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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Redacció

Els líders de l'equip de govern de Vinaròs, Enric Pla 
(Som Vinaròs), Guillem Alsina (PSPV) i Domènec 
Fontanet (Compromís) van comparèixer dilluns a les 
cavallerisses de l'ermita per fer balanç de la seva gestió 
el dia en què es complia un any de la investidura de Pla 
com a alcalde. El lloc triat per realitzar el balanç va ser 
precisament el mateix en el qual van segellar el pacte 
de govern, conegut com l'Acord dels Cavallerisses, del 
que Pla va assenyalar que s'ha complert ja un 60%. 
Pla va destacar que el camí iniciat a Vinaròs amb 
aquest pacte progressista "va ser el mateix que van 
iniciar altres ajuntaments del País Valencià i també 
en la Generalitat, desplaçant al PP, uns governs que 
es caracteritzen per la seva pluralitat, posant en valor 
conceptes tan necessaris com el diàleg i el treball 
en equip". "Som un equip plural i dialogant que sap 
treballar en unitat", va assenyalar el primer regidor, 
que va assegurar que "un any després en els nostres 
municipis, i també a Vinaròs, es viu millor". En aquest 
sentit, va argumentar que "els ajuntaments estan 
oberts a tots, la transparència i la participació són la 
nostra marca dins i fora de l'ajuntament, i han arribat 
per quedar-se, i els pressupostos tenen una orientació 
més social. A més, no s'ha produït el cataclisme que 
alguns auguraven".
Pla, que va destacar el treball institucional realitzat, 
va indicar també que l'ajuntament de Vinaròs 
compleix ja gairebé el 80% dels ítems de transparència 
internacional, destacant la informació actualitzada 
de la web municipal, i incidint en el foment que s'ha 
realitzat de la participació ciutadana.
Quant als propers objectius polítics, va destacar la 
realització del segon centre de salut, l'ampliació de l'IES 
José Vilaplana o aconseguir la construcció d'un nou 
col·legi d'educació especial. També la revisió de tots els 
contractes d'empreses que presten serveis municipals, 
la posada en marxa de consultes ciutadanes o  d'un pla 
integral ciclista.
També va assenyalar Pla que s'ha donat un “xicotet 
pas” però que no està del tot satisfet quant a les 
facilitats d'accés a l'habitatge als joves, i que l'equip de 
govern va a continuar pressionant en aquest sentit per 
aconseguir condicions encara més favorables. 
Quant a l'auditoria de comptes de l'ajuntament, 
va assegurar que està pràcticament llesta, i que es 

presentarà dins d'unes tres setmanes, passades les 
festes i les eleccions generals. 
Per la seva banda, Fontanet i Alsina també van destacar 
el bon enteniment de l'equip de govern i van fer un 
repàs dels projectes materialitzats en cadascuna de 
les àrees del consistori. Fontanet va incidir que s'han 
realitzat canvis importants quant a la nova distribució 
d'usos a la platja del Fortí i a les festes, millores en 
senyalització turística i s'han posat en marxa iniciatives 
noves com el bibliomercat, el llagostí literari, canvis en 
la fira del llibre o l'ampliació de l'horari de la biblioteca 
pública. També va destacar l'augment del pressupost 
en benestar social, el fet que s'hagi rebaixat el temps 
d'empadronament a sis mesos per poder optar a les 
ajudes socials, el conveni contra la violència de gènere 
o que ja no es produeixin corts de subministrament 
elèctric, aigua o gas a les famílies que no puguin pagar-
ho, entre altres aspectes.
El líder del PSPV, Guillem Alsina, va ser una mica més 
crític i va assenyalar que malgrat el bon enteniment hi 
ha aspectes a millorar, encara que va descartar que hi 
hagués descoordinació entre les diferents àrees. Alsina 
va fer un reconeixement a la labor realitzada per l'edil 
de Medi ambient i agricultura, Jordi Moliner, en tot el 
realitzat per posar en valor l'ermita, el poblat íber i les 
adequacions del Molí Noguera i el pont dels estretets, 
així com la creació de la brigada rural i mediambiental, 
la implantació del sistema de recollida d'oli domèstic 
i la reubicació de la fira agrícola. També va destacar 
el treball realitzat pels seus companys de partit a les 
àrees de Cultura, Festes, Joventut, Hisenda, Ocupació 
i Esports i educació. I quant a la seva àrea va subratllar 
la reorganització de l'organigrama de la brigada 
municipal per aconseguir un sistema més eficient, la 
renovació del carrer del Pont i la nova plaça sorgida 
de les obres o la millora del mobiliari urbà, entre altres 
actuacions.

L'equip de govern fa balanç d'un any a les cavallerisses
L'alcalde assegura que a Vinaròs "es viu 
millor un any després" i que l'auditoria es 
presentarà després de les festes
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Apartir del 27 de junio
adaptamos el  horario 
a tu ritmo.

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
Y FESTIVOS HASTA

EL 30 DE SEPTIEMBRE
De 9:00h. a 22:00h.

De Lunes a Sábado de 9:00 h. a 24:00 h.
Del 27 de junio al 3 de septiembre

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

AL REPOSTAR
GASOLINA EN
CARREFOUR,
PRESENTANDO
LA TARJETA
DEL CLUB CARREFOUR
ACUMULAS UN 8% EN TU
CHEQUE AHORRO

¡Les deseamos Felices Fiestas!

El regidor de Govern Obert i Participació 
Ciutadana, Hugo Romero, i la regidora d'Hisenda, 
María Cano, van presentar dimarts la campanya 
de pressupostos participatius que, fins al proper 
mes d'octubre, ha posat en marxa l'Ajuntament de 
Vinaròs. 
Gràcies a aquesta campanya, els ciutadans de 
Vinaròs seran part activa de l'elaboració dels 
comptes del proper any, doncs podran presentar 
les seves propostes, que seran tingudes en compte 
a l'hora d'elaborar el pressupost municipal del 
proper any. 
Romero va explicar que aquesta recollida d'idees 
es realitzarà durant un procés en cinc fases. La 
primera serà la fase de recollida de propostes, que 
es realitzarà a través de les assemblees veïnals, 
mitjançant bústies que des del passat dimarts 
ja estan situades en diferents dependències 

municipals i a través de la web participa.vinaros.
es, on els veïns poden fer arribar tots els seus 
suggeriments. En la segona fase, del 15 al 19 
d'agost, es descartaran aquelles propostes que 
siguin inviables. Posteriorment, els ciutadans 
escolliran les 30 propostes que considerin més 
interessants, i en una quarta fase els tècnics 
informaran d'aquestes idees. 
L'última fase consistirà en la votació pública final, 
que es realitzarà a través de la web participa.
vinaros.es. En aquesta fase final, que tindrà lloc del 
17 de setembre al 31 d'octubre, s'escolliran les 12 
propostes que s'inclouran al pressupost municipal 
del 2017.
Nova web de participació ciutadana
Destacar que la regidoria de Govern Obert, 
ha posat a disposició dels ciutadans la nova 
pàgina web ‘Vinaròs Participa’, una plataforma de 

participació digital de l'Ajuntament que vol ser un 
espai de referència per potenciar la transparència i 
la participació de la ciutadania en la construcció i 
definició de les polítiques de la ciutat. Un espai on 
trobar les eines i aplicacions informàtiques que des 
de l'administració local es posa a la disposició dels 
vinarossencs perquè la seva veu arribi als òrgans 
de govern. Entre altres coses, aquesta pàgina web 
inclou tot el procés dels pressupostos participatius 
i té, a més, un espai de debat de totes les àrees de 
l'Ajuntament en el qual pot participar qualsevol 
ciutadà.

Els vinarossencs podran incloure 12 propostes al pressupost 2017
L'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya de pressupostos participatius 
i una nova pàgina web de participació ciutadana

L'empresa Lokimica Laboratorios ha resultat ser 
l'adjudicatària del concurs dels tres contractes que 
l'Ajuntament de Vinaròs ha realitzat per al control 
de plagues. El consistori, tal com va informar 
el regidor de Medi ambient, Jordi Moliner, ha 
parcel·lat aquest contracte en tres especialitats. Un 
està destinat al control de la legionel·la, adjudicat 
per 9.450€, un altre està dedicat al control del 
mosquit comú i tigre, adjudicat per 15.950€, i un 
tercer contracte, el del control de cuques, rates 
i processionària del pi, ha estat adjudicat per un 
import de 23.950€. 
“L'Ajuntament ha realitzat un esforç incrementant 

en un 50 per cent la quantitat econòmica destinada 
al control de plagues, que ha passat de 33.000€ a 
60.500€”, va destacar Moliner. “Hi ha un romanent 
de 15.500 euros que podrem utilitzar per a un altre 
tipus d'actuacions o millores”, va explicar l'edil de 
Compromís. 
De la seua banda, el director tècnic de l'empresa, 
Rubén Bueno, va explicar que ja s'han iniciat els 
primers tractaments urgents, en aquests moments 
centrats en el control del mosquit, realitzant 
accions que es faran en tots els embornals del casc 
urbà de la localitat amb una periodicitat mensual. 
Altres zones d'aigües obertes com a barrancs 

també seran controlats de forma setmanal. 
També es continuaran realitzant campanyes de 
conscienciació especialment per controlar el 
mosquit tigre en les petites acumulacions d'aigua 
en l'àmbit privat.

L'empresa Lokimica s'adjudica els tres contractes del control de plagues
Inicia les primeres accions preventives en embornals i barrancs contra el mosquit
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Felices
Fiestas

El servicio de biblioplaya de Vinaròs, que abrirá 
puertas el próximo 1 de julio, va a cambiar este año 
de ubicación y procederá a instalarse en un lugar 
más céntrico de la Playa del Fortí, concretamente 
al lado del antiguo colegio Sant Sebastià. En años 
anteriores, esta biblioteca de verano ha estado 
emplazada en el extremo sur de la playa.
El objetivo del equipo de gobierno para escoger 
la nueva situación es acercarla más a los bañistas 
y que sea más visible para los vecinos y visitantes 
que paseen por el paseo marítimo, tal como 
explicó el edil de Cultura, el socialista Marc Albella.

“Estamos convencidos de que la gente la 
visitará más, tanto los que van a la playa 
como por el paseo”, señaló Albella. Otra de las 
novedades de este verano en la biblioplaya es 
la instalación de una pérgola en la que podrán 
desarrollarse las actividades previstas para 
estos próximos dos meses. Esta pérgola servirá 
también como zona de sombra y descanso 
para los usuarios que opten por sentarse a leer 
prensa diaria o libros.
La biblioplaya tendrá además nueva decoración 
exterior, obra del artista urbano José López Chile.

La biblioplaya se traslada al centro de la playa del Fortí

L’empresa Elecnor i la regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Vinaròs han realitzat unes xerrades mediambientals als col·legis de la localitat. 
Esta setmana, estes jornades han conclòs al col·legi Jaume I, on han informat als alumnes de manera molt didàctica sobre eficiència energètica, amb la 
presència dels regidors d’Obres i Serveis, Guillem Alsina i d’Educació, Begoña López.

Aquest dimarts 14 de juny es va 
inaugurar a l'Auditori Municipal 
l'exposició de fotografies del concurs 
#NoDónaIgual, convocat per l'Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ), en 
col·laboració amb la Direcció General 
d'Igualtat i el Consell de la Joventut de 
la Comunitat Valenciana. 
En aquest esdeveniment va estar 
present el regidor de Joventut, Marc 
Albella, juntament amb la tècnic de 
l'àrea, Amparo Chaler, a més dels 
representants d’algunes entitats 
participants.  
"Amb aquesta mostra es volen reconèixer 
les fotografies realitzades per joves de 
14 a 30 anys que, a través de les imatges, 

denuncien la violència contra la dona, 
promocionant la igualtat, la convivència 
i el respecte", va explicar Albella.
El Centre "Sant Sebastià" de Vinaròs, 
gestionat per Fundació Diagrama i 
dependent de la Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives, va guanyar el 
premi en la categoria Grup de Menors. 
Aquest consisteix en una estada de dos 
dies en un alberg de l'IVAJ.
Puri Diosdado, directora del centre, ha 
afegit que aquesta exposició estarà 
oberta al públic entre el 14 i el 26 de 
juny, ja que després seguirà el seu 
recorregut per altres municipis fins que 
al novembre es torni a convocar de nou 
el concurs.

S’inaugura l’exposició #NoDónaIgual a l’Auditori Municipal
La mostra fotogràfica quedarà oberta al públic entre el 14 i el 26 de juny 
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ANDREA
MORALES
MONTANÉS
En nom de
la Fundació
Caixa Rural
Caixa Vinaròs
us desitja
Bones Festes
de Sant Joan i
Sant Pere 2016!
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Esta semana se celebra en Budapest (Hungría) 
la 7ª Reunión del Consejo de Europa para la 
aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, que 
está formado por 47 estados miembros y cuya sede 
permanente se halla en Estrasburgo (Francia).
Para promover y divulgar los valores del Convenio 
Europeo del Paisaje, el Consejo de Europa organiza 
un Premio bianual entre sus miembros, del que 
se han celebrado 4 ediciones. Los ganadores de 3 
primeras ediciones fueron:
2009: Parque de la Deule de la ciudad de Lille 
(Francia).
2011: Restauración paisajística de la localidad de 
Carbonia (Italia).
2013: Paisaje del valle fluvial de Szprotowa (Polonia).
Cada uno de los 47 países escoge la candidatura 
que le representará. En España se encargan 
de la selección los Ministerios de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y Educación, 
Cultura y Deporte, junto con un jurado formado por 
expertos.

Para el Premio actual, el jurado escogió el ‘Paisaje 
de olivos milenarios del Territorio Sénia’, presentado 
por Mancomunidad Taula Sénia con apoyo 
de Asociación Territorio Sénia y además de la 
Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.
Este año, reunido el jurado europeo ha premiado 
a “Cooperación transfronteriza para proteger el 
paisaje de Hetés” situado entre Hungria (que lo 
presentó) y Eslovenia.
También hay tres Menciones especiales idénticas a:
- “Paisaje de olivos milenarios del Territorio Sénia” 
(España)
- “El serbal común, el árbol de la región Slovácko” 
(Chequia)
- “La protección de paisajes históricos excepcionales 
(Eslovaquia)
Y finalmente, un reconocimiento a los proyectos 
presentados por Bélgica, Croacia, Chipre, Finlandia, 
Italia, Letonia, Países Bajos y Turquía.
En las sesiones de la Reunión de Budapest participarán 
como representantes de la Mancomunidad Taula del 

Sénia el Presidente Rhamsés Ripollès y la Gerente Mª 
Teresa Adell, exponiendo un resumen del proyecto 
Olivos milenarios del Territorio Sénia junto con la 
representante del Ministerio Carmen Caro.
Además de ello, durante el desarrollo de la Reunión, 
se celebrará la Ceremonia oficial de entrega de los 
Premios de la 4ª edición del Premio del Paisaje del 
Consejo de Europa en la que los representantes de 
la Mancomunidad recibirán el galardón de manos 
de los mandatarios europeos y húngaros.

Alcanar-Vinaròs, 9 de juny de 2016.- Aquest dijous hem fet el 30 è. tall de 
carretera. Cert que aquesta ha estat el tall amb poca participació però, 
seguim sumant, trenta setmanes no són qualsevol cosa. Novament veïns 
de Vinaròs i Benicarló hem tallat la N-340, però a l’igual que la setmana 
anterior ho hem fet  a l’altra banda del Sènia. 
La noticia d’aquesta setmana ha estat la reunió amb el Vicepresident de 
la Confederació de Veïns del País Valencià que portarà la nostra veu, la 
nostra veu de lluita acompanyada per més de 100 municipis que també 
demanen la gratuïtat de l’AP-7, al més alt nivell veïnal i polític per a que 
siga recollida en la campanya electoral que està en marxa, pretenem de 
que puga ser recollida pels candidats a ocupar la Moncloa.
També s’ha compromès a portar davant l’assemblea general de la CAVE-
COVA d’aquest cap de setmana l’actitud del Subdelegat del Govern de 
Castelló que ens ha forçat a manifestar-nos fora de la seua circumscripció, 
ens ha forçat a un desterrament injust sense cap justificació real.  Tan 
estiu és a Catalunya com aquí al País Valencià i la carretera en la que fem 
els talls és la mateixa N-340, que segueix tant carregada de circulació 
com sempre i amb el mateix perill de sempre. PROU, AP-7 GRATUITA, JA!
Dijous que ve tornarem. Si voleu acudir adreceu-vos a avmigjorn@gmail.
com , també tenim compte en Facebook i Twitter.

‘Paisaje olivos milenarios Territorio Sénia’ Mención especial Premio Paisaje Consejo Europa
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Los portavoces del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan y Juan Amat, hicieron 
balance el miércoles del primer año al frente del Ayuntamiento del equipo de 
gobierno. Juan resumió estos primeros doce meses como “un año perdido” y 
“lleno de retórica, postureo y victimismo para esconder su incapacidad para 
gobernar Vinaròs”.
Por su parte, Amat también dijo que “son un equipo de gobierno sin proyecto” 
y que “lo primero que hicieron fue subirse sus sueldos para luego subirnos 
los impuestos”. Amat incidió en que el tripartito “dijo que no había habido 
incremento en los sueldos, pero tan solo hay que ver la nómina de junio de 
este año, en la que el alcalde cobrará 5.450€ y los concejales con dedicación 
parcial 2.600€, porque incluye paga doble, cuando durante el gobierno del PP 
el alcalde cobraba 1.950€ y los concejales 1.150€ sin pagas extras”.
También hizo un repaso por áreas, asegurando que en política social “no ha 
habido plan de emergencia social y lo más importante ha sido la dimisión de su 
concejala”. En urbanismo, indicó que “no se ha hecho nada, y la única frivolidad 
de cambiar el proyecto de carril lúdico por la piscina generará problemas de 
inundaciones en un futuro en el cementerio municipal”. En empleo, destacó 
que “no han realizado ninguna iniciativa desde el ámbito municipal y se han 
limitado a articular la oferta formativa de otras administraciones”. En Hacienda 
lamentó “el incremento del IBI en un 10% para todos los vinarocenses y las 
restsicciones a las bonificaciones del impuesto que han llevado a cabo”, 
mientras que también se remontó a uno de los puntos del ‘pacto de les 
cavallerisses’, asegurando que “aún no han recuperado ningún servicio 
privatizado, es más, han sacado de nuevos”.
También recordó Amat que “no se ha presentado una auditoría que era 
inmediata”, y lamentó “que el alcalde negara guardar un minuto de silencio en 
el pleno por la muerte del exalcalde Luis Franco”, así como que el equipo de 
gobierno hubiera votado en contra de la urgencia de una moción para tratar 
un punto de competencia municipal como era la rebaja del IBI en un 10%.  

Denuncia ante la junta electoral
Por otro lado, Amat, informó que los populares han presentado una denuncia 
ante la junta electoral contra el equipo de gobierno por haber realizado un 
balance de su primer año en plena campaña electoral e ir el alcalde, Enric 
Pla, como candidato al senado por Unidos Podemos. “Hacer este balance en 
plena campaña electoral evidencia las malas formas democráticas del actual 
ayuntamiento, cuando por ley se impide a las distintas instituciones, incluidos 
los ayuntamientos hacer balance en periodo electoral”, explicó Amat, que 
indicó que el tema está aún pendiente de resolución.

El PP de Vinaròs considera que los 
primeros doce meses de gobierno 
han sido “un año perdido”
Los populares denuncian ante la junta electoral que el equipo 
de gobierno haya hecho un balance político en plena campaña

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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eleccions generals 26J

Menú San Pedro
Entrantes

Patatas Chips, Olivas
Rabas

Embutidos ibéricos , Pan con tomate
Ensaladilla de Cangrejo

Segundos a elegir
Gambón a la Plancha

o 
Osobuco de Ternera en Salsa

Postre
Pudin con Nata y Chocholate

Café-Infusiones
Cava y Coca

Agua Mineral ‘Lunares’
Vino Blanco

Vino Tinto Rioja 18€Reservas
964 109 151

Molino, 4
Vinaròs

Acto central de ‘A la valenciana’ en Vinaròs

El pasado domingo tuvo lugar en Vinaròs el acto central en 
la comarca del Baix Maestrat de la coalición ‘A la Valenciana’. 
El acto contó con la participación del alcalde de Vinaròs y 
candidato al Senado,  Enric Pla, la candidat al Senado por 
Castelló, Emilia Sánchez-Pantoja),el candidato al Senado por 
Castelló, Jordi Navarrete, la candidata al Congreso por Castelló 
Marta Sorlí, la candidata número dos al congreso por Castelló, 
Claudia Varella y el candidato número tres al Congreso 
Sebastian Bretones, así como de Pablo Bustinduy.
Pla destacó que “estamos ante una oportunidad histórica para 
conseguir el cambio” y dio paso a los otros candidatos. 
Por otro lado, Pablo Bustinduy señaló que la campaña “ha 
empezado muy bien, y se nota una emoción ciudadana 
que nos hace aspirar a todo”. Además, confió en “que el Pais 
Valencià en su conjunto sea uno de los escenarios donde se 
visualice el cambio. Podemos aspirar a un muy buen resultado 
en estas elecciones y estamos ilusionados con el nuevo ciclo 
que se puede abrir tras el 26 de junio”. 
También indicó que “hay que poner fin a un ciclo político 
en el que ha habido mucho dolor, pero ahora la ilusión y la 
esperanza es enorme, y tenemos las ganas para construir un 
país donde se viva mejor. Estas elecciones van a ser un paso 
decisivo para ello”. 
En su parlamento, Navarrete destacó la importancia de que 
el territorio esté bien representado en el Senado y que estas 
elecciones son una gran oportunidad para conseguirlo. “A la 
Valenciana conseguirá los tres senadores en Castelló y vamos 
a ganar al PP”, aseguró. También se mostró favorable a un 
cambio en la constitución que permita un reparto más justo 
de la representación territorial de los senadores.
Tras Navarrete tomó la palabra Emilia Sánchez Pantoja, que 
indicó que “hoy no deberíamos estar aquí, nadie quería 
volver a estar de campaña electoral, porque podríamos haber 
tenido un gobierno progresista, pero no conseguimos formar 
gobierno y ahora es la gente la que debe decidir de qué lado 
se inclina la balanza, si queremos progreso y cambio o más 
recortes y más precariedad”. 
Por su parte, Ángela Ballester se mostró convencida del 
cambio a partir del 26 de junio. 
El acto concluyó con un turno de preguntas a los candidatos.  

