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Redacción

Vinaròs posarà a la disposició dels joves 41 habitatges
protegits actualment buits

Un total de 26 seran en règim de lloguer amb opció de compra i altres 15 exclusivament per a lloguer, a preus baixos

Redacció

La conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori posarà pròximament a la disposició de joves
a Vinaròs un total de 26 pisos protegits en règim de
lloguer amb opció de compra i altres 15 que es destinaran
exclusivament per a lloguer.
Així ho va indicar dimarts la consellera Maria José Salvador,
durant la seva visita a l'Ajuntament de Vinaròs, acompanyada
de la directora general del EIGE, Blanca Marín, després
d'una reunió amb l'alcalde, Enric Pla, i membres de l'equip
de govern i també de l'oposició.
Aquests pisos de protecció oficial (VPO), un total de 41, van
ser construïts per garantir el dret a l'habitatge a aquelles
persones que no podien accedir al mercat de renda lliure,
es troben situats en l'avinguda Joan XXIII i estan buits des
de fa uns anys perquè no van ser venuts.
Salvador va assenyalar que s'ha atès la petició de l'alcalde,
Enric Pla, “perquè es realitzés una reducció de preus, mesura
que també s'ha pres en altres municipis, perquè els joves
que vulguin emancipar-se puguin fer-ho”. Una altra de les
peticions de l’ajuntament de Vinaròs atesa per la conselleria,
com va assenyalar Salvador, és que hagin destinat part
d'aquests habitatges -15 en total- exclusivament a lloguer.
Preus
Salvador va indicar que aquests preus més baixos poden
encara reduir-se més gràcies a les bonificacions del pla de

lloguer assequible impulsat des de la conselleria juntament
amb l'empresa pública encarregada de gestionar aquests
habitatges. “Volem garantir que aquests habitatges que
porten tant temps construïts i que no es van vendre en el seu
moment estiguin a la disposició de la gent, atenent la realitat
socioeconòmica de Vinaròs i fins i tot de la comarca”, va dir.
Els pisos de VPO lliures en l'avinguda Juan XXIII que hi ha a
Vinaròs tenen entre 70 i 110 metres quadrats útils. Alguns
d'ells són adaptats per persones amb mobilitat reduïda. Els
preus per al lloguer, segons va informar Marín, oscil·laran
entre els 200 i els 250 euros mensuals, mentre que per
aquells que optin per l'opció de lloguer amb opció de
compra caldrà sumar-li a aquest preu mensual un 21% més
d'IVA. Les persones que optin només pel lloguer es poden
acollir a més a les bonificacions del pla de lloguer accessible,
d'entre un 25 i un 30% sobre aquest preu mensual. El preu
d'un d'aquests habitatges per aquells que optin pel lloguer
amb opció de compra oscil·la entre els 80.000 i els 100.000
euros. Si s'escull aquesta opció, el primer any, el cent per
cent del pagat pel lloguer va destinat a reduir el preu de
compra.
Tot i així, des de l’Ajuntament, l’alcalde ha assenyalat que
es continuarà negociant amb la conselleria per aconseguir
uns preus encara més barats que els que, fins a la data,
s’han avançat.

Ja es poden sol·licitar les
noves ajudes per al lloguer
d’habitatges i rehabilitació d’edificis
L’Ajuntament ha informat de les condicions i terminis per poder
accedir a aquestes línies d’ajuda que llança la Generalitat

En roda de premsa l'alcalde Enric Pla i el regidor
d'Urbanisme, Jan Valls, han informat de la nova
línia d'ajudes per al lloguer d'habitatges i per
a la rehabilitació d'edificis que ha llançat la
Generalitat Valenciana i a la qual poden acollir-se els
vinarossencs que compleixin els requisits establerts.
En el primer cas, Valls ha explicat que "aquestes
ajudes al lloguer de l'habitatge habitual estan
destinades a tota la ciutadania amb un límit
d'ingressos, si bé la novetat aquesta edició serà
la priorització de les persones afectades per
desnonaments, joves de fins a 30 anys d'edat,
famílies monoparentals, víctimes de violència de
gènere i persones amb discapacitat".
En quan als requisits, s'indica que el lloguer mensual
de l'habitatge no podrà superar els 400 euros i, en
funció de la situació i ingressos de les famílies, es
podrà finançar fins a un 40% del preu del lloguer.
Les persones interessades a accedir a aquests ajuts,
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Després de la reunió, la consellera Maria José Salvador va signar al llibre de visites

per als que es destinaran un total de 8 milions
d'euros en tota la Comunitat Valenciana, tindran
fins al 26 de juny per poder presentar la sol·licitud
corresponent. Els impresos es poden demanar a
l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).
Rehabilitació d'edificis
D'altra banda, Valls i l'alcalde Pla també han parlat
de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis, a les
que poden accedir els propietaris individuals o
les comunitats de propietaris d'edificis construïts
abans de 1981 a la localitat.
Aquestes podran ajudar a finançar fins a un màxim
del 35% de cost de l'actuació i un límit de 11.000
euros per habitatge. Les accions hauran d'estar
orientades a la conservació de l'edifici (estructura,
façana, millores en la sostenibilitat energètica,
etc.) i en la millora de l'accessibilitat (instal·lació o
renovació d'ascensors o rampes).
"La Generalitat ha anunciat que es destinaran

18 milions d'euros per a aquests ajuts a nivell
autonòmic i des de l'ajuntament volem facilitar
al ciutadà tota la informació sobre això i donar
la major difusió possible a aquest recurs, ja que
en la convocatòria anterior no es va registrar
cap sol·licitud en el municipi ", ha comentat el
regidor.
Per això, durant aquest període hi haurà un servei
d'assistència al ciutadà, de manera que totes les
persones que necessitin assessorament sobre
aquests ajuts poden demanar cita prèvia al telèfon
964 407 700, per acudir a l'oficina situada a la plaça
Sant Elm, edifici Pirulí, a la sisena planta.
Així mateix, fins al 26 de juliol s'obrirà també el
termini per a poder finançar l'informe d'avaluació
IEE que es sol·licita, per la qual cosa els interessats
podran rebre també una subvenció de 20 euros per
habitatge i un màxim de 500 euros per edifici o del
50 % del seu cost total.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament presenta la programació de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016
La regidoria de Cultura i Festes i la regidoria d’Agricultura han detallat les principals activitats
i novetats que hi haurà a les celebracions d’aquest any
Redacció

El regidor de Festes, Marc Albella, ha presentat esta
setmana la programació de la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere, amb la novetat del canvi d'ubicacions
dels actes.
D'esta manera, la Carpa Jove (que ara passarà a dirse PlatjaFest) continuarà a la platja però s'ubicarà a
l'extrem del passeig marítim més proper al Port. De
la mateixa manera, l’Envelat passarà a situar-se on
anteriorment hi havia la Fira Agrícola i aesta última
es reubicarà entre les zones de l'Av. Tarragona i l’Av.
Jaume I.
Amb això, ha explicat el regidor de Cultura i Festes,
Marc Albella, "el que es busca és tindre dos nuclis
d'activitats diferenciats: un per als esdeveniments
diürns de la Fira d'Atraccions, la Fira Agrícola i el
Mesón de la Tapa, i un altre per a l'oci nocturn amb el
PlatjaFest i l’Envelat".
Albella ha remarcat que, este any, la gran aposta de
la regidoria que dirigix és el PlatjaFest, on "s'ha volgut
integrar altres estils de música per a proveir a un
sector d'edat més ampli i amb gustos variats".
Els concerts s'iniciaran el divendres 17 de juny, amb
les actuacions de Pepet i Marieta i La Kinky Band,
que barregen rock, rumba, ska i música en valencià.
Dissabte 18 hi haurà un Live Show de la Fundació
Toni Manero, amb Guille Milkyway (La Casa Azul) +

Sonkil, el qual inclou música funk i pop.
Dijous 23 l'aposta és per la música més comercial i
electrolatina, amb Carlos Martorell, Pascual Herrera
i Sepe DJ, mentre que per al divendres 24 es manté
la festa de música jamaicana Rude Beach, amb The
Torpedians, Akatz, Mash Masters i Vinaròs Tropical
Crew.
Finalment, el dissabte 25 serà el torn de La Room
Festival i de la música house i electrònica, amb
Jose de Divina, F.R.E.D.Y, Ejarque & Luis Ruiz i
Anbeat.
El tancament del PlatjaFest es realitzarà el
diumenge 28, amb el Holy Beach Festival, que
coincidirà amb la revetlla de Sant Pere i on, a més,
de Space Elephants i Brian Van Andel, hi haurà molts
DJ locals i comarcals com Joan Blanchadell, Fran
Deliro, Albert González i DJ Lens, entre d'altres.
"Aquesta programació intenta abastar, per tant, tots
els tipus de música possibles, oferint cada dia una
temàtica diferent. Esperem que no només siga una
proposta atractiva per a les persones de Vinaròs, sinó
per a tota la regió. Animem a tots i totes a vindre i
gaudir d'estes actuacions gratuïtes", ha comentat
Albella.
A l’Envelat també s'oferiran set actuacions
d'orquestres. La primera d'elles serà el dissabte 18 de

juny, amb Montesol. Dimarts 21, dia del sopar de gala,
amenitzarà Atalaya, mentre que el 23 de juny, Magia
Negra serà l'orquestra de la revetlla de Sant Joan.
El dia 24 tocarà el grup Ja la Ballem a la Carpa de
l'Atlàntic i el dissabte 25 l'Orquestra Centauro. Esta
sèrie d'actuacions, totes elles també sense cap cost
per a la població, es completarà el dimarts 28 de juny
amb l'Orquestra Platea i el dimecres 29 de juny amb la
realització d'una revetlla amb orquestra per a la gent
gran.
Una altra de les novetats destacades d'este any és
el primer Pequefest, dirigit als més menuts. Per a ells
hi haurà activitats amb titelles, gimcanes i tallers. El
Pequefest tindrà lloc el dimecres 22 de juny, dia que
coincidix amb la jornada de preus populars a la fira
d'atraccions.
"La idea és que els xiquets també tinguen el seu propi
dia, atenent així a la demanda que des de l'any passat
ens han fet arribar molts pares", conclou Albella.

La fira agrícola i ramadera de les festes canviarà d'ubicació i tindrà 56 expositors
Redacció

La Fira Agrícola i Ramadera de la Fira i Festes de
Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs es presenta aquest
any amb novetats molt importants, com el canvi
d'ubicació i de dates i un important increment del
nombre d'expositors.
La fira se celebrarà enguany el primer cap de
setmana de festes, els dies 18 i 19 de juny, i
estrenarà nou espai –d'uns 100.000 metres
quadrats- lloc que se situarà on altres anys estava
ubicada la carpa de festes, a la confluencia de les
avingudes de Tarragona i Jaume I. A més, s'ha
donat un impuls quant al nombre d'expositors, un
total de 56 en aquesta edició, quan en 2014 van

haver-hi 31 expositors i el 2015 un total de 41.
“És un increment que creiem que és molt important,
i si no hi ha més expositors és per falta d'espai. Hi ha
fins i tot empreses de pobles veïns que ens criden
per exposar, però de moment no ho permet l'espai,
i per això haig de demanar disculpes. L'any que ve
intentarem posar solució a aquest problema”, va
assenyalar el regidor d'Agricultura i Medi ambient,
Jordi Moliner.
Per a Moliner “la fira agrícola necessitava un canvi
i era un compromís de l'equip de govern la seva
potenciació, perquè quan vam accedir al govern
local estava a la UVI, per la desídia dels anteriors

governants, i per això l'any passat ja vam donar un
nou impuls amb productors i agricultors locals, que
aquest any confirmem amb un no upas endavant.
Hem escoltat als diferents expositors, que són els
qui es deixen els diners i fan un gran esforç que és
d'agrair. Per això, hem assumit algunes de les seves
demandes”.
Quant al canvi d'ubicació, Moliner va assenyalar
que “el lloc és adequat, perquè està proper a la
fira dels xiquets i és, per tant, un reclam i un lloc
de pas que convida a gaudir-la. A més, molta gent
dels pobles veïns acudeix a les festes de Vinaròs i
també a aquesta cita”.
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El Consell de Festes ja està plenament integrat i en funcionament
Els membres i entitats que el conformen
ja s’han reunit en tres ocasions per
abordar qüestions relacionades amb les
properes festes de Sant Joan i Sant Pere
2016
Redacció

Un total de 13 entitats locals i 10
ciutadans a títol personal conformen
el Consell de Festes local, el qual ja ha
quedat plenament integrat.
Durant l'últim mes, ja hi ha hagut
diverses reunions de coordinació
en què s'han abordat qüestions
relacionades amb les properes festes
de Sant Joan i Sant Pere a la localitat.
Concretament, Marc Albella, regidor

de Cultura i Festes, ha explicat que "es
va parlar del cartell de festes i de la
programació d'activitats que hi haurà
durant aquestes dates, especialment
al PlatjaFest i a l 'Envelat Gran".
Les entitats que formen part d'aquest
Consell de Festes, que busca implicar
la ciutadania i la societat civil en la
presa de decisions relacionades amb
aquesta àrea, són:

- Colla Nanos i Gegants
- Peña Taurina Pan i Toros
- Comissió Organitzadora del Carnaval
- Penya Barça
- Fundació Caixa Vinaròs
- Les Camaraes
- Acadèmia de ball Locura
- Colla Dolçaina i Tabal
- Ball de Dimonis
- Acadèmia de ball Gentsana
- Vinaròs Tropical Crew
- Associació de pubs de Vinaròs
- Cercle Mercantil i Cultural

D'altra banda els membres particulars del
Consell de Festes són:
- Pilar Sanjuan
- Neus Miralles
- Joan Antoni Fabregat
- Aroa Ejarque
- Alfred Ferrer
- Carlos Martorell
- Alfredo Lambán
- Ángela María Ferré
- Mirella Extrem
- Adianis Vento

L'alcalde confirma que el projecte pendent del 'Plan Confianza' serà la piscina municipal
Redacció

El projecte pendent d'execució del Plan Confianza
a Vinaròs -de més de dos milions d'euros- serà
finalment una piscina municipal, i hi haurà de
temps per executar-lo fins al juny de l'any 2019.
Les reunions entre la Conselleria i els ajuntaments
de poblacions amb inversions pendents d'aquest
pla han fructificat en un acord per poder
perllongar la liquidació dels projectes fins a l'any
2019, al no haver-hi temps material d'executar-los
abans de finals d'aquest any, com estava previst.
L'Ajuntament de Vinaròs va ser un dels que va
plantejar a la conselleria el canvi de projecte
i l'ampliació dels terminis d'execució, com va
assenyalar ahir l'alcalde, Enric Pla. “Ens han atès les
dues peticions i ara s'obren noves possibilitats per
als ajuntaments amb projectes pendents d'aquest
pla”, va assenyalar Pla.

