetre els
valors del Triatló a Vinaròs i per mantindre any rere
any una prova d'este calibre fent arribar el Triatló i el
que desprén a tots els racons de Vinaròs.
Gràcies per fer-nos grans com a Club de Triatló i com
a entitat organitzadora participant i col·laborant
amb nosaltres.
Gràcies per ajudar a seguir complint este somni
realitat.
Gràcies a vosaltres, voluntaris, per un any més fer
del V Triatló de Vinaròs una clara referència en
l'esport local i en el calendari nacional i autonòmic
de Triatló.
I com no, destacar la gran tasca de les diferents
entitats locals que han col·laborat i participat en
este Triatló 2016: Protecció Civil i Policia Local,
així com a tot el personal sanitari (ambulàncies
i metges), MotoClub Vinaròs, Club Nàutic, Club
de Tenis Vinaròs, Regidoria d'Esports, Regidoria
d'obres i serveis, el Restaurant Bergantin,
Consum Supermercats, Excavacions Jires, Hoteles
Mediterraneo, Talleres Merchan, Consell Municipal
d'Esports i Renault Vinaròs.

Valoració festa final escoles esportives CME 2015-16

El passat dissabte 30 de maig va tenir lloc la
Festa de tancament de les Escoles Esportives
2015-16 a l’Estadi de la Ciutat Esportiva que
organitza el CME, dins de la campanya d’esport
escolar d’hivern. Este acte serveix perquè tots
els xiquets puguen gaudir d’un matí fent les
activitats esportives que es realitzen al llarg
de l’any a les Escoles Esportives. La festa va
transcorre sense incidències i amb un molt
bon ambient i amb un dia solellós, en què
més 200 xiquets van gaudir de les activitats
programades pel CME. Tots els assistents van
gaudir de refrescs durant el circuit d’activitats.
També es va fer entrega de les medalles i
trofeus als participants de les V Miniolimpiades
Escolars CME. Guanyadors:
ALEVÍ: 1r CLASSIFICAT – DIAMOND BOYS
2n CLASSIFICAT – LOS MERCENARIOS
20

3r CLASSIFICAT – LOS DEL JAUME I
4t CLASSIFICAT – DIVINA 1
5é CLASSIFICAT – DIVINA 2
La valoració del CME sempre és molt
positiva, tot i que sempre esperem una major
participació. Tot i això, agraïm sempre la
participació dels xiquets assistents i els seus
pares.
Finalment, agrair la presència de les entitats
esportives locals sense les quals l’acte seria
impossible de realitzar: C. Deportivo F. Sala,
C. Tenis Taula, Club, Club Triatló Jiji - Jaja,
Club Balonmano, Club Birles, Club Petanca,
Club United F.C, Club Bàsquet Vinaròs Servol
i també agrair la col·laboració d'ELECTRO
HIPEREUROPA i CARREFOUR que ens van
obsequiar amb magnífics regals per fer el
sorteig. Gràcies a tots!!
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La selección valenciana, bronce en el campeonato de natación FEDDI,
con participación vinarocense
Redacción

La selección valenciana FEDICV de Natación, de la que ha
formado parte el vinarocense Sergi
Castell, ha conseguido la medalla
de bronce en el Campeonato
de España de natación FEDDI
por comunidades autónomas
celebrado en San Fernando
(Cádiz) del 2 al 4 de junio. En este
campeonato participaron las
selecciones de diez Comunidades
Autónomas y Andalucía fue la
comunidad ganadora, seguida de
la de Madrid y la valenciana, ésta
a sólo seis puntos de la segunda.
Soló la baja de un nadador a última

hora, sin posibilidad reglamentaria
de sustituirle ni de que pudiera
nadar otro sus series, y las bajas
por sanción de algunas series por
errores técnicos en su elección,
impidieron a los valencianos
conseguir como mínimo la
medalla de plata. Como positivo,
destacar la prometedora actuación
del equipo que consiguió ganar el
relevo 4x100 estilos a 1 segundo
del récord nacional y en el
que Sergi nadó los ultimos 100
libres, y que el equipo demostró
que en igualdad de condiciones
puede luchar incluso por el oro.