Sorlí: “'A la Valenciana' és l'única garantia contra els sismes 
del Castor, l'amenaça del fracking i les prospeccions a les 
Columbretes”

La candidatura ‘A la Valenciana’, conformada per Compromis, 
Podem i EU, va oferir dimarts un acte obert a Vinaròs. Durant 
l’acte es va posar sobre la taula el “posicionament clar i 
rotund de la candidatura de confluència contra el Castor i 
contra l'amenaça del fraking”, segons va manifestar la cap de 
llista al Congrés, Marta Sorlí. “Des del principi, hem liderat la 
batalla contra l'estafa del Castor, que ha sigut una pífia que 
ha costat milers de milions d'euros a la ciutadania i davant 
tots vosaltres ens comprometem a ser la garantia per frenar 
projectes com a este, blindar Castelló contra el fracking i 
impedir l'amenaça d'accions similars com les prospeccions 
en Columbretes”. Davant una campanya en la que “la resta de 
partits estan apel·lant a la por per a frenar el canvi imparable 
que representem, la ciutadania del Maestrat ha de respondre 
que no s'ha de témer el canvi, sinó els sismes provocats per 
subordinar la nostra terra a grans empreses”.
Sorlí ha destacat que van ser les forces del canvi les que van 
propiciar a la Diputació, a les Corts i a   totes les instàncies els 
acords unitaris per a desmantellar el Castor. “La diputada que 
us parla va ser l'única representant de Castelló que va intervenir 
en el Congrés, durant la legislatura fallida, per a reclamar el 
desmantellament del Castor, una amenaça per a la tranquil·litat 
de la ciutadania del Maestrat i per al medi ambient”.
La número dos de la candidatura al Congrés, Claudia Varella, 
ha recordat que “va ser també la ciutadania qui va capitalitzar 
la lluita contra el fracking, que amenaçava l'aqüífer del 
Maestrat i la qualitat de les aigües de més de la meitat de la 
nostra demarcació”. “En aquest projecte de canvi defensem 
els interessos i les necessitats de la ciutadania i de la gent, 
enfront dels qui defensen    Florentino i les grans empreses 
energètiques”, ha insistit.
En un acte conduït pel regidor de Vinaròs Jordi Moliner també 
ha intervingut el número tres al Congrés, Sebastián Bretones, 
qui ha insistit que el model que defensem “no solament ha de 
ser sostenible ambientalment, sinó socialment, és un canvi 
integral, per això derogarem les reformes laborals i escometrem 
canvis per a acabar amb la temporalitat i amb la precarietat dels 
contractes”.

Barrachina  asegura que cuando el PP ha gobernado 
a Castellón “le ha ido bien en empleo y han subido las 
pensiones” 
El sábado 11 de junio el candidato del PP al Congreso de los 
Diputados, Miguel Barrachina asistió a la comida mítin organizada 
por el PP de Vinaròs, en el restaurante del Club de tenis. En los 
parlamentos, en los que también intervinieron Juan Bautista 
Juan, Andrés Martínez y el candidato al senado Manuel Altava, 
Miguel  Barrachina   señaló que hay “dos alternativas para estas 
elecciones: apostar por crear empleo y bienestar con el PP o la ruina 
de que gobierne Podemos. Cuando hemos gobernado a Castellón 
le ha ido bien, se ha creado empleo y han subido las pensiones y el 
bienestar de nuestra provincia”. Ha añadido que  “los nuevos saben 
mucho de imagen y redecorar casas pero muy poco de llenar la 
nevera”.
En este sentido, Barrachina señaló que ahí donde gobierna Podemos 
“las estanterías de los supermercados quedan vacías, arruinan países 
y destruyen empleo”. El líder de los populares recordó que estas 
elecciones “son fundamentales” puesto que “hay dos alternativas: 
apostar por el crecimiento y las oportunidades de empleo del PP” 
o por el contrario “apostar por los que quieren levantar fronteras 
y arruinar el país”.  En concreto, Miguel  Barrachina  destacó que 
“nuestra provincia cada vez crece más, hay más empleo, más 
oportunidades” y advirtió que “nuestro programa es muy claro: 
crear empleo, garantizar y subir las pensiones y tener más bienestar” 
y “ahora no nos podemos detener”.
El PP, aseguró el candidato, “es el partido de la libertad” y la opción 
de que gobierne Podemos en España “supone un tiro en el pie de 
la democracia”. Barrachina señaló que “no hace falta que vayamos 
a Venezuela o a Grecia para verlo, aquí en Cataluña se agrede a 
las personas por defender a la Selección Española o por escuchar 
nuestro himno”. Para el candidato “la gente sabe que mientras otros 
hacen publicidad, nosotros hablamos de Castellón; mientras otros 
hablan de conceptos que no son importantes, nosotros hablamos 
de lo que interesa esta provincia, ya que cuando hemos gobernado, 
a Castellón le ha ido bien” y señaló que “si seguimos en la senda del 
crecimiento del Gobierno de Rajoy crearemos 32.000 puestos de 
trabajo en la próxima legislatura”.
Por último,  Barrachina  concluyó  que “apostamos por un estado 
unido, fuerte y cohesionado, que apueste por la libertad individual, 
porque cada vez haya más empleo y más estabilidad lo que implica 
mayor bienestar y más Castellón”.
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Ximo Puig exige al PP en Vinaròs que pida perdón por el “despilfarro 
y la corrupción”
Emili Fonollosa
El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig,  
dijo ayer por la tarde en Vinaròs que el PP debería “pedir perdón a los 
valencianos por el despilfarro y la corrupción” añadiendo que “cada día 
continúan saliendo más cosas como los 22 millones de euros que costó 
la visita del Papa”.
Puig estuvo en esta ciudad para participar en un acto electoral en el 
Círculo Mercantil y Cultural en el que intervinieron también el candidato 
al Congreso por la provincia de Castellón Artemio Rallo y el secretario 
local socialista, Jordi Romeu.
Puig destacó que “en cuatro años de gobierno popular se deberían 
haber invertido en la Comunidad Valenciana 2.00 millones de eur4os” 
con los que se hubieran solucionado problemas de infraestructuras de 
carreteras y el servicio de trenes de cercanías, entre otras cosas. También 
censuró que no se haya aún mejorado toda la N-232, lo cual “es una 
vergüenza” y que “la única aportación de Rajoy ha sido la devaluación 
salarial”. Además de arremeter contra el PP, Puig destacó los logros de 
su gobierno en este primer año de legislatura señalando que “hemos 
hecho un proceso de reparación de los derechos básicos y morales 
arrebatados…hemos conseguido un gran acuerdo de financiación y 
hemos puesto sobre la mesa el problema valenciano”.   En opinión del 
líder socialista valenciano, se está volviendo a tener confianza en la 
Comunidad Valenciana, lo que ha hecho que “haya estabilidad, que haya 
sido la que más ha crecido, la de mayor bajada del paro y mayor aumento 
de las exportaciones y el turismo”. Apuntó incluso que una multinacional 
volverá a implantarse en tierras valencianas. Puig consideró que si el 
PSPV no “está fuerte” no habrá cambio de gobierno y destacó que el 
asunto más preocupante es el paro.
Este encuentro comarcal Ports Maestrat sirvió para hacer balance de 
este primer año de gobierno al frente de la Generalitat en materias 
como sanidad, educación y dependencia, en las que Puig ha cumplido 
con lo que prometió hace un año, según destacó Romeu. El propio Puig 
recordó el pago de los libros de texto de los escolares y la anulación del 
copago de medicamentos.
Artemio Rallo no solo fue crítico con el PP, sino también con Podemos 
e incluso Ciudadanos. De Podemos dijo que “son marxistas, pero de 
Groucho” recordando la popular frase de “estos son mis principios, pero 
si no le gustan, tengo otros”.
Los socialistas vinarocenses han transmitido tanto a Artemi Rallo 
como candidato al congreso como a Lluís Grau al Senado, la necesidad 
de incidir en Madrid en temas de interés como la N-232, la A-68, la 
peligrosidad de la N-238, la inestabilidad de la oficina de renovación del 
DNI, la regeneración de la costa y los espigones o el prometido plan de 
reindustrialización que anunció Puig en la anterior campaña electoral
Los socialistas realizarán en Vinaròs otros dos actos abiertos, uno a cargo 
de Susana Ros, sobre el corredor mediterráneo, y otro a cargo de Miquel 
Soler sobre educación.
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Ester Sorolla Membrado agraciada con el 
Kit Stop Mosquito de Vostres Vivers

De Hellevoetsluis ( Holanda ) de vacaciones para disfrutar de la Feria 

y Fiestas de Sant joan i Sant Pere de Vinaròs.

Esta setmana s'ha dut a terme la primera visita a la planta de Cervera, 
on els alumnes de quart de primària del CEIP Sant Sebastià han pogut aprendre més sobre el procés de reciclatge.

El pasado día 5, Victor y Lolín “La Ermitaneta” celebraron sus Bodas de Oro con su colla de 

amigos en el Rte. L’Ermita, como no podía ser de otra manera.

El pasado sábado 11 de junio el Orfeo vinarosenc se desplazó a Alcañiz para el XIII 
encuentro de coros de la ciudad.

Inauguración La Cuina
Jose Comes, 
Tere, Maite, 
Noa i Biel. 4 

generacions de 
la família Comes 
disfrutant junts 

del Dia de la 
Bicicleta.
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Gràcies per confiar en nosaltres.
Us desitgem Bones Festes...!

Vestim sempre les 
millors tradicions

Divendres passat 3 de juny es va celebrar 
l'acte de despedida dels alumnes de 4t d'ESO, 
del col·legi Fundació Divina Providència. 
Durant la graduació que va tindre lloc al Saló 
d'Actes del nostre Col·legi, la Cap d’estudis va 
imposar les beques als alumnes. Tot seguit, 
el tutor i la Madre Superiora van fer un breu 
discurs i els van fer entrega d’uns diplomes i 
una foto de grup com a record. Va haver-hi, 
també, temps per gaudir d'una presentació 
com a recordatori del pas d'estos alumnes pel 
col·legi. A més, els alumnes van tindre unes 
paraules d’agraïment als professors i tota la 
Comunitat Educativa. Finalment, l’AMPA va 
organitzar un àpat al Pub Quijote.

Acte de despedida dels alumnes de 4t d'ESO Col·legi Divina Providència

El fin de semana del 11 y  12 de junio, un grupo de 46 
personas disfrutaron de un par de jornadas llenas de 
variada actividad. Tras almorzar en Alcañiz, la 2ª cita fue en 
la ciudad zaragozana de Cariñena, con visita guiada por 
el titular y enólogo de  una privilegiada empresa vinícola 
(viñedos-instalaciones-bodegas e ilustrada degustación 
de 3 variedades). El "Gran Hotel" de Jaca (Huesca) fue el 
lugar de alojamiento y punto de partida hacia el Valle de 
Ordesa, donde se dedicó toda una mañana de senderismo 
por la ruta de "Las Cascadas" para gozar del paisaje y del 
impresionante espectáculo del agua. ¡sencillamente 
maravilloso!.

Excursión de primavera 
del Centro aragonés de Vinaròs

El passat dissabte 11 de juny es va celebrar 
la presentació de la Reina i Dama de la Fira 
i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2016 de 
Vinaròs, Marina Soler Cardona, i també la 
despedida de la Dama 2015 de la Penya Barça, 
Selene Valanzuela Miralles. Les dues dames 
estigueren molt emocionades durant tot l’acte 
i Selene li va enviar tots els millors desitjos a 
Marina en el seu regnat 2016.
La Panya Barça volgué agrair als esportistes 
Sergi Castell i Andrea Cabré el seu esforç en 
les seues respectives especialitats esportives, 

com a representants de l’esport vinarossenc.
Felipe Fonellosa –president de la Panya 
Barça-, invità a tots els presents i a tots els 
vinarossencs a gaudir de les nostres festes 
patronals i a participar en tots els actes.
Va tancar l’acte Marc Albella, Regidor de 
Cultura i Festes, com a representant de 
l’Ajuntament de la nostra ciutat
Tots reunits vam celebrar el triplet Lliga-Copa-
Reina. Per finalitzar, es va cantar l’himne del 
Barça a capel·la.

Penya Barça presenta 
a la Dama i Reina de les festes, Marina Soler
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Vinaròs va viure divendres 
passat la Fashion Night 2016, la 
cinquena edició d'una iniciativa 
organitzada enguany per 
l'associació Vinaròs és Comerç 
i que comptà amb el suport de 
la regidoria de Comerç. Una 
cita que pretengué mostrar 
la dinàmica oferta comercial 
de Vinaròs, ampliant l'horari 
dels establiments fins a la 1 
de la matinada i celebrant 
paral·lelament esdeveniments i 
actes complementaris.
El casc urbà de la localitat va 
estar especialment animat 
i l'esdeveniment, com en 
anteriors edicions, va ser un èxit 
de públic tant de Vinaròs com 
de poblacions veïnes gaudint 
d'una iniciativa participativa i 
que sempre crea un ambient 
agradable i de foment de les 
compres.
Este any van participar un total 
de 110 establiments, amb un 
ampli ventall de productes de tot 
tipus i, com a novetat, els carrers 
comptaren amb música unitària 
per a tot el centre comercial i els 
locals oberts van oferir cava als 
seus clients. Figures gegantes 
de bosses i sabates en diferents 
punts van atreure l'atenció del 
públic amb l'animació i tres 
photocalls on es van organitzar 
concursos com el Kissing room, 
amb premi al millor bes i un altre 
a la foto que millor reflectira 
l'esperit de la Fashion night’

Vinaròs fomenta les compres en la nit més ‘fashion’
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Totes les imatges 
www.fotospai.com

CULTURA

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !

GASOLINERAS TORRES
CTRA. N-340

AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS

PAGO EN EFECTIVO O CON TARJETA

24h.

¡Felices

Fiestas!

Durant este mes de juny, al Vinalab, el CEIP 
Misericòrdia ha realitzat 9 sessions de cinema 
per a les famílies, que són el resultat del projecte 
emprenedor de LA TABLET VIATGERA
Tot va començar el dia que es va publicar l’ordre 
ORDRE 11/2015, de 28 de setembre,  per a la 
realització de projectes d’investigació i innovació 
educativa sobre el desenvolupament del 
currículum durant el curs acadèmic 2015-2016. 
Un grup de mestres van elaborar un projecte per 
poder participar en esta convocatòria. Durant 
el mes de juny hem estat fent la presentació del 
nostre producte final. 
La Tablet Viatgera ha sigut una eina de treball 
d’educació emocional, els nostres alumnes 
han millorat l’autoestima i han augmentat 
la seua felicitat (un dels nostres punts del 
PEC, per posar-vos un exemple). No té preu 
anar pel passadís i dir-li a Ferran: "que bé que 
vas en bici'"; o a Lourdes dir-li: "al tennis ets 
boníssima"; o a Yasmina: "ets molt bona mestra"; 
o a Berta: "quina ballarina estàs feta". També 
hem treballat a través de l’experimentació, hem 
d’aprendre fent, de vegades els espais limiten 
l’aprenentatge actiu, però activitats com esta fan 
que els alumnes aprenguen de les experiències 
reals. Ha fet falta també molta creativitat que 
amb La taxonomia de Bloom queda substituïda 
l'avaluació pel resultat creatiu. Hem fomentat 
el Bon ús de les TIC, les Tecnologies de la 
informació i la comunicació avancen a pas de 
gegant. Mark Prensky en el seu llibre ens explica 

que els nostres fills són natius digitals. A tots els 
pares ens ha passat: "Papa, toca aquí!" Cal fer 
un ús -sobretot controlat- de les TIC. Estes eines 
tenen un gran potencial però també poden 
generar inconvenients. Amb esta activitat hem 
après a utilitzar les TIC en família. També ha estat 
una activitat on tots hi hem dedicat un esforç 
tant en educació com en la vida; l’esforç és una 
recepta màgica per a aconseguir el que volem. 
"Cal sortir de la zona de comfort" (White, 2009), 
aquella zona és en la que ens trobem còmodes. 
Hem de sortir i experimentar per poder construir 
el nostre aprenentatge. L’esforç és clau per a 
aconseguir els objectius. Finalment, recalcar que 
hem après tots junts, ha estat un aprenentatge 
en comunitat. A les sessions de cinema del 
Vinalab han assistit més de 900 persones.
Definitivament, esta activitat ha fet millor la nostra 

escola. Cal agrair el treball i participació de les 
famílies, dels mestres del centre, del conserge i, 
sobretot, dels 3 mestres: Fran, el Coordinador; Jose 
i Victor els quals han fet possible esta activitat amb 
moltes hores de dedicació, gestionant, copiant, 
visualitzant més de 400 vídeos. També cal donar 
les gràcies a l’Ajuntament per la col·laboració en 
el projecte i per  poder disposar d’esta bona sala 
del Vinalab i a totes les persones que han vingut 
a participar: Josep Pla, director del Cefire; les 
Inspectores Rosa Maria Polo i Maria José Rodrigo, 
el Jurat del Festival Internacional de curtmetratges, 
La presidenta de l’AMPA, Miquel Albesa, la Regidora 
d’Educació Begoña Lopez i el Sr. Alcalde Enric Pla.
La nostra escola, en activitats com estes, esdevé un 
referent per als nostres membres de la Comunitat 
Educativa.

El CEIP Misericòrdia i la tablet viatgera

La passada setmana, per les vesprades, els 
alumnes del col·legi Jaume I van participar en 
sis tallers preparats per pares i mestres amb la 
intenció d'aconseguir que els xiquets i xiquetes 
s'ho passen bé amb activitats diferents a les que 
estan acostumats a fer al centre durant tot l'any. 
Els tallers foren: taller de les emocions, d' estètica, 
de ball, de pintura, de música i d'experiments. Els 
diferents grups formats per alumnes des de 3 fins 
a 12 anys, passaren per tots els tallers durant estos 
dies. 

Amb esta proposta que es duu a terme a l'escola 
des de  fa anys, aconseguim que tots els alumnes 
es coneguen i aprenguen a col·laborar i relacionar-
se amb xiquets i xiquetes de totes les edats. A més 
a més, les famílies poden participar una vegada 
més en la vida del centre, aconseguint una millor 
relació entre mestres, alumnes i pares d'una 
manera divertida.
Va ser una gran experiència per a tots els que ho 
van fer possible gràcies a la implicació de tota la 
Comunitat Educativa.

VI Jornades interculturals al CEIP Jaume I
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Salvador Quinzá Macip

Muy buena idea ha tenido la “fundació”, en 
organizar el pasado sábado día 11 a las 19 
horas del presente mes, en el “Auditori Carles 
Santos”, la conferencia con extenso coloquio 
de este interesante y maravilloso mundo de la 
Paleontología, y dentro de ella, el tan interesante 
de los dinosaurios. La conferencia fue presentada 
por el conocido Paleontólogo de nuestra ciudad, 
y desde los últimos años, un buen especialista 
en dinosaurios, Manuel Domingo García Sanz. 
El conferenciante fue el que encontró en el año 
2013 los primeros restos de este nuevo dinosaurio 
“Morelladon Beltran”, el Dr. en Paleontología, 
reconocido a nivel mundial, me refiero al morellano 
José Miguel Gasulla Asensio.
La mesa estuvo compuesta por; el presidente de la 
“Fundació Caixa Vinaròs” Manolo Molinos, el cual 
agradeció la presencia del público que llenó por 
completo la sala. Presentó también al presidente 
de la nueva entidad formada en Vinaròs del grupo 
de Paleontología, José A. Buera Lozano e hizo 
hincapié de la colaboración de la “Fundació” con 
esta y varias secciones que realiza la entidad que 
el preside. A Manuel Domingo García Sanz que 
realizó la presentación de la conferencia, y por 
último presentaba al conferenciante, el mismo que 
descubrió los restos del dinosaurio “Morelladon 
beltrani” el Dr. en Paleontología José Miguel 
Gasulla Asensio.
El presidente de la nueva asociación de 
Paleontología en Vinaròs, agradeció la colaboración 
de la “Fundació Caixa-Vinaròs” y a su presidente su 
importante colaboración, y presentaba a la vez al 
conocido paleontólogo de nuestra ciudad Manuel 
Domingo García Sanz, para realizar la introducción 
del tema a tratar.
La introducción de Manuel Domingo García 
Sanz, se basó en presentar a la persona que en 
sus excavaciones encontró los primeros restos 
del nuevo descubrimiento de dinosaurio, el Dr. 
José Miguel Gasulla Asensio y comentar solo un 
resumen de su completo curriculum. Se basó 
su introducción en comentar los antecedentes 

históricos del mundo de los dinosaurios, de los 
trabajos de investigación en la localidad de Morella 
y finalizó con comentarnos sobre el renacimiento 
de los dinosaurios, que desde hace ya años, tiene 
un interés especial, dijéramos una “dinomanía” en 
este mundo fantástico cual es el de los dinosaurios. 
Cedía la palabra a José Miguel Gasulla.
El Dr. Gasulla nos hablo de una forma mas técnica 
sobre los diversos descubrimientos de restos 
de dinosaurios, así lo deseó para que todos los 
asistentes comprendiéramos el gran trabajo, no 
solo de la localización de restos, sino de todo el 
trabajo posterior, hasta poder certificar que los 
restos encontrados, se le pueden adjudicar a un 
dinosaurio u otro, si bien, el eje central fueron los 
restos que se han encontrado a través de los años 
en la localidad de Morella y los pueblos cercanos. 
Sobre todo nos hablo y comentó con toda clase de 
detalles referentes a su descubrimiento del nuevo 
dinosaurio, del cual se le aceptó, según escuchamos 
en las noticias, su nombre de “Morelladon Beltrani”.
Nos hablo de sus diversas clases, y de sus 
yacimientos encontrados en diversas partes del 
mundo, si bien su mayoría se encuentra en Europa, 
y mas concretamente en España y en la zona “dels 
Ports”, en las ciudades entre otras de: Morella, 
Vallibana, Vallibona, Cinctorres, etc.
Nos comentaba que los primeros restos los encontró 
en el año 2013, concretamente entre las arcillas 
rojas, si bien, entendidos dicen que es poco posible 
encontrar restos de dinosaurio entre estas clases 
de arcilla, fue en la cantera de la empresa “Arcillas 
de Morella” de D. Víctor Beltran, sita en el “Mas de 
la parreta” y con la ayuda de varios expertos en la 
materia, y también con la colaboración de Manuel 
Domingo García Sanz, se llegó a la conclusión, de 
ser este hallazgo del primer dinosaurio original de 
Morella. Sobre el nombre de “Morelladon Beltrani”, 
nos comentó que fue pensado y que quiere decir 
lo siguiente; “Morelladon” quiere decir “Morella 
dientes”, y “Beltrani”, quiere ser un homenaje a 
un gran aficionado al mundo de la paleontología 
en Morella,  D. Víctor Beltran, propietario de la 

empresa “Arcillas de Morella”, el cual ha tenido 
siempre un cuidado exquisito en la extracción 
de las mismas, avisando sus obreros cuando ven 
algún resto que podría tener importancia, y a la 
vez, permitiendo el, realizar catas y excavaciones, 
como fue el encontrar los restos del nuevo 
dinosaurio morellano.
Finalizaba el conferenciante dando a conocer la 
gran repercusión a nivel mundial del hallazgo, 
con mas de 36.400 visitas en Internet, y siendo 
premiado en el pasado año 2015, dentro de los 
10 trabajos más importantes en este interesante 
mundo de la investigación, así como uno de los 10 
mejores dinosaurios encontrados.
La conferencia fue muy interesante y hubo un largo 
y extenso periodo de “preguntas” de expertos en el 
tema que se desplazaron expresamente para asistir 
a esta presentación del “Morelladon Beltrani”. 
Al día siguiente de la conferencia, se organizó 
una excursión a Morella para visitar su Museo, 
y posteriormente el yacimiento donde fueron 
encontrados los restos del dinosaurio morellano.
Mis felicitaciones a la “Fundació” por la organización 
de tan interesante tema, y como no al Dr. José 
Miguel Gasulla Asensio, por tan interesante 
conferencia.