Després de la publicació de la resolució en el
DOGV, els consistoris disposaran de 40 dies per
posar al dia els projectes, i tindran de temps
per executar-se fins al mes de juny de 2019.
L'Ajuntament de Vinaròs ja disposa del projecte de
la piscina municipal, però ara haurà d'adaptar-lo,
entre altres aspectes perquè el manteniment de la
infraestructura sigui econòmicament viable.
Possible canvi d'ubicació
També es planteja l'equip de govern un possible
canvi d'ubicació de la futura piscina, per aproparla més al casc urbà. Cal recordar que en un primer
moment el projecte es va plantejar en l'avinguda
Leopoldo Querol i després a la Ciutat Esportiva. “Ara
decidirem si situar-la en els terrenys dels Capsades
o en terrenys de l'avinguda Juan XXIII, per donar

més cohesió a la zona, però també valorarem la
idea de d’ubicar-la a la ciutat esportiva”, va explicar
el regidor d'Urbanisme, Jan Valls.
L’any 2014 l'equip de govern del PP va canviar
el projecte inicial de la piscina per un carril lúdic
esportiu a l'ermita. No obstant això, amb l'entrada
al govern local del tripartit, es va intentar de nou
tornar al projecte inicial argumentant que era de
caràcter més social.
Col·legi Jaume I
D'altra banda, el projecte bàsic del col·legi Jaume
I està en aquests moments “molt avançat”, segons
va informar Jan Valls. La conclusió del projecte
s'espera per a finals d'aquest any i la Conselleria
calcula que la construcció del centre educatiu
tingui un període d'execució de sis mesos.

El delegat territorial de la Presidència de la Generalitat Valenciana a Castelló visita Vinaròs
El Pla Confiança, la propera construcció del col·legi Jaume I i el projecte d’un segon
Centre de Salut han sigut alguns dels temes plantejats durant esta trobada
Redacció

L'alcalde Enric Pla, juntament amb el primer tinent
d’alcalde Guillem Alsina i el regidor de Cultura,
Marc Albella, van rebre dijous a l'Ajuntament de
Vinaròs el nou delegat territorial de la Presidència
de la Generalitat Valenciana a Castelló, Adolf
Sanmartín, que també és alcalde de Cervera.
Sanmartín, acompanyat per l'assessora del Consell
i alcaldessa de Sant Mateu, Ana Besalduch, s'ha
reunit amb les autoritats locals per conèixer de
primera mà les inquietuds i propostes municipals

que tenen a veure amb la Generalitat per tal
d'ajudar a canalitzar estes gestions a nivell
autonòmic.
"El delegat, que fa poques setmanes va ser
confirmat en el càrrec, ha arribat a Vinaròs dins
d'una sèrie de visites que està realitzant per
diferents pobles i ciutats de la província i agraïm la
seua predisposició a escoltar i traslladar les nostres
demandes", ha indicat l'alcalde Pla.
Els temes principals abordats durant aquesta

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
12:30 a
13:30
4

trobada, segons ha puntualitzat, han estat la
pròxima construcció del col·legi Jaume I, la
modificació pendent del Pla Confiança, el projecte
d'un segon Centre de Salut a la localitat i la situació
en què es troba el Port de Vinaròs.
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El ple aprova l’ampliació de parades i el canvi d’ubicació del mercat ambulant del dijous
Redacción

El mercat ambulant ambulant del
dijous canviarà, en part, d'ubicació
i donarà cabuda a 17 parades més,
després d'haver-se aprovat en el ple
ordinari celebrat el passat dijous
a la nit la proposta de modificació
de l'ordenança de venda no
sedentària. El regidor de Comerç,
Domènec Fontanet, va explicar que
ara l'Avinguda 29 de Setembre -on
se situa part del mercat ambulant
en l'actualitat- quedarà lliure de
parades, i aquestes passaran a
situar-se en l'avinguda del Cantàbric,
avinguda de l'Atlántic i l'avinguda del
Mediterrani. Aquest canvi, com va
assenyalar Fontanet, l’han sol·licitat
tant l'AMPA del col·legi Sant Sebastià,
el Consell d'Esports, alguns veïns

que tenien dificultats per accedir als
seus habitatges i Cocemfe Maestrat,
en estar cada dijous molts passos de
zebra ocupats, així com la proximitat
de la residència Baix Maestrat.
Fontanet també va assenyalar que
ara hi haurà un total de 177 parades,
en ampliar-se en 17 places més que
actualment es trobaven en suplència
a l'espera de poder entrar.
Des d’Acord Ciutadà es va criticar que
per ampliar el nombre de parades
només s'hagués tingut en compte
l'opinió d’aquells que volien entrar i
que des de la regidoria de Comerç no
s'hagués parlat també amb els altres
160 venedors que ja disposen d'un
punt de venda al mercat per conèixer
la seva postura.

IBI
D'altra banda, la moció presentada
pel PP proposant una rebaixa del
10% de l'IBI per al 2017 no va poder
arribar ni a discutir-se en votar en
contra de la urgència el tripartit.
L'alcalde, Enric Pla, va assenyalar
que aquest és un tema a debatre
als propers pressupostos, mentre
el portaveu del PP, Juan Amat, va

lamentar que l'equip de govern
hagués aprovat urgències en plens
anteriors per discutir d'assumptes
que “en res tenen a veure” amb
la política local -va posar com a
exemple el TTIP- i que, en canvi,
en un tema de competència
municipal, votessin en contra la
urgència.

El Consell Heràldic no dóna el vistiplau a la bandera de Vinaròs proposada per l'Ajuntament
El consistori al·legarà a la decisió i es manté ferm en que els colors de fons han de ser el blanc i el vermell
Redacción

L'Ajuntament de Vinaròs ha rebut el dictamen
desfavorable del Consell d'Heràldica i Vexil·lologia
a la proposta de bandera municipal que va ser
aprovada en ple per unanimitat al febrer del passat
any i que contenia els colors blanc i vermell del
districte marítim.
El regidor de Cultura, Marc Albella, va assenyalar
que “discrepem d'aquest dictamen desfavorable.
El Consell Heraldic es tornarà a reunir al juny,
però a l'Ajuntament només li queda discrepar
d'aquest dictamen i tornar a portar l’assumpte
al ple”. Albella va recordar que sol·licitar que la
bandera tingui els colors vermell i blanc “està
perfectament argumentat històricament sobre
la base de documents i espero que es tinguin
en compte les nostres al·legacions. Intentarem
fins a l'últim moment poder tenir la bandera
que tots hem votat i que entenem que és més
representativa que la que ens proposen des de
València”.
El regidor de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, va afegir

que el Consell Heraldic “és un consell assessor i
no pot imposar una bandera. Aquí tenim clara
la bandera que volem perquè l'argumentem i la
votem en ple, i per tant som nosaltres els qui hem
de decidir”.
Arguments històrics
Cal recordar que va ser al juny de 2014 quan el
Consell d'Heràldica es va posar en contacte amb
l'Ajuntament per oferir-se a realitzar la bandera de
la ciutat després d'aprovar-se l'any 2001 l'escut.
En la sessió del Consell d'Heràldica de desembre
del 2014 es va aprovar la proposta de bandera de
Vinaròs juntament amb la d'altres 18 municipis de
la Comunitat. Es proposava els colors groc i vermell
i va ser portada al ple al febrer de 2015 però només
va votar a favor el PP. El PVI va presentar al·legacions
i una proposta de bandera que incloïa els colors
blanc i vermell del districte marítim en lloc del
groc i vermell que proposava el Consell heràldic.
La proposta del PVI va ser llavors argumentada

per l’Ajuntament, que es va basar en els informes
emesos per l'arxiver municipal, Sergio Urzainqui,
que va assenyalar que no existeix cap referència
documental en l'Arxiu que al·ludeixi a color, disseny
o morfologia de la bandera de Vinaròs al llarg de
la història però per tradició popular i referències
textuals, la bandera que reconeix el vinarossenc
és la vermella i blanca de l'antic districte marítim.
També es va argumentar que es troben al·lusions
en bibliografia com la que pot llegir-se a la Història
de Vinaròs de Borràs Jarque on explica que, amb
motiu de l'arribada al port de Vinaròs de la reina
Margarita d'Àustria, els nobles que l'acompanyaven
vestien de blanc i vermell "que eren els colors de la
Princesa, els mateixos de la bandera vinarossenca",
diu textualment. Existeixen altres referències com
un article de J. Molés publicat en el Diariet, en
1963, en el qual explica que "a l'hora de festejar
qualsevol cosa els vinarossencs adornaven les
seves balconades amb la bandera vermella i blanca
del districte marítim de Vinaròs".

Les obres de renovació del carrer del Pont obren una nova plaça pública
Més espai per als vianants, canvi de les canonades antigues i una nova zona
d’aparcament per a motocicletes, millores destacades de l’obra
Redacción

Les obres de renovació urbanística del
carrer del Pont permeten ja disfrutar d’una
nova placeta pública.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
ha explicat que, a més del nou paviment
i del mobiliari urbà, s'han canviat les
canonades d'aigües negres i d’aigua
potable, s'ha delimitat un aparcament per
a motos i s'ha deixat preparat un espai
per a instal·lar en el futur contenidors
subterranis.
"Volem agrair als ciutadans per la seva
paciència durant el temps que han durat
aquests treballs i esperem que gaudeixin
d'aquest nou espai que és per a tots els
vinarossencs", ha comentat Alsina, que
afegeix que el cost de la inversió ha estat

de 66.000 euros.
Per la seva banda, l'alcalde Enric Pla ha
indicat que aquest tipus d'actuacions
"són de gran utilitat social i busquen
millorar l'habitabilitat i l'accessibilitat a la
localitat. Considerem, per tant, que hem
de seguir apostant per elles i agraïm els
suggeriments que ens puguin fer arribar
els veïns en aquest sentit".
Entre les properes obres previstes per a
aquest any, a més del manteniment de
les vies públiques que ja s'està realitzant,
destaca la reparació de la font de la Plaça
Jovellar, amb un cost d'uns 12.000 euros,
i la continuació del tram de vorera que
queda per finalitzar fins a l'entrada de l'IES
Leopoldo Querol.
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S’obre el termini de sol·licituds per formar part del Programa de Suport i Reforç Escolar
S’impartiran classes en grups reduïts per a alumnes de primària i secundària amb dificultats d’aprenentatge
Redacció

Des de la Regidoria d'Educació s'informa que
ja s'ha obert el termini de sol·licituds per
poder formar part del programa de suport i
reforç escolar, adreçat a alumnes de primària i
secundària.
"Aquest recurs es posa a disposició de les
famílies, amb l'objectiu d'ajudar els nens i nenes
amb dificultats d'aprenentatge en les àrees de
llengua, matemàtiques o ciències", ha explicat la
regidora de l'àrea, Begoña López.
D'aquesta manera, el programa preveu la

realització de classes en grups reduïts d'alumnes,
durant tres hores setmanals, per poder millorar
els resultats acadèmics dels menors, tant per
al pròxim curs escolar com per als exàmens
ordinaris de juny i extraordinaris de juliol a
secundària.
Aquesta iniciativa es realitzarà per a primària,
entre el 4 de juliol i el 26 d'agost, mentre que
per secundarà les classes es duran a terme del
9 de juny al 8 de juliol. En tots dos casos, el lloc
on s'implementarà el programa serà a l'antic

col·legi Sant Sebastià.
La quantitat a abonar serà de 10 euros i els
alumnes interessats hauran de presentar la
sol·licitud en la Regidoria d'Educació dins de les
següents dates: del 13 al 27 de juny (primària) i
del 30 de maig fins al 7 de juny (secundària).
La documentació requerida és el DNI dels pares
i del menor, juntament amb el butlletí de notes
de la segona avaluació. En el cas que hi hagi més
sol·licituds que places, es donarà prioritat a les
famílies amb menys recursos econòmics.

Vinaròs va estar present a la jornada autonòmica
“AdolescentsVulnerables i Consum de Drogues: Espais deTreball Compartit”
Redacció

El 19 de maig Vinaròs va estar present a la jornada
autonòmica “Adolescents Vulnerables i Consum
de Drogues: Espais de Treball Compartit”, que
es va celebrar a València i on van participar
totes les Unitats de Prevenció de Conductes
Addictives de la Comunitat Valenciana.
A la nostra localitat es realitzen anualment
diversos tallers de prevenció en el consum
d'alcohol i per al foment d'hàbits de vida
saludable. En aquesta línia, s'han reforçat les
accions en col·legis i s'estan preparant accions
conjuntes amb el patronat d'esports.

D'altra banda s'ha reubicat el servei d'atenció
a famílies i menors, que compta amb una
psicòloga especialitzada, a les dependències
municipals de l'àrea de Política Social, haventse ampliat la cobertura del servei a tot l'any per
poder donar una millor atenció.
El telèfon per a qualsevol consulta i / o per
demanar cita prèvia, és el mateix que el de la
resta de serveis de l'àrea: el 964 450075. Els
ciutadans poden trucar de 9:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres o personar-se a l'oficina
ubicada a la plaça Sant Antoni, nº 19.

