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Alfredo Barberà es despedeix com ermità 
Nous horaris d’apertura de l’ermita

Comença el curs escolar 
Amb un total de 2.705 alumnes d’Infantil i Primària i 1.291 de secundària
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de la carta de 

població
José Córdoba rebrà 
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Ballester

Bollywood, temàtica central del Carnaval 2017
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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.

El regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Marc 
Albella, va presentar dijous els actes 
preparats per commemorar el 775 
aniversari de l'atorgament de la 
carta de població. Una programació 
amb 50 actes que gira entorn a 
quatre eixos (història, llengua, 
cultura i identitat) i que enguany  
és especial per l'efemèride, motiu 
pel qual el consistori vinarossenc ha 
perllongat les activitats fins al mes 
de novembre. 
Per commemorar aquest 775 
aniversari, com va informar Albella, 
s'ha confeccionat un nou logotip, 
obra del dissenyador Sebastián 

Casanova, i s'han penjat banderoles 
commemoratives pels carrers i 
repartit més de 300 cartells per 
comerços amb la intenció de vestir 
la localitat d'aquest esdeveniment. 
El dia gran és el 29 de setembre, 
data en què es lliurarà el Grinyó 
Ballester, la màxima distinció que 
atorga l'Ajuntament, distinció que 
enguany recau en José Còrdoba. 
Per a aquest acte, que se celebrarà 
a l'auditori municipal, Albella va 
assegurar que “hi ha preparada una 
sorpresa que s'ha estat treballant 
durant tot l'any”. A més, aquest dia 
la carta pobla original s'exposarà en 
el saló de plens de l'Ajuntament i 

posteriorment hi haurà una actuació 
de Les Camaraes i es repartirà 
el pastís d'aniversari a la plaça 
Parroquial.
Dels actes destaquen les actuacions 
de Xavi Castillo en el JJ Cinema, dues 
actuacions teatrals de la companyia 
del vinarossenc Tián Gombau o els 
concerts de Pau Alabajos i Andreu 
Valor, entre molts altres. 
També s'han implicat a la 
programació moltes entitats locals, 
com va destacar el regidor de Cultura, 
que organitzaran actes arrelats com 
la trobada de puntaires o la trobada 
de dolçainers i tabaleters, que arriba 
a la seva desena edició.

Vinaròs es prepara per 
commemorar el 775 
aniversari de la carta de 
població
El regidor de Cultura presenta una 
programació amb 50 actes per a tots els 
públics 

Redacció El regidor de Cultura, Marc Albella, va presentar dijous la programació, que 
publicarem íntegrament la pròxima setmana
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Redacció

Els col·legis de Vinaròs han iniciat el 
curs escolar aquesta setmana amb 
total normalitat, amb un total de 2705 
alumnes d’Infantil i Primària i 1291 
alumnes de secundària. 
El total d’alumnes matriculats en Infantil 
és de 820, repartits en un total de 258 
d’Infantil de 3 anys, 273 d’Infantil 4 anys 
i 289 d’Infantil 5 anys. Quant a Primària, 
hi ha 310 alumnes que cursen 1er de 
Primària, 304 que ho fan a 2n, 305 a 3er, 
312 a 4art, 328 a 5è i 326 alumnes a 6è.
Els alumnes que cursen Secundària 
estan repartits en 357 de 1er d’ESO, 371 
de 2n, 310 de 3er i 253 de 4art d’ESO.
Quant als alumnes matriculats en 
Batxillerat, un total de 169 faran 1er i 
155 cursaran 2n.

Respecte als cicles formatius i Formació 
Professional básica, cal destacar que a 
l’IES Vilaplana el Grau Mitjà d’Infermeria 
i electromecánica estan complets, i 
també el Grau Superior d’automoció i 
dietética.
A l’IES Leopoldo Querol no hi ha vacants 
en Formació Professional básica i està 
complet el grau mitjà de Comerç, 
mentre que hi ha encara vacants en 
el Grau mitjà d’electrònica i el grau 
superior d’aquesta mateixa especialitat. 
A més, dijous 15, després del 
tancament d’esta edició, es va votar 
als col·legis la implantació o no de 
la jornada continua. Els resultats els 
publicarem en aquest setmanari la 
pròxima setmana.

Comença el curs escolar 2016-17

El regidor d’Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, informat que ja s’han iniciat, 
com estableix el contracte de neteja 
viaria de l’Ajuntament amb l’empresa 
concessionària, les tasques de neteja 
i desbrossament en tots els barrancs 
del terme municipal. 
Aquests treballs es realitzen dues 
vegades a l’any, durant la tardor i 
la primavera, i “l'objectiu en aquest 
moment és tenir els barrancs nets 
per afrontar la temporada de pluja i 
prevenir així possibles inundacions 
durant els mesos més freds", indica 
Alsina. 
Per això s'està inspeccionant cada 
zona per retirar embalums i deixant 

l'àrea lliure de qualsevol tipus 
d'escombraries. A més, com defineix 
el nou contracte de neteja de 
platges, s'eliminarà la vegetació que 
pugui ser un perill per a l'obstrucció 
dels passos d'aigua i el taponament 
els ponts.
L’última vegada que es van 
realitzar aquests treballs de neteja 
i desbrossament de barrancs va ser 
abans de l’estiu, per tal de tenir els 
espais nets i evitar incendis. Els trams 
on s’està treballant són:

-	Desembocadura del riu Sénia (Sòl 
de Riu)
-	Desembocadura del barranc del 

Triador
-	Desembocadura del barranc de la 
Barbiguera
-	Desembocadura del barranc del 
Saldonar

-	Desembocadura del riu Cervol
-	Desembocadura del barranc de les 
Salines
-	Desembocadura del barranc 
d’Aiguadoliva

Treballs de neteja i desbrossament de barrancs de cara a la tardor
Dues vegades a l’any, durant la tardor i la primavera, es duen a 
terme aquestes tasques, definides al contracte de neteja viària 

Redacció

Els alumnes de Vinaròs ja han començat les classes
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Redacción

L'alcalde Enric Pla es va reunir el 
passat dimecres a l'Ajuntament de 
Vinaròs amb la Directora Territorial 
de Sanitat, Azucena Martí Palacios. 
L'objectiu d'aquesta trobada era 
reprendre, després de l'estiu, alguns 
dels temes pendents a la localitat, 
per seguir treballant en aconseguir 
avanços. 
Es va parlar, principalment, de la 
necessitat de millorar els serveis a 
l'Hospital Comarcal i dels canvis que 

es produiran en la seva direcció. 
A més, Pla ha insistit en la necessitat 
de construir un segon centre de salut, 
per la qual cosa s'està demanant un 
canvi d'ús de la parcel·la on aniria 
ubicat. 
"Martí ha mostrat una postura 
favorable a la nostra sol·licitud i 
també respecte a la construcció 
d'una nova piscina, una instal·lació 
important de cara a la salut pública", 
ha conclòs l'alcalde.

L’alcalde es reuneix amb la Directora Territorial de Sanitat
Els temes abordats han estat els canvis en la direcció de l’Hospital 
Comarcal i el projecte de construcció d’un segon centre de salut

Dilluns es va presentar a l'Ajuntament de Vinaròs la 
propera edició de la iniciativa "Botigues al carrer", 
que organitza l'Associació de Comerciants de 
Vinaròs amb el suport de la Regidoria de Comerç.
Maria Ángeles Pereda, presidenta d'aquesta 
entitat, ha explicat que aquesta jornada es durà a 
terme el proper diumenge 18 de setembre, des de 
les 9:00 fins les 20:00 hores, al carrer Major de la 
localitat, des de la Plaça Parroquial fins al Mercat 
Municipal.  
"Aquesta és una forma de promocionar els últims 

productes i descomptes de la temporada estiuenca 
i d'apropar els comerços a la població", ha comentat 
Pereda, que ha afegit que en aquesta ocasió seran 
42 els establiments participants i ha confirmat que 
hi hauran activitats d'animació infantil.
Les diverses parades estaran dedicades al calçat, 
al tèxtil, hi haurà una rellotgeria, una empresa de 
serigrafia, una altra de productes per a la llar, una 
immobiliària i una constructora, entre d’altres. 
Pereda ha finalitzat convidant a tota la població de 
la comarca i del Montsià a gaudir d'aquesta ocasió.

El 18 de setembre hi haurà a Vinaròs una nova edició de “Botigues al carrer”
Seran 42 els establiments participants en aquesta jornada, que es durà a 
terme des de les 9:00 fins les 21:00 hores al carrer Major de la localitat

Redacció

Aquest dimecres s'han presentat a la Diputació 
de Castelló les VI Jornades de Cuina del "Ranxo 
Mariner", organitzades per la Regidoria de Turisme 
de l'Ajuntament de Vinaròs amb el suport de la 
mateixa Diputació. 
Entre el 16 de setembre i el 12 d'octubre, el gust 
de la tradició pesquera omplirà les taules de nou 
restaurants de Vinaròs, posant en valor la tradició 
marinera i gastronòmica de la localitat, tal com ha 
assenyalat el diputat Pablo Roig, responsable de 
Castelló Ruta de Sabor.  
"A més de recuperar la cuina tradicional de Vinaròs 
i posar de nou en vigència les seves exquisideses, 
aquesta iniciativa esdevé un dinamitzador turístic i 
econòmic", ha assenyalat. 
Els establiments que participen en aquestes 
jornades (Bergantín, La Isla, Rafel Lo Cristalero, 
Teruel, C'Antonio, Nou Parada, El Langostino de 

Oro, Vinya d'Alós i la Cuina de l'Adela), oferiran 
als seus clients menús especials de 28 euros, 
compostos per receptes tradicionals dels 
pescadors de la zona.  
Entre els plats a provar es troba l'arròs a banda de 
suquet, el 'all i pebre' o la coneguda 'bibicleta', que 
recupera un antic costum de convertir el vermut 
i sifó en l'aperitiu previ als àpats, ha recordat el 
regidor de Turisme de Vinaròs, Domènec Fontanet, 
que ha convidat a tota la ciutadania a conèixer 
aquesta proposta gastronòmica.  
A més dels menús, també hi haurà una visita 
guiada al Port i al Mercat, l'1 d'octubre a les 11:00 
hores. "Aquesta activitat és un atractiu afegit per 
als turistes que ens visiten i que d'aquesta manera 
poden conèixer tot el procés des que es pesca el 
producte fins que arriba a la taula", ha comentat 
Fontanet.  

Per assistir a aquesta visita, s'ha de reservar el 
tiquet amb antelació a l'Oficina de Turisme local. 
Allà mateix els interessats podran sol·licitar també 
el corresponent llibre informatiu de les jornades, el 
qual també estarà disponible a la web de Turisme 
www.turisme.vinaros.es.

Es presenten les VI Jornades de Cuina del Ranxo Mariner 
Entre el 16 de setembre i el 12 d’octubre nou restaurants de Vinaròs oferiran menús 
especials i també s’ha organitzat una visita guiada al Port i al Mercat. 

Redacción

L'alcalde, Enric Pla, i la directora territorial de Sanitat, Azucena Martí

Maria Ángeles Pereda



5

17 setembre de 2016

Redacció

ACTUALITAT

L’alcalde, Enric Pla, ha puntualitzat alguns 
aspectes sobre el tema de l’adjudicació del bar de 
la ermita.
Pla ha explicat que el contracte del bar de l’ermita 
i les seues pròrrogues acabaven al mes de juliol 
i que no s’ha renovat donat que es va treure 
a un concurs que ha quedat desert. Les noves 
condicions, ha explicat, canvien bàsicament en 
que l’adjudicatari deu pagar l'electricitat que 
consumirà en relació a la concessió i que, a canvi, 
es rebaixa el cànon de lloguer.
En aquestes moments es trau a concurs per 
invitació una fórmula, que va recordar “ja va ser 
utilitzada per l'anterior ajuntament per cobrir 
diversos bars de concessió municipal, com la 
plaça de bous, Tercera edat o les barres de festes”. 
En aquest procediment, l'ajuntament deu invitar, 
almenys, a tres empresaris però està obert a 
qualsevol que vulga presentar-se i ho manifeste.