PatinaTGe Artístic. Club Patinaje Artístico Vinaròs

El Autonómico 2016 de patinaje libre, un éxito para el Club Patinatge Artístic de Vinaròs
El Campeonato Autonómico de
patinaje libre se celebró el pasado fin
de semana en Alcoy con un gran éxito
de participación y competición. Los
mejores patinadores de la jornada
se ganaron el derecho a disputar
el Nacional en sus respectivas
categorías.
El "Club Patinatge Artístic de
Vinaròs" se desplazó con siete de
sus patinadoras de las distintas
categorías: Anna Gil, Corinne Nolasco
e Iris Pujol en Cat. Cadete, Paula
Escura, en Cat. Juvenil, Irene Tomás y
Patricia Gomis, en Cat. Júnior y Lorena
Alcalde, en la Tercera Categoría.
En Tercera Categoría, Lorena Alcalde,
se adjudicó el primer puesto. En
Cadete, Anna obtuvo un segundo
lugar. Patricia Gomis e Irene Tomás
obtuvieron la primera y segunda

posición en el pódium.
Podemos decir con toda seguridad,
que Anna, ha obtenido plaza para los
próximos Estatales que se celebrarán
el próximo 24 y 25 de Junio en
La Coruña. Lo mismo sucede con
Patricia e Irene: nos representaran en
los Campeonatos de España en Santa
Brígida (Gran Canaria), el 15 y 16 de
Julio.
Aprovechamos la ocasión para
felicitar a todas nuestras participantes
por los
resultados obtenidos.
Queremos también agradecer a
nuestras entrenadoras su magnífica
labor, pues gracias a su dedicación
y trabajo con nuestros patinadores,
nuestro Club siempre puede estar
presente en competiciones de este
rango.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

III Trofeu Sant Joan i Sant Pere - III Copa Marcelino Fuster
El passat dissabte 4 de juny a la piscina Servol de
Vinaròs es va disputar el III Trofeu Sant Joan i Sant
Pere, III Copa Marcelino Fuster amb la participació
de 6 clubs de la província: C.N. Vila-real, C.N. Onda,
C. D. Lledó, C.N. la Vall Mon d'Aigua, C.N. Benicarló
i el C.N. Vinaròs (organitzador del trofeu); esperem
que en un futur puguem invitar a més clubs, ja que
l'espai de les instal·lacions no ens permet obrir el
trofeu més enllà de la província.
Abans de començar, van fer unes quantes sèries
de control de marques per a tots aquells infantils,
juvenils i absoluts que estigueren prop de fer
mínima nacional: Clàudia Matamoros en 400 lliures
va fer 4,46,21; Llum Serret en 200 estil va fer 2,29,80;
i Angels Meseguer 2,31,59. Totes van aconseguir la
mínima nacional. David León es va quedar a les
portes de fer-se la mínima en 200 estils.
Després va donar inici el trofeu en què la Copa
Marcelino Fuster al millor nadador i nadadora de
la prova de 200 estils va ser per a Nicolae Diaconu
i Natàlia Cañas del C.N. Vila-real, equip que també
va guanyar el trofeu Sant Joan i Sant Pere, només a

un punt per davant del C.N. Vinaròs.
El Club Natació Vinaròs va presentar un total de
12 nadadors Alevins: Angels Ferrer, Carla Bernial,
Ainhoa Garcia, Aura Pérez, Gemma Balaguer, Sílvia
Milian, Marta Balaguer, Manel Ramírez, Miquel
Segarra, Ian Calvo, Martí Forner i Pere Simó, tots
ells fent un gran treball aconseguint 11 medalles
en les diferents proves que es van nadar.
Els resultats de les medalles són:
Angels Ferrer, aconseguí el bronze en 200 estils
(2,41,99) i plata en 100 lliures (1,07,40).
Carla Bernial, guanyà l'or en 100 papallona
(1,13,39).
Ainhoa Garcia, bronze en 100 esquena (1,16,76).
Aura Pérez, plata (1,26,78) i Gemma Balaguer
Bronze (1,33,91) en 100 Braça.
Manel Ramírez, bronze en 200 estils (2.30.72) i or
en 100 braça(1,18,20).
Miquel Segarra, bronze en 100 lliures(1,03,05).
Martí Forner, bronze en 100 esquena (1,18,59).
Ian Calvo, Plata en 100 papallona (1,19,94).
En relleus de 4x100 estil femení, van fer or en una

marca de 5,04,99 i en masculí van fer plata en una
marca de 4,54,32.
Una vegada es va acabar la competició, passaren
a fer l'entrega de trofeus, on agraïm la presència
de Marcelino Fuster i Begoña López (regidora
d'esports) que van ser els encarregats d'entregar
els premis als nadadors.
També volem donar les gràcies a TELEPIZZA
Vinaròs pel patrocini del Trofeu i Carnes Ros per
l'entrega d'un lot de productes que es va sortejar
entre tots els assistents.
21
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Finales Champions Bowl CT Benicarló