Finalitzen els tallers per al foment de l’ocupació
programats per al primer semestre de l’any
La passada setmana van finalitzar els tallers per a incentivar l'ocupació que s'havien programat
a Vinaròs per al primer semestre de l'any. Aquests s'emmarquen dins l'estratègia provincial
per al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i la promoció econòmica que realitza la Diputació
Provincial, a la qual s'ha adherit l'Ajuntament.

L'escultor Sebastià Miralles, Alè Vinarossenc 2016
Redacció

L'escultor vinarossenc Sebastià Miralles Puchol ha
estat escollit Alè Vinarossenc 2016, una distinció
que atorga la Fundació Caixa Vinaròs cada any a
un vinarossenc destacat. La distinció serà lliurada
el proper 24 de juny a les 20 hores a l'auditori
municipal, dins dels actes de la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere. L’anunci del guardó a Miralles el
va fer públic dimarts el president de la Fundació
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos.
Nascut l’any 1948, Miralles va estudiar escultura
entre els anys 1967 i 1972 a l'Escola Superior de
Belles arts de Sant Carlos de València, i de Sant
Jorge, Barcelona. És llicenciat per la Facultat de
Belles arts de Barcelona i doctor per la Facultat de

BBAA de València. Va ser professor del Departament
d'Escultura de la Universitat Politècnica de València
des de l'any 1981 fins a l'any 2008.
Miralles ha compaginat, al llarg de la seua trajectòria
profesional, el seu treball com a professor i com a
escultor. Com a docent ha treballat a Barcelona i
València, com a professor d'expressió plàstica, en
diversos camps de l'ensenyament i ha impartit
cursos referents a temes d'art i d'educació en
diverses ciutats d'Espanya i a l'estranger. Com a
escultor ha investigat les relacions simbòliques
i poètiques de la forma i les seues implicacions
amb l'espai. Els seus treballs han estat exposats
a València, Castelló, Múrcia, Barcelona, Madrid,

Palma de Mallorca, Roma, Brussel·les, etc. on hi ha
obres en col·leccions privades. També són fruit del
seu treball escultures públiques que es troben a
Terol, Xeraco, Bellreguard o Vinaròs, la seua ciutat
natal.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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Vinaròs celebrarà la Fashion Night el 10 de juny
Un total de 110 comerços participaran en esta cinquena edició
Redacció

El saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs va
acollir dimecres la presentació de la cinquena
edició de la Vinaròs Fashion Night, una iniciativa
que, organitzada este any per l'associació
‘Vinaròs és comerç’ i amb el suport de la regidoria
de Comerç ,se celebrarà el proper 10 de juny.
L'esdeveniment, ja consolidat en la localitat
després de cinc anys consecutius, pretén mostrar
la dinàmica oferta comercial de Vinaròs, ampliant
l'horari dels establiments des de les 8 de la tarda
fins a la 1 de la matinada i celebrant, paral·lelament,
esdeveniments complementaris.
El president de l'associació ‘Vinaròs és comerç’,

Juan José Borràs, acompanyat del regidor de
Comerç, Domènec Fontanet, va explicar que este
any participaran un total de 110 establiments amb
un ampli ventall de productes de tot tipus. A més,
enguany, com a novetat, els carrers comptaran
amb música unitària per a tot el centre comercial
i els locals oberts oferiran cava als seus clients.
Figures gegants de bosses i sabates en diferents
punts atreuran l'atenció del públic, així com
animació, i tres photocalls situats en diferents
punts on tindran lloc el concurs Kissing room,
amb premis al millor petó i a la foto que millor
reflectisca l'esperit de la Fashion night.

S'espera que els carrers de Vinaròs -com en
anteriors edicions- estiguen, sens dubte, de nou
replets de veïns i visitants gaudint d'una iniciativa
participativa i que sempre crea un ambient
agradable i de foment a les compres.

El PP dice que las fiestas son un “copia y pega” de anteriores ediciones
Carla Miralles considera que el equipo de gobierno se ha limitado a cambiar el lugar
y el nombre de los actos, pero sin ofrecer nada nuevo
Redacción

La portavoz adjunta del Partido Popular, Carla
Miralles, ha indicado que el programa de fiestas
de este año es un “copia y pega” de años anteriores
“con las únicas dos novedades de los cambios de
ubicación y el cambio de nombre de aquello que
ya introdujo el PP en la anterior legislatura”.
Miralles señaló que “la Carpa Jove ahora la llaman
Platjafest pero abrirá seis días como en ediciones
anteriores y continuando con la variación de
temáticas que ya introdujo el gobierno local
en la anterior legislatura”, mientras que sobre
la denominada Pequefest la edil popular ha
remarcado que “en nuestra legislatura creamos la

Jornada jove con actividades en el paseo marítimo
y una mañana se organizaba la Fireta de Sant Joan
con las actividades del Casal Jove; ahora le cambian
el nombre pero no innovan nada”.
Donde además de un cambio de nombre se produce
una variación significativa es en la carpa de fiestas
que ahora pasa a llamarse L’envelat. Desde las filas
Populares se ha considerado un “capricho” mover
la carpa de fiestas hasta el Puerto “porque costará
al bolsillo de los vinarocenses 4.000 euros que es
el alquiler que cobrará la Generalitat Valenciana de
PSOE y Compromís por la cesión de espacio; una
cesión que hasta el año pasado era gratuita para la

feria de maquinaria agrícola”.
Miralles aprovechaba para “agradecer a entidades,
clubs y asociaciones su participación en las fiestas
de San Juan y San Pedro y también a las Reinas y
Damas, que junto con sus familias, son el epicentro
de las fiestas vinarocenses”.

Acord Ciutadà demana la retirada immediata de l'ús del glifosat com a herbicida
Acord Ciutadà de Vinaròs ha sol·licitat a l'equip de
govern la retirada immediata de l'ús de l'herbicida
denominat glifosat als espais públics de la localitat.
La coalició ha demanat, a més, que aquesta
prohibició es faci per decret d'alcaldia i l'inici d'una
campanya de conscienciació de no utilització
d'aquest herbicida als espais privats.
El portaveu de la coalició, Lluis Batalla, ha recordat

que al març de 2015 l'Agència per a la Recerca
sobre el Càncer va classificar el glifosat com
“probablement cancerígen per als éssers humans”.
En el ple ordinari de maig, tant el PP, per part de
la regidora Carla Miralles, com Acord Ciutadà,
per part de Lluis Batalla, van preguntar per la
utilització d'aquest producte davant l'evidència de
les fotografies dels llocs on s'havia utilitzat, com és

la via de servei de la n-340 o l'esplanada davant el
pont medieval.
Acord Ciutadà entén que “per a un govern de
progrés i d'esquerres, la més lleugera sospita
de poder utilitzar herbicides que atempten la
salut publica és un motiu més que suficient per
a prohibir-los immediatament. És una qüestió de
responsabilitat política”.
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La regidoria de Mediambient presentarà una moció
per que es deixe de tirar glifosat com a herbicida
Redacció

El regidor de Mediambient, Jordi Moliner, ha
anunciat la presentació en junta de govern d’una
moció per prohibir l’ús del glifosat com a herbicida
per part de les empreses subcontractades per
l’Ajuntament.
Moliner va explicar que “quan vam entrar a

l’equip de govern vam decidir deixar d’actuar
químicament, i al terme municipal es van deixar
de fer tractaments quimics i vam passar al
tractament mecànic, però hi ha llocs on és molt
difícil de fer, hi ha llocs especifics on si que s’han
de tirar productes quimics, però mai s’ha de tirar

glifosat”.
Moliner també va assenyalar que “és una
preocupació que tenim deixar de tractar amb
aquest producte, però i anem a tramitar que
l’empresa concessionària aplique un altre tipus
d'herbicida”.

Convoquen un gran tall unitari de la N-340 per exigir la gratuïtat de l'AP-7
La delegació del govern prohibeix realitzar més talls en la nova
variant de la N-340 i els veïns del Baix Maestrat i els Terres de
l’Ebre s'uneixen en una gran acció conjunta a l'altura del Riu
Sénia
Redacció

Les associacions de veïns de
Benicarló i Vinaròs (Partida Sanadorlí,
El Front, Benicarló Avant i Migjorn)
van realitzar dijous 2 de juny a les 19
hores un gran tall unitari, al costat de
veïns de les localitats de les Terres de
l’Ebre, a la carretera N-340 a l'altura
del Riu Sénia, per exigir la gratuïtat
de l'AP-7.
La decisió de realitzar aquesta
acció conjunta entre els veïns del
Baix Maestrat i els de lesTerres de
l’Ebre s'ha pres després d'haver-los
comunicat la delegació del govern
a aquestes associacions de Vinaròs

i Benicarló que ja no se'ls permet
realitzar més talls–n’han realitzat un
total de 28- en la nova variant de la
N-340, ja que segons un informe de
la Guàrdia Civil “amb l'arribada de la
temporada estival, la seguretat vial i
ciutadana es veu compromesa”.
La Guàrdia Civil proposa com a
alternativa que aquests talls es
realitzin ara en el km 1046 de l'antiga
N-340, a l'altura de Benicarló després
del pas subterrani, un lloc en el qual
els veïns no estan d'acord “donat que
només molesta als ciutadans que
d'un poble a un altre”.

Les associacions de veïns de
Benicarló i Vinaròs veuen en aquesta
decisió “un greuge comparatiu”,
ja que la reivindicació “forma part
del moviment transversal per la
gratuïtat de l'AP-7 que també es
reclama des dels Terres de l’Ebre,
on porten ja realitzats 40 talls i no
se'ls ha denegat a cap moment el
permís per seguir realitzant-los,
quan la carretera és la mateixa i la
temporada estival, també”.
A més, consideren que amb el

trasllat del punt de reivindicació a
Benicarló per part de la delegació
del govern, “entenem que el
que volen és allunyar-nos del
focus del problema i fer invisible
la reivindicació de cara a les
eleccions”.
Els veïns han assegurat per això
que “no ens callaran i continuarem
exigint el mateix en un lloc o
en un altre. Juntament amb els
companys catalans realitzarem un
gran tall unitari”.

Ciudadanos de Vinaròs reclama soluciones al foco de suciedad
del margen derecho de la desembocadura del Cervol
Redacció

Ciudadanos Vinaròs ha reclamado “una solución
urgente al foco de suciedad del margen derecho de
la desembocadura del río Cervol”. El responsable
de comunicación del partido, Goyo González
ha urgido al equipo de gobierno “a la limpieza
inmediata de dicho margen, ya que la suciedad,

hierbas y cañas acumuladas convierten la zona
en un grave foco de insalubridad, impidiendo
también la entrada a los operarios responsables de
la erradicación de roedores".
Por otra parte, González ha denunciado la “la
pérdida de la Bandera Azul del Sendero de Sol de

Riu". En este sentido, el portavoz de C’s en Vinaròs
ha afirmado que “la desidia y falta de organización
del tripartito ha supuesto un perjuicio a la imagen
de Vinaròs, la pérdida de reconocimiento de una
zona y de la fuerte inversión y trabajo realizado
para la adecuación y obtención de la Bandera Azul”.

La Policía Local
de Vinaròs ya
tiene twitter
La Policía Local de Vinaròs dispone
desde esta semana de una cuenta en
Twitter, @PoliciaVinaros. La cuenta
ha sido creada ante la necesidad
de modernización y para acercar el
trabajo policial al ciudadano a través
de internet. En esta red social, según
se ha informado desde la Policía
Local de Vinaròs, van a publicitarse
intervenciones policiales, se difundirán
actos, campañas de tráfico, animales
extraviados, alertas meteorológicas,
etc, contribuyendo así a dar una mayor
difusión de la actividad policial a la
ciudadanía de Vinaròs.
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Novament a la carretera, i en 28 els talls que portem en Vinaròs. Veïns, membres de les associacions de
Vinaròs i Benicarló segueixen manifestant que diuen PROU. Que volen una AP-7 lliure de peatge.
Aquesta setmana ha hagut de comptabilitzar-se una víctima més en la carretera de la mort, en la N-340. Ha
estat en Vila-real un home que anava a peu va ser atropellat per un vehicle.
Fins quan haurem de suportar aquest degoteig constant de víctimes, fins quan els polítics se’n donaran
compte que la seua decisió és imprescindible per aturar accidents innecessaris.
No sabem si haurà tall 29, però la lluita seguirà. Informa: AAVV Migjorn

fotonotícies
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Els venedors del mercat animen a tothom a vindre i disfrutar del Mercat de Tapes i el 5é
aniversari del Mercat

El pasado sábado día 28 de ma
yo, coincidiendo exactament
e
con el 7º aniversario del día que
se conocieron, contrajeron
matrimonio Cristel Castejón
Miralles y Jose Luis Ozaez Mo
nforte.
Enhorabuena a los novios y sus
respectivas familias.

van demostrar
uts de la casa ens
en
m
és
m
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nitzat per l'Associa
El passat 20 de m
Dactilopintura orga
de
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Ta
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u
tot el se
Criant en Tribu.

amigos
s de Alma-Angela con sus
El dia del 5º cumpleaño
tos
celebrándolo todos jun
El grup de gimnàstica 'A' de l'EPA es despedex fins al proper crus. Bon Estiu!
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Festa de graduació 2015-2016 dels alumnes de 2n de batxillerat
de l'institut José Vilaplana

Divendres 27 de maig de 2016 la sala del Vinalab
es va omplir de gom a gom per celebrar la Festa de
Graduació dels alumnes de 2n de batxillerat de la
promoció 2010-2016. Tots s'hi van presentar abillats
elegantment ja que eren els protagonistes absoluts
de la vetllada.
L'acte es va iniciar a les 20.00h amb un parlament
de benvinguda per part de la directora del centre,
Neus Falcó, dirigit als alumnes, als seus familiars i als
professors. A continuació, els mateixos alumnes van
donar pas a una sèrie de parlaments. Primer van ser
els tutors de 2n de batxillerat de cada grup els que es

van dirigir a un públic entregat i als quals se'ls va fer
entrega d'un detall simbòlic del moment. En segon
lloc, una representació d'alumnes van voler resumir
els anys passats a l'institut i agrair la feina feta per
tots aquells que han contribuït a la seua formació
personal i acadèmica. En els discursos hi vam saber
veure enginy, reflexió, sentit de l'humor, companyia
i reconeixements. Tot seguit, es van projectar uns
videos i, sense demora, es va procedir a cridar un per
un a cada alumne per pujar a l'escenari per felicitar-los
i fer-los entrega d'un record d'este dia tan assenyalat
i que, a partir d'ara, formarà part de la història de les

seues vides. En acabar, es va fer la fotografia de grup
acompanyats pels seus respectius tutors.
Seguidament, va arribar l'hora de la música. L'alumna
Melissa Álvarez ens va deleitar amb una peça musical
excel·lentment interpretada amb una gran força vocal
i que ens va deixar a tots els assistents bocabadats.
En conjunt, la cerimònia va ser d'allò més emotiva i
entranyable. Per a ells acaba una etapa important
de les seues vides, però ho tenen tot a punt per a
rebre noves experiències amb la il·lusió d'un futur
prometedor. Molta sort a tots i a totes!