Pla també va desmentir que algunes empreses 
conegueren abans els plecs. “A les persones 
que han preguntat, i són més de tres, se'ls ha 
dit que seran pràcticament els mateixos que 
els del concurs que va quedar desert, i que són 
públiques”, va assenyalar. Respecte a, si no es van 
presentar en l’anterior concurs i perquè ho farien 
ara, va indicar que “creiem que la gent pensava 
que concursaria l'actual adjudicatari i que, al no 
haver de fer la inversió inicial, podria fer millor 
oferta, però una vegada que ha manifestat no 
voler potser hi haja gent que es planteja que és 
una oportunitat”.
Quant a la pròrroga acordada fins al 17 de 
setembre amb l’actual adjudicatari, Pla va explicar 
que Barberà “ja tenia feta una programació d'estiu, 
ens ho va demanar i a l'ajuntament li va paréixer 
una bona solució per mantenir el servei en estiu”.
També va explicar l’alcalde que els serveis jurídics 

desaconsellen que seguisca l’actual ermita fins 
que entri un nou adjudicatario i que, a més, cal fer 
algunes obres als lavabos i a la cuina.
Quant a la ordre de desallotjament, va  explicar 
que “quan qualsevol contracte de l'ajuntament 
acaba se li recorden els terminis. En aquest 
cas, l'adjudicatari va demanar al secretari de la 
corporació la comunicació per escrit, comunicació 
que li dóna 30 dies per emportar-se les seues 
coses”.
Pla va assenyalar que ha mantingut un perfil 
“molt neutral” en aquest tema, recordant que 
en cap moment ha fet públiques les diferents 
converses que ha mantingut amb l'adjudicatari, a 
petició d'ell, ni les demandes que li ha fet. També 
ha subratllat que el seu propòsit i el de l'equip 
de govern “és solucionar deficiències, buscar 
un contracte favorable al poble i reprendre en 
normalitat el servei”.

Redacción

El bar restaurante de la ermita cerró el pasado 
viernes 9 de septiembre al público y canceló por 
tanto todos los espectáculos previstos hasta el 17 
de septiembre, fecha que en principio culminaba la 
prórroga que Ayuntamiento y ermitaño acordaron.  
El motivo, según señaló, fue haber  recibido una 
orden de desalojo inmediato por parte del área de 
Gobernación del Ayuntamiento de Vinaròs. 
Barberá se despidió en una extensa 
comparecencia  en la propia ermita sin poder 
contener las  lágrimas, con la puerta del bar ya 
cerrada al público, y acompañado de su hijo, Alexis 
Barberá, y su nuera, Maria Roig. El que ha sido 
ermitaño durante estos últimos 13 años explicó 
que no va a optar a la adjudicación del servicio 
tanto por el trato recibido por parte del edil de 
Medioambiente, Jordi Moliner y el alcalde, Enric 
Pla, como por suponer las nuevas condiciones un 
gasto mensual fijo, sumando obligaciones y gastos 
contractuales, que cifró en 4.000 euros. 
Barberá insistió en que lo único que solicitó en 
su momento al consistorio es que se realizara un 
concurso de adjudicación “con unas condiciones 
dignas para que cualquiera pudiera presentarse”. 
Recalcó que era favorable a que se incluyera en los 
pliegos que la factura de la luz fuera a cargo del 
ermitaño, pero señaló que hay otros puntos de los 
mismos que hacen el negocio “inviable”, y aseguró 
que “si alguien se lo adjudica y lo puede mantener 
con las condiciones que quieren imponer, vendré 
personalmente cuando concluya el contrato 
después de cuatro años y le felicitaré”.
Por su parte, su nuera, Maria Roig, aseguró que 
el trato que han recibido  del gobierno local "ha 
sido tan nefasto que nos han quitado las ganas de 
querer continuar aunque volvieran a cambiar las 
condiciones", y desgranó uno por uno los gastos que 
comportan a un ermitaño las nuevas condiciones 
contractuales que propone el equipo de gobierno. 
Unos gastos que cifraron en 19.740 euros anuales. 

Entre ellos, la instalación de una alarma perimetral, 
su cuota y el radioenlace, el precio de la ocupación 
de la terraza, el de la factura de la luz,  la  póliza de 
seguros y  los gastos del contrato.  A ello, recordó 
que el nuevo adjudicatario deberá sumar el coste 
que supone la inversión en toda la maquinaria. 
Por otro lado, Alexis Barberá hizo hincapié en la 
importancia de las obligaciones del ermitaño 
lamentando "que no se recuerde lo que cuestan". 
Unos gastos, también a cargo del ermitaño, que 
valoró en 22.667€ anuales basándose en un 
estudio de viabilidad realizado.   En este sentido, 
recordó que el Ayuntamiento hace 13 años 
se planteó tener la figura del ermitaño para 
ocuparse de unos servicios de limpieza que “ya 
costaban entonces al Ayuntamiento más de 2.000 
euros mensuales”. Entre ellos, citó la obligación 
de limpiar la plaza de la ermita diariamente, la 
iglesia y los salones del ermitorio cuando hay 
actos,  ocuparse además de la limpieza de las 40 
bodas anuales que allí se celebran y  los aseos 
públicos. Todo ello también los días festivos y 
los días señalados en los que suben allí miles de 
vinarocenses como Sant Sebastià, la Misericordia o 
Sant Antoni al tener que estar abierta todo el año. 
"Si sumamos el importe de estas obligaciones, 

más el coste del alquiler que tenemos, el coste 
mensual total que nos supone actualmente es de 
2.400 euros, pero con las nuevas condiciones  el 
gasto asciende a  4.000 euros mensuales, lo cual 
lo hace inasumible", señaló. 
Alexis, que también lamentó que se hubiera 
cuestionado la programación anual que realizan,   
aseguró además que no fue el ermitaño quien 
solicitó que no cerraran hasta septiembre a pesar 
de vencer el contrato  a mediados de  julio, sino 
que fue el propio equipo de gobierno quien se lo 
solicitó para no dejar la ermita sin programación 
veraniega. 
En cuanto a la orden de desalojo, el alcalde Enric 
Pla ha aclarado que lo enviado desde el consistorio 
al ermitaño “es la comunicación que hace el 
Ayuntamiento con cualquier empresa que tiene 
servicios o contratos con la administración local; 
cuando finaliza el plazo del servicio, se les dice qué 
días tienen para dejar libres las instalaciones, así 
se hace con cualquier contrato”.   Se trata de una 
iniciativa de los servicios jurídicos del consistorio 
y se le comunica al ermitaño en los términos 
reflejados en el contrato firmado en su día, como 
también comentaba Pla, añadiendo que “se le dan 
30 días como marca la ley”.

El ermitaño se despide dolido "por el trato recibido por el equipo de gobierno" 
e insiste en que las nuevas condiciones hacen el negocio inviable

L’equip de govern busca en el bar de l’ermita “un contracte favorable al poble 
i reprendre en normalitat el servei”
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Redacción

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
anunció ayer que el grupo municipal popular 
solicitará una comisión de investigación “para 
esclarecer todas las irregularidades que se están 
produciendo en la tramitación de la adjudicación 
del servicio de bar restaurante de la ermita”.
Juan recordó que después de dos concursos que 
quedaron desiertos, ahora el equipo de gobierno 
ha optado por abrir un procedimiento negociado 
por invitación “en el que el mismo gobierno local 
ha reconocido que ya tiene la confirmación de que 
van a concurrir tres empresas antes de que se hayan 
publicado las nuevas condiciones”. Esto, para Juan 
“evidencia una irregularidad, una negociación 

prohibida y una falta total de transparencia”.
El portavoz popular explicó que el PP de Vinaròs 
ya señaló que iba a estudiar la posibilidad de 
emprender acciones, y que “en principio creemos 
que la oportuna es una acción política como una 
comisión de investigación que clarifique y decida 
si ha habido irregularidades en este procedimiento 
y en los anteriores para adjudicar este servicio”.
Para Juan, esta tramitación “es la que ha creado 
más irregularidades en la historia de todos los 
concursos que se han hecho en Vinaròs, y lo ha 
hecho un equipo de gobierno formado por unos 
partidos que daban lecciones de transparencia a 
todos”.

La petición de apertura de esta comisión la 
presentará el PP en el próximo pleno ordinario y 
Juan confía que el equipo de gobierno la vote a 
favor.

El PP pide una comisión de investigación sobre la 
tramitación para la adjudicación del bar de la ermita

Cocemfe Maestrat ha reivindicado las necesidad 
de acometer las obras de accesibilidad de los 
lavabos interiores del bar restaurante de la ermita, 
lamentando y contestando así a unas declaraciones 
de la portavoz del PVI, Maria Dolores Miralles, que 
no las consideró necesarias al estar ya adaptados 
los aseos exteriores del recinto. 
El presidente de Cocemfe Maestrat, Ramon 
Meseguer, señaló que adaptar estos lavabos 
interiores es muy importante para las personas 
con movilidad reducida. “Miralles dijo que no era 
necesario, y lo consideramos una falta de respeto a 
este colectivo, que lleva más de 15 años luchando 

por la eliminación de barreras y que aun tengamos 
que oir este tipo de declaraciones”, señaló. 
Meseguer indicó que “las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos que 
todos y deberiamos poder utilizar los lavabos 
interiores igual que cualquier otra persona”, 
recordando que esta accesibilidad también es 
válida para personas mayores o que tengan 
movilidad reducida. También recordó que en 
diciembre de 2017 deben estar todos los edificios 
públicos adaptados. 
“Apoyaremos al Ayuntamiento de Vinaròs en hacer 
estos baños adaptados porque es un derecho que 

tenemos y porque así lo marca la normativa de los 
edificios públicos”, concluyó.

Iniciativas
Meseguer explicó que se ha presentado al edil 
de Obras y Servicios, Guillem Alsina, una relación 
de todas las actuaciones que en materia de 
accesibilidad consideran que hay que realizar 
en Vinaròs, como pasos peatonales que hay que 
modificar o rebajar, así como la petición de un 
segundo columpio adaptado, o la modificación de 
la ordenanza de accesibilidad para que se adapten 
las entradas a los locales comerciales.

Cocemfe reivindica las obras de accesibilidad de los lavabos del bar de la ermita
Redacción

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, vol 
saber els motius pels quals el Ministeri d'Indústria 
no abona els tributs per l'Impost de Béns Immobles 
(IBI) Urbà de la planta del projecte energètic Castor. 
La gestió de l'IBI a Vinaròs va ser assumida pel 
Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació 
de la Diputació de Castelló que tracta, des de 
2015, de cobrar la factura per aquest tribut que 
ascendeix a 23.417,27 euros d'aquest any, a la qual 
se suma la de 2016, d'altres tants 23.417,27 euros.
"Que l'empresa Escal informés a l'Ajuntament que 
no pagaria l'impost perquè el 31 de desembre 
ja no era la propietària de les instal·lacions i que 
Enagás Transport SAU, a qui es van girar els rebuts 
argumente que no és propietària de la planta, 
deixa ben clar a qui correspon pagar aquest tribut 
municipal, que no és altre que el Ministeri", ha 

explicat Navarrete que veu clar "com prossegueix la 
nefasta gestió d'aquesta infraestructura energètica 
que es va classificar com a urgent i estratègica 
però que és un pur desastre i prossegueix en una 
situació d'indefinició que ens preocupa".
L'empresa Enagás ha recorregut l'adjudicació 
que li van realitzar per dues factures d'un bé 
que no és de la seua propietat i a la que tan sols 
se li va encomanar, al Reial Decret, la hibernació 
de plataforma, gasoducte i instal·lacions de 
terra. "Està ben clar que el morós amb el poble 
de Vinaròs és el propi Estat. La població ha vist 
clarament com el que es va vendre amb el projecte 
energètic era fum, un pelotasso i que la majoria 
social de la comarca és clarament favorable al 
desmantellament definitiu de la planta, per la qual 
cosa seguirem la nostra acció política en aquest 

sentit, li pese a qui li pese", ha agregat.
Així, a més de les preguntes sobre l'impagament 
de l'IBI, Compromís va a reclamar el dossier de 
documentació final amb el certificat de Lloyd 's 
sobre la posada d'hibernació i que va ser remesa 
al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. També 
sol·licitarà l'accés a l'anàlisi de riscos i reiterarà 
la petició de l'estudi de l'Institut Tecnològic de 
Massachusetts encarregat per Enagás i interpel·larà 
el Govern per les seues intencions amb la planta.