Este pasado fin de semana se han jugado las finales
del prestigioso circuito de tenis Champions Bowl,
cuyo ganador del máster disputará un torneo
internacional con todos los gastos pagados, las dos
últimas ediciones este torneo internacional se ha
disputado en Francia y en Turquía.
En las finales se encontraban 4 de los jugadores
de Grip2. En la categoría de sub9, Joel Angles y
Victor Velasco disputaron una final donde a pesar
de su corta edad se vieron grandes puntos, donde
Joel se impuso a su compañero por 6/3 6/3. En
la categoría sub 14 masculina Gerard Guimera
Garciaconsiguió la victoria ante Carles Arteche, en

un partido donde Gery sufrió mucho por la gran
entrega de su rival, pero finalmente venció en un
resultado ajustado de 6/3 5/7 10/4. Menor suerte
tuvo Jarmo Dirk Perez Wienese en la final de sub 15
masculina donde se enfrentaba a un habitual rival
en las finales de otros circuitos Marc Gallardo, este
último presento un partido muy serio donde los
duros impactos de Jarmo no consiguieron derrotar
al jugador catalán que ganaría el partido por 6/2
6/4.
Muchas felicidades a todos ellos por conseguir
el pase al máster nacional del circuito de la
Champions Bowl.

BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Concienciando a los jóvenes
sobre discapacidad
Un año más la Asociación de personas
con
Discapacidad
COCEMFE
MAESTRAT, se ha desplazado a
la International School Peniscola
(ISP) para desarrollar una actividad
educativa, de concienciación, para
alumnos desde 1º de Infantil a 3º ESO.
Fueron 145 alumnos que disfrutaron
a través de juegos y de una charla que
les ofreció la Asociación. Seguro que,
desde estos momentos, estos niños
aprenderán a respetar al colectivo de
la dis-CAPACIDAD.
COCEMFE
MAESTRAT
realizó
una
jornada distinta a lo que
habitualmente suele hacer, se jugó al
Baloncesto en Silla, Voleibol Sentado
y juegos de habilidades con los ojos
tapados.
Sin duda entendieron lo difícil

que debe resultar jugar teniendo
una dis-CAPACIDAD, ya sea física,
intelectual o sensorial. Por todo ello
la Asociación está convencida del
trabajo que realiza en los colegios, en
un futuro será una herramienta muy
eficaz para sensibilizar a los jóvenes
y a través de ellos a gran parte de la
sociedad.
La International School Peniscola
además de preocuparse del colectivo
de la dis-CAPACIDAD a través de
estas jornadas, lo hace organizando
un mercadillo con toda clase de
enseres que los propios padres de
los alumnos regalan. El mercadillo se
realiza el 15 de mayo coincidiendo
con del Día de la Familia. El dinero
recaudado lo dona la Dirección
del Centro a distintas asociaciones

ENDURO

XXXI Enduro Cabanes
Breve comentario sobre lo
sucedido el último domingo de
Mayo, en la vecina localidad de
Cabanes,prueba del Campeonato
Territorial de Enduro, organizada
por el C.M. Cabanes, un día
marcado por el fuerte calor por
lo que la organización acertó en
adelantar la salida de los pilotos
a las 7,30 de la mañana y así
disfrutar del fresco de las primeras
horas y no resultar tan duro a los
pilotos el recorrido de la prueba.
En lo referente a los resultados
victoria en Scratch y Senior para
Tosha Scharena, como en el
campeonato de Cross-Country,
no hay quien le tosa, segundo
terminaría Jordi Casades y en
tercer lugar acabaría el veterano
y experto piloto de Benicarló Jose
Manuel Pellicer.
En lo referente a los nuestros, en
categoría Senior B 2T la victoria
fue para Tomas Rey del M.C.Viver,
22