Asamblea general de Caixa Vinaròs

El auditorio municipal acogió el pasado 26 de mayo la asamblea general ordinaria de Caixa Vinaròs, con diez puntos en el orden del día. Entre otros asuntos, se aprobaron
las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015, y se procedió a la
elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y un suplente del Consejo Rector.

L'alegria allarga la vida per Julián Zaragozá
Maig ventós i juny calent fan bon vi i bon
forment
Aigua de juny primerenca, molts de mal
arranca
Al juny cada gota com un puny
Al juny l’estiu no és lluny
El sol de juny estalvia llum
Juny brillant, any abundant
Si vols conservar un bon pit, pel juny no
surtigues de nit
Al mes de juny cada fava com el puny
Diu el juny al jornaler, ja dormiràs pel gener
Entre juny i juliol esquila el gos
Pel juny la sardina en suc
Pollet que ve del gener, pel juny me’l
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menjaré
Les cireretes,
d’una a una pel
maig i pel juny a
grapats
Pel juny i pel juliol,
els gats de panxa
al sol
No deixes sendes velles per novelles
Si vols que te toque la loteria
treballa de nit i de dia
El que tinga cucs que pele fulla
El vent de garbí a les set se’n va a
dormir
Dels pecats del piu el senyor se’n riu
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Vinaròs, terra de bous se prepara para una intensa temporada taurina
Francisco Moya, presidente de la entidad, señala que “nuestro
objetivo para este año es seguir fomentando la afición taurina
en Vinaròs”
Redacció

Una vez se han dado a conocer los actos
taurinos incluidos en la programación
de las fiestas de San Juan y San
Pedro, la Asociación cultural y taurina
“Vinaròs, terra de bous” ha iniciado ya
los trabajos para afrontar una intensa
temporada taurina en nuestra ciudad.
El presidente de la entidad, Francisco
Linares, ha afirmado que “la empresa
ha logrado de nuevo cerrar un
cartel atrayente y que entre todos
intentaremos que logre de nuevo
llenar la plaza. El desencajonamiento,
las clases prácticas o los recortadores
son eventos con un gran interés y que
vamos a difundir al máximo para que
logren también excelentes asistencias

de público”.
Desde “Vinaròs, terra de bous” se
ha destacado que “desde nuestra
asociación estamos ya trabajando en
realizar actividades complementarias
durante las fiestas y en los meses de
verano porque son miles los turistas
que vienen a nuestra ciudad y son
aficionados taurinos”.
Otro punto en el que se va a trabajar
duro es el fomento de la afición
taurina entre los más pequeños. Moya
afirma que “la afición requiere que
desde pequeños vean la cultura del
toro como una fiesta y una tradición
y por ello estamos trabajando para
organizar actividades destinadas

específicamente a los niños y niñas
para así asegurar el futuro de nuestra
fiesta”.
Todos aquellos interesados en
hacerse socios de “Vinaròs, terra de
bous” pueden contactar por correo
electrónico
(vinarosterradebous@

gmail.com), en la red social Facebook
(Vinaròs, terra de bous) o al teléfono
638 92 47 14. La cuota anual es de tan
solo 10 euros siendo gratuita hasta
los 16 años. Los formularios pueden
encontrarse ya en el bar de la plaza de
toros de Vinaròs.

Fotos de la celebració de la Copa del rei de la Penya Barça

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
Bodega Rioja,
viña del Oja, café y cava
Cocemfe Maestrat y la Fundación Carrefour organizaron el concurso de dibujo en la
ermita para los alumnos del CEE Baix Maestrat. Próximamente se sabrán los premiados
y los dibujos se expondrán en e lcentro comercial Carrefour

¡ 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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Se celebró la festividad del Corpus Christi

Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 29 del pasado mes,
se celebraba en nuestra ciudad, una de las
festividades más importantes que existen en el
mundo católico, el “Corpus Christi” (Cuerpo de
Cristo). De vez en cuando hacemos un pequeño
relato histórico, y les recordamos a los que ya
tenemos años, que se celebraban los “tres jueves
que relucen mas que el sol”: Jueves Santo, Corpus
Christi y el día de La Ascensión. Por supuesto eran
fiesta laboral y se celebraban en toda España.
Desde hace años, la iglesia católica traspasa esta
fiesta, al próximo domingo, si bien, en algunas
autonomías y ciudades de España, la continúan
celebrando en jueves, tales como Toledo con su
monumental custodia, si bien, la mas grande de
Europa, dicen que es la de Valencia.
En nuestra ciudad se celebraron los siguientes
actos: Misa solemne en la Arciprestal de la Asunción
y seguidamente procesión por las calles de nuestra
ciudad con el Santísimo bajo palio. También
“Caritas” celebra su día, siendo la recaudación
efectuada en la misa, para recaudar fondos en tan
digna y humana labor que realizan.
Si bien este día es en la mayoría de pueblos y
ciudades de España, el que el Santísimo sale de
las iglesias y es portado para recorrer las calles de
nuestras ciudades, en Vinaròs, tenemos el privilegio
de que sean dos los días que el Santísimo visita
nuestras calles. Por supuesto el de esta celebración
es el más importante, pero recordemos que
en la celebración del día de Nuestra Señora de
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Lourdes, el 11 de febrero de cada año, y siempre
que el tiempo lo permita, también sale por la Plaza
Parroquial.
Celebración de la solemne misa
A las 19 horas se celebraba en la Arciprestal esta
misa, con la asistencia de la cofradía del “Santissin
Sagrament”, que pare ellos es su día más importante,
también colaboró la coral “García Julbe” en el coro,
acompañados al órgano y dirigidos por Enric
Melià i Fortuna. No podía faltar la presencia de los
niños y niñas de primera comunión. Fue todo un
gozo ver el templo lleno, así como el presbiterio
lleno de los comulgantes de este año, junto a sus
catequistas. En esta importante misa, sus cuatro
citas bíblicas explican de forma explícita, y así lo
transmitió mossen Emilio Vinaixa, párroco de La
Arciprestal y oficiante de la misma el significado
de la celebración del Corpus Christi, el cual contó
con los con celebrantes; mossen Cristóbal Zurita,
párroco de la Parroquia de Santa Magdalena, y con
mossen Florencio Albero. Nuestro Papa Francisco
habla del día de hoy muy clarito, como siempre, y
dice entre otras cosas; “La fiesta del Corpus Christi
nos pide convertirnos a la fe en la Providencia,
saber compartir lo poco que somos y tenemos y
no cerrarnos nunca en nosotros mismos”.
Finalizada la misa se formó la procesión.
Procesión del Corpus
La formación de la procesión se efectuó de la

siguiente forma; “Colla de Dolçainers i Tabaletres
de Vinaros” (parte), “Colla de “Nanos i gegants”, “Les
Camaraes” que durante el recorrido nos deleitaron
con su recuperado “ball de les cintes”, “Colla de
Dolçainers” (resto), niños y niñas de primera
comunión, por cierto, capitaneados y guardando
el orden con mucha paciencia a cargo de mossen
Cristóbal, el Santísimo bajo palio, portado por
mossen Emilio y realizando las tres paradas en
los altares montados en las calles, “Cofradía del
Santisim Sagrament”, autoridades locales y cerraba
la procesión la banda de música la Societat Musical
“La Alianza”, bajo la batuta de su director José
Ramón Renovell Renovell. El recorrido fue el ya
clásico; Plaza Paroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro,
Plaza San Antonio, Travesía Safont, Plaza San
Agustín, C/. Mayor y final en la Plaza Parroquial,
donde pudimos presenciar los bailes del “nanos
y gegants” y de “les cintes” ante el Santísimo.
También como en años anteriores, se montaron
tres altares en las calles; Socorro, Plaza San Antonio
y C/. Mayor, donde por unos momentos paró el
Santísimo, y se procedió a la bendición Eucarística.
Finalizada la procesión se entró al templo, donde
a los niños y niñas de primera comunión se les
repartió una estampa con un rezo que efectuaron,
a modo de despedida, desde el presbiterio del
templo. Con la reserva del “Santísimo” y con
unas palabras de despedida de mossen Emilio,
se dio esta importante celebración católica, por
finalizada.
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Sopar de quintos i quintes 1966 – 2016

Enguany tots estem d'aniversari!
Cadascun de nosaltres ha celebrat l'arribada del mig
segle (entre amics i familiars, probablement).
Però la millor celebració ha sigut la que hem
organitzat tots el que complim enguany cinquanta
anyets. Aquells i aquelles que hem estudiat a les
següents escoles: Mare de Déu de la Misericòrdia,
Mare de Déu de l'Assumpció, Liceo Quijote, la
Consolació, Divina Providència i Sant Sebastià.
El passat dissabte, 21 de maig, ens vam reunir 130
alumnes que vam estudiar aquí al poble i "vam
xalar lo que no està escrit". La germanor i alegria
que va regnar en un restaurant del poble, aquella
inoblidable nit, quedarà sempre en el record.

Fins i tot va vindre una companya dels EUA, fins el
pastisser i el músic del duo, eren de la nostra quinta.
Vingueren companys d'arreu del país i de tots el
poblets del voltant.
No us podeu imaginar les coses que hi havien
per contar. Tant és així, que el grup que tenim de
WhatsApp treu fum, tant de fotos com de comentaris
i anècdotes. Fins i tot, ja posen data per a la pròxima
trobada.
Este sopar es va poder organitzar gràcies a una
Junta Directiva que vam crear amb il·lusió i ganes.
De la Mise: Marian, Lidia i Amparo; de l'Assumpció:
Vicky; de la Consolació: Tessa i Toñy; del Liceo
Quijote: Marga; de la Divina: Cristina i Tere; i del
El pasado fin de semana, el grupo Interparroquial
de Missions i tercer Món de Vinaròs, organizó un
rastrillo Solidario en la Plaza Parroquial. El grupo
de voluntarias, como siempre, se mostraron muy
ilusionadas en la venta de productos de joyería y
bisutería, junto a otros artículos. La recaudación
íntegra se ha entregado a Càritas Vinaròs en forma
de productos alimentarios de primera necesidad
y artículos de higiene personal, tales como
champús, gel, artículos para bebés, detergentes
y productos de afeitado para transeúntes. Estos
productos son considerados de necesidad básica

Santse: Willie.
Vam recordar aquells dels nostres companys
i mestres que ja no hi són entre nosaltres. El
company Blas va fer una missa de difunts a l'Església
d'Ulldecona. En fi, que no va faltar cap detall. Tot
organitzat "fil per randa", com diria l'amiga Cristina
Albiol, que ha sigut en tot moment l'ànima i impuls
dels detalls de la festa: com el photocall, els decorats i
la taula de chuches. Esperem que el seu pare es pose
prompte bé. Des d'aquí li enviem molts d'ànims.
El més bonic és que va sortir tot fantàstic i rodó. Vam
marxar a casa perquè no hi havia més remei, si no
ens haguéssem quedat ballant fins a la matinada.
Molt contents i contentes i en ganes de repetir.
y en Càritas nos comentan que son muy pocas
las donaciones de este tipo de productos, por lo
que nos complace haber podido contribuir un
poco a paliar estas necesidades en la medida de
lo posible y animando al resto de población a
recordar en sus donativos este tipo de productos,
junto a la alimentación. Agradecer al grupo de
Voluntarias, su siempre estimable esfuerzo en
este tipo de eventos y a las persones y entidades
que lo han hecho posible. Gracias a todos
Os emplazamos a visitarnos ene l próximo rastrillo,
el sábado 4 de Junio en la Plaza parroquial.
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Microrrelatos Chulvi
INAGOTABLES

© Antonio Beltrán Vidal

Se despertó sobresaltado y conectó el ordenador al instante. Los movimientos en
su cuenta bancaria descartaron el equívoco de un mal sueño. En efecto, la pasada
madrugada abandonó la discoteca completamente ebrio y, guiado por la fatalidad, se
acercó al cajero para hacerse con los últimos cien euros. Una vez en el bolsillo regresó
dispuesto a gastarlos en copas hasta la hora del cierre. Tendido sobre la cama y bajo los
efectos de una resaca atroz, aquella cantidad en el billetero de su mente -que ya no en el
saldo- se le representaba inagotable y le servía para imaginar la compra de todo lo que
más le urgía, los más apremiantes pagos, también una larga lista de variados caprichos.
Tras tomar dos aspirinas, y convencido de haber desperdiciado insensatamente el cuerno
de la abundancia, continuó imparable con sus imaginarias transacciones hasta que, bajo
la manta protectora, por fin se durmió.
Foto http://cambioeurodolar.com/billete-de-100-euros/

Concert del grup de cambra de saxos

L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir
dissabte 28 de maig el concert del grup de cambra de saxos de
l’escola de música de la Societat Musical La Alianza de Vinaròs.