En la Casa Membrillera de la Fundació Caixa Vinaròs 
se presentó el nuevo hallazgo del dinosaurio morelladon beltrani
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Contra la por, anem dient les 
coses pel seu nom! 
Per Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs

“Aquells que prometen el 
paradís enganyen a la gent”
Per Eduardo Barberà

El moment de canviar el rumb

Per Toni Zaragozà

Una manera de fer, 
una ferramenta 
de pensar, un 
pensament per 

a creure. Una forma de viure, una vivència que 
trenca les trinxeres que s'han construït per a 
furtar-nos allò que som, que fórem i que volem 
ser. #a La valenciana, un motiu per a lluitar, per a 
forjar un futur als nostres fills i al territori que ens 
conforma.
Enmig d'una política que ens ha alienat i ens ha 
aïllat. Ara és el moment, amb el nostre vot, de 
canviar el rumb i cridar ben fort que ja n'hi ha 
prou. Prou de Castors, prou de balafiaments, prou 
de governants corruptes i lladres. Que, aquí, al País 
València i a Vinaròs sabem fer les coses d'una altra 
forma. No serà fàcil, els aligots ensumen des de 
molt lluny la carn fresca i desvalguda. És per això 
que hem de fer confiança i pinya, per a què mai 
més ningú utilitzen la nostra terra per a vilipendiar-
la, extorsionar-la i furtar el pa als nostres fills. 
Aquell pa, que entre "pais" i altres robatoris s'han 
menjat, que els nostres iaios van suar i construir. 
Pot ser semble un pèl romàntic, però la sensació, 
en parlar en companys i companyes i analitzar 
les enquestes em fa albirar un somriure per notar 
que el canvi està prop. Ja és hora de portar, des 
de Castelló, les companyes Marta Sorlí i Claudia 
Varella al Congrés, i des de Vinaròs, a Jordi 
Navarrete al Senat, unes veus valencianes al lloc 
on mai s'han defensat els veritables interessos i 
la pròpia idiosincràsia d'un poble, el nostre, que 
han volgut convertir en lloc de vacances per als 
avis europeus i lloc d'esbarjo per als continentals 
d'aquesta Península Ibèrica, mentre omplien les 
pròpies butxaques, ens deixaven misèria, atur i 
s'emportaven les infraestructures cap a Sevilla 
i Galícia. Ells, de segur, faran arribar les nostres 
necessitats allí on mai han estat escoltades.
És el moment de capgirar les polítiques que ens 
han negat i ens han espoliat. Que el vot des de 
Vinaròs no siga per a llistes que porten imputats 
per malversació, cas d'Òscar Clavell, ni per a 
partits que van dur el Castor i i ja sabem quines 
són les seves prioritats, ni tampoc cap a aquells 
que ens tracten, als qui parlem i estimem la 
pròpia llengua com "aldeanos". És per això, que 
des de Compromís Vinaròs demanem el vot per a 
la llista #a La valenciana, per a tornar la il·lusió a 
un poble, per a què senta l'orgull propi i que cap 
delinqüent li faça girar la cara. Per a què Vinaròs 
estiga representat com cal a la capital d'un Estat, 
l'espanyol, que ens ha menyspreat, en deixar-nos 
sense corredor mediterrani, amb un atur dels 
més alts de tota Europa i on només han construït 
plantes de gas fallides i que continuarem pagant 
durant molts d'anys. Un canvi de perspectiva, 
de tipus de creixement, una nova sensibilitat és 
fonamental per a sortir d'on som. Per això, votar #a 
La valenciana és necessari, els altres ja sabem allò 
que poden oferir. Dur els nostres representants, 
Joan Baldoví, Marta Sorlí, Jordi Navarrete, etc. 
farà que la nostra veu siga escoltada i que, 
almenys, intentem canviar la situació social i 
econòmica per a refer un territori empobrit a 
causa de les polítiques neoliberals que des dels 
centres de poder i amb l'aquiescència dels nostres 
representats, s'ha produït des de el naixement del 
actual sistema democràtic.

Amb aquesta frase, el secretari 
general dels socialistes 
valencians i President de 
la Generalitat, Ximo Puig, 
advertia als presents en 

l’acte celebrat al Casino de Vinaròs alhora que 
recordava que “ara és el moment d'explicar la 
veritat i demanar la confiança perquè ens hi 
juguem molt”. 
En l’acte, on a part del President van intervindre 
el candidat socialista per la província de 
Castelló al Congrés dels Diputats, Artemi Rallo 
i el nostre secretari general, Jordi Romeu, van 
estar presents diferents alcaldes, alcaldesses, 
portaveus i regidors de la comarca dels Ports-
Maestrat així com els membres de la candidatura 
al Congrés i al Senat per Castelló a més de 
militants, simpatitzants, càrrecs orgànics del 
partit i representants de diferents associacions 
locals.
Durant la seva intervenció, Ximo Puig va explicar 
que "ens juguem les pensions, el finançament, 
l'educació, la sanitat per a tots, l'estat de benestar 
i per això necessitem un PSOE fort”. Així mateix 
va acusar el PP de deixar el País Valencià com "un 
camp de mines amb Fira València, la visita del 
Papa, Ciutat de la Llum", i va recordar que l'únic 
que ha aportat Rajoy a l'economia espanyola ha 
estat "la devaluació salarial".
Per la seva banda el candidat socialista per la 
província de Castelló al Congrés, Artemi Rallo, 
va animar a tots els socialistes a sortir al carrer 
perquè cap ciutadà oblidi els anys de mala 
gestió i de corrupció del PP al capdavant de 
les institucions. "El socialisme és un projecte 
de canvi, de transformació i de lluita contra la 
injustícia, contra la discriminació i aquest és 
el repte de la socialdemocràcia i que només el 
representa el partit socialista", va assenyalar 
Rallo.
Finalment, el nostre secretari Jordi Romeu, va 
agraïr a Ximo Puig el seu compromís al capdavant 
del nou Consell per a millorar la vida dels veïns i 
veïnes i per això ha recordat l'important i decisiu 
que serà que el pròxim 26 de juny el vot sigui per 
al partit socialista.

“Però els seus estridents lladrucs, només 
són senyal que cavalquem” (Goethe 
Llaurador, 1808)
Ara fa un any, en Vinaròs, com a la 
majoria dels grans ajuntaments del 
País Valencià i de bona part d'Espanya, 

les forces de progrés i d'esquerra valencianista vam 
desplaçar al PP. Aquest canvi va anar acompanyat del 
de la Generalitat valenciana, on el pacte del botànic 
va acabar amb vint anys de governs de saqueig del PP. 
TOTS I TOTES SOM VINARÒS, una agrupació d'electores 
i electors, de gent que no estàvem en la primera 
línia política, vam fer un pas endavant perquè 
estàvem convençuts que calia canviar moltes coses 
i vam donar la sorpresa als partits tradicionals. El 
PP va obtenir el pitjor resultat dels últims vint anys, 
i això després de tan sols quatre anys d'alcaldia. 
Els nous ajuntaments hem format equips de govern 
plurals, integrats per dos, tres o quatre grups, que han 
sabut basar la seua tasca diària en l'horitzontalitat, el 
diàleg i la capacitat de treballar en equip. Els ciutadans 
ens havien donat eixe missatge de pluralitat i capacitat 
d'entendre's per a expulsar al partit dels imputats, i 
nosaltres hem intentat estar a l'altura. 
Un any després, a Vinaròs -com als municipis on viu el 
80% de la població del País Valencià sota governs de 
progrés- vivim millor i, sobretot, més tranquils (sense 
Fabres ni Rus, sense Cotinos ni Rites). L'ajuntament està 
cada dia més obert a totes i tots, la transparència en 
tots els assumptes, i especialment en les contractacions 
i borses públiques, és el nostre ADN. Les assemblees 
veïnals, com eina de participació dels homes i dones que 
viuen a la nostra ciutat, són ja part del paisatge social. 
Volem escoltar per poder actuar millor. I per això hem 
escoltat també als propietaris de PAIs no desenvolupats, 
a les associacions, a les entitats,... No tenim solucions (ni 
diners) per a totes les necessitats però seguim buscant-
les, implicant a tots, perquè creiem en una societat 
civil que siga capaç de prendre el seu destí en la mà. 
Podríem ací reiterar la pàgina de coses ben fetes 
(Jaume I, millores Colònia Europa, augment ajudes 
socials, gratuïtat de llibres, lluita contra la pobresa 
energètica, biblioestudi, rehabilitació de l'Ermita, 
Vinalab, recuperació projecte piscina) però volem, 
sobretot, reiterar el nostre compromís pel treball que 
queda per fer. 
Hem de seguir lluitant per la construcció del segon 
Centre de salut (irrenunciable!), per ficar data a 
l'ampliació de l'IES Vilaplana, per la construcció de 
la Residència de dependents, per ajudar més a les 
entitats que s'ocupen de les persones discapacitades o 
en risc d'exclusió. Però també hem d'abordar a fons el 
pla ciclista integral que millore la qualitat de vida del 
nostre municipi, hem d'organitzar de forma racional 
i segura per a tots l'accés a les costes nord i sud, hem 
de buscar una solució sostenible per a les Soterranyes. 
Queda feina per fer, i l'afrontem sense por i sense que 
ens intimiden les algarades dels que van ser desplaçats 
democràticament pels votants, els que emparaven el 
saqueig de les institucions, els que mai protestaren 
quan no es pagava la dependència, els que tancaven 
la sanitat i l'educació públiques. No tenim por, perquè 
estem convençuts que vosaltres sabeu que ací trobareu 
sempre honestedat, defensa del que és de totes i tots i 
valor per portar les vostres propostes endavant. Ells fan 
la campanya de la por, del nivell estatal al local, perquè 
pensen que la por és l'únic sentiment que et paralitza. 
Nosaltres, com canta Raimon, seguirem lluitant contra 
els que ens volen paralitzar per la por: 
“Contra la por és la vida, 
contra la por és l'amor, 
contra la por som nosaltres, 
contra la por sense por. “
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Fira i Festes de San Joan 
i San Pere
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Año 1: Sin novedad en el frente

www.canal56.com

Por Amparo Martínez

Any rere any, amb el 
començament de l’estiu, 
arriben les festes de San 
Joan i San Pere, festes majors 

del nostre benvolgut Vinaròs, on s’uneix diversió i 
tradició.
Aquestes festes aquest any   vénen marcades per 
un canvi d’ubicació dels actes i perquè arriben més 
prompte que mai. Han començat el 18 de juny amb 
la proclamació de les Reines i Dames a l’envelat i 
es perllongaran fins al 29 de juny, festivitat de San 
Pere.
L’acte  amb què s´han iniciat les festes està lligat a 
la cultura més popular de Vinaròs: el divendres per 
la vesprada, la plaça de l’Ajuntament ha quedat 
envaïda pel confeti, la traca infantil i la tradicional 
salutació de les reines i dames acompanyades pels 
nostres Nanos i Gegants.
Sense dubte són les festes que major arrelament 
tenen en   el temps donat que provenen d´un 
privilegi concedit pel rei Carles II, l’any 1686 .Són 
dies   on familiars, amics, veïns, ens retrobem al 
carrer. La nostra ciutat es transforma de llum i color, 
i tant els vinarossencs com aquells que s’apropen 
a Vinaròs, poden   gaudir   durant   uns dies d’un 
ambient festiu i divertit.
Des el PVI, volem desitjar a tots els vinarossencs i 
vinarossenques, i especialment a les dues reines 
i les 17 dames, unes bones festes. Sou l’orgull i 
la representació d’una ciutat activa, canviant i 
diversa.   Gràcies a totes vosaltres , a les vostre 
families, a totes els entitats locals i col.legis que 
representeu, perquè sense el vostre esforç, treball, 
aquestes lluidores festes no serien possible. 
També volem felicitar  la mantenidora de les festes, 
Alicia Giménez, famosa escriptora i premi Planeta 
2015 , i a l’escultor vinarossenc Sebastià Miralles 
Puchol, que ha estat escolllit Alè Vinarossenc 2016, 
distinció que atorga la Fundació Caixa Vinaròs.
Per finalitzar volem fer una crida a la participació de 
tots els vinarossencs, Cal gaudir al màxim d’aquests 
dies. Que ningú  es quede a casa, i  que tots plegats 
siguem capaços d’omplir els carrers d’alegria, color 
i diversió.

Bona Fira i Festes de San Joan i San Pere.

Y llegó el día en el que el 
tripartito de Tots i Totes 
Som Podemos, PSOE y 
Compromís cumplieron 

su primer año en el gobierno… y Vinaròs sigue 
igual, o peor que hace un año. Los ciudadanos solo 
ven que Vinaròs no ha mejorado con el tripartito, 
que los gobernantes no tienen iniciativas y no 
cumplen sus promesas electorales. De momento 
solo podemos apreciar su desorbitada subida de 
sueldos con sus respectivas pagas extraordinarias 
por una dedicación de 25 horas semanales.
Ni han eliminado la zona naranja y ampliaron la 
zona azul que pagamos todos los vinarocenses 
durante los doce meses del año; en el pleno de 
cctubre de 2015 fue el tripartito de Tots i Totes Som 
Podemos, PSOE y Compromís los que anularon la 
reducción del 10% del IBI que se iniciaba en este 
2016 y que suponía más dinero en los bolsillos de 
los vinarocenses para gastar en nuestro comercio 
local, un sector comercial que también este año 
paga más impuestos porque la mayor parte de 
ellos no tienen acceso a la bonificación del 15% 
que puso en marcha el Partido Popular.
Se han recortado derechos y libertades, se han 
recortado ayudas a entidades y asociaciones de 
la localidad pero aquellos que alzaban la voz 
con facilidad y sin escuchar a nadie en anteriores 
legislaturas ahora están callados. Curiosos silencios 
los de aquellos a los que parece no importarles 
ahora, y solo ahora, las subidas de impuestos para 
poder pagar subidas de sueldos.
Quienes presumen de transparencia después 
vemos que no contestan en los plenos. Quizás 
el descontrol y la falta de iniciativas les llevan a 
obsesionarse en cambiar el nombre de los actos 
y eventos que ya se organizaban pero que así 
aparentan ser novedad. Que tristeza de gobierno 
si su única iniciativa es modificar los nombres de 
los espectáculos. 
La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere ya han 
dado comienzo. ¿Novedad? Tampoco ninguna en 
esta trinchera. Lo más novedoso serán los 4.000 
euros que nos cobrará la Generalitat por instalar la 
carpa de fiestas en el puerto. La Generalitat del PP 
nunca cobró nada al ayuntamiento por los eventos 
realizados en el puerto pero vemos que el afán 
recaudatorio de PSOE, Compromís y Podemos no 
es exclusiva de Vinaròs sino de toda la Comunitat. 
Disfruten de las fiestas, aprovechemos 
estos días para olvidarnos de las 
penas y de los malos gobernantes 
que padecemos todo el año. A 
divertirse y ser felices y a partir del 30 
de junio, año 2.
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

ACCIDENT A LA COSTA NORD S. Fabregat

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Vin-364 Casa 
al lado del 
puerto, 2 vi-
viendas inde-
pendientes, 
6 hab, 2 ba-
ños, 2 coci-
nas, 2 salones, patios, bien conser-
vada, amueblada, Precio: 80.000€

Vin-1375 Piso totalmente reforma-
do, 3 hab, 1 baño, cocina, salón, 
l a v a d e r o , 
amueblado, 
e q u i p a d o , 
zona tran-
quila, Precio: 
42.900€

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

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

Vin-1310 

Piso, 3 hab, 
1 baño, co-
cina, salón, 
amueblado, 
bien conser-
vado, buena 
zona, Precio: 32.000€

Vin-1373 Duplex 
al lado del puer-
to como nuevo, 3 
hab, 2 baños, coci-
na, salón, decora-
ción rustica, amue-
blado, equipado, 
Precio: 99.900€

Abans de les 
festes locals i 
de les festes 

electorals, i prevenint un curt període vocacional, 
no podria faltar l’article de MIGJORN per desitjar-vos 
el millor i que tingueu un bon encert. Per una part 
voldríem demostrar en aquest article que estem 
contents i satisfets, que si bé que ho estem després 
d’un any de bones cares per l’Ajuntament però, no 
podem dir que el resum d’aquest any ha estat redó 
i sense màcula. 
Per a mostra un botó. Diumenge passat a les 21h. aprox. 
a la carretera de la costa nord un cotxe dels municipals 
tallava el tràfic a causa d’un accident molt greu. El cap 
llavors va anar de seguida als amics que havien sortit 
abans de nosaltres en aquesta direcció. Tot be, ens van 
dir. Però, l’ensurt va ser d’alta intensitat. L’accident es 

donà entre un cotxe i una moto. No hem sentit res de 
morts. Però el problema està latent.
Avui, a l’igual que abans, també demanem EL CARRIL 
BICI però, malauradament, avui ho fem amb un 
accidentat amb tots els blaus al seu cos. La carreteres 
de la Costa Nord i de la Costa Sud, cada dia van més 
carregades de trànsit de vehicles. Les bicicletes i 
motos menudes cada vegada són més presents i, 
per la seua feblesa, són els més vulnerables i alhora 
amb més perill d’accidents i per això cal fer un pas 
més per donar-los protecció. Ens van dir que fins que 
no tinguen la cessió de l’antiga N-340 no podran 
fer totes les adaptacions que corresponguen per 
redistribuir el tràfic. Però, a l’igual que passa amb 
la N-340 i l’AP-7, els accidents   i accidentats forcen 
a donar solucions immediates. Fins i tot ara més a 
l’entrar en el període estival on la del poble empra 

cada vegada més aquests vehicles. Vehicles per a tots 
però amb un perill enorme.
Hi ha un avantprojecte de carrils bicis, però el 
necessitem en urgència, i com repetim amb l’AP-7 i 
la N-340, no volem que els morts ens donen la raó. 
Cada dia que passa fem un dia tard. Cal solucionar 
d’una forma ràpida els problemes burocràtics. No han 
de ser els morts els qui ens portes a donar solucions 
dràstiques. Ara, en aquests precisos dies no podem fer 
res més que aparcar aquesta petició, estan en festes i 
mig de vacances, però recordar que tant sols deixem el 
mes de juny la urgència del carril bici ha de ser prioritari. 
Vinaròs, 14,06,2016
Seguim en la dèria de tallar la N-340, ara ho fem 
desterrats al territori veí. Recordeu tots els dijous a les 19 
h. Si voleu venir poseu-vos en contacte amb nosaltres 
avmigjor@gmail.com. Entre tots ho hem de fer.

Cada semana Vinaròs amanece con 
alguna nefasta noticia de la que es 
protagonista el Gobierno Local. 
Las “judiadas” de estos señores nos 

dejan a todos en estado de shock, sin poder entender 
como el grupo de personas que dicen gobernar nuestra 
ciudad puede hacerlo con tanta ineptitud. 
Una de las judiadas de la semana ha sido la publicación 
del pliego de condiciones para la explotación del bar 
de la Ermita. Nadie duda de que haya que sacar a 
concurso público la adjudicación de dicha explotación, 
pero hay que hacerlo ofreciendo unas condiciones 
decentes y no abusivas. ¿No saben que la limpieza y el 
mantenimiento del patrimonio de la ciudad se pagan? 
Parece ser que eso que predican de contratos y sueldos 
justos solo es para el Sr. Alcalde y sus concejales, los 
demás que se aguanten. 

  Muchas personas de Vinaròs no entienden la 
explicación que dio el concejal de urbanismo cuando 
le preguntaron en el pleno por los pisos ocupados 
a raíz de una intervención de la Guardia Civil en su 
lucha contra la droga. El concejal nos dijo que los 
ocupas habían ido a informar a la Policía Local de 
la ocupación, y que ésta se había efectuado sin 
hacer uso de la fuerza. Sr. Concejal, ¿es que Vd. o 
alguien les abrió la puerta con llave? De no ser así, 
utilizaron la fuerza diga usted lo que diga. Dicho 
esto preguntamos: ¿qué ayuntamiento consiente 
que su policía local no cumpla con sus funciones? No 
podemos entender que se presenten unos señores a 
la policía, les informen de que van a cometer un delito 
y no intenten evitarlo. Si es como Vds. dicen, son unos 
hechos  muy graves y al cuerpo de la policía local 
se le puede acusar de dejación de funciones; ¿o es 

que nos están mintiendo otra vez y las explicaciones 
dadas no se ajustan a la realidad?, ¿o es que el Sr. 
Pla que además de alcalde ostenta la concejalía de 
gobernación les ha ordenado no actuar en según qué 
casos?
Ha empezado la campaña electoral y los partidos 
políticos se han encontrado otra vez con la mencionada 
ineptitud del ayuntamiento, que no ha sido capaz 
de algo tan sencillo como abastecer a Vinaròs de los 
caballetes necesarios para pegar la publicidad de los 
carteles electorales. Preguntada la policía local dice no 
saber nada. ¿Cómo puede ignorar nuestra  policía hasta 
los puntos permitidos para la pega de carteles? Tenemos 
la sensación de que se dedican  exclusivamente a poner  
multas (que ya sabemos que también es una de sus 
funciones) debido al afán recaudatorio del tripartito 
que nos gobierna.

PIO XII viviendas construidas en los años 60-70 
(cuando Paco, todavía vivía) construidas con buenos 
materiales de la época y pensadas para familias de 
clase media, (esa que esta en extinción). Cuarenta y 
tantos años después, esas viviendas construidas con 
las comodidades de ese momento, se han quedado 
obsoletas. Si bien la torre, el edificio mas alto, se 
doto con el ultimo avance de la época, el ascensor, 
el resto, edificios de cinco plantas, siguen hoy día sin 
ese ascensor. Se imaginan cargados con bolsas de 
compra cinco pisos, las escaleras que son. A esto se 
le añade el deterioro de dichos edificios, alguno de 
ellos con una reparación costosa e importante. En 
un principio, se doto a las edificaciones con agua de 

un pozo propio, (el 80 % del pago de la comunidad 
es por ese servicio) gestionado por la comunidad. 
Cuarenta años después, ese pozo suministra agua 
a 10 Comunidades y 13 locales, un total de 194 
suministros. Para que tengan una idea, la facturación 
a esos clientes en el periodo de En-Feb-Mar  de 
2016, fue de 6.169´88 Euros, gestionado por dos 
entidades: Fomento Agrícola Castellonense y Entitat 
de Sanejament D´aiguas.  factura la primera: cuota 
de servicio 1484,10, cuota de consumo 620,58 y 
otros servicios 647,63. La segunda: cuota de servicio 
2.124.30  y cuota de consumo 1.293.27. Sin entrar 
a valorar el precio abusivo, o no, de ese servicio, 
cuando una cantidad de viviendas están vacías, la 

realidad es que arrastra una considerable cantidad 
de impagados por parte de morosos: vecinos con 
alquileres temporales, vecinos que pueden y no 
quieren y otros que queriendo hacerlo no pueden. 
A estas alturas, no controlar con un contador el 
consumo de los que se benefician de ello, que son 
en ocasiones los que no pagan, es acrecentar la 
deuda ya que las familias tienen cada vez mas bajo 
su poder adquisitivo. PIO XII no es el único grupo 
de edificaciones cuarentonas, hay mas en Vinarós y 
al igual que las de PIO XII necesitadas de reformas, 
ascensor, o servicios de los que carecen, o no son 
los adecuados. PIO XII.......... Viviendas de Protección 
Oficial, antes ¿También ahora?. 
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Síguenos en:

Gold Treat es ideal para 
tratar enfermedades 
osteoartrósicas 
(Displasia de cadera, 
enfermedades 
degenerativas de 
huesos, artrosis, de 
columna)

C/ San Francisco, 65 Vinaròs | 964 45 11 50
www.hospitalveterinariosanfrancisco.com

Urgencias 24h | 659 111 372 

Novedosa técnica en exclusiva,  
único centro de la 
Comunidad Valenciana y 
Tarragona autorizado
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Redacció
Un any com alcalde de Vinaròs. Ha passat volant?
En general sí, ja que eren moltes les qüestions 
pendents i  són  moltes les gestions començades, 
però també molt més lentes del que ens agradaria la 
resposta de les administracions. A la burocràcia i excés 
de garantisme (legal, que no real en molts casos) s'ha 
sumat este any la renovació al govern autonòmic (es 
tarden mesos en cobrir tots els nomenaments, i temps 
per a agafar el ritme) i la paràlisi del govern central pels 
resultats del 20-D.
Breument, quin balanç en fa?
Des del punt de vista de la relació amb els ciutadans 
i ciutadanes, de l'atenció de demandes concretes 
dels veïns, de l’augment de resposta a les necessitats 
socials, de col·laboració entre els tres grups del govern 
i de l'atenció del govern valencià, prou positiu.