mientras que nuestro piloto David
Vinuesa logró terminar quinto.
En categoría Senior C 4T, victoria
para Vicente Martinez, mientras
el piloto del M.C.Vinaròs Eduardo
Casino también terminaba en
quinta posición.
En la categoria Master 40, dominio
absoluto de nuestro piloto Javier
Castejón, seguido por Javier Lopez
y tercero finalizaba Fernando
Herrer miembro también del M.C
Vinaròs.
En categoría Master 50, victoria
para nuestro bombero de
Cabanes, Arturo Casanova.
Y para terminar dejamos la
categoría Féminas con una nueva
victoria de nuestra piloto Humi
Palau seguida por Miriam Duro.
En definitiva excelentes resultados
de los nuestros en una carrera
marcada por el fuerte calor y el
exigente recorrido marcado por
los organizadores.

entre las que se encuentra COCEMFE
MAESTRAT, por todo ello queremos
agradecer a D. Jesús, Director del
centro, tan generosa idea para
favorecer a los que más lo necesitan,
también felicitarle por la gran calidad
de la enseñanza que se imparte en su
centro.
La Jornada fue espectacular. Hubo
una gran implicación del alumnado
y una gran organización que la
Profesora de Educación Física, Nuria,
se encargó de llevar a buen término.
Los chicos se lo pasaron muy bien
y disfrutaron de los diversos juegos

y deportes. El Voleibol Sentado les
resultó entretenido y divertido pero
muy difícil, así, de esta manera,
se dieron cuenta, como decía
anteriormente, lo dificultoso que les
debe resultar a los dis- CAPACITADOS
jugar este juego y otros muchos.
Ramón, Miguel, Óliver y Mingo,
los encargados de la jornada,
nos fuimos muy contentos por el
comportamiento del alumnado y
su implicación y, por supuesto, por
la gran dedicación del colegio al
colectivo.
Gracias y hasta siempre.
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Taekwondo.

Resultados del Club Tkd Atencia en el
campeonato de San Juan de Moro
AGUSTI FERRAN - ORO
ALBA ATENCIA - ORO
ERIC ATENCIA -ORO
KEVIN ATENCIA -PLATA
BERTA AGUSTIN- PLATA
ALEX GALVEZ - PLATA
ADRIA ROBIRA - BRONCE
También muy buen trabajo a los más pequeños por su copa de
campeón
SARA FORNE , EDGAR PEREZ , ITZIAR SANCHIDRIAN , AXEL MUÑOZ
, ADRIA PAUL , SERGIO ROMERO , LEO MEMBRANO felicidades a
todos tambien felicitar a ALBA ISABEL por su triunfo en Andora .

Taekwondo.

Oro para Cheyenne
El pasado sábado 4 de junio, el
TKD Alfaro Amposta participo
en la XIV Copa de Andorra con
un total de 19 competidores
consiguiendo 13 medallas,
5 oros, 4 platas y 4 bronces.
Por equipos se consiguió un
meritorio tercer puesto en la
general cadete y un cuarto en la
pre-cadete.
Por parte vinarocense estos
fueron los resultados:
-Cheyenne Brito en categoría
cadete -55kg. Se proclamo
campeona consiguiendo el

oro tras realizar tres buenos
combates venciendo en todos
sin dificultad, llevo siempre la
iniciativa en el tatami y dejo
huella de su talento con sus
patadas.
-Marta Falcó, categoría cadete
-55kg. Perdió en cuartos por la
mínima, en un injusto resultado
a favor de su rival.
Desde estas lineas queremos
agradecer a su entrenador
Severiano Alfaro todo el
trabajo, disciplina y cariño que
transmite a todos sus alumnos.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

El Pabellón Municipal de Vinaròs dictará sentencia

Dos de los equipos del CD Vinaròs FS se jugarán el pase a la siguiente fase de
la Copa Federación con el apoyo de su afición. El cadete, por su parte, quedó
apeado de la competición ante el líder y el alevín buscará hacer bueno el empate
frente al Navarti.

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL

El Casino

Burriana ‘A’ 6-4 CD Vinaròs FS (JUVENIL)

Los de Said Mansouri cosecharon su primera derrota de la temporada en la
pista de un equipo de categoría nacional. Y es que el Burriana saltó a jugar
con su juvenil más portente en ida de las semifinales de Copa. Pese a todo, los
vinarocenses lograron un resultado esperanzador para la vuelta gracias, en
parte, a los 4 goles de Pau Bellés.