El festival de curtmetratges de Vinaròs “Agustí Comes” comença en les activitats
programades per aquesta 15ª edició. El dijous 19 de maig es van projectar 4 dels
curtmetratges finalistes de l’edició anterior a l’associació cultural Ames de casa a
la seu que Fundació Caixa Vinaròs té al carrer d'Almeria.

Exposició d’Ainhoa Anaut

La sala d’exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs va inaugurar el
passat 25 de maig l’exposició ‘Apuntes sobre una historia castrada"
de la fotògrafa i artista visual Ainhoa Anaut. La mostra es podrà
visitar fins al 18 de juny.

L’espai Sebastià Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs acull fins al 15 d’agost la
exposició "De arte dubitandi", escultures de Josep Ricart i Rial

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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Tots els col·legis de Vinaròs ja tenen coral
El CEIP Manuel Foguet estrena la seua
E.FONOLLOSA

La totalitat de col·legis d’ Infantil i
Primària públics i concertats de Vinaròs
ja compten amb coral infantil. Només
faltava el CEIP Manuel Foguet però
aquest dimarts 24 de maig aquest centre
va tenir el goig d’estrenar-la.
Amb un auditori municipal ple, el
“Foguet” va presentar la seua coral a
tots els familiars, mestres i amics. Està
dirigida per Santiago Romero i consta
per començar ja amb 39 integrants,

d'edats compreses entre els 6 i els 12
anys.
En l'acte de presentació van cantar
quatre cançons: Cànon Hebraic, Marina,
Els rellotges vells i Corre l'estiu. Finalment,
a petició del públic assistent, en van
repetir una.
És una coral molt jove, només fa 4 mesos
que assagen, però han sabut aprofitar
molt bé el temps ja que l'èxit que van
tindre va fer emocionar a tot el públic

Alba Honghua, de l'IES José Vilaplana,
premiada al Corrematemàtiques 2016
El passat 22 de març un grup de vint
alumnes de 1r d'ESO de l'IES José
Vilaplana, acompanyats dels seus
respectius professors, Bárbara Bolívar i
Orlando Galdames, es van desplaçar a
l'IES Joan Coromines de Benicarló per
realitzar la prova de matemàtiques:
Corrematemàtiques 2016.
L'objectiu de la convocatòria
és
motivar
i
incentivar
el
desenvolupament i la qualitat
del pensament lògic matemàtic a
l'educació secundària, descobrir
alumnes amb talent en esta àrea així
com premiar l'esforç d'aquells que
aconseguixen destacar en els primers

llocs. La iniciativa partix de la Societat
d'Educació Matemàtica Al-kkwarizmi
amb el suport de l'Ajuntament de
Castelló i la Diputació Provincial, i va
dirigida a tot l'alumnat de la província
de Castelló.
La prova consistix a resoldre 30
qüestions de caire matemàtic
del temari d'àlgebra, geometria i
aritmètica agrupades en tres blocs
segons el nivell de dificultat. Enguany
han participat 301 alumnes entre
els quals comptem amb l'alumna
del nostre centre Alba Honghua
Ciurans, que va quedar en sisena
posició. Només pel fet de participar-

Entrega de Premis
Corrematemàtiques 2016

El saló de recepcions del palau
provincial de la Diputació de
Castelló va acollir el dimarts 24
de maig l'entrega de premis de
Corrematemàtiques, un concurs
matemàtic dirigit a alumnes de 1r i
2n d'ESO a Castelló.
Entre els alumnes premiats es
trobava l’alumna Paloma García
Pérez, del col·legi Fundació Divina
Providència.

Subscriviu-vos a

El Diariet

hi, els concursants rebien un clauer i
material escolar, i els guanyadors un
diploma.
A posteriori, el dia 24 de maig, a la
Diputació de Castelló va tindre lloc
l'acte de reconeixement per als 10
primers classificats de 1r i de 2n d'ESO.
Els alumnes premiats hi van assistir,
conjuntament amb els seus familiars
i els seus respectius professors, per
recollir el guardó.
La cerimònia de cloenda va estar
centrada en un sèrie de parlaments
per part de les autoritats davant
un auditori entregat i commogut.
Enhorabona Alba!

El grup maria_cdb, format per Maria Querol,

guanya el Premi Territorial de Ficcions 2016 de Castelló
La història La distància de l’oblit, d’una alumna de l’IES José
Vilaplana de Vinaròs, es va imposar a la resta de grups que
competien pel premi territorial de Castelló de FICCIONS 2016

El vicepresident provincial i
diputat de Cultura, Vicent Sales,
va ser l'encarregat d'entregar els
reconeixements per part de la
Diputació. "Contribuir a la millor
formació dels més jòvens amb estos
concursos que premien l'excel·lència
sempre és un motiu d'alegria",
indicà. També estigué present el
regidor d'Educació de l’Ajuntament
de Castelló, Enric Porcar.

964 450 085

Redacció

D’entre les 98 històries que van arribar
a la final del concurs literari FICCIONS,
‘L’aventura de crear històries’, el
guanyador del premi territorial de
Castelló ha sigut el grup ‘maria_cdb’ de
l’IES José Vilaplana de Vinaròs amb la
història La distància de l'oblit que està
format per Maria Querol.
L’acte que es va celebrar al Centre de
Cultura Contemporània OCTUBRE de
València el passat dia 31 de maig a les
17:00 h. va comptar amb la presència
d' Immaculada Àngel Carbonell,
representant de la Direcció General de

Política Lingüística del Govern Valencià,
i Josep Ritort, secretari general de
l’Associació de Mitjans d’Informació i
Comunicació (AMIC), organitzador del
concurs literari.
El concurs Ficcions L’aventura de
crear històries’ és una iniciativa de
l’Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació (AMIC) per promoure
la lectura i l’escriptura en català arreu
dels països de parla catalana. L’AMIC
està formada per més de 250 mitjans
de comunicació de Catalunya, País
Valencià, Illes Balears i Andorra.
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Diputació i carreteres

Una ciutat en peu de festa

Per Jan Valls

Per Marc Albella

Aquesta setmana passada el nostre
alcalde Enric Pla juntament amb
els altres set alcaldes de les majors
poblacions de la nostra província,
es van reunir amb el President de
la Generalitat Ximo Puig. Durant
aquesta trobada, es va parlar llargament sobre
la manera discriminatòria i arbitrària amb la
qual la Diputació de Castelló, governada pel
Partit Popular, es comporta a l'hora de repartir
les ajudes fonamentals per als pobles de la
província. Crida l'atenció que només el 4% del
pressupost en inversions de la nostra Diputació
vaja a parar a les vuit localitats que sumen el
80% de la població. El que ja no ens resulta tan
sorprenent als ciutadans a estes altures de la
pel·lícula, és saber que aquestes localitats estan
governades per polítics no afins al Partit Popular
de la Comunitat Valenciana.
Partint de la base que com agrupació de
ciutadans que som, entenem perfectament que
les poblacions més deprimides de l'interior de
les nostres comarques són sens dubte les que
han de rebre més i millor ajuda per part de les
administracions, creiem que alguna cosa falla en
la proporcionalitat a l'hora de distribuir-les.
Per descomptat que en Tots i Totes Som Vinaròs
confiarem en el bon fer de les gestions dels
polítics que ens representen als vinarossencs
davant la Diputació de Castelló, de manera
que no tinguem des d'aquestes curtes línies de
reclamar molt sovint els fons econòmics que una
ciutat com la capital del Baix Maestrat, mereix.
També aquesta setmana es van reunir el nostre
alcalde al costat del regidor d'Urbanisme, Jan
Valls, amb els responsables de la Demarcació de
Carreteres. El tercermundista estat en què es troba
la carretera N-238, coneguda entre nosaltres com
la "Carretera d'Ulldecona", va ser la principal dels
temes tractats en la trobada. Lamentablement no
hi va haver avenços significatius en aquest tema,
com tampoc els hi va haver amb la gratuïtat de
l'AP-7 o el futur traspàs de la gestió de l'antic tram
de la N-340 en mans de l'Ajuntament.
Arribats a aquest punt, creiem des de Tots i
Totes Som Vinaròs que ha arribat el moment
d'anar pensant a fer una gran i coordinada acció
ciutadana; reclamant els drets i solucions que
ens corresponen a tots els ciutadans de Vinaròs
i de les nostres comarques. Solucions al trist
problema que des de temps immemorials és
l'altíssim peatge, econòmic i humà, que paguem
per culpa de les nostres carreteres.

“Les festes, reflexe d'un poble,
d'una ciutat, d'una manera de
pensar”.
Fa anys que les nostres
festes havien arribat a un
punt de no retorn, on any rere any topaven
amb els mateixos actes, programacions i hàbits
adquirits amb el temps que l'impedien donar
un salt qualitatiu per enfrontar-se a un nou
repte: El de ser unes festes atractives. Fer per
fer i programar per programar amb el mínim
al·licient per explorar nous camins i noves
possibilitats.
Un cop ha passat el primer any de govern, ha
arribat el moment de deixar el nostre segell. El
dels Socialistes de Vinaròs i el del nou equip de
govern. Deixar allò que funciona i modificar allò
que no, per a encaminar-mos cap a unes festes
patronals de les que sentir-nos orgullosos any
rere any.
L'acord de les Cavallerisses va posar a sobre
la taula el compromís de descentralitzar les
festes. I així serà. L'acord de les Cavallerisses va
posar a sobre la taula la necessitat de donar-li
un protagonisme especial als més petits en les
nostres festes. I així serà amb la primera edició
del “Pequefest”. Aquest acord va posar a sobre
la taula la necessitat de repensar la “Carpa Jove”.
I així serà amb la primera edició del “Platjafest”.
Petits exemples del que viurem a partir del 17
de Juny.
Ens endinsem en nous compromisos i reptes
que podran sortir bé, o podran sortir malament.
Però evidentment, si no ho plantegem i
provem… no ho sabrem. Volem mantenir (i així
ho farem) les nostres tradicions en les festes
patronals, evidentment. Però obrin noves
possibilitats i nous camins.

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2
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OPINIÓ
Las consecuencias de la
nueva política
Por Miguel Ángel Vidal
Después de un año
de
nuevo
gobierno
de Vinaròs
municipal hemos visto
www.ppvinaros.es
una y otra vez, en
cada sesión plenaria,
como cada vez que los miembros del
equipo de gobierno no quieren explicar con
claridad alguna problemática, han aludido
repetidamente a 'el gobierno de los recortes'
en alusiones a otras administraciones y siempre
sin responder a las preguntas concretas sobre
las problemáticas de los vinarocenses.
Hay que recordarle al señor alcalde, que el cargo
que ocupa, lo tiene gracias a los votos de los
concejales de Vinaròs, y su misión es defender
los intereses de todos los Vinarocenses y no
para tapar las vergüenzas del actual Gobierno
de la Generalitat Valenciana. Un claro ejemplo
es la inacción del equipo de gobierno
municipal ante el cierre el pasado día 2 de
mayo del almacén de sangre de Castellón, un
claro atentado contra el estado del bienestar
de todos los habitantes del norte de Castellón.
Para la gente que no sabe de qué estamos
hablando, el almacén de sangre de Castellón
tiene como misión el suministrar sangre para
los diferentes hospitales de la provincia en las
intervenciones quirúrgicas que requieran de
unidades de sangre extra.
El pasado 2 de mayo de 2016, la Consellería de
Sanidad, sin aviso previo y con “nocturnidad
y alevosía” procedió al cierre del citado
almacén, pasando a depender el Hospital de
Vinaròs, única y exclusivamente del almacén
de Valencia, es decir, cuando en una operación
haya una necesidad extra de sangre, deberá
venir de Valencia en lugar de Castellón, que es
como se ha venido haciendo hasta el pasado
día 2 de mayo. Todo ello para ahorrarse 50.000
euros, cantidad inferior a la que tuvieron que
aumentar el actual equipo de gobierno de
Vinaròs, el apartado de retribuciones, para
poder hacer frente a los nuevos sueldos de
concejales y alcalde, durante los últimos
6 meses del 2015. Y mi pregunta es ¿qué le
diremos al paciente que necesite dicha sangre
en un quirófano? ¿Qué se espere?.... ya lo
dice el refrán: “todo para el pueblo pero sin el
pueblo”.
Todo ello hace que pida a los actuales dirigentes
de Vinaròs, que estén menos pendientes de
estar en las listas nacionales de sus partidos
políticos y velen más por el bienestar y la salud
de todos los vinarocenses.