S’apropa el final de curs. Ja que és professor, quina nota li 
posa a l’equip de govern en el seu primer any?
Totes i tots els alumnes que m'han “patit” com a 
professor saben que  sóc  molt exigent amb els meus 
alumnes i amb el meu treball i que no “regale” notes. 
Per tant, crec que el treball que hem fet s'apropa al 
notable, per feina feta i resultats, però hem de seguir 
millorant en molts aspectes per acabar el curs amb la 
nota més alta possible. Les notes són sempre a final del 
cicle.
Van tindre pocs mesos després de la presa de possessió una 
dimissió en una àrea important. Com han superat aquest 
fet?
Crec que tots els partits han patit dimissions i ací a 
Vinaròs també les hi ha hagut de tots els partits (altres 
com els regidors del PP de València estan expulsats 
però no dimitixen). La dimissió va deixar patent les 

diferents visions que, en un grup assembleari i obert a 
tots com el nostre, hi havia. Sentim que, amb l'evolució 
del nostre projecte, alguns es queden en el camí 
mentres que altres, es van sumant a la nostra onada.
L’Acord de les Cavallerisses va sentar els eixos bàsics del 
programa comú del tripartit, un d’ells l’acció urgent contra 
la pobresa i l'exclusió social. Està satisfet del fet fins ara en 
política social?
Si estiguera satisfet del que s’ha fet, quan vivim en una 
societat que ha llençat a la pobresa i a l'exclusió a quasi 
un terç dels nostres ciutadans, seria un malànima. Hem 
augmentat entre un 50% i un 150% les diferents ajudes 
socials, ens hem implicat a fons en les mesures com 
la "Xarxa contra la pobresa energètica" o la gratuïtat 
dels llibres escolars, hem desbloquejat els habitatges 
per a joves de la Generalitat però queda tant per fer...! 
Seguim lluitant per  obtenir  un parc d'habitatge 

Ara fa poc més d’un any, l’Acord de les Cavallerisses va permetre un canvi de govern a l’Ajuntament de Vinaròs. Fou a l’emblemàtic entorn de l’ermita on Tots i 
Totes Som Vinaròs, el PSPV i Compromís van decidir escenificar i signar el document de pacte de govern per als propers 4 anys. Les tres forces es comprometien 
a fer una política més social, més transparent i més participativa des de la pluralitat, però també a realitzar accions urgents contra la pobresa i l’exclusió social, 
a iniciar un canvi econòmic i del model productiu, a revertir les privatitzacions dels serveis públics, fer una auditoria dels comptes públics i reclamar un millor 
finançament per als Ajuntaments. Era la primera vegada, en la història de Vinaròs, que l’alcaldia requeia en una Agrupació d’electors, i el 13 de juny del 2015, 
Enric Pla va ser investit com a primer Regidor. Dotze mesos després, és el moment de fer amb ell un primer balanç de la seua acció de govern.

Enric Pla, 
Alcalde de Vinaròs:

“El treball que hem 
fet fins ara s'aproa 
al notable però les 

notes són sempre a 
final del cicle”

Especialistas en limpieza y hostelería
C/ San Francisco, nº 28 - VINARÒS 

netegesgerman@hotmail.com

Felices
Fiestas
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social per als casos d'emergència, per a augmentar 
les places públiques per a persones dependents, per 
millorar l'assistència a la gent gran, els recursos per a 
les persones en discapacitat física o  intel·lectual, en 
garantir aliments per a tots... Però vull recordar que és 
una tasca de tots, que sense un sistema just d'impostos 
no es poden donar bons servicis; que sense un 
finançament just dels ajuntaments no es poden 
tindre els treballadors socials necessaris; que sense la 
solidaritat dels més benestants no es pot ajudar als 
que estan en pitjor situació.
Un altre dels punts era el de convertir la participació 
ciutadana en un pilar fonamental. Creu que han obtingut 
un bon resultat de participació en les accions articulades?
Crec que és un dels grans actius d'este equip. Les 
assemblees veïnals han estat una eina de comunicació 
i informació molt agraïda pels ciutadans i molt útil 
per a nosaltres. Hi ha aspectes a millorar però l'accés 
als regidors i a l'alcalde, les agendes públiques i les 
hores d'atenció, creen una xarxa de complicitats 
amb la ciutadania cada vegada més fluïda. Cada 
setmana  són  més les gestions o demandes que 
es poden fer de forma telemàtica, evitant cues al 
carrer. Com en tot, necessitem més pressupost per 
a transformar el web de l'ajuntament en una eina 
realment útil per a la ciutadania, però el canvi de 
tarannà ha estat espectacular i crec que la majoria 
d'estes coses han vingut per a quedar-se.
Van fer també incís en la transparència com una altra 
prioritat. Què s’ha millorat en un any en este apartat i què 
falta per fer?
S’ha arribat vora un 80% dels  ítems  al portal de 
transparència del web de l'ajuntament (ens està 
costant més en alguna documentació econòmica 
per la protecció de dades personals i la saturació 
d'alguns apartats de l'ajuntament). Es pengen totes 
les actes municipals, convocatòries, informes, borses 
públiques. Busquem la màxima difusió als mitjans 
privats i al Diariet. Ens falten diners per a millorar la 
gestió de la documentació (personal i informàtic) i 
acabar de definir els casos  en què  hi ha informació 
(fiscal o personal) als documents.
Serà difícil complir esta legislatura un altre punt de l’Acord 
el del canvi econòmic i del model productiu?
Hi ha  canvis que han de ser globals. Jo crec que la 
consciència d'un model productiu que no esgote 
els recursos, que no sobreexplote els espais ni 
destrosse el paisatge, que no es base en un treball 
precari i mal pagat, ha de ser assumit per tots. 
Hem de lluitar contra aquells que creuen que tot 
ha d'estar  permés  perquè  uns pocs guanyen  molt 
de  forma ràpida i recordar que hem d'entregar un 
planeta i una societat viables als nostres fills. En front 
del “pa per avui [i per alguns] i fam demà per a tots”, 
hem de promoure una economia del bé comú. I cal 
dir que no hem fet encara tots els passos necessaris 
i possibles amb la Conselleria d'Economia sostenible, 
però seguim treballant.
Quins servicis públics actualment privatitzats creu que es 
podran revertir abans que concloga el seu mandat?

Avui a Europa hi ha una tendència creixent al retorn 
a l’àmbit municipal dels servicis bàsics (aigua, 
escombraries, habitatge social, tributació) així com a 
les comercialitzadores municipals d’energia a partir 
de renovables. No és un moviment d’esquerres, 
a França o Àustria els grups ecologistes i partits 
independents de dretes participen d’este moviment, 
dins del marc de l’economia del bé comú i el rebuig 
al TTIP. Però, per poder retornar els servicis bàsics a 
una gestió més propera a la gent necessitem un canvi 
de govern a Madrid (els governs, del PP especialment, 
han treballat molt per a determinades empreses) i 
també un canvi –que ja està en marxa en tota Europa- 
a les fracassades polítiques ultraliberals de la UE que 
rescaten bancs i empreses com les del Castor i obliden 
a les persones.
Quan presentaran els resultats de l’auditoria dels comptes 
públics?
L'Auditoria ciutadana està pràcticament 
enllestida  pel  que em diuen els ciutadans 
que  estan  treballant-la. Hauríem volgut presentar-la 
coincidint en l'any de govern però  al  coincidir amb 
la campanya electoral estatal i les nostres Festes,  
esperarem unes setmanes. Malgrat tot, encara serem 
dels primers municipis a presentar-la.
Es continuen fent les comissions de seguiment per 
controlar el compliment de l’acord de les cavallerisses? 
Naturalment, el diàleg entre els tres grups que formen 
l’equip, perquè som un equip que treballa de forma 
molt horitzontal, és una prioritat. Les correccions de 
coses que es poden millorar i la fixació d'objectius a 
curt, mig i llarg termini són necessaris  per a  seguir 
consolidant un equip a la vegada unit, plural 
i polifacètic.
Tant PP com Acord Ciutadà i el PVI es queixen 
reiteradament de que no estan informats de les accions 
municipals per part de l’equip de govern. Creu que han de 
millorar en la part de comunicació?
Mai hi ha hagut tanta informació pública com ara però, 
més enllà d'alguns errors puntuals de comunicació, 
no podem estar tot el dia comunicant allò que encara 
no hem començat, com pretenen alguns partits 
coneguts, perquè a les Corts o a la Diputació havien 
de ser requerits judicialment per donar informació. 
Quan alguns regidors d’altres municipis propers em 
conten en quines condicions els deixen accedir a la 
informació municipal ajuntaments governats per 
algun grup dels que vosté ha citat, cal reiterar que 
l’ajuntament de Vinaròs està molt clarament per dalt de 
la mitjana en transparència. Algun portaveu es passa 
el temps buscant el que falta, el que encara no s’ha 
penjat, en compte de llegir allò que sí està a disposició. 
Jo crec que en el cas d'algun grup que vosté ha citat, 
s'encobreix el poc treball que fan i la falta de capacitat 
de fer aportacions, acusant al govern d’una manca 
d'informació que no està mai a la nostra intenció.
Per què resulta impossible rebaixar la tensió als plenaris 
de Vinaròs?
Jo crec que això cal preguntar-ho en altres bancades. 
Quan hi ha partits que encara no han reconegut els 

resultats electorals i confonen una majoria relativa 
amb una victòria electoral, no es fan la foto de la 
corporació des del primer dia, no es dirigeixen a 
l’Alcalde pel seu càrrec i mantenen en tots els fòrums 
públics una actitud prepotent i un vocabulari 
despectiu per encobrir la seua falta d’arguments i 
la seua incapacitat per a dialogar, l’instrument que 
desafina és alié a nosaltres.
Econòmicament, com defineix la situació actual de 
l’Ajuntament?
Preocupant, si parlem de l’economia municipal. 
A l’insuficient finançament dels ajuntaments 
(l’administració més mal finançada malgrat ser la 
més propera als ciutadans),  se  suma la ressaca de 
sentències urbanístiques i altres deutes heretats 
de temps en els que alguns pensaven que tot 
estava permés. Nosaltres hem de seguir contribuint 
a desapalancar el deute heretat però no renunciem 
a buscar inversions com hem demostrat fixant data a 
la construcció del col·legi Jaume I, revertint la piscina 
moderna que Vinaròs necessita o  col·laborant  amb 
Benicarló en el projecte  d'Estratègia  de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) 
per buscar fons europeus.
Som a les portes de la Fira i Festes, i enguany amb canvis 
importants, sobretot pel que fa a canvis d’ubicació 
d’alguns actes
Complim un altre compromís, el de repartir els actes 
i no “castigar” sempre amb el soroll els mateixos 
barris i veïns, a més d’ampliar l’espai festiu. Volem 
també reivindicar el port, tan lligat a la personalitat 
i la història de Vinaròs, com una part indissoluble de 
la nostra ciutat.
Un canvi d’ubicacions que es va encetar amb l’acte 
d’elecció de les reines es va celebrar amb molt d’èxit a 
l’auditori, que per cert, també es va quedar menut. Com 
el recorda?
Amb gran caliu i satisfacció. Les primeres festes 
que vaig viure com alcalde van arribar sense temps 
per a res, feia cinc dies que havia estat investit! 
Un any  després, el regidor Marc Albella i els 
seus col·laboradors i col·laboradores (no puc citar a 
tots però vull assenyalar a la gran  Carmina  Forner) 
han fet millores importants (encara que els de 
sempre continuen pensant que ells van inventar la 
pólvora). Però hem de seguir treballant per a arribar 
a tots els sectors. Volem unes festes que ajunten 
tradició i frescor i que recuperen la música per a 
diferents gustos, però hem de buscar també més 
integració i, potser, més solidaritat en els sectors 
més desfavorits.
I ara és el moment de disfrutar de les festes. Què els diria 
als vinarossencs?
Que a Vinaròs tenim una gran capacitat per superar 
les dificultats, que no ens rendim mai i que seguirem 
treballant per a tindre l’únic trosset de cel que està 
a la terra. I que ara és el moment de compartir amb 
tots els vinarossencs i vinarossenques de naixement" 
o d’adopció l’alegria de la festa i, com diem "natros: 
"és hora de xalar!

EXPOSICIÓN Y VENTA
LIQUIDACIONES Y OPORTUNIDADES

NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO

CELEBRAMOS NUESTRO

HORARIO DE LUNES A SÁBADO
Mañanas de 10 a 13 h.
Tardes de 17 a 20 h.

PUEDES VENIR PARA VENDER LO QUE NO
UTILIZAS Y COMPRAR LO QUE NO IMAGINAS

3º ANIVERSARIO

Avda. Gil Atrocillo s/n Junto Parking Municipal Hospital VINARÒS

Tel: 964 86 00 27 - 635 86 33 74
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 “Ja fa anys que la gent ens preguntava perquè 
cicle i no festival, però no podíem donar el 
pas sense assessorar-nos de que el canvi fos 
viable. L’any passat vam tindre la sort que la 
persona que va vindre a recollir el premi del 
guanyador del jurat està molt vinculada en 
la organització de festivals i ens va assegurar 
que complíem tots els requisits per poder 
convertir el cicle en festival. I enguany que es 
complien els 15 anys ja podem dir que som 
Festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí 
Comes”, explica la coordinadora del Festival, 
Nati Romeu. 
El canvi de denominació ha comportat un 
augment molt significatiu dels curtmetratges 
rebuts per participar en aquesta edició. Ni més 
ni menys que han estat 856 les obres rebudes 
de molts diferents països d’arreu del món. Un 
fet que ha suposat un gran esforç per part del 
jurat a l’hora de visualitzar els curts i fer-ne la 
corresponent selecció dels finalistes. 
El fet de passar a ser Festival, també suposarà 
un esforç econòmic per a la Fundació Caixa 
Vinaròs, que ha augmentat la dotació 
econòmica per les despeses que pugue 
comportar que vinga gent de fora, que vinga 
un president del jurat de prestigi o es faça més 
publicitat, per exemple, tal com ha explicat 
Nati Romeu. 
L’aposta és important, però és que l’abans 
Cicle i ara Festival s’ho ha guanyat a pols. 

Des de la Fundació es pensa que el cicle de 
curts s’ha convertit en un referent per a dins i 
fora de Vinaròs. “Enguany hem rebut més curts 
que mai. La repercussió fora és molt important 
i ho demostra la diversitat i la quantitat de la 
procedència dels curts. El fet que guanyés l’any 
passat un curtmetratge francès ha provocat 
també que moltes productores franceses 
hagin contactat enguany amb nosaltres. Però 
és que, a banda de la repercussió que té el 
festival fora de Vinaròs, el cicle, al llarg de 
les diferents edicions, també ha generat un 
interès molt gran dins de la ciutat, i durant tot 
l’any és fil conductor per fer activitats a entitats 
i centres educatius. En l’àmbit educatiu, 

un exemple és la tablet viatgera que han 
presentat el col·legi de la Misericòrdia”, explica 
Nati. També el centre CRIS de Vinaròs ha estat 
projectant curts d'edicions anteriors, a manera 
de cinefòrum, al igual que l’Associació d’Ames 
de Casa, i la EPA va fer servir algun dels curts en 
les celebracions del 8 de març.    

La Fundació Caixa Vinaròs va apostar 
fermament i des del principi per la qualitat 
a cost zero per a l’espectador, i any a any 
ha convertit el Festival en un referent per 
als directors de tot l’estat i un èxit de públic 
assistent, que espera el mes de juliol per veure 
les millors obres del gènere.

Cicle de 
Curtmetratges 
Agustí Comes, 

15 anys del millor 
cinema en format breu

El Cicle es converteix en Festival
X.Flores

El Cicle de Curtmetratges Agustí Comes compleix enguany el seu 15é aniversari. I ho fa de la millor manera. El Cicle 
s’ha fet gran, ha crescut tant al llarg d’estos anys com una cita cultural ineludible al mes de juliol a la nostra ciutat 
que, ara ja sí, s’ha convertit en Festival. 

El jurat actual del Festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes

Matías Mestre Blasco
Comptatributs Global Assegurances, S.L.
Agencia de Seguros e inversiones
Plaza María Conesa, 1 - 12500 Vinaròs (Castellón)
Tel.: 96 445 31 12 - Fax: 96 445 04 84
Móvil: 685 828 173
E-mail: assegurances@comptatributs.com

Bones
Festes!
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El Cicle va nàixer com una iniciativa de la 
Fundació Caixa Vinaròs, a proposta d'un 
col·lectiu de gent interessada pel cinema  que 
volien organitzar una sèrie de projeccions 
obertes i gratuïtes al públic. Aquest grup 
d’amics va proposar la idea inicialment al 
llavors director de Caixa Vinaròs, Sebastià 
Casanova, que en aquell moment va dir que 
no era possible, però va prometre estudiar la 
idea. Un temps més tard, un cop formada la 
Fundació Caixa Vinaròs, Casanova es va tornar 
a posar en contacte amb ells per presentar-los 
a la coordinadora de la Fundació, Nati Romeu, 
per que poderen posar fil a l’agulla i donar 
forma al projecte proposat, explica Manolo 
Sabater, membre del jurat des del principi del 
cicle. “Quan vaig entrar a treballar a la Fundació, 
del que es tractava de fer activitats diverses, 
des de gestionar la sala d’exposicions a obrir-
se a altres possibilitats. Una vegada parlat el 
tema en Manolo Sabater, un dels promotors 
de la idea, vam donar-li forma a la proposta, 
i ja que la Fundació tenia el conveni de 
col·laboració amb la Universitat Jaume I (UJI), 
vam preguntar-los si ens donarien suport. Ens 

van dir que si, i els primers curtmetratges que 
vam passar van ser cedits per la UJI”, explica 
Nati Romeu. 
En el moment d’escollir el nom del cicle, 
Nati explica que es tenia clar que la elecció 
passava per que reflectís l'esperit del Cicle 

i la passió pel cinema. Va sorgir llavors la 
proposta del nom d’Agustí Comes, fundador 
del Cine Club de Vinaròs en la dècada dels 60, 
un home que va fer possible que a Vinaròs es 
poguessin veure pel·lícules que no disposaven 
d'espais possibles en aquelles circumstàncies 

històriques. Un homenatge en vida a qui va 
saber difondre l'amor al setè art i un recordatori 
d'aquest sentiment a les noves generacions.
El cicle va debutar al març del 2002, més com 
una mostra que com un cicle, i la primera 
projecció un divendres 15 de març a les 21 
hores amb el curt ‘Hongos’, de Ramón Salazar. 
En aquesta primera edició es va homenatjar 
al mestre Agustí Comes. Este primer cicle va 
concloure el 6 de juny amb la projecció de 
“Ivorsi”, de Josep Maria Canyameras. Al principi, 
fins i tot es feia una petita tertúlia-debat de les 
projeccions realitzades. El primer i el segon 
any es va continuar d’esta manera, només fent 
projeccions i sense premiar, però la iniciativa 
va tindre tant d’èxit que la organització va 
pensar en fer un concurs i que la gent votés 
els curtmetratges. El primer premi del públic 
va ser per al curtmetratge “El laberinto de 
Simone”. 
També es va escollir el mes de juliol per 
celebrar-lo i va adoptar el format actual de 
premis. Uns premis que també han augmentat 
en quantia. Si a les primeres edicions el premi 
era de 600 euros, ara és de 1.000 euros.

Al llarg dels seus 15 anys, les projeccions dels curtmetratges han passat per la sala d'actes de Caixa Vinaròs, a la plaça Cardenal Tarancón, la Fundació Caixa 
Vinaròs i el JJ Cinema, lloc on es projecten actualment les obres 

El cicle va nàixer com 
a una iniciativa de la 
Fundació Caixa Vinaròs a 
proposta d'un col·lectiu 
de gent interessada en 
el cinema 

Charcutería | Jamonería | Vinoteca

C/ LLUIS SANTAPAU, 16 - PLAZA HORT DELS ESCRIBANO (detrás Biblioteca Municipal)
VINARÒS - TEL 693 746 254

TU TIENDA EN:

Jamón Ibérico y Teruel

Quesos Nacional
e Internacional

Vinos D. O.

Embutidos Ibéricos

Regalos EspecialesDisfruta de productos de nuestra tierra, ¡Felices Fiestas!
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L’èxit de públic va fer que, poc a poc, el 
Cicle de Curtmetrages Agustí Comes es 
consolidés i fos un referent entre els autors. 
“La resposta del públic ha sigut sempre molt 
bona amb el cicle, tant que hem continuat 
endavant perquè l’esforç sempre s’ha vist 
molt recompensat en el suport de la gent. La 
sala es va omplir des del primer moment i ha 
continuat així”, assenyala Nati. 
La quantitat de curts rebuts de totes les 
parts de l'Estat espanyol i d'altres països, i la 
resposta massiva del públic assistent a les 
projeccions, propiciaven que l'organització 
del cicle s'esforcés cada vegada més en la 
selecció i projecció dels curts rebuts.
L’any  2005, la comissió organitzadora del Cicle 
va decidir ampliar l'àmbit de programació, 
i va proposar a la Regidoria de Turisme 
de l'Ajuntament de Vinaròs col·laborar 
en el lliurament d'alguna distinció a una 
personalitat relacionada amb el món del 
cinema. D’aquesta manera naixia l'Esguard, 
guardó patrocinat pel Patronat de Turisme 
de l'Ajuntament de Vinaròs. Una comissió 
va proposar un jurat per escollir la persona, 
la trajectòria professional de la qual, dintre 

del món cinematogràfic i en qualsevol dels 
seus àmbits l'haja fet mereixedora del premi. 
El primer Esguard es va lliurar el 15 de juliol 

de 2005 al director Bigas Luna. La implicació 
del Patronat de Turisme de Vinaròs es va 
fer cada vegada més efectiva, col·laborant 
activament en el cicle. Poc a poc,  el Cicle 
de Curtmetratges Agustí Comes s'estava 
convertint en un al·licient indispensable per 

a totes aquelles persones, tant a Vinaròs com 
a d'altres llocs, que buscaven alternatives 
culturals diferents.
Un dels mèrits de l’organització és que ha 
anat introduint novetats i millores constants 
que han fet créixer en prestigi el Cicle. 
D’aquesta manera, a la cinquena edició es 
va apostar per la creació del premi “Vinaròs 
en curt”. Un premi que distingia i donava a 
conèixer les obres que tingueren Vinaròs 
com a tema central. Un any més tard, el cicle 
es va agermanar amb el Festival de Cinema 
de Peníscola i alguns dels curts es van 
poder visionar a Morella. La setena edició 
del concurs va nàixer amb la introducció 
de la Macedònia de Curts, consistent en la 
projecció d’obres que han agradat al jurat del 
cicle però que no han entrat entre les obres 
seleccionades. 
La vuitena edició va incloure com a novetat la 
incorporació de l’Ajuntament de Morella, que 
va aportar el premi “Millor curt en valencià”. 
En el novè any la novetat va ser l'elecció 
de l'auditori Carles Santos com a lloc per 
visualitzar a les projeccions. 
A la desena edició es va arribar a la xifra de 
200 curts presentats, la xifra més alta des 
que es va posar en marxa la iniciativa. Un 
col·laborador de luxe es va sumar a aquest 
desè aniversari: el músic Carles Santos, que va 
dissenyar, juntament amb el fotògraf Xavier 
Marmaña, el sorprenent cartell anunciador 
del desè aniversari. A partir d’aquesta edició, 
la organització va decidir que el cartell de 
cada any fos dissenyat per un artista. 
A la 13ª edició del cicle, al juliol de 2014, les 
obres finalistes es van poder presenciar al 
reobert JJ Cinema. S’incrementava d’esta 
manera l’aforament, i un miler de persones 
van poder presenciar-les, a l’igual que en els 
anys successius. 