Compromís al Senat urgeix el Govern a abonar les factures d'IBI 
pel Castor impagades a l'Ajuntament de Vinaròs
La planta del projecte energètic és propietat de l'Estat, que deu 2 factures per un 
valor global de 46.834,54 euros. A més la coalició reclamarà nous documents

Redacción

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su 
concejala Anabel Matamoros, ha solicitado conocer 
la cantidad económica que se recaudó en la cena al 
aire libre de las fiestas de San Juan y San Pedro y a 

qué ONG se ha entregado dicha recaudación.
Matamoros ha asegurado que “la gente nos 
pregunta dónde está el dinero que gustosamente 
pagaron pero a fecha de hoy nada se nos ha 

explicado ni informado”. El tripartito vuelve a 
ocultar, como ya hicieron con las paellas del día de 
San Sebastián, donde destina el dinero que recauda 
solidariamente”.

El PP pregunta por la recaudación del Sopar a la fresca
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Ecologistas en Acción (EA) ha presentado 
nuevamente alegaciones contra la creación de 
un polígono industrial en la zona Soterranyes de 
Vinaròs argumentando que sigue siendo “un lugar 
inadecuado, un proyecto inviable económicamente 
y que crearía graves impactos ambientales y 
patrimoniales en las últimas zonas de cultivos 
tradicionales agrícolas extensivos del municipio”.
El proyecto de Plan Especial (PE) y su fase 1, sigue 
sin tener estudios previos dentro del término 
municipal para buscar otras zonas idóneas para 
ubicar el polígono industrial planteado, como 
dicen en una de las alegaciones.
El polígono propuesto es inviable, según EA, que 
señala que desarrollar la 1º fase costaría, según 
los informes presentados, más de 14,4 millones de 
euros, más la compra del suelo privado que aún 
no es propiedad municipal (más de 140.000 m2), 
unos 850.000 euros, más nueva depuradora o bien 
conexión a la depuradora municipal (con costes de 
más de 8 millones de euros), más mantenimiento y 
más vigilancia.
EA indica numerosos problemas basados 
en afecciones ambientales, paisajísticas y 
patrimoniales severas. Apunta que se contribuye 

a la liquidación paulatina de las zonas agrícolas 
del término municipal, máxime de aquellas, como 
son los cultivos tradicionales de secano, que son 
extensivas y de muy bajo impacto, y que albergan 
enorme una riqueza ambiental, patrimonial y 
paisajística; también se tendrán que utilizar recursos 
hídricos de la zona y sistemas de depuración de 
aguas residuales y habrá problemas de seguridad 
dada la gran cantidad de robos habidos en la 
actualidad.
También se refiere a la contaminación lumínica 
en esta zona rural, a problemas de tráfico por 
el continuo trasiego de camiones por la N-232, 
lo cual obligará a tomar medidas para ampliar 
viales, crear nuevas carreteras y accesos, y se 
fomentarán las emisiones de CO2 por aumento 
del tráfico rodado en general; habrá problemas 
de vertidos y peligrosidad de las empresas que 
se ubiquen en la zona; elevada mortandad de 
vertebrados atropellados; problemas de ruidos en 
las inmediaciones, etc. “El planteamiento creemos 
que es completamente erróneo debiéndose buscar 
ubicaciones más próximas al núcleo urbano, con 
mejores vías de comunicación y potenciando 
los polígonos industriales y zonas toleradas ya 

existentes” destaca EA.
Además, en la actualidad, “sigue sin demostrarse 
que haya una demanda de suelo industrial, ni 
convencional, ni logístico, ni estratégico, ni en 
Vinaròs ni en la comarca del Baix Maestrat, y 
por tanto sigue sin justificarse la necesidad de 
una actuación urbanística industrial de estas 
características en Vinaròs”.
Sobre el plazo de exposición pública y la 
documentación, se considera “ridículo” solo 45 días 
hábiles, “nadie en su sano juicio, es capaz de asimilar 
la documentación presentada, realizar visitas de 
campo, documentarse, buscar asesoramiento 
externo y legal, etc., para poder presentar, en plazo, 
alegaciones o sugerencias sobre todos los temas 
tratados y con un rigor adecuado”. 
Respecto a la documentación,”es especialmente 
dificultosa, se hace el seguimiento del Plan con 
las diferentes propuestas y estudios presentados, 
que hacen alusión a informes y planos de los años 
2010, 2013 y 2014, prestándose a fácil confusión. 
El no va más o “summum” es integrar una nueva 
zona de ampliación en Soterranyes Altas y fuera 
del área delimitada para su evaluación y estudio, 
vulnerando claramente la ley”.

Ecologistas en Acción presenta nuevas alegaciones 
contra el polígono de Soterranyes

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) ha 
publicado las bases del concurso de carteles para la 
edición 2017, de las que destacan el aumento de la 
cuantía económica para el cartel ganador, que este 
año se llevará la cantidad de 1.000 euros. 
Al concurso podrá presentarse cualquier artista, que 
deberá presentar su trabajo en base a la temática de 
Bollywood, que fue la elegida por votación pública 
como el tema central de esta próxima edición, 
haciendo también referencia al carnaval de Vinaròs. 
Los originales podrán realizarse por cualquier 

procedimiento de técnica libre (digital, pintura, 
dibujo, fotografía, técnica mixta, collage) 
pudiéndose combinar varios de ellos siempre que 
sea factible su reproducción en cuatricomía, y cada 
autor puede presentar hasta un máximo de tres 
obras originales.  La fecha límite de presentación 
será hasta las 13 horas del día 3 de noviembre y 
las obras presentadas deberán ser originales 
e inéditas, realizadas expresamente para este 
concurso.
Este año el jurado que elegirá el cartel 

estará compuesto por personas cualificadas, 
profesionales del mundo del arte, un representante 
del Ayuntamiento y de la propia COC. Este 
jurado seleccionará a tres finalistas y serán los 
representantes de las comparsas, las que en reunión 
a puerta cerrada votarán el cartel ganador. 
El carnaval de Vinaròs se celebrará este año del 17 al 
27 de febrero.
Las bases íntegras de este concurso pueden 
consultarse en el apartado “Tauler municipal” de 
este mismo semanario. 

Primer el Castor i ara Rotondes. Aquestes són 
les úniques inversions que ens mereixem?. No 
tenim dret a res més?. Els territoris del sud de 
Catalunya i del nord del País Valencià oblidats 
pels centralismes capitalins, tenim altres tipus 
de mancances, però des de Madrid, el PP, amb el 
vist i plau del govern de la Generalitat Catalana i 
la nul·la manifestació de la de València, doncs no 
està en la seua demarcació, ens imposen aquesta 
barrabassada. Que volen aquesta gent, que 
pretenen amb aquestes mesures?. Si bé que ens 
ho pensem però, no ho direm, direm sols el que és 
sabut: a partir del riu Sènia en direcció Barcelona 
volen fer 11 rotondes unint-les amb doble ratlla 
continua. Tot i que com diem les faran en territori 
català, no ens podem oblidar que les tenim tant 
sols en sortir de casa. Dues de fetes, cinc licitades 
i la resta en cartera amb els plànols fets. Inversió 
de més de DOS MILIONS D’EUROS per fer la N-340 
més intransitable. Si ja va ben atapeïda ara, a més 
a més, serà molt lenta, afectant a tot tipus de 
transports.

Els únics que protestem d’una manera ferma 
som les Associacions de veïns. Més de 100 talls 
de carretera porten els companys de les terres de 
l’Ebre i 43 en portem en la part valenciana. Prop 
d’un any de manifestacions contínues demanant 
l’AP-7 GRATUITA JA, per denunciar una carretera de 
la mort que dia rere dia van incrementant les seues 
xifres luctuoses. No volem més morts i la solució 
la tenen, la tenim molt a l’abast. Tampoc volem 
rotondes. Tot i que en alguns determinats vials 
són de gran utilitat manifestem que tota aquesta 
concentració de rotondes està feta amb molta 
mala baba.
Els veïns de les terres de l’Ebre, Montsià i Baix 
Maestrat hem demanat anar a Madrid a parlar 
directament amb el ministeri, volem que els 
alcaldes de les nostres comarques vinguen amb 
nosaltres, tant els que estan a la vora de la N-340 
com a la resta. Hem de fer un front comú, hem 
de fer pinya per demanar la gratuïtat de l’AP-7 i 
la no construcció de les rotondes, han d’oblidar-
se de quin partit pertanyen i junts als veïns cridar 

en be del territori. A tots ens afecta, tots emprem 
la carretera i els futurs morts poden sortir de 
qualsevol població.
Demanem unitat d’acció, demanem que ens 
escolten, demanem inversions si però, inversions 
en positiu, inversions per facilitar la relació, per 
millorar les comunicacions, trens de rodalies, millor 
sanitat, que porten industria, que porten treball...
Este dijous tornarem a tallar la carretera. T’esperem 
a tu. Vine, ens cal la teua presència.

E.Fonollosa

El concurso del cartel del carnaval aumenta su cuantía a 1000€
Un jurado seleccionará tres finalistas y las comparsas elegirán el cartel ganador

Redacción

AAVV Migjorn

11 rotondes i doble ratlla contínua en 66 km. Entrebancs per circular per la N-340
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Festa anual de la penya Addictes Barça Vinaròs

Alicia Rodríguez i Miguel Sesé boda se casaron 

el pasado 3 de septiembre. ¡Felicidades!

Concert d’Esther Querol Forner a la pèrgola del passeig marítim, el passat 8 de setembre. Fotos: Pablo Batalla

Enrique y Encarna como todos los años, pasaron las vacaciones 
veraniegas en Vinaròs disfrutando de su clima y su gastronomía. 

Regresaron después a Zaragoza

Aprofitant que la volta ciclista passava per Vinaròs, els més aficionats al ciclisme 
del centre de dia  l'Onada Vinaròs vam baixar al poble per poder gaudir de 

l'ambient esportiu. Vam passar una estona molt divertida i agradable tots junts.
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Dolores Pitarch Pascual celebró esta semana su 100 
aniversario en compañía de su familia. Dolores fue la 
ermitaña de Vinaròs durante 27 años, de 1952 a 1979. 
¡Muchas felicidades!