www.canal56.com

A bou passat
(Comentaris post plenari)
Per Lluís Batalla i Callau

- Com pot el PP, i Amat, queixarse de que no se l'ha informat
protocolàriament de qui és el Cap
de Policia, quan en el seu moment
aquí va aparèixer l'Intendent
Bailén per art de màgia ?
- Per què Enric Pla, l'alcalde, per menysprear la
nostra tasca a l'oposició, diu que “ACORD CIUTADÀ
nomès hem fet en 1 any 69 propostes”, quan estem
passant, sobrats de les 170 ? Els dol la crítica ? O els
dolen més les aportacions ? Per cert, tal dia farà un
any...
- Per què l'equip de govern no permet ni el debat
d'una moció que tenia clarament guanyada i d'un
tema directament relacionat amb Vinaròs ? Aquest
era un tic quan manava Juan Bautista Juan. Són els
tics contagiosos ?
- Per què el regidor de Comerç, el sinèrgic, en lloc
de reconèixer que després de tres reunions (18, 20
i petició escrita de 23 de maig, on se li fa la mateixa
pregunta) és incapaç de contestar-la perquè ha
estat una arbitrarietat d'ell, i el que fa és atacar a qui
pregunta dient que no l'ha adreçada com correspon
? Per què la informàtica o els tècnics segueixen sent
culpables de negligències polítiques ?
- Per què en el tema Mercat del Dijous s'escolta a
17 possibles venedors però s'ha ignorat als 160
que hi ha ? Pensaven que no estarien d'acord ?
O senzillament ni van pensar en ells? Si és un col.
lectiu tan nombrós, per què no estan representats
al Consell Local de Comerç?Per què la supèrbia no
permet reconèixer oblits ?
- Per què regidoria d'esports no verifica a la nova
composició del Consell Municipal d'Esports els
noms dels candidats, la qual cosa fa que apareguin
persones que no existeixen ? Qui ho ha de verificar ?
L'oposició ? Ara la culpa és de l'oposició ? Se suposa
que ha hagut algun document escrit sol.licitant la
inclusió de persones. O no ha hagut cap sol.licitut
escrita ? Preguntes, més preguntes...
- Per què el màxim responsable de Medi Ambient,
Jordi Moliner, i el de Governació, Enric Pla, són
conscients que el glifosato és sospitós de ser
cancerigen, i el deixen utilitzar adduint “és que
ho té permés l'empresa concessionària al seu
contracte” ? Per què el màxim responsable de
Medi Ambient davant la flagrant confessió de que
“sap que és sospitós de ser cancerigen el glifosat”,
el que vol és esperar al proper plenari per fer
una Moció (que li faran a València) on diga que
vinarosésterritorilliuredeglifosat? Ja sabem com
actuen els governs conservadors, però, per què un
govern d'esquerres ha d'allargassar i allargassar
les coses com la dreta? Un govern responsable de
progrès a la mínima sospita d'utilitzar productes
potencialment cancerígens, els ha de prohibir
immediatament. Per què s'amaguen en “ hi ha
opinions diverses” “ hi ha polèmica”,etc ? És este el
compromís amb la teua gent?
- Per què diuen que ACORD CIUTADÀ “ no s'entera”, “
no vol enterar-se”,”sembla mentida que vosté,etc,etc,
etc”, quan al plenari de maig queda palès que el
govern municipal no està fent les coses com toca, bé
per caprici, bé per negligència, o pitjor, per omissió?

El poblat iber del Puig
de la Misericòrdia
Per Maria Dolores Miralles
El jaciment iber del Puig
de la Misericòrdia, és un
enclavament arqueològic
que no només representa una fita del patrimoni
vinarossenc, sinó que és un referent històric
d'aquells primers pobladors que van arribar fins
a aquí, per assentar-se a la part alta de la Serra
de Vinaròs.
Les primeres actuacions d'excavació que es van
efectuar en aquest lloc, es remunten a la fi dels
anys setanta del passat segle, on es van treure a
la llum els vestigis d'un poblat que arrossegaria
amb si una cronologia de més de 5 centúries,
que s'alternaria en diferents fases d'assentament
i abandó.
Afortunadament, després d'una aturada de
bastants anys, s'han reprès les prospeccions
amb notables novetats, que semblen indicar
que, estaríem davant una construcció que en
un moment del seu passat, va funcionar com un
petit fort, que va exercir la seva influència en el
quefer diari dels habitants d'aquest lloc.
Un testimoniatge de més de 2.500 anys, que ens
parla sobre diferents matisos que comprenen la
vida d'una societat que encara no estava influïda
per les regnes de la cultura romana.
És per això que considerem, que aquest tipus
d'actuacions, són enormement importants per a
qualsevol ciutadà, doncs posen una vegada més
de relleu, el coneixement que els pobles dia a
dia anem adquirint d'aquells ancestres, que en
un moment concret van optar per escollir com a
punt d'estatge, tal com de la mateixa manera ho
van fer els nostres avantpassats.
Ens hem alegrat de la signatura de l’Ajuntament
de Vinaròs i Diputació del protocol per continuar
les excavacions al poblat íber del Puig de la
Misericòrdia. Està mol bé que la Diputació
participe en la nova senyalització de l’entorn del
poblat i que un dels objectius que s’han marcat
com a ruta de treball es posar en marxa una
nova web, on s’informarà de tots els jaciments
que tenim en la provina, per poder difondre els
mateixos i així potenciar el turismo històric i
cultural.
Una acció que no només hem de veure amb els ulls
del que pretén explotar un futur atractiu turístic,
sinó que a més com una mica més sentimental
i profund, que enriquirà el coneixement que
puguem tenir sobre aquests elements que al
cap i a la fi representen la identitat cultural del
vinarossenc. Aquest poblat, està considerat com
un dels primers assentaments poblats del terme
de Vinaròs, per la qual cosa calia la necessitat
de contar amb un conveni, on es formalitze els
interesos comuns d’ambdues institucions per
preservar les restes i continuar les excavacions.
Si voleu contactar amb nosaltres l'adreça del
nostre correu és:
mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
17

4 juny de 2016

OPINIÓ
Ciudadanos
Ciudadanos (C’s)
de
Vinaròs sigue con su compromiso firme de hacer
una oposición constructiva desde fuera del
Consistorio.
En nuestro anterior artículo denunciábamos el
mal estado de las calles y caminos, ahora nos
toca felicitar al Consistorio por haber empezado
a reparar y asfaltar algunas de ellas, no obstante
queremos recordarles que los caminos rurales y
periféricos de Vinaròs también existen. Así pues,
esperamos que las obras no se paren en las calles
que ven los vecinos a diario, sino que continúen
con los caminos del resto de la población, ya que
son tan importantes como los del centro.
Otra de las propuestas que desde C's creemos

Gregorio González

necesaria es la mejora de la mala señalización
de los pasos peatonales, pues muchos ni
siquiera cuentan con la señal vertical obligada
en estos casos y además sus marcas de pintura
se encuentran bastante deterioradas. De esta
manera, con las obras pertinentes, se podrían
evitar posibles accidentes o atropellos en puntos
delicados de la ciudad.
En otro orden de cosas, nos gustaría invitar al equipo
de Gobierno a dar un paseo por el margen derecho
de la desembocadura del río Cervol para que vieran
la cantidad de suciedad, hierbas y cañas acumuladas.
Este abandono no solo convierte a esta zona en
uno de los grandes focos de insalubridad, sino que
también perjudica las labores de erradicación de

El tripartito que nos sube los impuestos
Al tripartito de izquierdas no
le gusta que los vecinos les
recordemos que este año todos
pagamos más IBI porque ellos
votaron suprimir una rebaja de la contribución que
estaba aprobada, en vigor y que hubiese dejado en
los bolsillos de los vinarocenses 1 millón de euros
más según las cifras aparecidas en la prensa local
y provincial.
Al tripartito de izquierdas no le gusta que le
recordemos desde ACRA que llevan un año y
la auditoria ciudadana, pública, transparente
e inmediata no tan solo sigue sin aparecer, es
que hasta se desconoce quien la hace y con que
documentación porque siguen escondiendo
todos esos datos.
Al tripartito de izquierdas no le gusta que le
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animales roedores al no poder entrar los operarios
responsables a dichas zonas.
Asimismo, en C's nos sumamos a la crítica al
Ayuntamiento que por su desidia y falta de
organización, ha conducido a la pérdida de la
bandera AZUL del SENDERO de SOL de RIU que
tanto trabajo y esfuerzo costó conseguir.
Por último, nos gustaría felicitar a Jordi Febrer por
su reciente nombramiento como presidente del
COC. Le deseamos muchos éxitos en su nuevo
puesto y le reiteramos la predisposición de la
Agrupación en Vinaròs a participar en cuantas
iniciativas deseen.
Envíennos sus propuestas a vinaros@ciudadanoscs.org

Antonio L.Rosado

recordemos desde ACRA que ampliaron la zona
azul sin informes técnicos previos, que ocultan esa
información y que, como en otras ocasiones, tanto
el Defensor del Pueblo como el Síndic de Greuges
han admitido a trámite 4 quejas de ACRA por negar
información a la que tenemos derecho todos los
ciudadanos según la Ley de Transparencia.
Nuestra Asociación de vecinos y cívica no quiere
perder el tiempo en disputas absurdas con
el tripartito de izquierdas local. ¿Prometieron
transparencia? Pues exigimos transparencia que
hasta ahora brilla por su ausencia. ¿Prometieron
participación? Pues exigimos participación y no
el ataque contra nuestra asociación que lo único
que demuestra es su incapacidad para gobernar
pensando en todos los ciudadanos de nuestra
localidad.

Basta ya de falsedades, engaños y mentiras. Los
ciudadanos no pagamos impuestos para que
desde el salón de plenos o el despacho de alcaldía
se pierda el tiempo en hacer política barata y se
olviden los proyectos que deben hacer que Vinaròs
tenga un futuro prometedor.
La izquierda lleva un año gobernando nuestra
ciudad y todo lo que prometieron sigue estando
en el cajón de las promesas por cumplir pero en
cambio todo aquello que dijeron que erradicarían
lo han ejecutado con una rapidez inusual.
Señores del tripartito, no queremos más impuestos,
queremos más transparencia; no queremos más
zona azul, queremos más participación; queremos
que hagan caso a los requerimientos del Defensor
del Pueblo y del Síndic de Greuges y dejen de
ocultar información a quienes se la solicitamos.

4 juny de 2016

PESCA
ESPORTS
Botó blau

Andrés Albiol

COMENZÓ LA VEDA DE ARRASTRE

Ejemplar de pota de altura

Desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, las embarcaciones arrastreras efectúan una parada
biológica, para la regeneración de los fondos marinos y recursos pesqueros. El estado de la mar
fue tranquilo. Se faenó normal en todas las modalidades. Las capturas fueron buenas y variadas.
Y las cotizaciones se mantuvieron al alza.

La pesca del bou la presente semana operó sólo un par de jornadas antes de la veda, subastando
gran variedad de pescados y mariscos, en especial escamarlà, gall, calamars, s. punxa, lluç, moll, rap,
miseria, peluda, móllera, caragol, galera, maira, polp blanc y roquero, canana, llisa, sorell y morralla.
El cerco sólo faenaba una traíña desde nuestro puerto. Las otras están por aguas de Burriana. Así
el lunes ésta llum atrapó 200 cajas de boquerón (8 Kg/caja) y 50 de sardina. El martes pilló 250 de
seitó y 50 de sardina. El miercoles llevó 150 de ‘oro azul’ y 50 de sardina. Y el jueves una embarcación
llevó 300 cajas de boquerón y 25 de sardina.
La procedencia del barco era de nuestra base.
Los artes menores, éstas barquitas artesanales la mayoría cala los trasmallos en busca del llagostí y
sepia. Un par de xarciers se dedica al pagell, sorella y rallat. Otro lo hace en pos de la palá y rom. Y
uno pesca con dichas redes por Columbretes y desembarca llagosta, llomantol, gallineta y déntol.
El palangre de costa capturó con anzuelo llobarro, orá, pagre, sard y congre.

Ecos de ‘Mar’; Turistas en el mar (y II)

El apoyo de la UE a distintas actividades de turismo ‘pesquero o marinero’, ‘turismo acuícola’ y ‘pesca
turismo’, a lo largo del litoral español tiene un resultado desigual.
Ésta medida de Bruselas impulsada a evitar la despoblación de las zonas costeras y ayuda a barcos,
entidades, etc., con pocos ingresos económicos.
Sabemos que comunidades autonomas han elaborado nuevas leyes para que la gente-turística
pueda ir a pescar con los barcos pesqueros, visitar las bateas de mejillones, a las mariscadoras
en las playas, visitas guiadas a los puertos y lonjas, etc., dando a conocer también el patrimonio
cultural, posibilitando además el recuperar elementos de la antropología y la cultura pesquera
frecuentemente en riesgo de desaparición. Y al mismo tiempo, interactuar y aprender. Son lo que
se denomina ‘vacaciones del conocimiento’.
Incluso en L’Atmetlla de mar (Tarragona) el Grupo Belfegó proporciona al turismo el poder bañarse
en las piscinas de atún rojo que tienen instaladas dentro del mar, pudiendo los turistas mas osados
el nadar en las jaulas junto estos grandes animales salvajes que tienen encerrados para su engorde.

Aquesta classe de Hidrozou és similar al velero o barqueta
de Sant Pere. La seva diferència més visible és que no
té la vela. Sol aparèixer per la superfície de les costes
occidentals mediterrànies a partir de l'estiu.
En castellá li diuen botón azul. El seu nom científic és
Porpita porpita.
Pertanyent a l'ordre dels Sifonòfors s'assemblen a les
meduses, però no ho són.
És de la família dels Disconéctids, i en realitat l'exemplar és
una colònia d'animals, que està dividida en dues parts. Un
nucli-flotador central en forma circular, i els nombrosos
hidros al seu voltant a manera de sol radiant.
El botó blau per nedar consta d'un flotador pla dividit en
càmeres, que estan plenes de gas per la seva flotabilitat,
amb envans radials de naturalesa quitinosa que no
deixen sortir els gasos. Al centre un gran zoide o individu
és l'eix vertebrador, per comunicar la xarxa de canals.
Està envoltat d'altres similars més fins, i amb nombrosos
tentacles que tenen diverses missions, com produir
gonades per a la reproducció, com tàctils i de defensa.
Aquestes últimes acaben en perilles urticants per atrapar
preses.
Els botóns blaus són fràgils, gelatinosos i transparents
com el vidre.
La seva coloració és blavosa turquesa amb tons verd-groc
brillant al seu hàbitat. El disc central és marró daurat.
Pot navegar amb moviments reduïts a força de
contraccions i distensions del peduncle i un bombament
rítmic de la campana flotadora.
Mesura fins a 5 cm. de diàmetre.
És hermafrodita. Els òvuls i espermatozous són
llançats a la corrent marina per fertilitzar. Eclosionen
larves pelàgiques que mengen del plàncton (algues i
copèpodes) que capturen amb els centenars de tentacles
proveïts de les càpsules urticants, per narcotitzar la presa
i transportar-la per mitjà de filaments a l'obertura bucal.
Després les deixalles els expulsa també per la boca.
És típic de mars temperats i tropicals. Forma grans eixams.
Apareixen a la costa i platges segons les marees o vents
que les transporten.
A l'home només molesta la seva picada irritant lleument
però sols a pells molt fines.
No és comestible i no té valor comercial. Forma part de
la cadena alimentària d'altres animals, bé sencer o en
descomposició.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’ABRIL DEL 2016 (i IV)
PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón)
Escritas (Rajas, Rayas)
Mantes (Batoiedeos)
Besucs (Besugos)
Boga i Xucla(Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Veta (Cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguados)
Sards (Sargos)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)

3.178 Kg.
530
105
249
3.509
111
245
484
480
224
175
1.196
913
193
5.106
679
688
804
100
20

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

76
259
554
12.508
532
4.479
2.352
15
64
71
6.205
2.732
1.683
8
4
6
535
1.072
2.003
54
56

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

..................