Any 2003. Ivan Sáiz va ser el primer premi del públic amb 'El laberinto de Simone'
El primer jurat del cicle, en una imatge de l'any 2002

Koldo Almandoz, primer premi del jurat amb el curtmetratge 'Midori'

El cicle va debutar 
l'any 2002, més com 
una mostra que com 
un cicle i la primera 
projecció va ser 
divendres 15 de març 
amb el cur t 'Hongos'

El reportatge ha estat possible gràcies a les converses mantingudes amb 
Nati Romeu i Manolo Sabater, a qui agraïm especialment la seua amabilitat 
i col·laboració 

Agraïments
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Palmarès del Cicle de Curtmetratges Agustí Comes

2003 
‘El laberinto de Simón’, de Iván Sanz, premi al millor curt

2004  
‘Àlvar es desperta’, d’Uri García, premi al millor curt format VHS

‘El balancín de Iván’, de Darío Stegmayer, premi al millor curt en format 
35 mm

2005
‘La lista de la compra’, de Begoña Soler, premi al millor curt format VHS

‘10 minutos’, de Alberto Ruiz, premi al millor curt format 35 mm

2006
‘El futuro está en el porno’, de Vicent Villanueva, premi millor curt en 

format VHS
‘Éramos pocos’, de Borja Cobeaga, millor curt en format 35 mm

2007
‘Midori, de Koldo Almandoz, premi del jurat
‘Equipajes’, de Toni Bestard, premi del públic

2008
‘La espera’, de Carles Agulló, premi del jurat

‘Nit bus’, de Juan José Jiménez, premi del públic

2009
‘On the line’, de Jon Garaño, premi del jurat

‘No se preocupe’, de Eva Ungría, premi del públic

2010
‘La Piñata’, de Manuel Arija, premi del jurat

‘Dime que yo’, de Mateo Gil, premi del públic

2011
‘La culpa’, de David Victorí, premi del jurat

‘Berlín’, de Enrique Sánchez, premi del públic

2012
‘La boda’, de Marina Seresesky, premi del jurat

‘Volamos hacia Miami’, de María Giraldez i Miguel Provencio, 
premi del públic

2013
‘La victoria de Úrsula’, de Nacho Ruipérez i Julio Martí, premi del jurat

‘Eutanas’, de Víctor Nores, premi del públic

2014
‘Foley artist’, de Toni Bestard, premi del jurat

‘Un lugar mejor’, de Marisa Crespo i Moisés Romera, premi del públic

2015
‘Aquí no pasa nada’, de Rafa Lara, premi del jurat

‘Au sol’, de Alexis Michalik, premi del públic

Els premis són obra de l'escultor Lukas Ulmi, autor també del cartell anunciador d'enguany

Curiositats 
•  L'animació del cicle és obra de Manolo Mesa, i la música, de Juan Bautista Doménech

•  Pel cicle han passat directors de renom, com David Victorí, Mateo Gil i Marina Seresesky, 
entre d’altres

•  El director Mateo Gil va preguntar si Vinaròs tenia mar com a condició per a venir i si 
a l’estació de tren hi parava l’AVE. L’actual alcalde, Enric Pla, llavors al jurat del cicle el 
va anar a buscar a Tarragona. El mateix curtmetratge de Mateo Gil va guanyar el premi 
Goya i, en canvi, no va anar a recollir-lo.

•  El premi del cicle de curtmetratges Agustí Comes és obra de l’escultor suís Lukas Ulmi, 
que a l’any 2002 vivia a Vinaròs. 

•  El logotip del cicle és també obra de Lukas Ulmi

•  Des de l’any 2010, la organització demana a un artista el disseny del cartell de cada 
edició. Des d’aleshores Carles Santos, Sebastià Casanova Fàbrega, Pepe Córdoba, 
Sebastià Miralles i enguany Lukas Ulmi n’han estat els autors.

•  El cicle ha estat un testimoni del desenvolupament de les noves tecnologies al llarg 
d’estos 15 anys, passant pels diferents formats. 

•  Durant aquests 15 anys han format part del jurat: Nati Romeu, Manolo Sabater, 
Pepi Queralt, Clara García, Vanessa Ferreres, Enrique Adell, Eduardo Spinola, Cococho 
Abbatangelo, Enric Pla, Noemí Polls i Inés Aular. També ha col·laborat Tania Juan.

•  El primer jurat del cicle va ser el format per Cococho Abbatangelo, Eduardo Spinola, 
Manolo Sabater, Pepi Queralt, Enric Adell i Nati Romeu.

•  El jurat actual està format per Manolo Sabater, Pepi Queralt, Pili Ferrer, Vanessa Ferreres, 
Clara Garcia i Nati Romeu

•  El visionat dels curtmetratges i la selecció dels finalistes es fa a la Fundació Caixa Vinaròs

•  El jurat fa jornades de 4-5 hores després dels respectius treballs per poder veure totes 
les obres presentades

•  El cicle ha tingut col·laboracions amb el Festival de Cinema de Peníscola, que no va 
perdurar. També amb la localitat de Morella. 
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Emili Fonollosa
 
Se estrenó en la quincena 
de realizadores en el festival 
internacional de cine de Cannes y con 
muy buena crítica, la película chilena 
“Neruda”, dedicada al universal 
poeta, en cuya realización técnica 
ha intervenido el joven vinarocense 
Arturo Salom Pereda.
Arturo estuvo el año pasado, entre 
mayo y julio, en el país andino, 
participando en el área de sonido en 
esta película rodada en Argentina, 
Chile y la capital francesa. La película, 
que se estrenará este agosto en las 
salas comerciales, está dirigida por el 
nominado a un Óscar Pablo Larraín 
y producida per Fábula, que cuenta 
con una anterior película, “El Club”, 
con nominación a los Globos de Oro 
y el premio al Oso de Plata en Berlín. 
El joven vinarocense fue el asistente 
de sonido directo. “Estuve trabajando 
con el sonidista argentino Rubén 
Pittuto, que cuenta con más de 15 
años de experiencia”.
“Fue para mi una experiencia muy 
enriquecedora, pero a la vez muy 
dura, dado que estuvimos un mes 
sin parar, con jornadas de 12 horas 
o más”. Los lugares a los que tuvo 
que acudir Arturo fueron de los más 
variados, desde la propia capital 
chilena, hasta la precordillera de 
Chile y Valparaíso. “Estuvimos 
grabando escenas como la que ya 
se puede ver en el tráiler, entre unas 
montañas, con temperaturas bajas, 
frío, nieve y lluvia, teníamos nieve 
hasta la altura de las rodillas”.
Después de su experiencia con 

“Neruda” Arturo ha intervenido 
en otras filmaciones, como el 
documental sobre Xarxa Teatre 
rodado en Seül por Adrián Samit, 
del que ya hablamos en Vinaròs 
News. También se ha hecho cargo 
del sonido directo del corto “Un 
lugar” del director Iván de Córdoba, 
como actores como Abdelatif 
Hwidar, Sergio Caballero y Cristina 
Fernández, “todos muy conocidos en 
la Comunidad Valenciana y el resto 
de España”.

En el filme, Pablo Neruda (Luis 
Gnecco) es perseguido sin descanso 
por el policía Oscar Peluchonneau 
(Gael García Bernal) quien representa 
la persecución política que sufrió el 
poeta, en 1948, durante el gobierno 
de Gabriel González Videla y su 
“Ley Maldita” en contra del Partido 
Comunista y bajo la cual Neruda 
perdió su fuero de senador, 
transformándose en el principal 
antagonista del presidente, a quien 
calificó de "rata". En esta película 
hay grandes cuotas de ficción, pero 
siempre sigue la línea cronológica del 
viaje que efectivamente hizo Neruda. 
El tráiler se puede ver aquí:  www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = P d B _
ZrjlO08&feature=youtu.be

Una película chilena en Cannes con sonido vinarocense
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Alba Isabel 
Gasulla Moreno 
Reina Infantil del col·legi Assumpció
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en com es va desenvolupar l’acte?
Molt bonic i una idea molt acertada. Es va poder lluir més l'acte i va acudir molta 
més gent.

Què valores del col·legi al qual representes?
Que estic molt orgullosa de poder representar al meu cole.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
El dia de la proclamació i la Fira.

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero que estes festes siguen molt emocionants per a tots i una experiència 
nova per a recordar tota la meua vida.

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
No ho sé perquè tinc 10 anys i seria tindre molta responsabilitat.

Fitxa personal:
Edat: 10 anys.
Estudis: 4t de primària a l'Assumpció
T’agradaria treballar de: mestra o química.
Aficions: Taekwondo.
Un llibre: Las aventuras de Tom Sawyer.
Una pel·lícula: El libro de la jungla.
Un grup de música: Sweet california.
Un lloc de Vinaròs: La platja.

reina 
infantil
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Alejandra 
Ramírez Nicolau
Divina Providència
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la manera 
en com va desenvolupar l’acte?
Excel·lent, perquè a l’ auditori cap molta gent i la decoració era molt bonica. 

Què valores del col·legi al qual representes?
L'educació, el companyerisme...

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
La proclamació de les dames, la fira, la traca també m’agrada molt. Hi ha molts 
d’actes que m’agraden

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero disfrutar-les molt, passar-m’ho molt bé i m’agradaria recordar-les com unes 
festes molt especials 

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Allargar les festes

Fitxa personal:
Edat: 8 anys
Estudis: 3r de primària a la Divina Providència
T’agradaria treballar de: professora d’anglès 
Aficions: la natació, l’ atletisme, llegir, escoltar música...
Un llibre: Los superpreguntones
Una pel·lícula: Dragones 2
Un grup de música: Maroon 5
Un lloc de Vinaròs: El passeig

Bones Festes

Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n
VINARÒS - Tel. / Fax 964 45 12 57

www.coopsalvadorvinaros.com

La teva cooperativa, la de sempre



30

18 juny de 2016
extraSant Joan i Sant Pere

Arantza Castell Domenech 
(Colònia de Vinaròs a Barcelona)
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en com es va desenvolupar l’acte?
Em va paréixer fantàstic i va ser tot molt emocionant 

Què valores de l'entitat a la qual representes?
Sóc una mica menuda, però pel que m’ han dit, treballen perquè la gent de Vinaròs que 
viu a Barcelona no perga els arrels.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
La proclamació de les reines i dames

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Xalar molt i disfrutar en les noves amigues 

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
No ho sé, suposo que ajudar a la gent

Fitxa personal:
Edat: 8 anys
Estudis: 3r de primària
T’agradaria treballar de: professora o veterinària
Aficions: jugar, anar a la platja, ballet
Un llibre: La màquina de contes (Carles Cano) 
Una pel·lícula: Hotel Transilvania
Un grup de música: Alaska y Dinarama
Un lloc de Vinaròs: El passeig o l’ermita

Dra. Esther Miquel Forner
Dr. Marc Gasset Arrando

i el seu equip metge els desitja Bones Festes !

Travessía Safont, 9 Entresòl
964 45 60 95
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Carla Arnau Esteve
col·legi Manuel Foguet
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en com es va desenvolupar l’acte?
Bé, perquè l'escenari era més gran i cabia molta més gent

Què valores del col·legi al qual representes?
Estic molt orgullosa de representar el meu cole

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes?
La proclamacio

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
L'espero en molta il·lusio i m’agradaria recordar-les amb el paper de la presentació 
de la reina i amb l'álbum 

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
El conservaria 

Fitxa personal:
Edat: 10 anys
Estudis:  4t de primària
T’agradaria treballar de: geladera
Aficions: anar a la pista d’atletisme
Un llibre: El oso pirata
Una pel·lícula:101 dalmatas
Un grup de música: Jenifer López
Un lloc de Vinaròs: l’ermita

DESCUBRE NUESTRA CARTA EN
www.pizzerialatraviata.es

Tel. 964 45 26 26
Tel. 964 40 25 55
Tel. 617 45 26 26

C/San Narciso esquina C/Traval 
Vinaròs, Castellón

Servicio diario de
17:30h a 23:30h
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Mar García Cid
Col·legi Sant Sebastià
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en com es va desenvolupar l’acte?
Em va paréixer que va ser un encert. Va poder entrar molta més gent i ho van 
passar molt bé.

Què valores del col·legi al qual representes?
Valoro que és molt bon col·legi i amb molt bons professors.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
La presentació de les Dames i Reines.

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Que tots ho passen molt bé i m'agradaria recordar-les com una oportunitat de 
viure les festes d'una altra forma.

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Fer una piscina de 50 metres pública, ja que nado amb el Club Natació Vinaròs.

Fitxa personal:
Edat: 10 anys
Estudis: 4t primaria
T’agradaria treballar de: metge
Aficions: natació, triatló
Un llibre: qualsevol de Gerónimo Estilton
Una pel·lícula: Mary Poppins
Un grup de música: Justin Bieber
Un lloc de Vinaròs: La platja
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Teresa Mones Guillem, 
Col·legi de Ntra. Sra. de la onsolació
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en que es va desenvolupar l’acte?
Va estar molt bé, va cabre més gent, es veia millor, l'escenari va estar perfecte i en 
definitiva, tots van gaudir més de l'acte.

Què valores de la entitat la qual representes?
Els valors que ens transmeten, solidaritat, companyerisme, el respecte pels 
demés...

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
Córrer la traca i la inaguració de la fira.

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Gaudir-les amb intensitat i m'agradaria recordar-les amb nostàlgia, perquè sé que 
passaran a formar part de la meua vida.

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
M'agradaria fer un parc aquàtic i un museu de la història de Vinaròs.

Fitxa personal:
Edat: 9 anys.
Estudis: 4t de primària
T’agradaria treballar de: Metgessa pediatra
Aficions: El ball, la lectura, escoltar música, jugar al tennis...
Un llibre: La col·lecció de Tea Stilton.
Una pel·lícula: Frozen
Un grup de música: Sweet California
Un lloc de Vinaròs: La Plaça del Mercat.
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Neus Gargallo Ayza  
Col·legi Misericòrdia
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la manera 
en com es va desenvolupar l’acte?
Em va paréixer molt bé perquè va cabre mes gent que a l‘Ajuntament  i al fer-ho a 
l´escenari va quedar molt bonic

Què valores del col·legi al qual representes?
Els mestres ens ensenyen molt bé i, a més a més, les activitats que es fan són molt 
divertides, com la tablet viatgera, Carnaval…

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
La presentació de dames i reines, la traca i la  trobada de Nanos i Gegants

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
M'agradaria recordar-les per haver-les passat molt bé
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Un auditori

Fitxa personal :
Edat: 9 anys
Estuduis: 3r de primaria
T’ agradaria treballar de: Professora d’ anglés
Aficions: Ballar
Un llibre: Amic fidel busca casa  
Una pel·lícula: Los descendientes
Un grup de música: Efecto pasillo 
Un lloc de Vinaròs: L'ermita

Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836

Bones Festes!

Centre Col·laborador de
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Noah Chaler Garcia 
Col·legi  Jaume I
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en que es va desenvolupar l’acte?
Em agradar molt perquè estava decorat de molt bonica i al ser més gran va 
vindre molta gent. Va ser molt emocionant

Què valores del col·legi al qual representes?
És la meua escola i m ‘agrada molt poder representar tant els meus companys 
com a tots els mestres. Som com una gran família 

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
El dia de la presentacio, l'espero en molta il.·usio

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero pasar-m'homolt bé en totes les meues companyes i recordar-ho tot molt 
bonic

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Fer el millor per al poble i ajudar a gent que ho necesite

Fitxa personal:
Edat: 8 anys
Estudis: 3r de primaria
T’agradaria treballar de: mestra de infantil
Aficions: ballar
Un llibre: tots els de aventura
Una pel·lícula: Up
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Carla Arnau Esteve
CEIP Manuel Foguet

Arantza Castell Domènech
Colònia de Vinaròs a Barcelona

Noèlia Arrébola Miquel
Colònia de Vinaròs a Barcelona

Neus Gargallo Ayza
CEIP Ntra. Sra. de la Misericòrdia

Maria Teresa Mones Guillem
Col·legi de la Consolació

Mar García Cid
CEIP Sant Sebastià

Noah Chaler García 
CEIP Jaume I

Patricia Giménez Mateu
Vinaròs és Comerç

Marina Soler Cardona
Penya Barça

Alba Alsina Albiol
Cercle Mercantil i Cultural

Andrea Morales Montañés
Caixa Vinaròs

Irene Tomàs Rodríguez
Club Patinatge Artístic

Laura Albiol Méndez
Gimnàs Gentsana

LLum Fibla Rondan
Club de Tenis Vinaròs

Anna Pau Moreno
Grup Folklòric Les Camaraes

Mar Forner Medina
Penya Taurina Pan i Toros

Marina Albiol Valanzuela
Acadèmia de Baile Locura
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Marina Soler Cardona 
Penya Barça
 
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en com va desenvolupar l’acte?
 Va ser una molt bona opció; cabia més gent, l'acte en sí va estar molt ben 
organitzat de principi a fi i la decoració i la manera en com estava montat 
l'escenari va estar molt acertada. 
Què valores de la entitat a la qual representes?
De la Penya Barça diria que em sento orgullosa de poder representar a esta 
entitat, estic molt agraïda del tracte que han tingut la junta, socis i sòcies culés 
amb mi i de la manera en la que m'han rebut. 
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
 Sens dubte, el dia de la proclamació perquè sempre l'he vist com un acte molt 
emocionant i esperat per totes les dames. I també el Sopar de Gala, ja que és el 
dia on podem lluir el vestit blanc que tantes ganes tenim de portar. 
Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero passar moments molt especials i nous per a mi i poder aprofitar-los al 
màxim junt amb les altres dames. M'agradaria recordar les festes amb molta 
felicitat com a un bon record inesborrable de quan vaig ser representant del 
meu poble.
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Faria un auditori més gran, posaria un centre comercial on hi hagués varietat 
de tendes i locals d'oci per als joves ara que no tenim res. 
 
Fitxa personal:
Edat: 16 anys
Estudis: 1r de Batxillerat
T’agradaria treballar de: Encara no ho sé
Aficions: Ballar
Un llibre: Palmeras en la nieve
Una pel·lícula: Titanic
Un grup de música: Qualsevol artista actual m'agrada
Un lloc de Vinaròs: La Platja del Fortí

reina 
festes
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¡ LES DESEA FELICES FIESTAS
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO !
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Cercle Mercantil i Cultural
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l’elecció de les reines i  la manera 
en com es va desenvolupar l’acte  ?
L’auditori de Vinaròs em va semblar un lloc molt apropiat per a celebrar l’elecció 
de les reines i dames d’aquest any ja que compta amb més seients que la sala de 
l’ajuntament i és molt bonic.
Què valores de la entitat a la qual representes ?
Represento una entitat a la qual li tinc molt de carinyo i és el Cercle Mercantil i Cultural. 
També s’organitzen molts d’ esdeveniments i sempre m’ha semblat molt emocionant la 
nit del sopar de la nostra entitat. Abans no es realitzava el Sopar de Gala a la carpa de 
festes i es feia al casino .
Ma mare, que també va tindre la sort de poder ser dama del nostre poble, em va contar 
que ella i les seues companyes recorden esta nit del Casino molt màgica, ja que per a 
totes elles era la primera vegada que estrenaven els vestits llargs blancs tan bonics i 
estaven molt elegants. També li va encantar ballar el vals acompanyada del President 
de l’entitat i que marcava el primer ball d’aquella nit tan especial. 
Espero poder tindre les mateixes sensacions que ella! 
 Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de S. Joan i S.  Pere ?
La proclamació de les Dames i Reines de les festes amb el vestit regional. També 
m’agrada molt el Sopar de Gala i els de les altres entitats 
Què esperes d’stes festes i com t’agradaria recordar-les ?
Espero que siguen unes festes inoblidables i que totes les meues companyes i jo xalem 
moltíssim. Desitjo que tots els joves i persones majors puguen gaudir de tots estos 
actes tan especials amb alegria i entusiasme.
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs ?
En realitat em sembla impossible poder ser alcaldessa però hipotèticament puc somiar 
a millorar llocs d’esbarjo i oci per a nosaltres, els joves. Aquí, al nostre poble, no hi ha 
quasi res, no hi ha discoteques, el cine és xicotet, etc. Proposaria construir un gran 
centre on s'inclogués discoteques, cines, pubs, boleres, llocs per als mes menuts, zones 
d’esport, pistes de patinatge, camps de bàsquet, una àrea per poder fer representacions 
teatrals, tot concentrat en una única zona i a més envoltat de grans jardins. Suposo que 
les autoritats d’aquest any prendran nota no?

FITXA PERSONAL
Edat: 17 anys.
Estudis: Ara estic finalitzant 4t d’ ESO en el col·legi Divina Providència 
de Vinaròs .
T’agradaria treballar de: Estudiar màrketing i publicitat és el meu 
somni i en el futur proper poder crear  la meua pròpia col·lecció de 
moda jove.
Un llibre: Acabo de llegir un llibre que em van regalar, Siempre hay 
un mañana de Nora Roberts. Una novel·la dolça i romàntica al mateix 
temps. 
Una pel.lícula: Perdona si te llamo amor .
Un grup de música : Coldplay
Un lloc de Vinaròs: El passeig de Vinaròs és un tresor. És una delícia 
passejar pel nostre passeig i, al mateix temps, poder banyar-nos en les 
nostres platges magnífiques!

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
RESERVAS: Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

¡Apostamos    
  por la      

  Calidad!

Menú Especial Verbena de San Juan

30  €

Entrantes
Cazuela con Mejillones,
Almejas y Langostinos

-/-
Especial del Duc

Atún con Cebolla Caramelizada
Tosta d’Escalivada con Anchoas

Carpaccio de Pulpo
Copa de Brandada de Bacalao

-/-
Plato a Elegir:

Rape a la Marinera
ó

Solomillo Ibérico a la Crema
-/-

Postre: Sorbete de Limón al Cava
-/-

Coca de San Joan
Vi blanco Bach, Vi Negro de Rioja

Cava Brut Nature
Cafés

23 de Junio

¡Gran fiesta! 
Obsequios

Música
en Directo
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Andrea Morales Montañés
Caixa Rural
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines 
i la manera en com es va desenvolupar l’acte?
Crec que l’escenari era perfecte per a l’ocasio. Era molt paregut al saló 
d’actes de l’Ajuntament i, a més hi havia molt més lloc per als qui volien 
compartir aquell acte amb nosaltres.
Què valores de la entitat a la qual representes?
Per a mi representar a la Caixa Rural és tot un orgull ja que tant la meua 
família materna com jo, des de menuda hem estat molt units amb l’entitat.
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
No puc escollir un sol acte, tinc moltes ganes de tot, de que hem posen la 
banda, de vesti-rme amb el tratge regional, en els de gala, anar a la fira...
Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordarles?
Espero disfrutar-les al màxim. I estic totalment segura que seran 
inoblidables.
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Posaria algun lloc per a fer activitats i festes per als jóvens.