Emili Fonollosa

La Asociación Comarcal de Enfermos Mentales y Familiares 
(ACEMYF) recientemente creada en el Baix Maestrat, realizó 
una nueva actividad, consistente esta vez en conocer las 
entrañas de una embarcación de pesca.
Gracias a la gentileza de la familia Plomer Anglés, disfrutaron 
sus integrantes conociendo todos los detalles de la pesca 
de cerco entrando hasta el último recoveco de la barca 
Hermanos Plomer Anglés, con Javier Plomer como anfitrión. 
Estuvieron en compañía del presidente de la asociación, el 
benicarlando Vicente Llorach y la coordinadora de la misma 
Montserrat Márquez. ACEMYF es una asociación sin ánimo 
de lucro formada por personas fundada con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familiares, 
defender sus derechos y representar el movimiento 
asociativo.
La sede de ACEMYF está en la calle Juan Giner Ruiz, 5 de 
Vinaròs con un horario de atención que es cada miércoles 
de 6 a 8 de la tarde. La asociación tiene como imagen 
donde reflejarse a la existente en la capital de la provincia, 
cuya labor está siendo muy positiva. Aspira asimismo a 
complementar la eficaz labor que ya hace COCEMFE para la 
inserción laboral de estos enfermos mentales. “No queremos 
duplicar un programa que ya lleva una asociación, pero 
sí aspiramos a ayudar en lo que éstas no puedan hacer” 
matizaba Márquez.

La Asociación Comarcal de Enfermos 
Mentales conoció a fondo una 
embarcación de pesca
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Las Salas de exposiciones de Casa d`l Aigua 
de Peñíscola han servido para presentar al 
público una gran colección de fotografías. 
Se ha podido recopilar la historia gráfica 
de más de cien años de festejos en el 
coso marinero. La obra la compone un 
archivo fotográfico que ronda las seis mil 
fotografías, recogiendo estampas de la lidia 
de los primeros tiempos en la Plaza desde 
que apareció la fotografía en las crónicas, 
así como innumerables instantáneas de los 
espectáculos que se han celebrado en este 
coso, reflejo de muchos años de corridas 
de toros que seguramente van a seducir 
porque pueden volver cien años atrás para 
recuperar las lidias de aquellos años de la 
Edad de Oro del toreo en Vinaròs. 
Testimonio y documento de la propia 
historia de la Plaza de toros de Vinaròs 
que alcanza desde Bombita (1900) a 
Padilla (2016). Una bruma de leyenda 
envuelve a las figuras cumbres revestidas 
de notoriedad y fama para enfrentarse al 
toro poderoso y bravo de la antigüedad. La 
lista de primeras figuras del toreo que han 
pasado por la centenaria Plaza de Vinaròs 
es interminable, y que aquí desplegaron 
toda una tauromaquia, y por el trapío 
armonioso del toro presentado, que se 
convierte en el verdadero protagonista de 
la Fiesta.
Este legado cultural fomentado durante 
dos siglos se ha ido forjando una entrañable 
pasión por la Fiesta de los totros.Ahora 
podemos revisar los recuerdos más 
antiguos que existen, extraídos, entre otros 

anuarios de semanarios, de la revista Sol 
y Sombra de Madrid, investigados en las 
propias bibliotecas de Madrid, Valencia, 
Castellón y Barcelona donde se ocultan un 
filón de joyas taurinas en imágenes que se 
han podido extraer. 
Una parte del monumental trabajo, se ha 
formado un archivo fotográfico que se ha 
encuadernado en cinco grandes tomos 
que son perfectamente manejables. Para 
alcanzar este logro,   importante ha sido 
la aportación de los fotógrafos Salvador 
Brau y Angel Alcázar expresando veinte 
años con su objetivo el sentimiento del 
mejor toreo practicado en el albero y como 
continuador del maestro, se encuentra 
ahora el aficionado Juan Chaler que una 
tarde bajó al callejón desde el tendido 
tomando notas y fotos que sirviesen para 
la crónica.
Esta valiosa herencia que resume nuestra 
vida taurina, y con que tanta afición y 
entusiasmo compartían nuestros abuelos, 
que muchos se desplazaban en trenes 
especiales organizados desde Valencia, 
Castellón y Tortosa para asistir cada año a la 
Feria de San Juan de Vinaròs y así disfrutar 
de la grandeza que tuvieron aquellas lidias 
a plaza partida, protagonizadas por toreros, 
Bombita y Padilla, que se encuadraban en 
lo mítico. 
Esta exposición muestra cómo nació la 
Fiesta y los cambios producidos. Cada Plaza 
está llamada a ofrecer su propia historia, 
desde que en 1898 desaparece el dibujo 
para ilustrar y dar paso a la fotografía.

"Los toros en Vinaròs". Muestra fotográfica desde Bombita (1900) a Padilla (2016) 
en las Salas de exposiciones de Casa d`l Aigua de Peñíscola

Juan Chaler

Pan y Toros T. 660 84 86 10

La colección de 6.000 fotografías de la história taurina de Vinaròs, 
desde el lunes duerme a veinte pasos del escenario de Juego de Tronos

Un gran ruedo con 40 fotos más que centenarias de la Plaza de Vinaròs

Muestra fotográfica 
sobre tauromaquia

Desde Bombita (1900) a Padilla (2016)

Salas de exposiciones 
Casa de l’Aigua  de Peñíscola

Del 12 de septiembre 
al 12 de octubre de 2016
Horario: de 18 a 20.30 h. 

(excepto domingos)

Plaza de Toros de Vinaròs 19/6/2016 Juan José Padilla “El Ciclón de Jerez”
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El Carnaval de Vinaròs 2017 ya 
tiene temática central: Bollywood. 
Así lo han  elegido  el público  que 
ha participado en la votación para 
la elección del tema de la próxima 
edición, donde se podía optar 
entre tres opciones: Las Vegas, 
Cabaret o la elegida finalmente, 
Bollywood.
La Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) de Vinaròs ha 
informado que participaron más 

de 1.600 personas y que la opción 
ganadora tuvo el 47'2% de los 
votos,   Las Vegas fue la segunda 
opción más votada con el 31'9% 
y finalmente Cabaret obtuvo tan 
solo el 20'9% de los votos.
Una vez conocido el resultado 
de la consulta, la COC procederá 
en breve a publicar las bases del 
concurso de carteles anunciadores, 
cuya temática  girará entorno a 
Bollywood.

Bollywood, temática del Carnaval 2017

La convivencia, el intercambio de sonrisas, las 
miradas ilusionadas, el colorido de los tocados, 
la ambientación flamenca o el aroma de la rica 
paella, cocinada como es ya es tradicional por 
el xef Delfín Jovení, han sido algunos de los 
elementos destacados de estas IX Olimpiadas de 
Alzheimer organizadas por la Asociación Provincial 
de Familiares de Personas con la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias de Castellón en su 
centro de día de Vinaròs. 
Cerca de un centenar de personas entre familiares, 
usuarios, trabajadores y amigos disfrutaron de una 
mañana soleada en la que pudieron compartir 
actividades, disfrutar de las actuaciones de Dancing 

Dream y los Tigres del Servol, así como bailar o 
hacerse fotografías en un fabuloso photocall de 
inspiración andaluza. 
El presidente de AFA-Castellón, Emili Marmaneu, 
junto al presidente local, José Domingo Doria, 
agradecieron a las familias su trabajo y les animaron 
a seguir adelante con la esperanza de que los 
estudios clínicos que se están desarrollando en la 
actualidad supongan, en un futuro, una mejora de 
la calidad de vida para las personas que sufran esta 
enfermedad. 
Además, desde la delegación de AFA-Castellón en 
Vinaròs quisieron agradecer la colaboración de 
Los tigres del Servol, de los bailarines del grupo 

Dancing Dream, del Ayuntamiento de la localidad, 
así como a Espectacles Maestrat y a la Fundació 
Caixa Rural Vinaròs y al cocinero Delfín Jovení el 
apoyo recibido para hacer realidad esta nueva 
edición de la Olimpiada en el centro.

La música y el baile marcan unas concurridas 
Olimpiadas de Alzheimer en el Centro de Día de Vinaròs
Una fabulosa ambientación flamenca hace disfrutar a todas las familias. Usuarios, trabajadores y acompañantes luchan para 
conseguir mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y reivindican el papel del cuidador

Redacció

Pastas - Porciones
Comida Mexicana

Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros

Menú sin gluten
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Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán VidalSACRIFICIO

Durante el verano trabajé en la terraza que frecuentaba mi profesor, 
por lo que pude disfrutar de su presencia una vez finalizado el curso. 
Lamentablemente, era consciente de que en septiembre él partiría hacia 
su nuevo destino. Una pena que nos dejara, nunca le agradecería bastante 
el amor que me hizo sentir por su asignatura. La víspera de su marcha 
acudió con una grabadora, a fin de registrar la última de las tertulias con sus 
amigos. Pude advertir que, al principio, el sofisticado artilugio fue recibido 
como un intruso, como un  insecto molesto sobre la mesa. Sin embargo, 
arrinconado por vasos y aperitivos, pronto acabó olvidado por el pequeño 
grupo. Transcurrido un tiempo de amable conversación, el profesor se 
ausentó para ir al servicio. Espantado, escuché entonces cómo lo criticaban 
aquellas amistades al final tan peligrosas. Iba a suplicarles que se callaran, 
pero comprendí que ya era tarde.  Inquieto, me movía con la bandeja sin 
saber cómo actuar.  Cuando me asaltó la idea él estaba regresando a la 
mesa. Jamás olvidaré cómo demudó su rostro al verme a mí, su alumno 
favorito, derramar la jarra de cerveza. Y es que no se me ocurrió otro modo 
de inutilizar el artefacto, de evitarle el mal trago de la infamia.
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Con motivo del 6º Centenario de 
la aparición de la imagen de San 
Sebastián  allá por  el año 1416  en una 
humilde casa de la calle San Juan,  este 
año  se están llevando a cabo toda una 
serie de actos y actividades relacionadas 
con esa tradición de fe popular. Entre ellas, 
el próximo día 23 de septiembre, a las 19 
horas, se inaugurará en la Capilla de Santa 
Victoria una muestra fotográfica dedicada 
a tal acontecimiento, en concreto una 
exposición realizada por la empresa 
Conceptes, en base a las fotografías 
realizadas por José Luis y Alfredo, e 
impresas a gran tamaño, tanto para 
evocar la magnificencia del centenario 
como para que puedan ser contempladas 
en todo su esplendor.

A través de una veintena larga de 
fotografías tanto color como en blanco 
y negro,  se muestra el camino tanto 
físico como de sentimiento, de la 
imagen, la reliquia y el pueblo, entre 
estos espacios físicos: la ermita, la 
ciudad (Arciprestal y calle San Juan) 
y el mar, como un nexo de unión 
simbólico entre espacios sagrados, fe y 
religiosidad popular.  No son imágenes 
documentales, sino pequeños detalles, 
instantáneas, gestos captados al azar, 
visiones cenitales y miradas perdidas, 
escogidas a conciencia. Las mismas irán 
acompañadas, siguiendo su recorrido 
visual, por unos fragmentosn poéticos 
que Mª Carmen Gómez ha escrito 
expresamente para este centenario.

Exposición fotográfica '600 anys' 
Alfredo Gómez

Llibreria Els Diaris informa que 

ya se pueden pasar a recoger 
los libros de texto encargados 

para el próximo curso.

PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2016-2017

LOS CLIENTES CON RESERVA YA 
PUEDEN PASAR A RECOGERLOS
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Redacció

Vinaròs distingirà amb el Grinyó 
Ballester 2016 a José Córdoba, per 
la seua àmplia trajectòria com a 
pintor, escultor i professor a Vinaròs. 
“És aquest un homenatge a tota 
una vida dedicada a la creació i a la 
transmissió de valors artístics", ha 
explicat l'alcalde Enric Pla. 
Córdoba ha estat, de fet, un dels 
principals impulsors del Batxillerat 
Artístic a la localitat i també és l'autor 
de moltes obres del patrimoni públic 
vinarossenc, com el Sant Sebastià 
de la plaça Tres Reis o la decoració 
plàstica de la Fundació Caixa Vinaròs 
de la plaça Tarancón.  