115
56
38
66
3
38
155
518
7
25
64
3
22
10
36
50
139
37
67
_______
55.745

CRUSTACIS
Crancs (Cangrejos)
655
Escamarlà (Cigala)
115
Llagostí (Langostino)
118
Galera (Estomatoideo)
1.605
Llagosta (Langosta)
215
Gambes (Camarones)
15
Llomàntol (Bogavante)
16
_____
Total
..........................
2.742
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
397
Sepió punxa (Choquito picudo)
206
Canana (Volador, Pota)
7.840
Sipia (Sepia, Jibia)
1.248
Pop roquer (Pulpo roquero)
2.145
P. blanc (P. Blanco)
1.157
Polpa (Pulpón, Gilda)
39
Pop mesquer(Pulpo almizclado)
118
Cargol punxent(Caracol, Cañailla) 397
_________
Total
.............................. 13.547
TOTAL EXTRACCIÓ…...
72.033
19
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Vinaròs será la sede de la Nike Premier Cup

Ocho grandes equipos en categoría sub 15 competirán los días
10,11 y 12 de junio en la Ciutat Esportiva, en un evento gratuito
Redacció

Vinaròs será la sede los próximos
días 10, 11 y 12 de junio de la Nike
Premier Cup en categoría sub 15,
en la que participarán 8 equipos
de primer nivel. FC Barcelona, Real
Madrid, Athletic Club, Villarreal CF,
RCD Espanyol, Atlético de Madrid,
Sevilla FC y Málaga FC, competirán
durante estos tres días de fútbol en un
evento que se celebrará en la Ciutat
Esportiva. Esta será la 23ª edición de
la Premier Cup, una competición que
se ha consolidado como una de las
mayores y más prestifiosas referencias
del fútbol formativo internacional al
más alto nivel. Más de 10.000 equipos
de unos 45 países han tomado ya
parte en dicha competición, en la que
han dejado huella jugadores de talla
mundial como Iker Casillas o Fernando
Torres.
El jueves 9 de junio se realizará la

presentación de los equipos en
el paseo marítimo de Vinaròs,
mientras que el viernes 10 de junio
y el sábado 11 tendrá lugar la fase
de clasificación y el domingo 12 de
junio se jugarán las finales.
Cabe destacar que el evento es
gratuito y está organizado por el
United Vinaròs, don Óscar Blasco y
Santi Forner al frente.
La competición fue presentada
ayer en el salón de plenos por

parte de la concjeala de Deportes,
Begoña López, el edil de Turismo,
Domènec Fontanet, Juanjo Rovira,
como representante de la empresa
organizadora del evento y Óscar
Blasco del United Vinaròs.
Una oportunidad única para disfrutar
del buen fútbol y para ver futuras
estrellas del balón, y una cita a la que,
sin duda, van a acudir ojeadores de
toda Europa para ver las evoluciones
de los jóvenes talentos.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

VI Trofeu Aquàtic Castelló
El dissabte dia 28 de maig es van
desplaçar fins a Castelló per participar
en el VI Trofeu Aquàtic, que se
celebrava a la piscina olímpica (amb
cronometratge electrònic) on van
assistir un total de 30 clubs.
Amb el club Natació Vinaròs s'hi
presentaren un total de 18 nadadors
de diferents categories: Carla Bernial,
Angels Ferrer, Gemma Balaguer, Marta
Balaguer, Ainhoa Garcia, Sílvia Milian,
Aura Pérez, Angels Meseguer, Paula
Paga, Ian Calvo, Manel Ramírez, Miquel

Segarra, David León, Alex Sebastià,
Joan Compte, Joan Ferrer, David
Miranda i Toni Bordes.
Els resultats més destacats van ser
els de Paula Paga, que va aconseguir
medalla d'or en 50 m papallona (30,43)
i 100 m lliures (1,02,18); David León en
400 m lliures (4,15,65) que també va
obtindre la d'or; i Angels Meseguer que
es va quedar amb la de plata en els 400
m estils (5,30,91). La resta de nadadors
van estar bé, en general, alguns van
millorar les marques personals.

ATLETISME. Club Esportiu Vinaròs
10KM VILANOVA I LA GELTRU
El passat 15 de maig dos atletes del Club Esportiu
Vinaròs es van desplaçar a la localitat de Vilanova i
la Geltrú per a disputar el 10kM de Vilanova, amb
una gran participació d'atletes. Paco Balastegui
EN un temps de 36´ aconseguí la posició 11na de
la general i 3a de la seua categoria; i María Jesús
Bo en un temps de 48´57"va aconseguir la 9a de
la seua categoria. Enhorabona als dos.II TRAIL 15
15 QUILÒMETRES BENICARLÓ
Un nombrós grup d'atletes del Club Esportiu
Vinaròs-Aigües de Vinaròs van participar en el II
Trail 15 quilòmetres de Benicarló, en què Jesús
Tomero es proclamà guanyador absolut de la
prova i Pau Forner fou 2n en la categoria juvenil.
LLIGA DE CLUB DIVISIÓ D'HONOR.
El Club d’Atletisme Playas de Castellón va
aconseguir el cap de setmana passat el passe per
20

a la final a la lliga de clubs de Divisió d'honor en
la categoria femenina i masculina. Tres dels nostres
atletes van ajudar en esta segona jornada. D'una
banda, a l'equip femení, Carla Masip, disputà la
prova dels 800m i aconseguí acabar en segona
posició amb una marca de 2'15''02. També Andrea
Cabré va obtindre el segon lloc amb una marca de
24'28''00 en la prova dels 5 km marxa. A l'equip
masculí, Miguel Angel Carvajal va acabar en quinta
posició en els 5 km marxa amb una marca personal
de 23'11''50. L'equip Fem camí Mislata també va
aconseguir el passe a la final. Entre
l'equip masculí, el perxista Gaspar
Mateu, president i entrenador del
Club Esportiu Vinaròs-Aigües de
Vinaròs, va aconseguir finalitzar la
prova en quarta posició amb un
millor salt de 4'80m.

CAMPIONAT PROVINCIAL JUNIOR
Miki Carvajal Sorlí, 1r amb 4,30m i mínima per al
Campionat d’Espanya.
XXI CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS DE
MARCHA
Miguel Angel Carvajal Ortega, es proclamà
subcampió d'Espanya de veterans al Gran Premi de
Marxa Atlètica de Cantones, a La Corunya, amb una
marca de 50:48:01, i 3r de la classificació general
a la prova de 10 quilòmetres. Enhorabona Miguel
Angel per la magnífica temporada que estàs fent.
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El XXVII Triatló de Vinaròs, el 5 de juny
Vinaròs celebrarà el pròxim 5 de juny el
XXVII Triatló de Vinaròs, organitzat pel
club triatló Jiji Jaja. En esta nova edició
de la prova, que es farà en modalitat
sprint i olímpic, ja hi ha inscrits un total
de 250 esportistes, dels quals 25 seran
triatletes locals, tal com van informar
dimecres Victor Miralles, representant
del club Jiji Jaja. La presentació de la
prova va tindre lloc al saló de plens i va
comptar amb la presencia de la regidora
d’esports, Begoña López.
La primera prova de l’aigua tindrà lloc a

la platja de Fora Forat, en una longitut de
750 metres, i també hi haurà un circuit
de dos voltes per a la prova Olímpica i
una volta per a la prova d’sprint.

Jovesport, activitats d’estiu per als joves

El Consell Municipal d’Esports ha presentat esta setmana la segona edició del Jovesport,
una activitat d’estiu per a xiquets i xiquetes nascuts els anys 2002 i 2003, que tindrà lloc en
dos quincenes al mes de juliol. Hi ha 30 places per estes activitats, entre les que es faran
jocs alternatius, paintball laser, vela, padel i futbol 7. Les inscripcions es poden realitzar a les
oficines del CME els dies 13 i 14 de juny, al preu de 45€ la quinzena.

El Dia de la Bici, el 12 de juny

La regidora d’Esports, Begoña López i el tècnic del Consell Municipal d’Esports, Nacho
Chaler, van presentar dimecres la nova edició del Dia de la Bici, que tindrà lloc el pròxim 12
de juny a les 10h amb sortida des de la carpa de l’Atlàntic. Esta és la quarta prova d’esport
popular que se celebra en un circuit tancata de 2,5 km amb un primer tram després de la
sortida neutralitzat.

2º Open Pesca Club
Nàutic Vinaròs

El Club Náutico Vinaròs celebró el sábado 21
de Mayo el 2º Open de Pesca de la temporada
2016. La modalidad de pesca era de
embarcación a la deriva, y a pesar del viento
que comenzó a soplar a media mañana se
pudo terminar la jornada sin incidencias.
Al final de laprueba se realizó el pertinente
pesaje de las capturas y se hizo entrega de
los trofeos a los tres primeros clasificados
y al ganador de la pieza mayor. Especies
capturadas: sargo, pagel, dorada, serrano.

CLASIFICACIÓN GENERAL de la prueba
1º ADELIN
Víctor Febrer
3,330 kg
2º CUBEÑO
Alberto Sebastia 2,700 kg
3º MUSSOLETA Pedro Giner
2,320 kg
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
1º AUDAZ
Gilberto Ferré

0,500 kg
21
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TENIS. Club de Tenis Vinaròs

Gerard Guimerà se clasifica para el Campeonato de España infantil
El jugador de Grip2 ha conseguido
situarse entre las mejores raquetas
de España al vencer a Pablo Archiles
por 6/4 6/1 en el Club de Tenis
Collao en el Campeonato Infantil de
la Comunidad Valenciana. Gerard
Guimera Garcia lleva demostrando
su alto nivel desde hace muchos años
y durante esta semana le ha llegado
una pequeña recompensa a su
trabajo diario en los entrenamientos
junto a sus entrenadores dirigidos
por Ginés Pérez.
Muchas felicidades campeón.
SEMIFINALES EN EL WTA 10.000 EN

EL CLUB DE TENIS LA BISBAL
Espectacular semana la que ha
realizado nuestra jugadora de Grip2,
durante la semana ha tenido duros
partidos que ha podido solventar
gracias a su esfuerzo en la pista,
pero no pudo superar la ronda de
semifinales ante la cabeza de serie
número uno Renata Zarazua. Ari
empezó dominando el primer set
por 6/4, pero su rival hizo demostró
porque esta clasificada 398 del
mundo WTA y se impuso a nuestra
jugadora en las dos siguientes
mangas por un doble 6/1.
Primeras semifinales de individual

en un torneo profesional de este año
para Ari que esperemos que no sean
las últimas y que este buen resultado

le ayude para coger más confianza
para sus próximos torneos.

BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Vibrante partido de Baloncesto en Silla en el Pabellón Municipal de Vinaròs
Organizado por la Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT, Entidad de
Utilidad Pública, se jugó un partido amistoso de
Baloncesto en Silla entre dos clubes que, desde el
primer segundo, se entregaron por completo para
ganar el partido: Club Bamesad- Unes Escola afa.
La Asociación entiende que este tipo de actividad
deportiva hace que aquellos que la ven aprenden a
luchar, combatir, superarse, convivir y valorar cada
esfuerzo de estos deportistas que, con su sonrisa
y coraje consiguen que, durante unos minutos,
los asistentes al Pabellón Municipal, disfruten y
no olviden a estos deportistas tan extraordinarios.
Ojalá que todos los pabellones se llenaran para
ver estos partidos y otras actividades que realizan
el colectivo, tan distinto y extraordinario, de
cualidades diferentes.
El partido jugado por el Club Bamesad y el
Club Unes Escola afa, transcurrió con un ritmo
trepidante por ambos clubes. Bamesad, desde el
principio, fue quien marcó la diferencia pero sin
despegarse en el marcador con notoriedad; decir
que solo contaba con seis jugadores, con lo cual,
su entrenadora, Esther Santos, no podía realizar
los cambios necesarios tanto por estrategia como
por la fatiga de alguno de sus jugadores, quienes

sin embargo, fueron capaces de aguantar todo el
partido mostrando una buena preparación física.
El Unes, con un banquillo numeroso y de jugadores
muy jóvenes, plantaron cara y se lo pusieron difícil
al Bamesad.
Los dos primeros cuartos fueron muy igualados,
todo cambió en los dos últimos cuartos, donde el
Bamesad demostró su experiencia y mejor acierto
ante la canasta. El resultado final: 43 – 26 a favor
del Bamesad.
En definitiva, una jornada especial que ambos
clubes celebraron alrededor de una paella,
cocinada por Susana, hermana del Presidente de la

Asociación, que fue celebrada por todos.
Dar las gracias al Ayuntamiento y a Espectacles
Maestrat, por la prestación del lugar y el material
mobiliario, para poder cocinar y degustar tan rica
paella.
Todos esperamos un nuevo encuentro de estas
características: pocos errores, mucho ritmo,
esfuerzo y sacrificio de todos los jugadores.
Enhorabuena a todos ellos y, especialmente, al
Club Unes por el gran trabajo que está realizando
y por aceptar la invitación de la Asociación de
Personas con Discapacidad COCEMFE MAESTRAT,
Entidad de Utilidad Pública.

se gran part dels nostres socis per animar els
triatletes!
D'altra banda, es va disputar el dissabte de vesprada
el Triatló Sprint de Peníscola, en què una nombrosa
representació del club va plenar la graella de sortida
amb Sergi Giner, Alex Barreda, Víctor Miralles,
Ramon Fuster, Guillem Milian, Dani León, Dani Sorli,
Vicente Moliner, Josep Pomada i Carlos Valero.
Cal destacar la gran exhibició que ens feren els
nostres triatletes fent unes marques molt bones

així com a Josep Pomada que fa una setmana
arribà de l'Ironman de Lanzarote i ahir aconseguí
ser segon de la seua categoria; i a Alex Barreda
que es va quedar a menys d'un minut de tocar el
pòdium.
Des del Club, desitgem que este inici de
temporada només siga el principi de moltes més
alegries. I sempre contents i feliços de la unitat i la
germanor que esteu demostrant competició rere
competició!