Fitxa personal:
Edat: 17 anys
Estudis: 1r de Batxillerat Social.
T’agradaria treballar de: executiva
Aficions: Ballar i nadar
Un llibre: Buenos días, princesa
Una pel·lícula: El diario de Noah
Un grup de música: Música pop actual
Un lloc de Vinaròs: La cala del Puntal
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Anna Pau Moreno
Grup Folklòric “Les Camaraes” 
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les 
reines i la manera en que es va desenvolupar l’acte?
Em va semblar un lloc bastant acollidor, perquè vam poder gaudir 
de l’acte molta més gent que els darrers anys.
Què valores de l'entitat a la qual representes?
L’estima que tenim per Vinaròs.
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere?
La proclamació de les Reines i Dames
Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero que siguen unes festes meravelloses i m’agradaria recordar-
les 
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Crear jocs d’oci per a la juventut, ja que no hi ha cap.

Fitxa personal:
Edat: 16
Estudis: Grau Mitjà de fisioesportives.
T’agradaria treballar de: Professora d'Educació física.
Aficions: L'esport
Un llibre: After. En mil pedazos.
Una pel·lícula: El diario de Noa
Un grup de música: Tot tipus de música.
Un lloc de Vinaròs: La platja

C/ Mayor 17 FREDES (Castellón)
Tel. 977 72 91 52

¡En un lugar
rodeado 

de naturaleza
que disfrutarás
conociéndolo!

23 €
Avd. Barcelona, 12  (antigua Casa Encarna)    VINARÒS
RESERVAS. Tel. 964 45 02 09 - Movil 692 87 69 69

Entrantes 
Brochetas de gambas

del Mediterráneo 
Huevos rotos con foíe 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

¡ Felices 
Fiestas !

ESPECIAL 
NOCHE DE 
SAN JUAN
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Irene Tomás Rodríguez
Club Patinatge Artístic Vinaròs
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines 
i la manera en que es va desenvolupar l’acte?
Jo tenia la idea de fer-ho on s’ha estat fent estoss últims anys però un 
canvi sempre va bé, ara no puc dir res perquè no sé si serà millor o pitjor 
ja es veurà després això. El que sí que em sap mal és que els anteriors anys 
estaven totes les carpes més a prop i tot l’ambient junt i ara estarà tot un 
poc més repartit.
Què valores de l'entitat a la qual representes?
Valoro el bon tracte que hi ha, com som una entitat molt menuda som 
com una família, tenen molt bon tracte amb mi i em fa molta il·lusió 
representar-los ja que porto des de molt menuda amb ells.
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
La proclamació de Reina i Dames i com a novetat per a mi els sopars de 
Gala.
Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero passar les millors festes de la meua vida, no oblidar-les mai ja que 
seran unes de les més importats per a mi.
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Un nou centre esportiu i més locals per a la joventut on puga passar 
estones de festa.

Fitxa personal:
Edat:18
Estudis: Institut de Tecnificació d’Amposta CAFEMN (ciències de l’activitat 
físico-esportiva en el medi natural)
T’agradaria treballar de: mestra en un col·legi d'educació física. 
Aficions: patinar com ha major hobbie
Un llibre: Perdona si te llamo amor
Una pel·lícula: El diario de noa 
Un grup de música: La Oreja de Van Gogh
Un lloc de Vinaròs: platges 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL

c/Pilar, 30  - 12500 VinaròsEl Casino
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Laura Albiol Méndez
Gimnàs Gentsana
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i 
la manera en que es va desenvolupar l’acte?
Me parece un cambio bueno porque hay más asientos para la gente y un 
escenario grande para las damas. Pienso que es más adecuado para hacer 
este acto.
Me gustó como se desarrolló la elección de la reina, salimos una a una al 
escenario dándonos mayor protagonismo a todas.

Què valores de l'entitat a la qual representes?
Lo que más valoro es el buen ambiente que hay, la gente es muy agradable 
y los profesores son muy buenos. La verdad es que me siento como en casa.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
La Cena de Gala

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero que disfrutemos mucho y recordarlo toda la vida 
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Lo primero que cambiaría es el cine por dentro

Fitxa personal
Edat: 21
Estudis: PQPI cocina
T’agradaria treballar de: enfermera
Aficions: bailar, cantar, y correr 
Un llibre: Harry potter
Pel·lícula: Ocho apellidos vascos 
Grup de música: David Bustamante:
Un lloc de Vinaròs: la playa
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Llum Fibla Rondan 
Club De Tenis
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines 
i la manera en que es va desenvolupar l’acte?
Em va semblar un canvi molt encertat ja que va anar molta més gent que 
els anys anteriors i a part va ser un acte molt emotiu.

Què valores de l'entitat a la qual representes?
És una entitat que promociona l'esport i, a part, m'han rebut amb moltes 
ganes, per això espero representar-los com cal.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere?
L a proclamació de les Reines i Dames ja que en eixe acte donen inici les 
festes.

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero que siguen unes festes increïbles i inoblidables junt amb les 
meues companyes.

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Faria l'auditori més gran perquè puga anar més gent a veure els 
espectacles i també faria més espais per als joves.

Fitxa personal:
Edat:17
Estudis: Módul d'auxiliar d'infermeria
T’agradaria treballar de: infermera
Aficions:Ballar i escoltar música
Un llibre: Un mundo sin fin
Una pel·lícula: Los juegos del hambre
Un grup de música: One Direction
Un lloc de Vinaròs: El passeig
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Mar Forner Medina
Penya Pan y Toros
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines i la 
manera en que es va desenvolupar l’acte?
Crec que fou un canvi molt acertat perquè va cabre molta més gent que al saló 
d’actes de l’Ajuntament. A més, crec que mostrar el cartell que representa les 
festes també va ser molt bona idea. 
Què valores de l'entitat a la qual representes?
Per a mi és un gran orgull poder representar-la. Des del moment que hem van 
conèixer em van acceptar de seguida i crec que ens ho passarem molt bé tots 
junts.
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere?
Crec que el que més m’agradarà, i a més és el que amb més ganes espero, és 
el primer dia, el de la proclamació, perquè simbolitzarà l’inici d’unes festes que 
segur que són inoblidables!
Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero disfrutar-les com mai ho he fet, juntament amb les altres dames, i que 
tots els vinarossencs les disfruten amb nosaltres. Crec que seran increïbles i mai 
les oblidarem perquè serà una manera especial de viure les festes de Sant Joan 
i Sant Pere.
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Si fóra alcaldessa,m’agradaria augmentar i renovar l’auditori perquè pogueren 
cabre moltes més persones i, a més, introduiria al poble més llocs per als joves. 

Fitxa personal:
Edat: 17 anys.
Estudis: 1r Batxillerat.
T’agradaria treballar de: Traductora.
Aficions: Ballar, llegir, estar amb els amics.
Un llibre: Buenos días princesa.
Una pel·lícula: El diario de Noa.
Un grup de música: Adele.
Un lloc de Vinaròs: Plaça de bous i Ermita

C/ Sant Francesc, 62
VINARÒS

Tel. 964 82 60 70

Bones Festes, 
Bon Estiu !
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Marina 
Albiol Valanzuela 
Acadèmia de ball Locura
Què et va paréixer el canvi d’escenari del dia de l'elecció de les reines 
i la manera en com es va desenvolupar l’acte?
Em va semblar molt bé ja que ha passat de celebrar-se al saló de plens 
de l'Ajuntament, que és molt reduït a l'Auditori, de manera que teníem 
un escenari molt més gran i cap més gent que va poder gaudir de l'acte, i 
l'elecció em va paréixer molt correcta.

Què valores de la entitat que representes?
Fa molts anys que ballo i aprenc de l'Acadèmia Locura. Toño i Lucia són 
professors però també, i sobretot, amics, i ens fan sentir a tots com una 
gran família, i això fa que estiga més que orgullosa de representar-los 
davant tot el poble.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere?
El dia de la proclamació de les festes és molt important i el sopar de gala 
també l'espero amb molta il·lusió.

Què esperes d’estes festes i com t’agradaria recordar-les?
Que tots els vinarossencs puguen gaudir d'elles com ho faré jo i també els 
veïns dels pobles dels voltants. Les recordaré com una experiència única, 
de manera molt intensa.

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a 
Vinaròs?
A Vinaròs li falten alguns centres d'oci per als jóvens i 
potser un Auditori més gran perquè encara més gent 
pugués gaudir de totes les activitats culturals que 
es duen a terme allí. I potser millorar el tema de les 
comunicacions amb les capitals, sobretot amb els 
rodalies.

FITXA PERSONAL:

Edat: 16.
Estudis: Disseny i moda.
T'agradaria treballar de: Dissenyadora de 
moda.
Aficions: Ballar.
Un llibre: Nunca seré tu héroe.
Una pel.lícula: El diario de Noah.
Un grup de música: M'agraden molts tipus de 
música, no sabria dir-te'n un.
Un lloc de Vinaròs: Vinaròs sencer.

¡ Les desea Felices Fiestas !

Adela Pascual Ribera
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Noèlia Arrebola Miquel
Colònia de Vinaròs en Barcelona
Què et va semblar el canvi d’escenari del dia de la elecció de les reines 
i la manera en que es va desenvolupar l’acte? 
Tot em va semblar molt correcte, la manera en la que es va desenvolupar 
l’acte va ser genial i l’escenari era espectacular.
Què valores de la entitat que representes? 
L’esforç que fan per tal de que les dames que la representem estiguem el 
millor possible. 
Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere? 
El sopar de Gala, és fantàstic. 
Què esperes d’aquestes festes i com t’agradaria recordar-les? 
Espero que siguin unes festes inoblidables, plenes d’emoció, d’alegria, de 
festa i sobretot de felicitat, per tal que en un futur les pugui i puguem 
recordar tots en un gran somriure.  
Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs? 
Primer de tot els hi diria, amb el cor a la mà, que faria el millor possible la 
meva feina per tal de mantenir la felicitat continua de Vinaròs.

Fitxa personal:
Edat:  17
Estudis: 1r de Batxillerat científic 
T’agradaria treballar de:  Infermera
Aficions: Jugar a futbol 
Un llibre: “Innormal”
Una pel·lícula: La vida es bella
Un grup de música: Txarango
Un lloc de Vinaròs: La platja

40 AÑOS  CONVIRTIENDO TUS SUEÑOS EN REALIDAD

Ctra. Ulldecona KM 1- VINARÒS - TELF. 964 45 02 12 - administracion@hermosl.net
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Patricia 
Gimenez Mateu 
'Vinaròs és comerç'
Què et va semblar el canvi d’escenari del dia de la elecció de les 
reines i la manera en que es va desenvolupar l’acte?
Crec que va ser un canvi a favor. Hi va poder acudir molta més gent i les 
famílies van poder estar més còmodes. Durant l'acte es va sentir una 
emoció especial, es va poder veure tot més clar i més que res les cares de les 
dames en el moment de l'elecció que per a mi és el moment més emotiu.

Què valores de la entitat que representes?
Estic molt contenta ja que sóc la primera dama en representar a aquesta 
nova associació. 'Vinaròs és comerç' representa una part molt important del 
nostre poble i a més està formada pels comerços locals. L'entitat m'ajuda en 
tot el que fa falta i sempre està al meu costat donant-me ànims. Estic segura 
que encara que aquesta experiència sigue nova per a ells, ho faran molt bé 
i disfrutaran de les festes d'una forma més especial i diferent a altres anys.

Quin acte és el que més t’agrada de la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere?
En general m'agraden les festes tal i com són, cada acte és especial i té un 
motiu diferent. Però destacaria la proclamació de dames i reines, el primer 
dia de festes.

Què esperes d’aquestes festes i com t’agradaria recordar-les?
Espero i desitjo que aquestes festes siguen inoblidables. Estic segura que 
serà una experiència molt emotiva i viuré moments que sempre recordaré. 

Si fores alcaldessa, què és el primer que faries per a Vinaròs?
Ara mateix no ho sé molt bé, hauria d'escoltar a la gent del poble i veure 
quines són les necessitats més importants per tal de millorar-lo.

–Fitxa personal:
Edat: 17 anys
Estudis: Estic cursant 1r de Batxillerat Humanístic Social.
T’agradaria treballar de: Encara no ho tinc molt clar, pot ser alguna cosa 
relacionada amb les lletres.
Aficions: Ballar, passar temps amb els amics, fotografia...
Un llibre: Las tejedoras de destinos
Una pel·lícula: El Diario de Noa
Un grup de música: Música actual
Un lloc de Vinaròs: El passeig

TOLDOS PARA TERRAZAS Y BALCONES | CAPOTAS COMERCIALES
TOLDOS ELÉCTRICOS Y AUTOMÁTICOS

Tel. 964 400 864 | www.toldosjovani.com

toldos
jovani

®
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Emili Fonollosa

Dos jóvenes de Vinaròs logran poner en marcha una idea innovadora. Después de dos 
años toma cuerpo “La Caja de Semillas”, un proyecto de cultivo ecológico donde cada 
persona podrá cultivar en su hogar sus propias hortalizas, frutas y verduras. Desde el 
pasado 11 de mayo y a través de la dirección  www.lacajadesemillas.com   se puede 
adquirir por internet el primer kit de iniciación al cultivo ecológico. Juan José Sánchez 
Torres y Carlos Calvo Royo ponen por fin en marcha este proyecto de agricultura y auto 
cultivo ecológico respetuoso con el medio ambiente.
En la página de Facebook  www.facebook.com/cajadesemillas  , los usuarios pueden 
informarse tanto de los productos como las formaciones básicas que necesiten para 
iniciarse en el mundo de la agricultura. El producto principal de "La Caja deSemillas" 
es un "kit" de cultivo, con el que quien lo adquiera tendrá todo lo necesario para poder 
cultivar sus propias hortalizas, frutas y verduras, pudiendo disfrutar de una gran variedad 
de semillas dependiendo de la época del año. "Queremos iniciar este proyecto con la idea 
de facilitar la creación de vínculos emocionales con la naturaleza y el medio ambiente.
Nuestro objetivo es convertir a las personas en amantes de la agricultura y el cultivo" 
decía Carlos. La Caja de  Semillasproporcionará calidad de origen local y productos 
sostenibles que brindan beneficios ambientales, sociales y económicos, a la vez que 
protegen la salud pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo 
de vida. "Aspiramos a que nuestro impacto en la naturaleza sea mínimo, por eso todos 
nuestros productos serán orgánicos, biodegradables o reciclables".
La Caja de Iniciación al Cultivo contiene una guía de cultivo, calendario de siembra, riego 
y cosecha, marcadores, abono ecológico o humus, variedad de discos de turba, variedad 
de tiestos de turba y cuerda de yute. Este primer “kit” tendrá una selección de semillas de 
iniciación, fáciles de cultivar. Se plantean tres modelos de Cajas de Semillas de distintos 
tamaños para poder cubrir todas las necesidades del cliente, dependiendo del espacio 
que se disponga para cultivar: Terraza: pequeña superficie en el interior o terraza; Jardín, 
pequeña zona ajardinada en el exterior y Huerta, superficie de huerto en el exterior. 
Consideran además que va a ser un cultivo terapéutico porque proporcionará a los 
interesados unas pautas y hábitos "tanto alimenticios como de comportamiento, de 
forma que les ayuden a aprender y familiarizarse con la naturaleza, añadiendo de esta 
forma un valor social". Además, es un "cultivo de entretenimiento" porque "fomenta la 
diversión que produce el hecho de cultivar tus propias frutas y verduras, estableciendo 
un vínculo personal con la naturaleza, además de conseguir que toda la familia esté 
involucrada en la producción de sus propios alimentos del hogar".
El nombre de Caja de  Semillas  obedece a que "todas las personas compartimos el 
deseo de convertir la Tierra en un lugar mejor para nuestros hijos. De esta forma 
podemos enseñarles que estamos preocupados por su futuro y el futuro de sus hijos, 
contribuyendo activamente en un cultivo sostenible y respetuoso con la naturaleza y 
el medio ambiente". Estos jóvenes emprendedores pretenden con el fomento de estos 
cultivos ecológicos proporcionar de forma sostenible y equilibrada alimentos mucho 
más saludables y de mayor calidad nutritiva, debido a la utilización óptima de los 
recursos naturales. Añaden además un valor ético ya que "este tipo de cultivo conserva 
la fertilidad de la tierra y respeta al medio ambiente, además de contribuir a la creación 
de más espacios verdes en nuestro entorno".

Vine a gaudir dels
nostres plats

BONES FESTES

Tapes i ranxos mariners

un proyecto de 
cultivo ecológico
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Bones Festes

MENAJE DEL HOGAR

”EL RACONET”
Vajillas - Baterías de cocina - Cuchillería

PL. SAN AGUSTÍN, 6  (Plaza Mercado) - VINARÒS 
964 45 04 93 | el.raconet@hotmail.com
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CUADERNOS PARA 
VACACIONES

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

                      X.Flores

Los jubilados vinarocenses Vicent Bort y Luis Torres, de 69 y 65 años, 
acompañados por José Antonio Fontanet, el más joven del grupo, 
han vuelto ya de su viaje, este año a Marruecos, con su flamante 
Citroën 2CV rojo del año 1983. Durante diez días han visitado 
las principales ciudades de este país, tras haber puesto a punto 
semanas antes su mítico 2CV, propiedad de Vicente, un coche que 
desguazaron hace tres años pieza a pieza y que volvieron a montar 
cambiando frenos, dirección, embrague y motor, además de mejorar 
el aspecto de la chapa y pintura del vehículo, entre otras cosas. Estos 
tres integrantes del Club Motor Classic, apasionados de las motos y 
coches antiguos, llevaban meses preparando esta nueva aventura.
“Ahora que estamos jubilados, podemos cumplir nuestro sueño, y lo 
hacemos combinando nuestras ganas de viajar con nuestra pasión 
por los vehículos clásicos”, apuntan Vicent y Luis. 
El Citroën 2Cv del 83 tiene 602 cm3 y 21 caballos, y en él ya 
realizaron en su primer viaje en el año 2013. Para ello introdujeron 
algunas modificaciones muy importantes para que los viajes les 
resultaran más cómodos. Nuevos asientos, un GPS y una toma de 
USB para escuchar las más de 1.000 canciones de los años 60 y 70 
francesas, inglesas y españolas que han preparado para escuchar 
durante su  periplo, son algunas de las comodidades de las que 
van a disfrutar durante el viaje. Fue hace tres años cuando estos 
amigos decidieron que, siempre que pudieran, se embarcarían en 
una aventura similar a la que ya están disfrutando este año, siempre 
confiando en la fiabilidad de su veterano 2CV.

Tres vinarocenses, 
de aventura por 

Marruecos en un 
Citroën 2CV
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Tel. / Fax 964 40 77 93 
Móvil: 659 906 324 
Arcipreste Bono, 52  -  VINARÒS
e-mail: INNOVAFLOR@YAHOO.ES

Aquest dissabte 5, la Muixeranga de 
Vinaròs vàrem participat a Benassal 
en l’últim acte que conclou el cicle 
de Trobades de la federació “Escola 
Valenciana”.
Al mitj d’una plaça de l’ajuntament 
abarrotada de gent vam desenvolupar 
una gran actuació amb l’atenta mirada 
de la façana imponent de l’església de 
Benassal. En aquesta actuació, vam 
estrenar una nova manera de  fer 
muixerangues amb musica variada, 
ja que vam entrar amb un pas de 
gegantets acompanyats de un violí 
i una flauta de dos dels nostres 
membres que van voler donar un toc 
més musical a l’actuació. Després ja 
vam començar les figures, començant 
amb el Remat de la torre, La Mitja 
marieta, de nou segona vegada que 
es portada a plaça en la història i per 

nosaltres, que menys, l’Aixecat, El 
Remat de la desplegada, La Base de la 
torre, La Marieta sencera, i finalment 
vam culminar amb la Morera de 4 
altures i el guionet com a final de 
festa. La atenta mirada del públic i 
la seua participació en les figures va 
agradar tant als veïns de Benassal 
com a nosaltres.
I així, tancàrem l’acte entre forts 
aplaudiments i molt satisfets per 
una bona actuació i Molt agraïts als 
organitzadors, als musics que ens 
han acompanyat, d'escola Valenciana 
i també als nostres dos membres 
que han tocat una peça amb violí 
i Flauta travessera en una més que 
interessant mescla de cultura i 
tradicions a Benassal i tots aquells que 
fan possible continuar la Muixeranga 
de Vinaròs dia rere dia. 

La Muixeranga de Vinaròs a Benassal
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C/ Raimundo d’Alós, 3
Tel. 964 455 904 - 685 369 270 - 630 416 745 VINARÒS

Menú de San Juan
Platos individuales

Vela de queso fresco, bastón de curado de leche cruda sobre aceite de rúcula
 y capa de jamón ibérico.

Corazones de Alcachofas de Benicarló rellenas de fondo de ternera Gallega
sobre su cremita ligera de Puerro y Avellana.

Sepieta a la Plancha de Vinaròs salteada con cebolleta tierna y verduritas.
Langostinos de Vinaròs vaporizados, con extractos de cítricos.

******
Suprema de Gallo de San Pedro confitado en sus jugos y esencia de marisco con 

esferas de patata roja y Chutnei y tomate ahumado.
o

Paletilla de Cordero lechal a baja temperatura en suave perfume de trufa negra.

Postres
Brownie con helado de caramelo y almendras sobre crema de yogourt tipo griego

y lágrimas de frambuesas.

Bodega
BLANCO: Blanc Mariner D.O. Penedés / TINTO: Altos Ibéricos Crianza D. O. Rioja

Aguas minerales, Refrescos y Café / CAVA Brut natural D. O. Penedés

35 €
Si desea realizar algún cambio consultar con dirección.

El ruedo de la plaza de toros de Vinaròs volverá 
a llenarse de niños y niñas el próximo domingo, 
19 de junio, horas antes de la corrida de toros 
de la Feria y Fiestas de San Juan Pedro, en la 
segunda matinal de toreo de salón que organiza la 
Asociación cultural y taurina Vinaròs terra de bous.
Como ya ocurrió en el mes de agosto será al 
finalizar el sorteo de los toros de la corrida que 
se celebrará esa tarde, entorno a las 12:30 horas, 
cuando los miembros de Vinaròs terra de bous 
enseñarán y practicarán con todos los niños y 
niñas que asistan con los capotes, toreo de salón, 
recortes, carretillas y un encierro infantil además 
de múltiples sorpresas para todos.
El presidente de la entidad, Francisco Moya, se 
ha mostrado ilusionado con la actividad “porque 

nuestra intención es seguir fomentando la afición 
a los toros entre los más pequeños de Vinaròs y 
comarca y esta actividad tuvo una gran acogida 
el pasado verano y por ello hemos vuelto a 
organizarla”.
Moya ha animado “a las familias enteras para que 
vengan a la plaza a disfrutar de la fiesta de la toros 
como ya hicieron cerca de un centenar de niños y 
niñas en el mes de agosto en la primera matinal 
que organizamos”.
La Asociación cultural i taurina “Vinaròs, terra de 
bous” cuenta con un perfil propio en las redes 
sociales, tanto en facebook como Twitter y quienes 
deseen pertenecer a ella pueden hacerlo a través 
del correo electrónico vinarosterradebous@gmail.
com.