CDFS Segorbe 6-0 CD VInaròs FS (CADETE)

El conjunto de Mohamed Ait no consiguió ‘la machada’ de vencer en la pista del
mejor equipo provincial, por lo que quedaron eliminados de presente edición de
la Copa Federación y, por tanto, cerraron una temporada en la que compitieron,
en Liga, por la segunda plaza.

CD Vinaròs FS 6-6 CFS Navarti ‘A’ (ALEVÍN)

Los jugadores de Juan Puchal arrancaron el encuentro de forma brillante, con un
parcial de 4-1, pero los visitantes reaccionaron para remontar un duelo que Nicolás
Pozo, en la recta final, consiguió empatar. Ahora, los vinarocenses buscarán el
pase a la siguiente ronda de la Copa a domicilio.

Burrriana 0-6 CD Vinaròs FS (BENJAMÍN)

Los pequeños de Antonio Vaca dieron la campanada en Burriana para adelantarse
en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Federación a domicilio. Y es
que los vinarocenses firmaron un gran partido, muy completo, y que querrán
reafirmar este fin de semana ante su afición.

c/Pilar, 30 - 12500 Vinaròs
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ALICIA

''DOS BUENOS TIPOS''

A TRAVÉS DEL ESPEJO
DIVENDRES: Día:10
DISSABTE: Día:11
DIUMENGE: Día:12
DILLUNS:
Día:13
DIMARTS:
Día:14
DIMECRES: Día:15

19:30:h
17:00:h
12:00:h

21:00:h

PREU:
Día,l’espectador dilluns

21:30:h
19:15:h
19:15:h
21:00:h

5€
4€

Calificación:

,

6€

7€

no s'apliquen els díes festius

+ de 7 años

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRES:

Día:10
21:30:h
Día:11 19:00:h - 23:30:h
Día:12 17:00:h - 21:15:h
Día:13
21:15:h
Día:14
19:00:h
Día:15
19:00:h

PREU:
Día,l’espectador dilluns

4€,no

Calificación:

5€

s'apliquen els díes festius

+ de 12 años

Pròximament:

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

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

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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· 964 401 912

ProgramacióCultural2016
CURSOS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE VINARÒS

Cursos monogràfics
d’estiu 2016
Matrícula oberta fins a esgotar places
a
Pintura alla prim
i paisatge
liol
Del 4 al 8 de ju

Iniciació als gravats
De l’11 al 15 de juliol

Tècniques
ues
gràfico-ceràmiq tges
ma
Transferència d’i
sobre ceràmica

juliol
Del 18 al 22 de

Tots els tallers s’impartiran de dilluns a divendres
en horari de matí de 9 a 13 h
Més informació a l’Escola d’art
Tel. 964 453 802 en horari de matí
C. de Fray Pere Gonell, 7 - Vinaròs. escola.art@vinaròs .es
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activitats culturals
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
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.
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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.

11 juny de 2016

ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia, de data 31 de maig de 2016, va
aprovar l'expedient i plecs per a contractar el SERVEI DE BAR SITUAT A L'ERMITA DE
SANT SEBASTIÀ DE VINARÒS (EXP. 161/2016):
1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 161/2016
2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: ADJUDICACIÓ EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR SITUAT A
L'ERMITA SANT SEBASTIÀ DE VINARÒS (EXPEDIENT 161/2016)
3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

CUANDO SE REALIZARA:
- PRIMARIA: Del 4 de julio al 26 de agosto
- SECUNDARIA: Del 9 de junio al 8 de julio

4. Pressupost base de licitació, s'estableix un preu mínim que podrà ser millorat a
l'alça pels licitadors: 300€/mes

DONDE SE REALIZARA: En el antiguo Colegio San Sebastián

a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.

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 DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es)
b) Direcció: C. Sant Ramón s/n
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
7. Requisits específics del contractista: Veure clàusula núm. 6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: 17 de juny de 2016
b) Documentació que integraran les ofertes: La documentació és la referida al
plec de clàusules administratives particulars, que es presentarà en dos sobres
denominats "Proposició per a licitar a la contractació de l'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
DE BAR SITUAT A L'ERMITA SANT SEBASTIÀ DE VINARÒS (EXP. 161/2016). La
denominació dels sobres serà la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Documentació a ponderar de forma automàtica (Oferta econòmica).
c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Ajuntament de Vinaròs – Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
(OIAC)
2a. Direcció: Pl. Jovellar, núm. 2
3a. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4a. Horari: De 9 a 14 hores.