Ironmans

Ironcat

El passat dissabte dia 29 de Maig i marcant l'inici
de la temporada, el nostre equip de triatló local, el
Club Triatló JijiJaja Vinaròs va poder defendre els
seus colors tant en l'Ironcat com en el Triatló Sprint
de Peníscola.
L'Ironcat fou representat pels triatletes locals:
Santi Matamoros, Roberto Ronchera, José
Manuel Casajuana i Blas Català. Després d'una
impressionant demostració de tenacitat i
constància que s'han derivat d'estos mesos de
dur entrenament; els nostres van aconseguir
no sols finalitzar la competició amb una marca
destacable sinó, aconseguir, amb el triatleta
Roberto Ronchera, guanyar en la seua categoria
demostrant, una vegada més, l'alt nivell que
manté any rere any este esportista local!.
També cal destacar la forta unitat que es va veure
en l'animació com a equip a l'Ironcat, desplaçant22
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FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
Los de Juan Puchal se impusieron por 1-9 a
domicilio para finalizar la competición en primera
posición, con pleno de victorias. Por su parte, el
Juvenil accedió a semifinales y el Cadete deberá
remontar en Segorbe un 1-2 adverso.
Hotel Crystal Parck CD Vinaròs FS (6 – 3 ) - 4 -5 CFS Grapa de
Castellón (JUVENIL)
El conjunto de Said Mansouri, tras alzarse con la
Liga Provincial, se deshizo de los castellonenses a
doble partido, con dos parciales favorables de 6-3
i 4-5, con sendos dobletes de Carlos Belenguer.
Con este triunfo, los juveniles ya esperan rival
en la siguiente ronda de la Copa Federación, las
semifinales.

CD Vinaròs 1-2 CDFS Segorbe (CADETE)
Los de Mohamed Ait no pudieron con el campeón
del Grupo V, aunque consiguieron un resultado
esperanzador para el encuentro de vuelta. Los
cadetes lograron empatar el tanto inicial de unos
visitantes que en el minuto 40 anotaron el gol del
triunfo, por medio de David Capitán. De esa forma,
los vinarocenses deberán remontar ese resultado
en Segorbe si quieren acceder a las semifinales de
la Copa Federación.
CFS Grapa de Castellón 1-9 CD Vinaròs FS (ALEVÍN)
Los pequeños de Juan Puchal sentenciaron la Copa
Federación con una nueva victoria, ocho de ocho,.

Isaac Suescun, recién convocado con la Selección
Valenciana, anotó cinco goles para otorgar a los
suyos el octavo triunfo, y colocarlos a semifinales
de la copa federación ¡ENHORABUENA!

Ironmans

Ironmans Vinaròs Subcampeones !!
Este pasado domingo 29 de disputaba la final de
la liga flag S-13 Catalana. Se jugaba en formato
triangular con los equipos Barbrerá Rookies,
Badalona Dracs y Ironmans Vinaròs. El primer
encuentro Ironmans dominó desde la jugada inicial
dejando sin opciones a Dracs, varios Touchdown
de carrera del Wide Receiver Jose Abel, Sebastián
y Gerard como Running Back’s, de nuevo Gerard
en defensa con una gran intercepción y Adam
rematando el punto extra como Wide Receiver,
dejaron un marcador al descanso de 25-0 a favor de
Ironmans, destacando la gran actuación defensiva
de Santi que no dejó respirar al ataque de Dracs.
Al inicio de la segunda parte, Dracs con buenos
ajustes ofensivos abrió su marcador mediante una
jugada de carrera, pero en el siguiente ataque,
Ironmans realizó una gran jugada a pase profundo
de Ivan hacia el Wide Receiver David que después
de una fantástica recepción recorrió todo el campo
para Touchdown dejando el marcador final en un
contundente 31-6 a favor de Ironmans Vinaròs.
El segundo encuentro, enfrentó a Rookies y
Dracs dejando un resultado de 18-27 a favor de
Rookies, quedaba el último y definitivo encuentro
enfrentando a Ironmans y Rookies que habían
ganado sus respectivos encuentros. Se decidiría

El pasado fin de semana el
triatleta Antonio Adell Puchi,
participó el sábado en el Ironcat
en la Ampolla, prueba que conta
de 3'8km nadando, 180km en
bici y 42km corriendo. Empleó
58 min. en la natación, 4h53m
en bici y 3h27 en la Maratón.
En total 9h19 min. Terminando
el 8 de la clasificación general.
Al día siguiente a las 7 de
la mañana, se tiraba al mar para
empezar el medio Ironman
Challenge de Salou que consta
de 1'9km nadando, 90km de
bici y 21 km corriendo. A pesar
del oleaje, viento y del fuerte
desgaste muscular del día
anterior, Puchi pudo finalizar la
prueba en 5h00m quedando el
134 de los 1200 participantes.
En dos dias acumuló 5700m

todo a un encuentro.
En los primeros compases del partido, Ironmans
no encontró su juego, desaprovechando su primer
drive de ataque, cosa que Rookies no hizo y en
su primera jugada subió los primeros 6 puntos al
marcador. Ironmans lo volvió a intentar pero el
equipo no se asentaba en el campo y tras unas
jugadas fallidas Rookies volvió a anotar dejando
un marcador 14-0 muy desfavorable a Ironmans.
Tras varios intercambios de balón, Ironmans
iba encontrando los huecos necesarios y en los
últimos compases de la primera parte y tras
una gran carrera del Running Back Sebastián,
anotaron los primeros 6 puntos enseñando a su
rival que el encuentro aún no se había terminado.
Al inicio de la segunda parte David tras una gran
intercepción anotaba el segundo TouchDown para
Ironmans y tras completar el punto extra a pase
del Quarterback Ivan de nuevo a David, dejó un
emocionante marcador 14-13 y todo por decidir.
Rookies volvió a imponer su autoridad física en
el campo y no desaprovechó su juego de ataque
anotando otro Touchdown y fallando el punto
extra. Con un marcador de 20-13 Ironmans ya había
entrado en el partido y sabía que tenía opciones
de plantar cara a los invictos Rookies y tras una

nadando 270km de bici y 63km
corriendo todo a un muy buen
ritmo de competición. Tuvo
la oportunidad de competir
con Iván Raña, primer español
campeón del mundo de triatlón.
Agradecer la colaboración a
FARMATECA; DAVIMA Rent a Car y
226ERS feed your dreams.

jugada de engaño con gran recepción de Jose Abel
volvía a dejar el marcador 20-19 entrando en los
dos últimos minutos del encuentro. Pero Rookies
esta vez no falló y volvió a completar su jugada
mediante una nueva anotación. Con un marcador
26-19 y 45 segundos para finalizar el encuentro,
Ironmans no encontró la jugada adecuada para
penetrar la defensa preventiva que planteó Rookies
y el resultado final quedó en un 26-19 entregando
el subcampeonato a Ironmans Vinaròs.
Aunque suena a tópico, para perder una final hay
que llegar y jugarla. ENORME trabajo el realizado
por los jugadores de IRONMANS VINARÒS en su
primer año en competición oficial S-13 con 8 de
los 11 jugadores siendo de una categoría S-11
inferior. Nadie se imaginaba que esos chavales
que en Octubre empezaban a aprender el Fútbol
Flag, quitando flags y lanzando un balón que
desconocían hasta el momento, realizarían esta
GRAN TEMPORADA. ENHORABUENA IRONMANS !!!

Más de 150 ciclistas han participado en el Primer Memorial "Luis Kratochuil",
organizada por la Unió Ciclista Vinaròs, en una prueba que ganó el corredor
vinarocense, Sergi Casanova.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net
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w.w.w.jjcinema.es

''WARCRAFT''
EL ORIGEN
DIVENDRES: Día:3
DISSABTE: Día:4
DIUMENGE: Día:5
DILLUNS:
Día:6
DIMARTS:
Día:7
DIMECRES: Día:8

19:30:h
21:45:h
17:00:h - 21:30:h 19:15:h - 23:45:h
17:00:h - 21:30:h
19:15:h
21:30:h
19:15:h
18:30:h
21:00:h
20:30:h

PREU:
Día,l’espectador dilluns

5€
4€

Calificación:

,

6€

7€
no s'apliquen els díes festius

+ de 7 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 4 de juny AUDITORI MUNICIPAL 11 h Xarrada "Com
conviure en un TDAH i no morir en el intent" a càrrec de José Ramón
Gamo Organitza: Associació TDAH Vinaròs
Dissabte 4 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur
amb l'obra "Sueño de una noche de verano" a càrrec del grup de
teatre Les mil i una. Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5
€
Diumenge 5 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h TEATRE amateur
amb l'obra "Sueño de una noche de verano" a càrrec del grup de
teatre Les mil i una. Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5
€
Divendres 10 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE
amateur amb l'obra "Fàstic de vida" a càrrec del grup de teatre Els
figurants. Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Dissabte 11 de juny AUDITORI MUNICIPAL 22.30 h TEATRE amateur
amb l'obra "Fàstic de vida" a càrrec del grup de teatre Els figurants.
Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Diumenge 12 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h TEATRE amateur
amb l'obra "Fàstic de vida" a càrrec del grup de teatre Els figurants.
Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €
Divendres 17 de juny AUDITORI MUNICIPAL 19 h. TEATRE INFANTIL
amb l'obra El sueño de Alice. 22.30 h. CONCERT de cant a carrec
de Guirigall escola d'arts escèniques.

27

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.

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)

Repartiment de tiquets per a la recollida
dels lots destinats a majors de 70 anys
Es realitzarà entre el 7 i el 13 de juny al Saló del
Centre Municipal de la Tercera Edat
La regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat informa
que està per iniciar-se el repartiment dels tiquets per a
la recollida dels lots destinats als majors de 70 anys que
l'Ajuntament lliura durant les festes de Sant Joan i Sant Pere
2016.
Aquest repartiment es durà a terme en el següent horari:
de dimarts 7 a dimarts 13 de juny de 2016, de 10:00 a 13:00
hores, al Saló del Centre Municipal de la Tercera Edat ubicat
al carrer Pilar.
Els requisits que es demanen són: estar empadronat al
municipi de Vinaròs, tenir complerts els 70 anys o complir-los
al llarg de l'any i presentar un Document Nacional d'Identitat
( DNI ) vàlid.
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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.
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 i
dissabtes de 8 a 14 hores

Tauler Municipal
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Repartiment de tiquets per a la recollida dels lots destinats a majors de 70 anys
Es realitzarà entre el 7 i el 13 de juny al Saló del Centre Municipal de la Tercera Edat
La regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat informa que està per iniciar-se el repartiment dels tiquets per a la recollida dels lots destinats als
majors de 70 anys que l'Ajuntament lliura durant les festes de Sant Joan i Sant Pere 2016.
Aquest repartiment es durà a terme en el següent horari: de dimarts 7 a dimarts 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, tenir complerts 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
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 unmàxim del
35% del cost de l'actuació i un límit de 11.000 euros
per vivenda”.
L'Ajuntament de Vinaròs, per la seua part,
ofereix 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 plaç per per
fer entrega dels documents és fins al 25 de juny.
La ́oficina d'atenció es troba situada a la plaça
Sant Telm, edifici Pirulí, a la sisena planta, en horari
de 9 a 14h. S'ha de demanar cita prèvia al telèfon
964.407.700

Participa!
Fes la teua pregunta al Ple Ordinari d'este mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
Didac tiene 4 años y una enfermedad
rara que afecta a su sistema inmunológico
Gracias a la generosidad de personas como tú, la
investigación ha conseguido acercarse a la cura de
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

envía un SMS con la
palabra DIDAC al

28014

y estarás colaborando con la investigación en
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

www.yoinvestigo.org
* Donativo íntegro de 1,20€ a Fundación Vall d’Hebron Institut de Recerca. Colaboran Movistar,Vodafone, Orange,
Yoigo y Euskaltel. Servicio de SMS solidario operado per Altiria TIC y la Asociación Española de Fundraising, n. at.
Cliente 902 00 28 98, Apartado de Correos 36059 – 28080 Madrid.
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ESQUELES

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
30

Totes les imatges
www.fotospai.com

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

4

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
c. del Pilar, 120
PITARCH
Juny

5

Juny

MARTÍNEZ

6

Juny

FERRER

7

Juny

ROCA

8

Juny

GUIMERÀ

9

Juny

ADELL

10

Juny

SANZ

av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

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