El regidor de Cultura, Marc Albella, 
ha explicat que en aquesta ocasió ha 
estat el mateix Consell de Cultura el 
que ha triat per votació a Córdoba, 
entre un total de cinc candidats i 
posteriorment aquest resultat ha 
estat acceptat per l'alcaldia.  
"Aquest canvi busca fer que 
l'elecció sigui el més justa i 
transparent possible", ha explicat 
Albella. El reconeixement, que 
s'atorga bianualment a una figura 
destacada de la cultura local, serà 
lliurat el proper 29 de setembre, a 
les 19:30 hores, en un acte públic a 
l'Auditori Municipal de Vinaròs.

Vinaròs distingirà a José Córdoba amb el Grinyó Ballester 2016
El reconeixement serà atorgat el proper 29 de setembre, a les 19:30 hores, a l’Auditori Municipal de Vinaròs

Vinaròs estarà present a la RoboCup Junior Open 
España 2017 amb un equip que sortirà del curs de 
robòtica que tindrà lloc en el Casal Jove, segons 
va informar el regidor de Joventut, Mac Albella, 
durant la presentación dimarts de la programació 
per aquest ultim trimestre de l’any. La competició 
se celebrarà a Alcalá d'Henares.
El curs tindrà lloc el segon dissabte de mes des del 8 
d'octubre al 13 de maig al centre del coneixement 
Vinalab i va dirigit a joves d'entre 12 i 16 anys.
Albella va explicar que l'any passat ja es va celebrar 
un curs de robòtica i amb aquest segon curs es 
busca acabar i perfeccionar la formació en aquesta 
matèria dels alumnes que van participar l'any 
passat, així com també del nou alumnat.
En aquest curs els robots estan programats sobre 
la base de Arduino, i construïts amb materials tals 
com a alumini, fusta, peces de lego i  impressora 
3d.
En total són 12 els tallers que s'impartiran entre 

setembre i desembre en el Casal Jove, com va 
informar Albella.
Dins de l'oferta acadèmica presentada hi ha alguns 
cursos gratuïts d'alta demanda, dirigits a joves 
a partir de 16 anys en situació de desocupació, 
subvencionats pel Fons Social Europeu. És el 
cas del curs de Manipulador d'Aliments (29 de 
setembre i 1 de desembre) i del de Cambrer/a de 
pisos (4 d'octubre). També com a novetat es farà  
una sortida micològica amb finalitat didáctica i hi 
haurà un nou curs d'animació turística dirigit a la 
tercera edat. 
A més és buscarà consolidar algunes propostes 
per les que ja es va apostar en trimestres anteriors, 
com el curs de ballet clàssic, el de claqué, de 
caracterització, de teatre i el Passatge del Terror, 
que enguany arriba a la vuitena edició. També 
hi haurà un curs de cuina de Supervivència a 
l'Espai Gastronòmic del Mercat de Vinaròs, dirigit 
principalment als nous estudiants universitaris. 

Els interessats es poden inscriure a la seu del Casal 
Jove (C / Carreró 51), de dijous a divendres de 
9:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00 hores; els dissabtes 
l'horari és de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 21:00 hores. 
En aquest mateix punt, cal recordar que es pot 
obtindre també el Carnet Jove.
Tota la programació i horaris es pot consultar a 
l’apartat Vinaròs Viu d’aquest setmanari.

Vinaròs participarà en la RoboCup Junior Open España
Presentada la programació trimestral del Casal Jove

  La Mancomunitat Taula del Sénia, que va rebre 
el 2013 el premi Hispania Nostra / Fundació Banc 
Santander a la conservació del Patrimoni pel 
Programa Oliveres mil·lenàries del Territori Sénia, 
ha col·laborat i participat en les seves reunions 
anuals i l'any passat a Trujillo va fer la proposta de 
celebrar la d'enguany al Territori Sénia, repartida 
entre Morella, Ulldecona i les oliveres mil·lenàries, 
sent aprovada per tots els assistents.
El divendres 7 d'octubre al matí començaran 
les sessions de treball a les sales gòtiques de 
l'Ajuntament de Morella, havent-hi conferències, 
comunicacions i taules rodones durant tota la 
jornada.

A les 18.30 s'inaugurarà l'Exposició ‘Re-coneixent 
el patrimoni espanyol a Europa’ en el convent 
de Sant Francesc de Morella i, a continuació, hi 
haurà un tast i degustació d'olis al mateix lloc i, 
ja a la nit, es farà un concert d’orgue a l'Església 
Arxiprestal de Santa Maria la Major.
El dissabte 8 es traslladaran en autocar a 
Ulldecona on seguiran les sessions a la Casa de 
Cultura. Abans del dinar es farà una visita guiada 
al Museu natural d'oliveres mil·lenàries de l'Arion 
a Ulldecona i, a la tarda, al Museu d'oliveres 
mil·lenàries Pou del Mas a La Jana, tornant 
seguidament a Morella.
El diumenge 9 hi haurà una visita guiada per Morella 

i acabarà la XXXV Reunió amb les conclusions, 
clausura i pròxima reunió d'associacions.
Cal recordar que a més del premi Hispania Nostra – 
Fundació Banc Santander, les Oliveres mil·lenàries 
del Territori Sénia han obtingut, entre altres, el 
de la Fundació Dieta Mediterrània, el de la Unió 
Europea – Europa Nostra i, finalment, el premi del 
Paisatge del Consell d'Europa.
Pel que fa a l'Exposició Re-coneixent el patrimoni 
espanyol a Europa, que va ser inaugurada a 
Madrid per la Reina Letizia el maig passat, ha estat 
a continuació a Mirambel (Teruel), Tarragona i 
Zaragoza i es podrà admirar durant tot el mes 
d'octubre a Morella.

XXXV reunió d’associacions d’Hispania Nostra al Territori Sénia 

José Córdoba, amb la maqueta de la escultura dedicada a Sant Sebastià
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Treball i agraïments
Per Mamen Ruiz Per Toni Zaragoza, Portaveu local de Compromís a Vinaròs 

OPINIÓ 

Respecte a l’ermita...
Per Fernando Juan, Membre de l’executiva del PSPV-PSOE

Vinaròs sempre 
ha sigut mirat per 
l'ermita, des del puig 
que l'eleva, com un 

poble que conforma la plana i on es seus habitants 
pujaven de manera ocasional a realitzar el culte als 
patrons o sants corresponents. Amb la laïcització 
de la societat i del desenvolupament dels mitjans 
motors, aquesta afluència al puig no ha fet més que 
augmentar i la societat demanda uns serveis, tipus 
parc temàtic, que les institucions han de proporcionar 
a una comunitat àvida de refrescs i de visites als seus 
patrons cristians. 
Personalment, no m'agradaria referir-me una qüestió 
que no deixa cap escletxa real al debat. Penso que hi 
ha molt a fer en altres camps que tenen a veure més 
en el desenvolupament social i econòmic del poble, 
però, el rebombori que, sobretot, des de les xarxes 
socials, s'ha generat, mereix una atenció que destape 
els diferents interessos que juguen amb la nostra 
ermita. 
Quan una concessió s'acaba s'ha de tornar a fer-ne 
una altra. Podem estar més d'acord, el tema de la llum 
o dels banys adaptats crec que no tenen discussió, 
o menys, també les diferents rodes de premsa i el 
temps que fa que dura el tema, han fet enquistar el 
fet irrenunciable d'un concurs públic on tothom puga 
aspirar, però no hem de perdre de vista l'objectiu de 
transparència i d'igualtat que vol marcar aquesta 
resolució. Sembla ser que això no s'entén o no es vol 
entendre. Les reaccions dels nostres representants 
públics han potenciat una polèmica que el seus 
corifeus a les xarxes socials no han fet més que 
amplificar. Des de la puresa ideològica uns, Acord, que 
des del primer moment i quasi com sempre, està en 
desacord en tot allò que des d'equip de govern es fa, 
i des del PP, els nous impulsors de la transparència i la 
veritat, els altres. No me'n ric, no, els corifeus de Carlos 
Fabra, el condemnat per frau a Hisenda, fent bandera 
de l'excel·lència democràtica. El caciquisme que 
promou la demagògia i el populisme més exacerbat 
està darrere de les declaracions, celebracions i rodes 
de premsa d'aquest grup polític que no va dubtar a 
dur un tres vegades imputat a les Corts de Madrid les 
últimes eleccions i ara dóna lliçons de transparència i 
legalitat.
No hem de perdre més temps en ells, ja sabem què 
és democràcia per a ells, una comunió d'interessos 
que no dubta en manipular per a aconseguir el poder 
a les institucions per al seu propi benefici. Ho han fet 
durant més de vint anys i ho volen tornar a fer. No 
direm, des de Compromís Vinaròs, que pel que fa al 
tema de l'ermita, s'ha fet tot bé. Canviar les coses i 
les actituds costa i més amb tota la misèria política 
que ens envolta. Però hem de saber que mentre 
estem discutint per un bar, aquesta setmana, des de 
Compromís ens preguntem pel Castor, un altre edifici, 
aquest dins la mar, que no paga l'IBI a l'Ajuntament i 
això que no és un edifici religiós. Que l'oportunisme 
i la manipulació no ens tape els ulls davant els 
greus problemes que ens envolten i que els nostres 
representants polítics, intenten, almenys, fer allò que 
prediquen. El tema de la nostra benvolguda ermita, 
la de tothom, ha de solucionar-se, des de la legalitat 
i la bona voluntat. Les veus interessades s'han de fer 
fora de les institucions per sempre, així com les seves 
maneres de fer, aquelles que tenien un dit incorrupte, 
no el del Morenet, per a fer i desfer i col·locar els seus 
corifeus mentre no dubten en omplir les xarxes socials 
de porqueria interessada.

Aquesta setmana passada el 
nostre regidor de Recursos 
Humans va rebre una carta com 
fa molt que no es llegia en aquest 
Ajuntament. Es tracta d'una 
missiva d'agraïment per part de 

l'Administració Estatal, en la qual es reconeixia el 
treball i la col·laboració dels funcionaris del nostre 
consistori en la campanya de beques, ajuts per a 
guarderia i llibres de text. El document manifesta 
textualment que "gràcies a aquesta col·laboració, 
s'han minimitzat molt considerablement les 
aglomeracions que hi ha hagut en anys anteriors".
Evidentment i com defensem des del primer dia 
que vam formar Tots i Totes Som Vinaròs, són els 
treballadors de l'Ajuntament de Vinaròs els que 
amb la seua experiència aconsegueixen que la 
gestió municipal de la nostra ciutat funcione ara i 
sempre. Entenem que nosaltres els polítics estem 
de pas, i que són els professionals els que seguiran 
treballant per tots nosaltres quan el nostre mandat 
haja expirat.
Però -sempre hi ha un però- no per això anirem a 
deixar d'expressar des d'aquestes línies setmanals, 
el petit orgull que és poder disposar de companys 
i companyes tan preparades en les regidories que 
ens corresponen. Els quals amb la seua contrastada 
experiència professional, són els que han organitzat 
i gestionat la bona feina que s'ha dut a terme en 
aquest inici de la sempre penosa, per als empobrits 
ciutadans espanyols, tornada a l'escola.
Per acabar ens agradaria explicar com al País 
Valencià en general i a Vinaròs en particular, des 
que els governs progressistes són majoria, els 
pocs diners que el senyor Montoro ens deixa per 
a despeses extraordinàries *, estan sent utilitzats 
fonamentalment en plans socials. I no en els 
tristament recordats aeroports, canvis de voreres 
pràcticament noves i parcs públics sense ombres. 
Esperem poder continuar veient durant molts 
anys, mane qui mane al nostre Ajuntament, com es 
continua gastant els diners públics en les persones 
que ho necessiten i no en obres sense cap 
necessitat social. Llibres gratuïts, educació publica 
per a tot el món i una guerra que lluitarem fins a 
l'ultim ale i estem segurs que aconseguirem, un 
transport com mereixen tots els nostres estudiants.
* Per a les ments econòmiques que ens dirigeixen, 
a aquestes altures de la pel·lícula la despesa 
social continua computant-se com extraordinari. 
Increïble però cert.