Nueva matinal de toreo de salón en la plaza de toros el domingo 19 de junio
La asociación cultural y taurina espera repetir el éxito del pasado verano cuando 
cerca de un centenar de niños y niñas participaron en la actividad 

Es nuestra cultura y nuestras 
prestigiosas   tradiciones desde hace 
150 años.
Siempre, al llegar estas calendas, 
carteles por las esquinas pregonaron 
la fama de sus tradicionales corridas. 
¡Ay los bous de San Juan. Como 
palabra mágica sonó siempre por 
estos pueblos de la comarca y más 
allá, atrayendo a las gentes de 
parla varia pasearon nuestras calles 
camino de la plaza, aspirando el yodo 
marino y llenándose de sol y de mar.
Tras muchas idas y vueltas, consultas, 

apremios y resoluciones fallidas, no 
han demorado el montaje de los 
festejos taurinos feriales, por como 
quedó aclarada la situación de los 
despachos. A la afición le interesa el 
aspecto de la programación taurina 
que será a cargo del empresario 
Jesús Domínguez, ya conocido 
nuestro y ducho en estos menesteres 
complejos del toro. Y en verdad, con 
prontitud  nos presenta un magnífico 
cartel de toros y toreros que se puede 
calibrar de ilusionante.
La corrida de toros tendrá lugar el  domingo  día  19 de junio. En 

cuanto al nombre del ganadero y 
de su procedencia: LOS RONCELES 
de Vilches (Jaén) encaste Juan Pedro 
Domecq Solís y de Luis Algarra. Y la 
combinación de matadores repite los 
nombres de las figuras de la última 
corrida mixta celebrada el pasado 
año y que consiguió llenar la plaza 
dos tardes, por lo que se trata de un 
hecho importante. Y el cartel queda 
compuesto por este orden:

JUAN JOSE PADILLA (Jerez, (23-5-
1973) de gran tirón taquillero en 
nuestra plaza, El Ciclón de Jerez ha 
sido uno de los triunfadores de la 
recien terminada Feria de San Isidro 
de Madrid. Y, por méritos propios se 
consolida otro año más en lo alto del 
escalafón de matadores. Desde que 
abre el capote Juan José, en cada 
suerte irradia simpatía y desenfado. 
Animoso, y siempre profesional 
es decidido a triunfar cada tarde 
para mostrarse como un torbelino, 
así de espectacular es en cada 
actuación sincera y torera. Siendo 
permanentemente alentado por un 
público que lo reconoce como un 
héroe cargado de méritos. Como 
para cubrirse de gloria.

DAVID FANDILA "EL FANDI" (13-6-
1981) Coraje, piernas y dominio de 
la suerte, por su arte y facultades 

en clavar los rehiletes ya está 
considerado como uno de los 
mejores matadores banderilleros 
de la historia del toreo. Al cuartear, 
para dar espectacularidad en los 
embroques levanta los brazos para 
asomarse al balcón en la cuna de 
la testuz del toro y así sale airoso 
como pocos entre el entusiasmo 
en los tendidos. Y, con los trastos 
de torear busca la hondura con 
mucha plasticidad y estética. Por 
lo que es figura imprescindible en 
las principales ferias de España y 
América.

JONATHAN BLAZQUEZ "VAREA". A 
su paso por la novillería dejó una 
impresión impecable, donde fue el 
más destacado de la Escuela Taurirna 
de Castellón. La magia del toreo con 
que atesora, cuenta que tiene hambre 
de gloria, de triunfar cada tarde, que 
la ilusión y la ambición está por las 
nubes para lograr su sueño. Ha sido 
una de las sorpresas   del escalafón 
de matadores. Aquea la cintura con 
estética, torea despacio y suave. Con 
su cadencia atesora exquisito temple 
y de gran plasticidad.. Desprende 
sentimiento, cautivando su clase 
y hondura. Tiene personalidad de 
toreo caro sobre la mano izquierda 
que rezuma mucho arte. En Vinaròs 
se le espera con interés, y ya tiene 
movilizada a toda LA PLANA.

Los toros por San Juan: La Fiesta sigue
Juan Chaler

Juan José Padilla uno de los triunfadores de la Feria de San Isidro de Madrid 2016
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

 Si  
un dia 
em dius que sí, 
m’agradaria a mitja veu,  
amb aquell somriure  
tan teu i per al bronze, 
quan res no ens impedís 
el lloc desitjat. 
Si decideixes dir-me que sí,
m’agradaria en un dia 
càlid, en la intimitat,
just allí on la brisa  
t’acarone amb vols  
pausats. I aleshores, 
i quan les ones tranquil•les 
amb els seus reflexos  
recorreguen l’alcova quieta,  
besar-te  
entre el balanceig de cortines,  
entre profunds batecs de cor,  
en aquell lloc guarnit 
amb textures d’un somni 
de blau fulgent, d’or assentat.

Amor anhelat, 
amor en un temps que no transcorre. 

Si en tindre't junt a mi  
jo no em morc d’alegria 
voltarem ja desperts  
pels carrers, pel mercat,  
i el meló d’Alger  
més còmplice que trobéssem 
amb la seua frescor alleujarà 
l’ardor dels nostres llavis. 
Inevitables acudiran 
els fantasmes de la gelosia, 
i no saps com agrairé 
veure'ls esfumar-se a l’instant,  
sentir-me en les terrasses, 
en la festa, un aliat del crepuscle 
mentre et canvia el color de la pell,  
quan la llum ja s’adorm. Més tard,
amb les músiques nocturnes, 
iniciarem la tornada vers la casa  
entre riures i silencis, entre  
llargs silencis, amb roses en el camí. 
I en reprendre els dies sense adonar-me'n,
i quan un instant m’avisés, 
m’aturaria a contemplar
el lloc de ventura on m’hauries dit que sí, 
si és que arriba a passar 
que un dia d’estos 
em dius 
que 
sí.

Versió de “El manifiesto de los anhelos”.  
Facebook:  El último gesto de la Sirena. Novela. 

Foto: Antonio Beltrán Vidal

Amor i festes 
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El sábado día 18 a las 22,30 horas, se 
celebrará la desencajonada de los 
toros a lidiar el  domingo  19,   y que 
pertenecen a la ganadería de Los 
Ronceles, y posteriormente tendrá 
lugar una clase práctica en la que, con 
novillos de Manolo Beltrán, harán el 
paseíllo Curro Linares, Héctor Edo y 
Marcos Caro.
El momento para el lanzamiento 
de Curro Linares
El toreo es como las matemáticas o 
la historia, se aprende
La positiva labor que han venido 
desempeñando las escuelas taurinas 
de España que han servido para 
canalizar las aspiraciones de quienes 
desean ser toreros, y así promover con 
mayor rigor en su formación taurina 
para una propuesta de enseñanza 
profesional, que ha ido avanzando 
en sus criterios pedagógicos año tras 
año, y por el esfuerzo y dedicación de 
sus profesores, almas y abantos entre 
los que han sobresalido importantes 
figuras del toreo.
Esperamos que el público no se 
duerma con la suave brisa marinera 
que se paseo por los tendidos, pero 
como quiérase que los toreros no 
pueden andar con tonterias, ni derjar 
que se duerma el público, habrá que 
torear hasta de rodillas. Si el novillo 
no embiste, hay que hacer lo que 
sea para cortar orejas. A Vinaròs le 
falta lanzar un torero, Curro está 
preparado.

Festejo de la Escuela 
Taurina de Castellón

Juan Chaler

El torero que Vinaròs espera Curro 
Linares la tarde de su presentación 
en la Feri ade la Magdalena 2015 
antes de formarse el paseíllo



57

18 juny de 2016
extraSant Joan i Sant Pere

TRANSFORMA. TRABAJA.
TRANSPORTA. TRANSIT.

GAMA FORD TRANSIT
Transit Courier, Transit Connect, Transit y Transit Custom. Ninguna opción
es más inteligente. Ninguna opción es más fiable o más eficiente. Lo mires
como lo mires, nada te ayudará más en tu negocio que una Transit.

Desde 5.990€

Gama Ford Transit consumo medio combinado de 3,8 a 9,7 l/100km. Emisiones de CO2 de 99 a 255 g/km según mediciones realizadas conforme a la normativa aplicable.
Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional. Propuesta de precio de Ford Transit Courier Van Ambiente 1.0 Ecoboost 100cv. Al ser un producto dirigido a empresas y autónomos el precio
arriba indicado no incluye ningún impuesto (IVA, IGIC, I.E.D.M.T. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma) ni transporte; incluyendo los conceptos anteriormente
mencionados la propuesta de precio sería 7.700 € en Pen. y Bal. y 6.900€ en Canarias. Esta propuesta incluye el descuento por financiar con FCE Bank plc S.E. con plazo y permanencia mínima de 36 meses y aplazado mínimo
de 6.900 Euros. La oferta incluye la subvención del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen., Bal. y Canarias hasta final de mes. No compatible con otros descuentos. Los modelos visionados podrían no coincidir con el ofertado.
La oferta deberá ser solicitada al correspondiente concesionario. ford.es

Carretera Nacional 340-Km. 1052 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 400 254  - E-mail: comercial@calsan.es

¡ Ven a Visitarnos !

Servicio Oficial Ford para Vinaròs y Comarca
Nos encontrarás en la Feria Agrícola en Vinaròs -días 18 y 19 
de junio- donde tendremos expuesta nuestra ámplia gama de 
vehículos comerciales y turismos.

Bones Festes
de Sant Joan i 

Sant Pere !

La parròquia de Santa 
Magdalena de Vinaròs 
està d’enhorabona

La Església de Sta. Magdalena celebra els 
seus primers 50 anys de vida i hem creat 
una comissió organitzadora d’activitats per 
celebrar  tan important aniversari.

Per tal de realitzar una exposició 
representativa de l’evolució d’aquesta 
parròquia en aquests 50 anys, us demanem 
la vostra col·laboració, aportant documents, 
com fotografies representatives d’algun 
event especial, cartells commemoratius, 
vídeos .. etc  que creieu adient.

Teniu fins al dia 3 de Juliol per aportar 
aquesta documentació a Mn. Cristóbal a la 
mateixa parròquia. Un cop escanejats els 
arxius us tornarem els mateixos.

Estigueu atents de les diferents activitats que 
tenim preparades.

Som família, som un cor

C/ Puríssima 7 - Vinaròs - Telf. 964 82 89 17

Cena fin
de curso
2015-16

¡Felices Fiestas!

Visitanos en facebook 
Patchlupe Merceria

Tenemos las últimas novedades en
Labores,Patchwork y Merceria

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 
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Andrés Albiol
Orca bastarda

C/ PILAR 28 - VINARÒS

T. 964 45 91 06
C/ BAYER 16 -  CASTELLÓN

T. 964 86 32 47

¡FELICES FIESTAS!

O falsa orca i negra. En francès faux-erquè, en alemany 
Kleiner Schwertrwal i en anglès false killer whale. El 
nom científic és Pseudorca crassidens.
Visita la Mediterrània en les seves migracions anuals.
Mamífer de vida aquàtica de l'ordre cetaci i odontocet 
per tenir dentició, és la tercera espècie més gran de 
la família delfínids. De cos prim, fusiforme, amb perfil 
hidrodinàmic. Cap allargat, cònic i dalt té els orificis 
nasals per a la respiració. Boca gran amb 44 dents de 
secció circular. Mandíbula inferior més curta. Té un 
bony en l'extrem anterior de les aletes pectorals. L'aleta 
dorsal és alta, encorbada i està a meitat de l'esquena. 
La caudal en sentit horitzontal és l'òrgan propulsor a 
moure en pla vertical com a força impulsora.
Mesura 6 m., Pesa 2.200 Kg. I viu 60 anys.
És de color negre amb taca a la gola, el pit i ventral 
grisa clara i entre les pectorals.
Escaneja l'entorn  per mitjà d'emissió d'impulsos 
sonors en forma de feix cònic de la mandíbula superior 
a manera de sonar.
El mascle té mes voluminós el meló del cap. Per 
l'acoblament treu el penis que té envaginad en la 
cavitat genital. La gestació d’ella dura fins a 15 mesos.
Gregari. Igual viu en grups d'una dotzena com de 
milers. Navega nadan entre la superfície del mar. 
Pot arribar a velocitats de 20 nusos. Habita aigües 
temperades. S'acosta a vaixells. S'alimenta de calamars, 
tonyines i peixos atrapats en palangres. Ataca altres 
balenes en accions combinades. Lliure fa acrobàcies 
sobre les ones. Confinada en aquaris fa cabrioles
Es reconeix al mirall. No abandona als seus congèneres 
en dificultats. Efectua varaments en massa per platges 
i moren.
Protegides per llei. Avans feien de l'ivori de la seva 
dentició objectes d'art. Del greix lubrificants i 
cosmètics. La carn per a l'home i animals domèstics. 
Les vísceres per farines i pinsos. I dels ossos fertilizants.

MISTRALES Y PONIENTES MERMARON LA PESCA
Semana con una mar azotada por vientos nocturnos del noroeste y suroeste, 
que no dejaron faenar bien a las modalidades que están operativas.
La pesquera de arrastre está guardando veda en el presente mes y el próximo.
El cerco el lunes y martes no calaron al desaparecer el pescado azul en nuestras aguas. El miércoles dos traíñas 
subastaron 100 cajas de pagell (7 Kg/caja) y sólo 5 de boquerón. Y el jueves no salieron por el vendaval. La 
procedencia era dos de Burriana.
Los trasmalleros pescaron la mitad de días por el aire. La mayoría llevó llagostí, sipia y polp roquer. Dos vendieron 
mabre, sorella y corva. Uno desembarcó palá, rom y escrita. Y otro atrapó llagosta, llomàntol, gallineta, dèntol y 
mamona.
Y el palangrillo costero pescó al anzuelo lubina, orá, sard y pagre.

BAJA DE UNA EMBARCACIÓN DE TRASMALLO
La barquita denominada ‘Germans Sastre Guimera’ con matrícula y folio 3ª-CP-3-2054, de características principales; 
Eslora 11 m., Manga 3 m., Puntal 1,25 m. y  Tonelaje 5,78. Material del casco de madera. Fue construida por los 
astilleros vinarocenses de Vicente Ferrá, en el año 1985. 
Ésta barca siempre ha operado por nuestro litoral en artes menores, bien con trasmallo, como con cadufos, o tras el 
gran atún rojo al anzuelo en línea de mano. 
Su armador y a la vez patrón era, Fco. J. Sastre Guimerá, que falleció de ataque al corazón la pasada temporada, 
mientras se encontraba faenando a bordo en el mar. 
Ahora ha sido vendida para el puerto base de Peñíscola.
Fiestas locales; Los pescadores harán fiesta el 24 y 29 de junio.

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

PEIXOS
Escrita (Raja, Raya)                                   49 Kg.
Milá (Mantes, Batoideos)                          71
Besuc (Besugo)                                       712                            
Rallat (Bonito)                                          110
Congre (Congrio)                                      21
Gall (Pez de San Pedro)                           89
Orá (Dorada)                                           122
Gallineta (Polla, Cabracho)                      131
Sorell (Jurel, Chicharro)                             61
Asparrall (Raspallón)                                 68
Palá (Lenguado)                                      295
Sard (Sargo)                                             41
Lliri (Anjova)                                              12
Llobarro (Lubina)                                       15
Mabre (Herrera)                                        339
Aranya (Vívora, Escorpión)                        2
Pagell (Breca)                                       1.987
Peluda (Solleta)                                        2
Lluç (Pescadilla, Merluza)                         81
Rap (Rape)                                            179
Aspet (Espetón)                                       89
Rom empetxinat (Rodaballo)                     7
Moll (Salmonete)                                    217
Morralla (Serranos, etc)                             12
Sorella (Jurel real)                                   119
Llises ( Lisa, Mújol)                                118
Pagre (Pargo)                                         24
Bis (Biso, Estornino)                                74
Roncador (Roncón)                                 7
Rata (Miracielo)                                       19
Palometa (Palometón)                             101
Tigre (Lenguado portugués)                       10
Corva (Corvallo)                                       18
Mamona (Brótola de fango)                        10
Déntol (Dentón)                                        24
Chopa (Cántara)                                        3
Palometa blanca (Palomita)                       7
Vidriá (Mojarra)                                         10
Salpa (Salema)                                         5
Rom (Rémol)                                            12
Varis (Varios)                                            10
                                                            ______             
Total.........................                         5.400
CRUSTACIS: 
Llagostí (Langostino)                 812
Galera (Estomatoideo)                                  6
Llagosta (Langosta)                                  190

Llomàntol (Bogavante)                                8
                                                             ______
Total......................................        1.016
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                                  99
Sipia (Sepia)                                          2.141
Pop roquer (Pulpo roquero)                      419
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)                 85
                                                            ______
Total……………………              2.744
Total Tremall i d’Altres Arts.....       9.160
PEIXOS
Seitó (Aladroc, Boquerón)                37.059
Sardina                                                 4.338
Bis (Biso, Estornino)                                   8
                                                          _______
Total Cércol...............                       41.405
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Us desitgem unes Bones Festes

Jovellar 4, Vinaròs
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consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Redacció

El FC Barcelona se impuso en la tanda 
de penaltis al Villarreal CF en la final 
de la Nike Premier Cup que se celebró 
el pasado fin de semana en la ciudad 
deportiva de Vinaròs. El partido, muy 
igualado y en el que hubo un balón 
al palo para cada equipo, finalizó sin 
goles después la prórroga, aunque 
finalmente los blaugrana se alzaron 
con el trofeo en la tanda de penaltis, 
en las que su portero paró las dos 
primeras penas máximas y resultó 
decisivo.
Ambos equipos ya se habían 
enfrentado en la primera fase del 
torneo, con el resultado de 2-2. 
El Villarreal CF llegó a la final tras 

haberse impuesto al Real Madrid por 
un 3-2, en un partido en los que los 
amarillos llegaron a ponerse 3-0. Por 
contra, el FC Barcelona ganó por un 
claro 3-0 al Espanyol.
Las gradas de la ciudad deportiva 
se llenaron de público para ver el 
encuentro decisivo entre Villarreal 
y Barcelona. Era la primera vez que 
se disputaba la Nike Premier Cup 
Spain en Vinaròs, organizada por el 
United Vinaròs, con la colaboración 
del Consell Municipal d’Esports y la 
concejalía de Deportes, y resultó ser 
todo un éxito, con tres días del mejor 
fútbol sub-16, en las que se pudo 
disfrutar de las estrellas del futuro.

El FC Barcelona gana la Nike 
Premier Cup disputada en Vinaròs
Se impuso al Villarreal en la tanda de penaltis

Unes 200 persones van participar 
diumenge passat a Vinaròs en el Dia de 
la Bici, una de les proves populars que 
organitza el Consell Municipal d'esports 
per fomentar els hàbits de vida saludables. 
En aquesta edició es va realitzar amb un 
recorregut neutralitzat en una primera 
part i posteriorment es va desenvolupar 
en un circuit tancat de 2,5 quilòmetres, on 
els participants van poder donar tantes 
voltes com van voler.
Es va lliurar, a més, aigua i fruita i es van 
sortejar regals entre els participants. 
També va haver-hi una ginkana de 
bicicletes amb la participació de la Unió 
Ciclista i un circuit vial amb la Policia Local.

Dia de la bici
Redacció/Fotos: Emili Fonollosa

IRONMANS VINARÒS EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE FÚTBOL FLAG  S-11 Y S-13
El próximo 18 y 19 de junio, se disputa en Calatayud el 
campeonato de España de Fútbol Flag “Spanish Flag 
Bowl” en todas sus categorías. El Club Ironmans Vinaròs, 
presenta 2 equipos en las categorías Sub-11 y Sub-13.
Los Sub-13 son los recientes subcampeones de la liga 
catalana y se enfrentarán el sábado en primera ronda con 
los madrileños Black Demons y los Catalanes Vipers, dos 
equipos que no se conocen por el momento. El equipo 
Sub-11 se enfrentará a los equipos catalanes de Reds y 
Celtas, toda una incertidumbre para esta nueva categoría 
que se estrenará en este campeonato.
El domingo se disputarán las fases finales que decidirán 
los primeros puestos en la Spanish Flag Bowl 2016 
de todas las categorías. Esperemos que los jóvenes 
jugadores pasen una gran experiencia conviviendo con 
los mejores jugadores de flag del territorio nacional.
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TENIS.  Club de Tenis La Closa

ho

CORATXÀ (CASTELLÓN) - Reservas 977 729 190

www.lahostatgeria.com

TU ESCAPADA RURAL EN PLENA NATURALEZA 

Plaça Jovellar, 15 Vinaròs

Sempre les últimes novetats

El passat diumenge 12 de juny es va disputar a 
la localitat de Valencia el Campionat d'Espanya 
de Mitja Distància. La prova va  constar de 
1900m nadant, 85Km en bicicleta i 21Km de 
carrera a peu,  on els nostres triatletes del CEV 
Triatló Davima van mostrar el seu bon nivell 
destacant uns bons resultats individualment en 
les seues categories:
David Guimerà - 4h 39 min - 6º pocisió (G.E 20-24)
Juan Jose Gomez -  4h 45 min - 85º posició (G.E 
35-39)
Txetxu Compes - 4h 47 min - 25º posició (G.E 45-
49)

Miguel Angel Cruz - 4h 59 min - 37º posició (G.E 
45-49)
Juan Carlos Flores - 5h 03 min - 43º posició (G.E 
45-49)
Jose María Aulet - 5h 06 min - 150º pocisió (G.E 
35-39)
Finalment donar les gràcies al nostre mister 
Puchi, a tot l'equip i a totes les persones que van 
estar animant durant els durs moments, sense 
vatros no seria possible, sou la nostra gasolina.
Felicitar als nostres triatletes i agrair a  Davima 
Rent a Car, Farmateca, Punt d'Electricitat i tots els 
nostres colaboradors per la seua confiança.

El Club Esportiu Vinaròs Triatló Davima participa al Campionat d'Espanya de Mitja Distància

En las magníficas instalaciones del 
C.T. COLLAO de Riba-Roja( Valencia), 
se celebró la pasada semana el 
campeonato autonómico de tenis de la 
C.V., “Manuel Alonso”, clasificatorio para 
el Campeonato de España Individual 
Infantil 2016. Tras una durísima 
semana, cargada de viajes, cansancio y 
complicados enfrentamientos, nuestra 
joven jugadora del C.T. CLOSA Vinaròs, 
Joanna Miralles, infantil de 2º año, ha 
conseguido, con gran tesón, clasificarse 
entre las cuatro mejores raquetas de 
nuestra comunidad, y ganarse así el 
pasaje al Campeonato de España, que 
se celebrará en el C.T. Horadada (Pilar 
de la Horadada), durante el mes de Julio.
Destacar que Joanna, es la única tenista 
femenina de toda nuestra provincia de 
Castellón, clasificada para participar y 
representar nuestro tenis, en tan gran 
hazaña, echo que demuestra el nivel de 
esfuerzo y duro entrenamiento que vive 
día a día nuestra magnífica jugadora. 

Cabe sumar a esta gran noticia, que 
junto con Mar Vidal, compañeras de 
club y entrenamiento, también se han 
posicionado para el Campeonato de 
España por equipos “Joan Compta”, 
con el C.T. Valencia, que se celebrará el 
próximo mes de Agosto en Barcelona. 
Nuestra más sincera enhorabuena, por 
el nivel de trabajo y constancia, por tan 
brillantes resultados a estos niveles, 
cosa que demuestra que por muchos 
obstáculos que puedan surgir, hay que 
intentar no rendirse y superarlos con 
intenso trabajo, paciencia e ilusión. 