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
seua tramitació serà el dia 1 de juliol 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. fins les 13.00h.
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9. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil següent a la conclusió del període per
a la presentació de proposicions (en el cas que este dia siga dissabte es realitzarà
el següent dia hàbil).
10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de la persona adjudicatària, fins un
màxim de 1.000€.
L’alcalde

Horari d’estiu del mercat municipal
A partir del proper dilluns 6 de juny l'horari d'estiu
del mercat serà el següent:
De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 18 a 21 hores;
dissabtes de 8 a 14 hores

Tauler Municipal

11 juny de 2016

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.
Este repartiment es durà a terme en el següent horari: de dimarts 7 a dimarts 14 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, tindre complits els 70 anys o complir-los al llarg de l'any i presentar un
Document Nacional d'Identitat ( DNI ) vàlid.

Regidoria d'Ordenació del Territori i
Urbanisme

Tiquets del sopar a la fresca, el Sopar de Gala i Sant Joan

Els tiquets del sopar a la fresca estaran a la venda a partir del divendres 10 a la
planta baixa de l´Ajuntament al preu de 50 cèntims per tiquet. Es destinarà a
obres socials.
- Sopar de gala: Els tiquets estaran disponibles a la Caixa Rural a partir del
dimarts 13 fins al 17, al preu de 43€.
- Revetlla de Sant Joan i Sant Pere: ja estan a la venda a l’oficina de turisme del
Passeig al preu de 23€.

La Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori ha
presentat el dia 25 de maig les ajudes a
la rehabilitació d'edificis de vivendes.
“Les ajudes van dirigides a la conservació exterior
i a les millores d'accessibilitat i sostenibilitat
energètica dels immobles. Tindran un màxim del
35% del cost de l'actuació i un límit d'11.000 euros
per vivenda”.

Participa!

L'Ajuntament de Vinaròs, per la seua part, oferix
un servei d'assistència al ciutadà per tal d'oferir
assessorament de la documentació necessària
per sol·licitar les ajudes dirigides a la rehabilitació
d'edificis de vivendes. El termini per entregar els
documents és fins al 25 de juny.

Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

L'oficina d'atenció es troba situada a la Plaça Sant
Telm (a l'edifici del Pirulí) a la sisena planta, en
l'horari de 9 a 14h. S'ha de demanar cita prèvia al
telèfon 964.407.700

Envia-la a
participa@vinaros.es











Nuevo estándar para
Internet
conexiones móviles a Int
más veloces y con ma
mayor
cobertura

Desde julio de 2015, los operadores de
telefonía móvil están desplegando su red 4G
en la banda de 800 MHz en toda España

La nueva tecnología 4G
en la banda 800 MHz extiende
la cobertura geográfica y mejora el servicio en
interiores de edificios pero puede afectar a la
señal de televisión digital terrestre (TDT)
de edificios y viviendas individuales



Los ciudadanos
afectados pueden contactar con





Registra tu
incidencia
Llama o rellena
el formulario
en la web
www.llega800

.es

tel. 900 833 999
www.llega800.es
Servicio gratuito

Resolución
de incidencia
El Centro de
Atención al Usuario
se encargará de
resolver de manera
totalmente gratuita
las afectaciones
producidas por el
despliegue 4G en la
banda de 800 MHz
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PUBLICITAT

ESQUELES

Pregueu a Déu per l’ànima de:

Manuel Folch Valles
Que va morir cristianament en Vinaròs
el dia 17 de juny de 2016 als 86 anys

D.E.P.

La teua familia i amics et recordaran per sempre

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

Totes les imatges
www.fotospai.com
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agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
zona turística nord, 11
11
VALLS
Juny
12

Juny

MATEU

13

Juny

TORREGROSA

14

Juny

PITARCH

15

Juny

MARTÍNEZ

16

Juny

FERRER

17

Juny

ROCA

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

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

PARKING GRATUITO

Ctra. N340a Km.1049 Vinaròs