Antecedents: Any 2004. 
Govern del PSOE-PVI-EU. Es 
treu a convocatòria pública 
la concessió dels serveis 
d’ermità. Es prioritza que 
l’ermita estigue protegida, 

neta i que el servei de bar sigue correcte. A 
més, l’obertura de l’ermitori ha de ser diària. 
A l’esmentat concurs només es presenta una 
persona, Alfredo Barberà. El mateix succeeix 
els anys 2008 (PSOE-PVI) i 2012 (PP), quan es 
fa concurs públic i torna a ser només Alfredo 
Barberà qui es presenta.
Al llarg d’aquests anys, de 2004 a 2016, el servei 
ha funcionat, prestant tots els requeriments 
que li marcava la concessió, sota l’oferta 
econòmica que va proposar l’ajuntament com a 
administrador en nom del poble de l’ermitori i 
bar.  Tot el servei d’aigua i de llum corria a càrrec 
de l’ajuntament. 
A la finalització d’aquesta última concessió es 
torna a treure a concurs, tal com marca la llei, 
amb dues variacions significatives:
Baixada mensual del preu que ha de pagar 
l’ermità (de 500 euros a 300 euros).
La llum del local (bar) a concessió (no la de la 
resta de l’ermitori) haurà de ser a càrrec del 
concessionari, ja que per part dels serveis tècnics 
es posa de manifest que el seu consum s’ha 
disparat en aquests últims anys, fins a més de 
1000 euros mensuals en moltes ocasions, fet que 
suposa un dispendi per a les arques municipals i, 
per tant, per als vinarossencs.
Al concurs no es presentà ningú. 
En un segon concurs, atenent a les peticions de 
l’encara ermità, es modifica el punt referent a 
la superfície d’ocupació de taules i cadires i, de 
nou, torna a quedar desert.
La llei preveu, en aquests casos, que després 
de dos concursos successius deserts, es pugue 
traure endavant un concurs per invitació a un 
mínim de 3 empreses possibles, que és la situació 
en què ens trobem ara.
El que es produeix en aquest últim mes és una 
situació polititzada i manipulada sobre uns fets 
totalment legals, en la qual els sentiments d’una 
família han estat utilitzats de forma barroera, 
i avivada en les xarxes socials, per part del PP, 
PVI i Acord, situació molt negativa no només 
per a l’ajuntament, sinó per generar una divisió 
en la ciutadania, sempre en negatiu, quant 
l’ajuntament el que està fent és complir les 
normes de contractació establertes per la llei, en 
defensa dels interessos generals.
Com a partit, el PSPV-PSOE demanem que 
el senyor alcalde, per mitjà del secretari, de 
l’interventor de l’ajuntament i de l’òrgan de 
contractació, pose a disposició de l’oposició tota 
la documentació existent del procés, a fi que es 
demostre la seua transparència i legalitat.
Als senyors del PP, dir-los que molt bé ho ha de 
fer l’actual equip de govern en la resta d’àmbits 
de treball municipal quant estan consumint 
tantes energies en generar polèmica sobre un 
tema que coneixen perfectament, igual que 
coneixen perfectament la llei administrativa.  
Generar odi no és la solució.

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2



15

17 setembre de 2016

Per Lluís Batalla i Callau

LO DIARRIET Contra-crònica setmanal 
d'una Manipulació Política Diària)

OPINIÓ 

NO GUANYEM PER EMBOLICS
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

¿Era necesario llegar hasta aquí?
Por Elísabet Fernández

La setmana passada varem 
comparèixer en roda de 
premsa per manifestar 

públicament la nostra disconformitat en el 
plecs d’explotació de l ‘ermita, perquè aquests 
ha perdut la seua finalitat , que era tindre un 
ermità, persona que tenia l’obligació de cuidar i 
netejar l’església, la plaça, els serveis  públics, a 
més a més d’obrir i atendre als ciutadans a diari 
i a tenir l’església i el bar obert al poble tot l’any. 
Després de visionar la roda de premsa de 
l’alcalde i el regidor de medi ambient, tractant 
el tema, volem manifestar que han faltat a la 
veritat, perquè després de dos concursos públics 
fallits, l’ajuntament opta per un procediment 
negociat, segons ells un procediment obert a 
totes les persones interessades en prestar el   
servei. Això no es correcte perquè per poder 
participar hi ha que ser empresari relacionat 
amb el món de la hostaleria.  No sabem a  dia 
d’avui, a quins empresaris s’ha invitat ni quins 
criteris s’han determinar. Però el més greu és que 
ja s’ha parlat amb tres empreses, les quals han 
confirmat que es presentaran abans d’aprovar-
se els nous plecs, ja que el regidor va manifestar 
públicament que s’aprovarien el dilluns 12 de 
setembre en junta de govern. Per nosaltres no 
ha estat ètic, i considerem que és irregular que 
hi hagen tres empreses coneixedores de les 
noves condicions, això per nosaltres   és tracte 
de favor vers la resta de possibles   interessats 
que tenen dret a presentar-se.
Un altre punt en el que estem en desacord, és 
que en el negociat prima la part econòmica  per 
damunt de buscar   la persona d’un ermità. 
L’ermita s’adjudicarà a la persona que done 
més diners. També ens diuen que podran fer 
una contraoferta, però s’han oblidat de dir que 
en el negociat no hi ha cap partit polític de 
l’oposició, per això els demanen que ens deixen 
assistir al procediment. Cal dir que aquest tipus 
de procediment només s’utilitza quan hi ha 
una urgència,   la qual cosa només l’ha creat el 
tripartit per falta de previsió.
També ens hem quedat bocabadats, quan 
sentirem que l’ermita calia tancar-la perquè  era 
necessari fer obres als banys   i a la cuina, 
i la nostra pregunta és: Qui ha fet aquest 
projecte? Qui l’ha signat? Qui ha aprovat 
aquesta modificació? Perquè abans d’acometre 
qualsevol obra es necessari tindre   un permís 
de patrimoni, perquè no hi ha   que oblidar 
que l’ermita és un BIC ( un inmoble protegit). 
Aleshores el  nou adjudicatari podrà obtenir la 
llicència d'activitats?
Una volta més el tripartit no ha estat a 
l’altura, posant entrebancs on no calia, però 
la decisió que s’ha prés de tancar l’ermita per 
decret d’alcaldia, no han estat correcte ni 
en les formes ni en les maneres. Senyors del 
tripartit,   les seues decisions desafortunades,   
perjudiquen   a tot un poble. Tenen que 
entendre que l’Ajuntament no està només 
per guanyar diners,   recapta impostos per 
facilitar-nos la vida a tots nosaltres, però vostés 
sempre emboliquen la troca perquè no saben 
consensuar ni en l’oposició ni en el poble.  

Con el tema de la Ermita 
ya llevamos un tiempo 
en el que pensábamos 
que las cosas no podían 

hacerse peor ni empeorar más y que, aunque 
fuese en el último momento, por parte de algún 
miembro del equipo de  gobierno se pondría 
un poco de cordura y se actuaría de manera 
responsable. Pero no. No ha sido así y esta semana 
hemos sido testigos de distintos hechos difíciles 
de catalogar.
No teníamos bastante con todo lo sucedido, 
que no es poco, como la total falta de dialogo, 
los dos concursos desiertos, la rueda de prensa 
realizada por el Sr. Pla y el Sr. Moliner, donde 
este último reconocía sin darse cuenta que hay 
interesados que han conocido las condiciones 
de la adjudicación antes incluso de que estén 
aprobadas, cuando el día 8 de septiembre el Sr. 
Alcalde firmó un Decreto de Alcaldía ordenando y 
notificando, a través de la Policía Local, el desalojo 
inmediato de las instalaciones al Ermitaño, por lo 
que desde el día 9 de septiembre nuestra Ermita 
está cerrada a excepción de unas pocas horas en 
las mañanas de los sábados y domingos.
Ellos que hablan tanto de los desahucios y se 
manifiestan tanto en su contra, han sido los 
encargados de realizar el primero de la historia del 
Ayuntamiento de Vinaròs, ¿no se podían hacer las 
cosas de otra manera? ¿era preciso hacer las cosas 
así? ¿la transparencia y participación anunciada 
en campaña electoral se practica con decretos 
de desalojos inmediatos una vez alcanzado el 
poder? Por lo visto, sí.
Hay algunas personas que le quitan importancia 
a este tema, otros pocos que dicen que lo que se 
quiere es politizar el tema, pero no es así. Quienes 
afirman eso lo que quieren conseguir es desviar la 
atención de un tema que demuestra el verdadero 
talante del tripartito y así disimular el ridículo, 
a la vez que desprecio y prepotencia, que han 
demostrado ante este tema.
Ha sido la ciudadanía en su inmensa mayoría 
quien se ha manifestado en contra de unas 
formas de gestionar que no son las que requieren 
estos tiempos. Desde el Partido Popular hemos 
ido poniendo de relieve torpeza tras torpeza del 
tripartito con la adjudicación del bar de la ermita y, 
lamentablemente, todo aquello que anunciamos 
en el mes de junio se ha ido confirmando con el 
paso de las semanas.
Nosotros seguimos apostando por un modelo 
de gestión de la ermita y su bar como el que ha 
funcionado en los últimos trece años. Con un 
concurso abierto a todos y donde nadie conozca 
las condiciones antes de tiempo para tener 
ventaja. En definitiva, apostamos por el modelo 
del sentido común. El tripartito ha optado por 
el modelo del ordeno y mando y de cargarse 
aquello que funcionaba únicamente para decir 
que algunas cosas están cambiando… pero a 
peor.

Núm. 2.945 - 10 de setembre de 
2016
. “Nou director de l’Aula de Teatre(
portada)”:Independentment de 
la vàlua del nou director, que la 
té, en clau política i d’Intervenció 

hi ha un repte per davant: veure com entenen 
el concepte “escenografia” i les despeses que 
suposarà per a l’Ajuntament o no.
.”Edita: Ajuntament de Vinaròs. Director: Enric Pla”( 
Pàg.2).  Una setmana més, la Història ens ajuda a 
no cometre els mateixos errors, però també ens val 
per veure que certes “grans diferències” polítiques 
són mínimes, inexistents: han passat 15mesos i 
una setmana i el Director del Diariet és un polític, 
L’Ancalde.
.”L’adjudicació del bar de l’ermita es farà mitjançant 
un procediment negociat”( Pàg.2): Fantàstica roda 
de premsa de Pla i Moliner. Fantàstica per vendre 
fum i fantàstica per desdir-se d’allò que van dir. 
Serà un procediment negociat per decidir si és 
negoci o no. Es poden fer apostes...De fet corre per 
les xarxes un rumor tenebrós, a l’altura del govern 
de progrès.....sí,sí, Paquirrín,...La gallina de piel...
. “ Comença la segona fase de millores dels parcs 
infantils de la localitat” (Pàg. 3):
Escolteu, hi ha una vella història, que es perd en 
la nit dels temps, i es transmet de pares a fills, i 
que Anna Fibla va assentar càtedra fa uns anys al 
Crònica: Quan un Alcalde es avi, arregla tots els 
parcs Infantils. La nova política val per canviar la 
dinàmica. Ara es revisen els parcs quan els regidors 
són pares.
. “ L’alcalde Enric Pla es reuneix amb el senador 
Jordi Navarrete”( pàg. 4): d’ací uns dies per tercera 
vegada anunciaran habitatges socials, inversions 
milionàries, etc. Voleu més proves de propaganda 
de que hi hauran terceres eleccions. Però és curiós, 
no va ser per recollir peticions de Podem com 
rebaixar els sous de Senadors i Diputats.
.” Vinaròs a les Festes d’Alcañiz”(pàg. 10): Primer 
Traiguera, ara Alcanyís. Ho hem de reconèixer, Enric 
Pla  no es perd ni un ball de Gala fora de Vinaròs.
.” Piratas del Caribe, per Jordi Moliner Calventós”(Pàg. 
16): Cada partit té el seu tarannà, inclús els seus 
moments de vanitat. Som polítics. La setmana 
passada Mamen ens va apropar al record de La casa 
de la Pradera, però aquesta setmana, si l’emoció em 
deixa continuar escrivint, Jordi  Moliner, gràcies a la 
tàctica de buscar fantasmes fora per no escarbotar 
dins de les seues contradiccions mediàtiques, fa 
un fantàstic exercici que el situa entre el programa 
de gran calat cultural “ Supervivientes” o la tertúlia 
intelectual de ”Sàlvame”.  Per primera vegada, 
però, introdueix una autocrítica que, vist el seu 
comportament polític en el tema ermita, l’honra: 
“ De qui no s’espera res, no defrauda mai”.....Algú 
ho havia de dir...( És que allò del “ ladrón ....y la 
condición...” està massa vist).
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OPINIÓ 

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

11 ROTONDES I DOBLE RATLLA CONTINUA EN 66 KM., ENTREBANCS PER CIRCULAR PER LA N-340 S.Fabregat

REFLEXIONES: Los privilegiados. (Políticos con pedigrí). Antonio Najar.