Joanna Miralles Cardona, clasificada para el campeonato infantil 
de España, individual y por equipos

El pasado sábado 11 de junio, el TKD 
Alfaro Amposta participo en la II Copa 
de Figueres donde se desplazaron 
11 competidores consiguiendo unos 
magníficos resultados, 2 oros, 3 platas y 
4 bronces. La competición se disputo con 
pesos olímpicos, hubo un alto nivel de los 
participantes y clubs venidos de Francia, 
Andorra y España.
Por parte vinarocense estos fueron los 
resultados: -Cheyenne Brito  en categoría 
cadete -55kg. Se proclamo subcampeona 
tras realizar tres buenos combates 
venciendo en todos sin dificultad y que 
le dieron el pase a la final, dicha final 
fue esperada por los presentes ya que 
enfrento a la actual campeona de España 
y a la joven vinarocense, fue un combate 
táctico e igualado y que se decidió a 
pocos segundos del final a favor de la 

reusenca  por 6-2
-Marta Falcó, categoría cadete -47kg. Gran 
campeonato para la vinarocense que 
por fin pudo demostrar su progresión 
consiguiendo una medalla de plata que 
supo a oro, realizo tres buenos combates 
que le dieron el pase a la final, octavos 
8-5, cuartos 10-6, semis 3-2. En la final 
se enfrento con una competidora de la 
selección catalana, que no lo tuvo fácil ya 
que Marta planto cara en todo el combate 
perdiendo por 6-2.
Para este domingo 19 el TKD Alfaro se 
desplazara a Barcelona con 22 guerreros 
para participar en el Campeonato Infantil, 
categorias pre-cadete y cadete.
Desde estas lineas queremos agradecer 
a su entrenador Severiano Alfaro todo el 
trabajo, disciplina y cariño que transmite a 
todos sus alumnos.

Taekwondo
Dos platas para Cheyenne y Marta
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BAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat
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Els dies 11/12 de juny es va disputar en la 
piscina provincial de Castelló els XXXIV Jocs 
Esportius Comunitat Valenciana Fase Provincial 
amb la participació de 8 clubs de la província. 
El Club Natació Vinaròs es va presentar amb el 
tècnic Isidro Martorell i l'equip de nadadors Aleví: 
Miquel Segarra, Ian Calvo, Martí Forner, Pere Simó, 
Manel Ramírez, Carla Bernial, Aura Pérez Ainhoa 
Garcia, Marta Balaguer, Angels Ferrer i Gemma 
Balaguer.
Els resultats van ser bons en general aconseguint 
11 medalles en les proves individuals i 4 en els 
relleus a més de consolidar les mínimes d'alguns 
nadadors, Ian Calvo va aconseguir, les mínimes 
autonòmiques en 100 esquena i 200 braça, en la 
classificació general per equips en masculi van 

ser el segons i l'equip femení va quedar en 
tercer lloc.
Els resultats individuals van ser:
Miquel Segarra, medalla d'or en 400 estils 
(5.20.63).
Manel Ramírez, or en 100 braça (1,18,14); 
plata en 1500 lliures (18,11,84); plata en 200 
estils(2,30,99).
Ian Calvo, or en 200 papallona (2,55,41); 
plata en 200 braça (2,58,09).
Angels Ferrer, bronze en 200 estils (2,45,04).
Carla Bernial, or en 100 papallona (1,14,03); 
or en 200 papallona (2,43,19); bronze en 400 
estils(5,47,58).
Aura Pérez, bronze en 200 braça (3,10,73). 
En les proves de relleus de 4x100 lliures i 4x100 

estils es van aconseguir les medalles de bronze 
tant en masculí com en femení.
Recordar que el diumenge dia 19 de juny el Club 
Natació Vinaròs organitza dins de les festes de Sant 
Joan i Sant Pere la Travessia a la Platja del Fortí.
Us esperem a partir de les 9 del matí.

Jocs Esportius Comunitat Valenciana Fase Provincial
11 medalles individuals i 4 en relleus.

Cuando ves jugar a dis-
CAPACITADOS intelectuales, 
en cualquiera de las jornadas 
deportivas que se organizan para 
ellos, observas la gran capacidad 
que el colectivo tiene para superarse 
en todo aquello que realizan.
Atentamente, observándoles, 
comprendes que aquellos cuerpos 
son una verdadera cárcel, repleta de 
nervios, células y tejidos dispersos 
que no “responden”. El  cerebro 
ordena pero, la mano, el pie…nada 
responde a esas órdenes del cerebro 
y cuando lo hace, los movimientos 
son incontrolados. Todo esto sería 
suficiente para dejarse ir y echarse 
a dormir, sin hacer nada para 
cambiarlo.
Sin embargo, en la IXª Jornada 
de Deportes Adaptados/
Benicarló, pudimos comprobar 
como monitores y voluntarios se 
entregaban al colectivo, con amor 
y mucha sabiduría para hacerles 
felices. Les hacen reír y disfrutar de 
todo aquello que realizan. Merecéis 

un homenaje cada día por lograr que 
sean felices  y ocupen su tiempo en 
progresar como personas.
Ésta es una de las numerosas 
actividades que se realiza dentro del 
mes dedicado a las personas con dis-
CAPACIDAD funcional, organizado 
por el Ayuntamiento de Benicarló, 
al que concurren casi todas las 
asociaciones de la zona y, por 
supuesto, la Asociación de Personas 
con dis-CAPACIDAD, COCEMFE 
MAESTRAT, Entidad de Utilidad 
Pública, presente en gran número de 
ellas.  
En otra actividad, y bien diferente, 
nuestros nadadores pequeños 
también tuvieron su oportunidad: 
el Club BAMESAD fue invitado por 
el Club Natación Vinaròs a una 
competición amistosa para niños de 
6 a 10 años que este club organiza.  
Queremos agradecer al Club 
Natación Vinaròs este bonito gesto 
que demuestra su solidaridad con las 
personas con dis-CAPACIDAD y logra 
que el colectivo cada día sea más 

“visible”. 
El Club BAMESAD quiere, y por ello 
trabaja, hacer llegar a la sociedad 
un mensaje normalizador sobre 
estas personas, con sus dificultades, 
barreras sociales, arquitectónicas…
pero con grandes y distintas 
cualidades, como cualquiera de 
nosotros.
Por todo esto, pedimos un paso 
más hacia adelante al Club Natación 
Vinaròs: realizar formando parte de 
una próxima “competición amistosa”, 
series totalmente inclusivas donde 
participen nadadores normalizados 
junto a nadadores diferentes. 
Estamos seguros que esto será 

fácil para un club que siempre, ha 
mostrado  una buena amistad y 
sintonía con la dis-CAPACIDAD. 
Gracias por todo vuestro apoyo.
Como ya se ha dicho todas estas 
actividades buscan la inclusión y van 
logrando que el colectivo sea cada 
día más “visible”. El camino es muy 
largo, pero la distancia es más corta 
gracias a muchas personas solidarias 
y a actividades como las que se han 
explicado en esta corta crónica.
Una vez más, dar las gracias al 
Ayuntamiento de Benicarló y al Club 
Natación Vinaròs por estas iniciativas 
que tanto bien hacen al colectivo de 
cualidades diferentes.

La inclusión como objetivo
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Agencia Reale Vinaròs
Juan Carlos Calduch Forner

¡Les desea Felices Fiestas!

Av. País Valencià, 16 - VINARÒS
Tel. 964 828 900 - 616 828 180
ar.vinaros@reale.es

Campionat Autonòmic 
Cadet a Gandia

El cap de setmana passat es va celebrar a Gandia el 
Campionat Autonòmic Cadet i el Club Esportiu Vinaròs 
Aigües de Vinaròs va estar representat per tres atletes
Guillermo Carvajal  en la prova de perxa, amb un salt de 
3,50m (millor marca personal) va quedar en 8ª posició.   
Lidia Cruz i Naiara Redondo en salt d´alçada i una 
marca de 1,30m quedaren en 11ª i 12ª posició.  Lidia 
Cruz també va disputar la prova de pes, quedant en 9ª 
posició amb 8,43m,  mentres que Naiara Redondo va 
competir en els 100m tanques quedant la 6ª de la seva 
serie amb una marca de 17”57.

Finalizado el Campeonato Social 
Club Ajedrez Ruy López Vinaròs  
Stephan Oomen, campeón del torneo

El pasado sábado día 11 se celebró la quinta y última 
jornada del campeonato social de Vinaròs. Cuatro 
jugadores lideraban el torneo empatados a puntos, y por 
tanto todo estaba pendiente de decidir en una final muy 
disputada.  Yeye Martínez se enfrentaba a Diego Zafra 
en el primer tablero mientras que  Stephan Oomen  se 
medía con  Juan Salvador Jardi Talarn en el segundo  . 
Las dos partidas estuvieron muy igualadas hasta el 
último momento, pero el final de Tablas de  Yeye y Diego 
permitió a Stephan ganar en solitario la final. Quedando 
Yeye y Diego en el segundo y tercer puesto del podio.
En las categorías Sub, Manuel Fernández y Xavi 
Martínez quedaron campeón y subcampeón sub16 
respectivamente. Gran torneo de estos dos jovencísimos 
jugadores que lograron las primeras plazas por encima de 
otros jugadores más veteranos. Por su parte la categoría 
Sub-12 fue para Rubén Vinuesa y Albert Robles.
Este torneo social ha traído muy buenas sensaciones en 
general para el club de ajedrez Ruy López. Por un lado, 
se ve un conjunto cada vez más compacto, con una serie 
de jugadores muy sólidos y sin fracturas; y por otro lado, 
advertimos una serie de jugadores jóvenes en progreso 
que cada vez juegan mejor. Desde Diego Zafra, seguido 
por muchos otros como Rubén Vinuesa, Albert Robles, 
Mireya Segura, Andrés Fernández, Xavi Martínez, Manuel 
Fernández, Dani Martínez, Pau Morales, Rubén Jaraba, 
Lidia Segura...Enhorabuena a todos ellos, pues son los 
verdaderos garantes del ajedrez vinarocense.

* impuestos no incluidos

PRECIO DESDE 4.000 €

Información:
C/ San Francisco, 78 - 12500 Vinaròs (Castellón)

Tel.  629 127 319  

AMPLIAS PLAZAS 
DE PARKING

EN CALLE PILAR, 42  - VINARÒS
Bajo edificio Hogar del Jubilado
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Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pr
òx

im
am

en
t:

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

   w.w.w.jjcinema.es

DISSABTE: Día:18           18:00:h

DIUMENGE: Día:19  16:45:h - 18:30:h   

DILLUNS: Día:20           18:00:h

 

  

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

      Classificació: Tots els públics 

  ''ALBERT''''ALBERT''
LA AMISTAD PUEDE CONQUISTAR EL MUNDOLA AMISTAD PUEDE CONQUISTAR EL MUNDO

5€5€

   w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:   Día:17             22:00:h 

DISSABTE:      Día:18             22:30:h

DIUMENGE:  Día:19             21:00:h   

DILLUNS: Día:20             21:30:h

DIMARTS:    Día:21             21:30:h
 

  

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

      Classificació: + de 16 anys 

EL HÉROE DE BELÍNEL HÉROE DE BELÍN
                          RACERACE

5€5€

   w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES: Día:17             19:50:h 

DISSABTE:      Día:18             20:00:h

DIUMENGE:  Día:19             18:50:h   

DILLUNS: Día:20             19:30:h

DIMARTS: Día:21             19:20:h

 

  

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

      Classificació: + de 7 anys 

''TRUMBO''''TRUMBO''
      ¿¿ERES O ALGUNA VEZ HAS SIDO?ERES O ALGUNA VEZ HAS SIDO?

5€5€

Ca
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FUTBoL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBoL.  CE Fortí Femení Vinaròs

Plaza Jovellar, 15 Vinaròs

Prepara tus vacaciones 
con nuestros libros de viajes

REFUGIADOS COSA DE TODOS

Charla coloquio a cargo de 
Ana Blanco

Sábado 18 de Junio a las 19:00 
h. en la Biblioteca Municipal 
de Vinaròs, c/ Pilar nº 28
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Bones Festes Majors!Bones Festes Majors!

Classes d’anglès, francès i alemany
Des de 1995, en Idiomes i Traduccions, sempre al vostre costat.

Tarragona, 45 - La Sénia - TEL. 977 713 578   |   Plaça Constitució, 4 - Vinaròs - TEL. 964 454 412
www.adeidiomes.com

BONES FESTES MAJORS!

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

CONCERT DE FESTES
Dissabte  18 de juny de 2016 

a les 20.00 hores
PÈRGOLA DEL PASSEIG COLOM

VINE A BALLAR AMB LA SOCIETAT 
MUSICAL LA ALIANZA

PROGRAMA
Amparito Roca  (Pasdoble)
Suspiros de España (Pasdoble)
Quién será  (Cha cha cha)
El reloj   (Bolero)
Baila Morena  (Vallenato)
La Cumparsita  (Tango) 
Pennsylvania 6-5000 (Swing)
Las Avispas  (Merengue)
Soy lo que me das  (Quick step)
España Cañí  (Pasdoble)
Sobre las olas  (Vals)
Linda Carmiña  (Cumbia)
Moliendo café  (Samba)
Qué rico mambo  (Mambo)
Hasta luego cocodrilo (Rock)
Mi gran noche  ( Pop)

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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Participa!
Fes la teua pregunta al Ple Ordinari d'este mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 
ESCOLAR PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

La Concejalía de Educación pone en marcha el PROGRAMA 
de APOYO y REFUERZO ESCOLAR PARA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA.

QUE ES: El programa de apoyo y refuerzo es un recurso 
educativo que se pone a disposición de las familias para 
ayudar a los niños/as con dificultades de aprendizaje en las 
áreas instrumentales de lengua y matemáticas o ciencias.

COMO FUNCIONARA: El programa se compone de clases 
académicas en grupos reducidos de alumnos, 3 horas 
semanales, con el objetivo de mejorar los resultados 
académicos de los menores con vista al próximo curso escolar 
para los alumnos de primaria y con vista a los exámenes 
ordinarios de junio o extraordinarios de julio en secundaria.

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

DONDE SE REALIZARA: En el antiguo Colegio San Sebastián

DESTINATARIOS/AS DEL PROGRAMA: El programa está 
dirigido a alumnos PRIMARIA y de SECUNDARIA con 
dificultades de aprendizaje.

PRECIO: 10 €

PERIODO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: Los alumnos/
as interesados tendrán que presentar la solicitud en la 
Concejalía de Educación en las siguientes fechas:
 - PRIMARIA: Del 13 al 27 de junio
 - SECUNDARIA: Del 30 de mayo al 7 de junio.
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR:
1. - DNI de los padres y del menor.
2. - Boletín de notas de la segunda evaluación.
(Para el caso de haber más solicitudes que plazas se ofertan, 
se priorizará a aquellos alumnos cuyas familias tengan menos 
recursos económicos
Para el caso de no haber suficientes solicitudes la Concejalía 
de Educación se reserva el derecho de anular la realización 
de este programa)

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

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta 
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera 
gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la seua tramitació 
serà el  dia 1 de juliol de 2016

Requisits:

- Estar empadronat a Vinaròs
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19 (planta baixa)
Horari: de 10.00h. fins les 13.00h.

CURSO ACADÉMICO 2016-2017
Familia Profesional: Administración y Gestión

“OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS Y DOCUMENTOS” 
(SUBVENCIONADO CONSELLERIA DE EDUCACIÓN)

REQUISITOS DE ACCESO:
 Tener  entre 16 y 21 años y no haber obtenido el graduado en E.S.O.
Como venimos haciendo en años anteriores, comenzará en septiembre y tendrá 
una duración de un curso escolar; con horario de 8:30 a 14:30h. Combinando 
teoría con práctica en el periodo lectivo en aula y, a final de  programa, haciendo 
un módulo de prácticas en centros de trabajo, donde completarán su formación 
trabajando en una empresa real (siempre bajo la supervisión de un tutor).
Les prepararemos para que puedan acceder a un módulo formativo de Grado 
Medio y/o que preparen prueba libre para el graduado en secundaria, si cumplen 
los requisitos.
Es una buena alternativa para los alumnos/as que no han conseguido superar los 
objetivos de la educación secundaria obligatoria reglada o que tienen riesgo de 
abandonarla.
Las personas interesadas pueden recibir más información y/o impresos en:
  CRUZ ROJA  VINARÒS
•	 Plaza San Antonio  (edificio social- 2ª planta) Telf. 697 600 353 (Hasta el 
17 de Junio)
•	 Camí Carreró s/n .Telf. 964 45 94 64 ( Cerrado durante  el mes de agosto)

Os animamos a que hagáis participe de esta información 
a cuantas personas consideréis oportuno

PROGRAMA FORMATIVO CUALIFICACIÓN BÁSICA

PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN 
BASICA - P.F.C.B 

 

Familia Profesional: Administración y Gestión  
“Operaciones de  Grabación y Tratamiento de  Datos y documentos”  

Curso 2016-2017 
 

 Inicio: Septiembre-2016 
 Final: Junio-2017 
 Duración:960 h. 
 Horario: de 8:30-14:30 h 
 Lugar: Edificio Social ( Plaza San Antonio – Vinaròs) 
 Dirigido a jóvenes de 16 a 21 años, que no tengan la ESO 

 
Información:  
Edificio Social – 2ª Pta - 697 600 353  
Cruz Roja Local Vinaròs – 964 45 94 64  
(Sólo mañanas - Cerrado durante el mes de agosto) 
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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 un màxim del 
35% del cost de l'actuació i un límit d'11.000 euros 
per vivenda”.

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

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

NUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local, el dia 13 de juny de 2016, va aprovar 
l’expedient per a licitar la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'IMPARTICIÓ DE CLASSES DE TEATRE I ACTUACIONS 
TEATRALS DE L'AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS 
(EXP. 442/2016).

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Número de l’expedient: 442/2016

2. Objecte del contracte: 
a) Descripció de l’objecte: SERVEI D'IMPARTICIÓ DE 
CLASSES DE TEATRE I ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA 
MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS.

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinaria
b) Procediment: Obert 
c) Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació

4. Pressupost base de licitació: 9.917,36€/any.

5.Garanties
a) Provisional: No s’estableix. 
b) Definitiva:  5% de l'import  total de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es /Perfil 
de Contractant)
b) Adreça: Pl. Parroquial,12
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

7. Requisits específics del contractista: Els especificats en la 
clàusula 6 apartat 3 del Plec de Clàusules Administratives.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: es preveu la publicació al BOP 
el dissabte 18 de juny de 2016, per tant la presentació de 
licitacions serà fins al 4 de juliol de 2016. 

b) Documentació que integraran les ofertes: La 
documentació és la referida al plec de clàusules 
administratives particulars, que es presentarà en 
tres sobres anomenats: «Proposició per a licitar a la 
contractació del SERVEI D'IMPARTICIÓ DE CLASSES DE 
TEATRE I ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA MUNICIPAL 
DE TEATRE (exp. 442/16)». La denominació dels sobres és 
la següent:
—  Sobre «A»: Documentació administrativa.
-     Sobre «B»: Documentació a ponderar per judici de 
valor (Projecte)
-     Sobre «C»: Documentació a ponderar de forma 
automàtica (Oferta económica i millores).

c) Lloc de presentació: 
1ª. Entitat: Ajuntament de Vinaròs 
2ª. Adreça: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (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 aquest dia siga dissabte es realitzarà el 
següent dia hàbil).
10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de la persona 
adjudicatària.

L'Alcalde   
Enric Pla Vall
Vinaròs, a 15 de juny de 2016

Para los VECINOS:
•	 Cerrar puertas y ventanas, especialmente si no va 
a estar en casa durante la celebración del espectáculo 
pirotécnico.
•	 Cubrir con algún elemento no combustible las 
plantas de las macetas de las terrazas.
•	 Recoger toldos, pérgolas, ropa tendida u otros 
materiales combustibles, que pudieran arder en 
caso de caer restos incandescentes del espectáculo 
pirotécnico.
•	 Avisar a los Servicios de Emergencia si se observa 
algún conato de incendio en alguna casa próxima u 
otra zona en las inmediaciones. 
•	 Seguir las indicaciones de la Policía Local para 
la retirada de vehículos de las zonas previstas para el 
espectáculo pirotécnico
Medidas de seguridad para los ESPECTADORES: 
•	 Respetar las instrucciones del personal de 
seguridad y no sobrepasar el perímetro de seguridad.
•	 Si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar, 
no se debe tocar. Avise inmediatamente al personal de 
seguridad o a la Policía Local.
•	 En caso de menores, se les prohíbe la 
manipulación de material pirotécnico que quede sin 
explosionar. Deben estar en presencia de mayores de 
edad.
•	 Observar el sentido del viento (observando el 
humo residual) durante el espectáculo pirotécnico y 
protegerse la cara si se observa que caen restos. 
•	 Notificar a los Servicios de seguridad de la zona 
por si se observa que se prenden zonas ajardinadas o 
cualquier otro conato de incendio.
Medidas de seguridad para los PARTICIPANTES:
•	 El personal participante deberá contar con unas 
medidas  de protección acordes con la actividad 
pirotécnica a realizar. 
•	 SE RECOMIENDA: utilizar la siguiente protección: 
sombrero o gorra, guantes, camiseta de manga larga 
de algodón, pantalón largo y zapato cerrado.  No 
correr exactamente debajo de la traca encendida.
•	 Teléfonos: Emergencias  112 y Policía Local 964 40 
77 04.

MEsures d’autoprotecció per a la traca: 
festes de sant joan i sant pere
Per als VEÏNS:
•	 Tancar portes i finestres, especialment si no va 
a estar a casa durant la celebració de l’ espectacle 
pirotècnic.
•	 Cobrir amb algun element no combustible les 
plantes dels testos de les terrasses.
•	 Recollir tendals, pèrgoles, roba estesa o altres 
materials combustibles, que es poguesin cremar en 
cas de caure restes incandescents de l’espectacle 
pirotècnic.  
•	 Avisar als Serveis d’Emergència si s’observa algun 
conat d’incendi en alguna casa propera o altra zona. 
•	 Seguir les indicacions de la Policia Local per a 
la retirada de vehicles de les zones previstes per a 
l’espectacle pirotècnic. 
Mesures de seguretat per als ESPECTADORS: 
•	 Respectar les instruccions del personal de 
seguretat i no sobrepassar el perímetre de seguretat.
•	 Si un artifici pirotècnic cau a terra sense explotar, 
no s’ha de tocar. Aviseu immediatament al personal de 
seguretat o a la Policia Local
•	 En cas de menors, se’ls prohibeix la manipulació 
de material pirotècnic que quedi sense explotar. Han 
d’estar en presència de majors d’edat.
•	 Observar el sentit del vent (observant el fum 
residual) durant l’espectacle pirotècnic i protegir la 
cara si s’observa que cauen restes. 
•	 Notificar als Serveis de seguretat de la zona per si 
s’observa que es prenen zones ajardinades o qualsevol 
altre conat d’incendi.
Mesures de seguretat per als PARTICIPANTS:
•	 El personal participant haurà de comptar amb 
unas mesures  de protecció d’acord amb l’activitat 
pirotècnica a realizar. 
•	 ES RECOMANA: utilitzar la següent protecció: 
barret o gorra, guants, samarreta de màniga larga de 
cotó, pantalons llargs o sabata tancada.  No córrer 
exactament sota la traca encesa.
•	 Telèfons: Emergències  112 i Policia Local 964 40 
77 04.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA TRACA: FIESTAS SAN JUAN Y SAN PEDRO
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ESQUELES PUBLICITAT

2016-2017

infantil, primaria, secundaria y bachillerato

La redacció us informa que la 
setmana que ve no es publicarà el 

setmanari per descans de festes 



agenda

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

18 Juny GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

19 Juny ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

20 Juny SANZ c. Pont, 83

21 Juny VALLS zona turística nord, 11

22 Juny MATEU c. Sant Francesc, 103

23 Juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

24 Juny PITARCH c. del Pilar, 120



PARKING GRATUITO 

Ctra. N340a Km.1049 Vinaròs 
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