Primer el Castor 
i ara Rotondes. 

Aquestes són les úniques inversions 
que ens mereixem?. No tenim dret a res més?. Els 
territoris del sud de Catalunya i del nord del País 
Valencià oblidats pels centralismes capitalins, tenim 
altres tipus de mancances, però des de Madrid, el 
PP, amb el vist i plau del govern de la Generalitat 
Catalana i la nul·la manifestació de la de València, 
doncs no està en la seua demarcació, ens imposen 
aquesta barrabassada. Que volen aquesta gent, que 
pretenen amb aquestes mesures?. Si bé que ens 
ho pensem però, no ho direm, direm sols el que és 
sabut: a partir del riu Sènia en direcció Barcelona 
volen fer 11 rotondes unint-les amb doble ratlla 
continua. Tot i que com diem les faran en territori 
català, no ens podem oblidar que les tenim tant 
sols en sortir de casa. Dues de fetes, cinc licitades i 

la resta en cartera amb els plànols fets. Inversió de 
més de DOS MILIONS D’EUROS per fer la N-340 més 
intransitable. Si ja va ben atapeïda ara, a més a més, 
serà molt lenta, afectant a tot tipus de transports.
Els únics que protestem d’una manera ferma som 
les Associacions de veïns. Més de 100 talls de 
carretera porten els companys de les terres de l’Ebre 
i 43 en portem en la part valenciana. Prop d’un 
any de manifestacions contínues demanant l’AP-
7 GRATUITA JA, per denunciar una carretera de la 
mort que dia rere dia van incrementant les seues 
xifres luctuoses. No volem més morts i la solució 
la tenen, la tenim molt a l’abast. Tampoc volem 
rotondes. Tot i que en alguns determinats vials 
són de gran utilitat manifestem que tota aquesta 
concentració de rotondes està feta amb molta 
mala baba.
Els veïns de les terres de l’Ebre, Montsià i Baix 

Maestrat hem demanat anar a Madrid a parlar 
directament amb el ministeri, volem que els 
alcaldes de les nostres comarques vinguen amb 
nosaltres, tant els que estan a la vora de la N-340 
com a la resta. Hem de fer un front comú, hem 
de fer pinya per demanar la gratuïtat de l’AP-7 i 
la no construcció de les rotondes, han d’oblidar-
se de quin partit pertanyen i junts als veïns cridar 
en be del territori. A tots ens afecta, tots emprem 
la carretera i els futurs morts poden sortir de 
qualsevol població.
Demanem unitat d’acció, demanem que ens 
escolten, demanem inversions si però, inversions 
en positiu, inversions per facilitar la relació, per 
millorar les comunicacions, trens de rodalies, millor 
sanitat, que porten industria, que porten treball...
Este dijous tornarem a tallar la carretera. T’esperem 
a tu. Vine, ens cal la teua presència. 

El mayor error que puede cometer una persona, es 
anclarse en el pasado, lamentarse continuamente 
de los errores de los demás, sin reconocer los 
propios o pasar el tiempo recriminándoles a los 
demás sus faltas, en vez de buscar consensos, 
corregir errores del pasado o aportar soluciones. 
Esos son nuestros políticos, poseedores siempre 
(según ellos) de la razón absoluta, de la formula 
magistral o de la solución única a todos nuestros 
problemas., cuando el mayor problema, son ellos 
mismos y su mediocridad, teniendo que votar 
siempre a la opción menos mala, nunca a un 
proyecto ilusionante, a una alternativa constructiva 
y nueva, a una alternativa transparente, 
participativa y honrada., esa honradez que falta 
en muchos de esos políticos y que tan peligrosa 
es, cuando desfalcan millones o defraudan el 

pago, a sabiendas a la Seguridad Social. Si por 
75 Euros al mes, te pringas, no quiero imaginar 
lo que seria, con millones a tu alcance. Tan malo 
es, una mayoría absoluta, como una cooperativa 
política o de políticos. Las cosas serian diferentes, 
si en vez de cobrar por lo que no han trabajado, 
tuvieran que pagar por las perdidas ocasionadas 
o tuvieran que devolver esos privilegios, incluidos 
esas maravillosas tablees con las que mas de uno 
de sus señorías abran buscado pokemon en el 
hemiciclo, a raíz de los resultados, en vez de tomar 
apuntes o pensar como salir de esta. Dejen trabajar 
a los jueces, o en su caso aporten pruebas a los 
mismos, pero trabajen, el futuro esta por construir, 
mientras que el pasado, esta para aprender de sus 
errores, pero por desgracia, no se puede cambiar. 
¿Cambiaria algo unas terceras elecciones?, ¿y 

si obtiene mayoría, la derecha? Subió en las 
ultimas, ¿quien seria el culpable? de unas políticas 
que anteponen los números a las personas, las 
estadísticas de bolsa a las familias. Trabajen, 
trabajen, pero no, para conseguir el sillón,  su poder 
y el privilegio de un sueldo alto, una jubilación 
desahogada y unos privilegios inmerecidos por su 
trabajo, si no, por todos aquellos que sudan todos 
los días la camiseta para llevar la comida a casa, 
por aquellos que mal viven el día a día, pensando 
que el mañana será mejor y diferente, que sus hijos 
verán lo que a ellos les esta siendo negado, un 
trabajo digno, una vivienda con precio razonable 
o poder hacer tres comidas decentes al día. No 
malgasten mas tiempo con negativas, porque con 
ello, están negando el futuro a muchas personas, 
entre ellos también vinarocenses.

La setmana passada per mitjà de les xarxes socials 
vaig estar veient i escoltant el ple ordinari del 
mes d'agost de l'Ajuntament de Vinaròs. I com a 
conclusió del mateix pel que s'ha vist i escoltat, he 
de manifestar que va ser un ple de “més del mateix.” 
Durant els anys que estic vivint a Vinaròs inclús no 
he vist en cap ple siga l'equip de govern que siga 
que un tema d'interés per a la ciutadania i el poble 
siga dialogat, valorat i consensuat per totes les 
forces polítiques representades en l'Ajuntament. 
En el punt de l'orde del dia sobre el “fons 
d'imprevistos” el Sr.Amat, va qualificar a l'equip 
de govern de desídia, deixadesa i incompetencia.
Afegint ademes que coincidien tots, l' esquerra, 
dreta i centre. Pués si, Sr.Amat, si una cosa esta 
demostrat que esta mal per a l'esquerra esta mal, 
siga l'equip de govern que siga. Cossa que el PP no 
pot dir el mateix i així ho ha demostrat en l'anterior 

legislatura amb majoria absoluta. 
També esta clar i comprovat que al Sr.alcalde quan 
se li fa alguna pregunta amb doble intenció o 
que no és del seu gust perd un poc el control i les 
contestacions no són lo correctes que havien de ser 
d'un alcalde. Cosa que perseguix i moltes vegades 
aconseguix el PP, ja que el Sr.Amat, complix molt 
bé amb la tàctica de l' hironia i la provocació. 
El Sr.Batalla, en les seues argumentacions des 
del principi de legislatura ja hem comprovat que 
les porta   ben preparades i argumentades, molt 
més que qualsevol altre representant municipal, 
de llarg.El tema és què li dóna moltes voltes als 
temes i al final sempre cau en el mateix lloc i amb 
el mateix objectiu. Cosa que no vol o no pot evitar. 
Per tal motiu i veient el funcionament dels nostres 
representants polítics municipals en estos 14 
mesos, he de manifestar que és, “més del mateix.” 

En altres temes de necessitat i d'interés per a la 
ciutadania i el poble, també seguim amb més del 
mateix. Com per exemple amb el tema de carències 
i deficiències que patix el Hospital Comarcal, i la 
execució del segon ambulatori.Motiu pel cual se 
va reunir el Sr.alcalde amb el director de l' hospital 
el 27-11-2015, i amb la directora Territorial de 
Sanitat, Azucena Marti, el 30-11-2015, manifestant 
la directora que traslladaria les dades i defendria 
el projecte, pero la seva execució dependrà de la 
disponibilitat econòmica.”És com el que té ganes 
de menjar i li donen bicarbonat.” 
Però bo, així i tot el Sr. alcalde el passat dia 8, es 
va tornar a reunir amb la directora Territorial per a 
continuar parlant del mateix tema. La conclusió a 
tot açò i de reunió en reunió és que han passat més 
de 10 mesos i tot seguix igual. Que tot continua 
sent,”més del mateix.” 

Més del mateix Manuel Villalta

www.canal56.com
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¡Oh, deseado Langostino!
Sé que no entiendes de ideologías ni de banderas,

pero todos miran los colores de tu bandera.
Es republicana, la luces en tu cola, con ella te desplazas de aquí para allá, de un lado a 

otro, a comer o simplemente pasear.
Muchos te dicen que te andes con cuidado pues, andan muchos por ahí, que te desean 

con agrado, comerte quisieran al ron, a la plancha o
simplemente asados.

El Langostino de Vinaròs, en cuanto a textura y sabor no tiene comparación.
¡Oh, deseado Langostino!

Ándate con cuidado, pues ayer, a los hermanos tuyos se llevaron.
Mira siempre con cuidado a todos lados, pues en su red

puedes quedar atrapado.
¡Oh, deseado Langostino, ya te han atrapado!

A tí, la  muerte te ha llegado, pero a todos el paladar les ha alegrado.

El Langostino
de Vinaròs

Por favor, que nadie quiera ver más allá en la descripción del langostino
de lo puramente anecdótico.

M. Sánchez Castellano

PEIXATERIA ISABEL, MERCAT MUNICIPAL VINARÒS, PARADA Nº 34

Peixateria Isabel quiere agradecer a todos sus clientes la confianza demostrada todos estos años y desea seguir 
animando a todos sus clientes y los que todavía no lo son, a que vengan al Mercat de Vinaròs y sigan degustando

los buenos productos del mar de la Lonja de Vinaròs.

Ahora quisiéramos dedicar unas palabras 
a nuestro producto estrella:

“El Llagostí de Vinaròs” también 
dedicado a todos aquellos que dicen 

que el Langostino sea cual sea su 
procedencia, es el mismo.

Publicado en la revista on-line “El Fortí”

ENCARGOS

665 174 963
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Canana negra

Aguas con flojos chubascos y ténues mistrales
A mitad semana se nos presentó un frente inestable con viento y aparato eléctrico 
en el mar, pero en cambio nuestro litoral recibió poca lluvia. Luego roló un tanto 
el típico airecillo de mestral para refrescar la atmósfera. Se faenó con normalidad 
a excepción de un día por el chubasco. Las capturas resultaron aceptables y las 
cotizaciones también.
La pesca de arrastre operó cuatro jornadas los diez bous. Las extracciones de pescados y mariscos 
fueron de cigala, calamar, p. de S. Pedro, gallo, pescadilla, rape, s. punxa, caracol, peluda, galera, 
maira, peix de rei, canana, pulpo blanco, raya y morralla.
El cerco comenzó el lunes llevando entre dos traíñas 300 cajas de boquerón (7 Kg/caja), de alatxa 
200 y 50 de jurel. El martes sólo una barca pilló 150 cajas de alatxa y 30 de lliri. El miércoles no 
calaron por la chubascada. Y el jueves partieron hacia otras latitudes. La procedencia era; una local 
y otra de Barcelona.
Los artes menores, unas barquitas calan los trasmallos al langostino y la sepia. Cuatro han llevado 
lenguado y rombo. Una atrapó pagel y sorella. Y otra subastó langosta, bogavante, gallineta, 
chopa y mamona.
El palangrillo de costa pescó con anzuelo llampuga y bacoreta. 
La recoleta de pulpo roquero con cadufo sigue activa. Son ejemplares de 1 a 3 Kg.

Ecos de ‘Mar’; ¿El ‘brexit’ afectará a la pesca española?
La salida de Reino Unido de la Unión Europea como lo han decidido en un reñido referéndum, 
momentáneamente hay bastante incertidumbre en el resto sector pesquero europeo por las 
secuelas que puede originar. No olvidemos que los pescadores británicos votaron por salir de la 
UE, por disconformidad con la Política Pesquera Común.
Sabemos que un buen número de empresas armadoras del norte peninsular español cuentan con 
barcos con bandera inglesa, pues la compraron para pescar allí con su cuota y descargar el pescado 
en los puertos del RU y llevarlo con camiones a España, etc. Ahora, con el ‘brexit’ posiblemente 
éstos barcos tengan que ser de capital mayoritario inglés y luego sus ventas a los países de la UE 
tendrán que pagar aranceles mayores que el pescado de sus naciones comunitarias, de manera 
que el pescado británico no será tan competitivo y por consiguiente estará más caro.
Hay otros buques españoles que faenan en el Gran Sol, lo que supone que sólo podrán pescar en 
aguas fuera de las 200 millas jurisdicciones del RU, y a buen seguro pillarán menos pescado, y si los 
ingleses los dejan pescar dentro de sus aguas, seguramente que tendrán de pagar más por ello, 
así que también será mas caro el pescado de cara al consumidor final.
Tal vez de rebote el resto de pescado español como el vinarocense se vea un poco más remunerado 
desde ya su 1ª venta. 

En castellà la criden pota europea i potarro, en 
francés toutenon commun i en anglès european 
flying squid. El seu nom científic és Todarodes 
sagittatus.
Aquest mol·lusc cefalòpode de la família 
Ommastrephidae amb forma de calamar, té un 
mantell llarg i cilíndric, amb dues aletes al capdavall 
i el cap amb un total de 10 braços a la part superior.
La beina que és la part carnosa tubular i mes 
comestible, té dos plecs amunt sobre el clatell. 
Les aletes són triangulars, s'ajunten a la base i 
s'expandeixen cap als costats, ocupant el 45% de la 
longitud de l'esmentat mantell. En interior del cos 
es troven els òrgans principals, com l'estómac, cor, 
etc
La massa tentacular és tan llarga com la beina i ocupa 
el 75% del tentacle. El dactil amb 4 files de ventoses 
i 10-12 parells de ventoses disposades en 10 files en 
ziga-zaga, després 10 fileres sobre el funicle. Hi ha 8 
braços són curts amb dents punxants al costat distal 
i llisa a la part proximal.
Corporalment està embolicat de pell amb tons 
porpra, violaci i marró, amb petites taques vermelles. 
Alhora recobert de fotófors o òrgans de llum.
La femella arriba als 40 cm. de beina i ell a 30.
Per a la reproducció a la primavera, l'acoblament 
s'efectua per mitjà del 4t braç dret del mascle, que 
té les ventoses acabades en papil·les carnoses, que 
li fa la funció de penis i introdueix-hi el semen per 
fecundar-la.
Menja peixets pelàgics i invertebrats com altres 
calamars i gambetes, que atrapa disparant les seves 
retràctils tentacles.
És una espècie oceànica que viu entre la superfície 
i 2.000 m. de profunditat. Fa migracions verticals 
diàriament. De nit puja gairebé fins a la superfície i 
de dia baixa al fons.
Els seus enemics són la tonyina, peix espasa, esquals, 
dofins, etc.
D'escàs valor comercial en ser les seves carns una 
miqueta dures.
Es captura amb arts d’arrossegament i cèrcol.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES D’AGOST DEL 2016 (I)
PEIXOS
Seitò (Aladroc, Boquerón)              532 Kg.
Tonyina (Atún rojo Medite.)            103
Maira (Mare del lluç)                       215
Escrites (Rajas, Rayas)                        952
Besuc (Besugo)                                      49
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)                111
Burros (Gobios)                                      152
Caballa (Verdel)                                     418
Veta (Pez cinta)                                      711
Congre (Congrio)                                    422
Gall (Pez de San Pedro)                        254
Orà (Orada, Dorada)                            2.541
Musoles (Cazón, Escualos)                       5
Móllera (Fanéca, Capellán)                  1.066
Gallineta (Polla, Cabracho)                    187                         
Sorells (Jureles)                                  5.003
Esparrall (Raspallón)                             453
Palá (Lenguado)                                      65

Sard (Sargo)                                            5
Lliri (Anjova)                                          217
Llobarro (Lubina)                                     6
Penegal (Bocanegra)                            127
Mabre (Herrera)                                    29
Aranya ( Vívora, Escorpión)              1.326
Pagell (Breca)                                  9.195
Peluda (Palaia, Solleta)                     533
Peix espasa   (Pez espada)               10
Lluç (Pescadilla, Merluza)             17.748
Rap (Rape)                                     2.574
Espet (Espetón)                                 394
Jurioles (Rubios, Lucerna)                 870
Moll (Salmonete)                             5.603
Morralla (Serranos, etc)                 2.583
Sardina                                              139
Letxa (Verderol, Pez limón)                 25
Sorella (Jurel real)                           1.165
Bacaladilla (Perlita)                            68

Llisas (Mújol)                                  10.955 
Bis (Estornino)                                     12         
Gatet (Pintarroja)                                 43
Roncador (Roncón)                             11
Rata (Miracielo)                                   75
Palometa (Palometón)                        42
Tigre (Lenguado portugués)                  5
Miseria (Gallo)                                    386
Peix de rei (Pejerrey)                         301
Mamona (Brótola de fango)                  15
Déntol (Dentón)                                     2
Palometa blanca                                   3
Rémol ( Rom, Rombo)                        12
Total.............................         67.723
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                      1.256
Escamarlà (Garagan, Cigala)             164
Llagostí (Langostino)                            77               
Galera (Estomatoideo)                    2.116

Llagosta (Langosta)                              6
Gambas(Camarón,Quisquilla)              29
Llomàntol (Bogavante)                           2
                                                          ______
Total......................................      3.650
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         631
Sepió punxa (Choquito)                       515
Canana (Pota, Volador)                     2.812
Sipia (Sepia, Choco))                             92
Pop roquer (Pulpo roquero)               1.441
P. blanc (P. blanco)                              816
Polpa (Pulpón)                                        13 
Pop  mesquer (P. almizclado)                 69 
Cargol punxent(Caracol,Cañailla)   141
    Total……………….……..     6.533
Total extracció......................     77.906

Preparación de pescado azul de la llum en la lonja
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Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

ESPORTS
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La entidad deportiva ya ha abierto el plazo 
de inscripción de cara a la nueva temporada 
deportiva, en la que esperan repetir, al menos, 
los éxitos de los últimos años, en los que se han 
consolidado  como referentes provinciales en el 
fútbol sala de formación.
Con el fin del verano es el momento de planificar 
un nuevo curso académico y deportivo, siempre en 
compañía de una de las mejores escuelas de fútbol 
sala de la provincia, como es la del CD Vinaròs F.S.

El club castellonense, mediante el presente 
comunicado, desea informar que ya está abierto 
el plazo de inscripción para la próxima temporada, 
con una formación dirigida a niños y niñas entre  8 
y 12 años, con un precio anual de 50€ y en horario 
de lunes a jueves de 17,15 a 19,15 en distintos 
colegios públicos de Vinaròs.
Más información dirigirse a los siguientes teléfonos.
Ricardo Serret  654044803  
Antonio Vaca  657161593

Competiciones provinciales
La entidad deportiva también a iniciado el periodo 
de altas en las categorías Infantil y Cadete, es decir, 
nacidos entre los años 2001 y 2004. Para más 
información pueden dirigirse al pabellón martes 
y jueves a partir de las 16 horas o llamar a estos 
teléfonos

La Escuela  del Club Deportivo Vinaròs Futbol Sala Vuelve abrir sus puertas

El rugby club Vinaròs ha empezado la 
temporada. Tiene que prepararse bien 
porque este año junto a los Taus de Amposta  
participarán en la liga 3a territorial de la Com. 

Valenciana. 
Esperamos que esto sirva para que la gente se 
anime y pueda venir a practicar este deporte. 
Chicos, chicas, S-16-S-18, Seniors, Veteranos…

Los entrenamientos son MARTES Y JUEVES de 
20h a 22h en la pista de atletismo de Carrefour 
(Vinaròs).
MUCHO RUGBY

Formando Equipo
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TENIS.  Club de Tenis Vinaròs
ESPORTS

Llum nos ha parecido una chica 
alegre, simpática e inteligente. 
Centrada en su trabajo y 
reivindicando más atención a la 
juventud de Vinarós.

P. Que representa para ti ser la Dama 
2016 del Club de Tenis Vinarós?
R. Ha sido una ilusión muy 
grande, de la forma que me han 
tratado toda la Junta en general, 
el Presidente Manuel Febrer, no 
puedo pedir más de sus atenciones 
y de lo bien que me lo he pasado.
P. Crees que es una experiencia nueva el 
ser Dama de una entidad?
R. Yo creo que sí, participas en 
eventos que se salen de lo habitual 
y a todas las chicas les gustaría ser 
Dama algún día.
P. Dime Llum, que actos en los que has 
participado son los que más te han 
gustado?
R. El que me hizo mucha ilusión 
fue la proclamación y la Cena de 
Gala, de todas formas te lo pasas 
bien durante todas las Fiestas.
P. Juegas al tenis o tienes algún familiar 

que juegue?
R. Me gusta el tenis pero no he 
podido jugar nunca. Aun así sigo 
el tenis cuando juegan por la tele. 
Desde hoy con esta entrevista voy 
a coger mas afición.
P. Cuales son tus aficiones, practicas 
algún deporte?
R. Siempre he tenido afición por el 
Ballet Clásico, desde los tres años 
que lo practico.
P. Sabes que el deporte es una salida para 
mejorar la salud y el físico?
R. Si, el deporte va bien para todo, 
mejora la circulación sanguínea 
y la salud, haciendo deporte te 
sientes mejor sin duda.
P. Que haces actualmente, en qué 
consiste tu tiempo?
R. Estoy estudiando y este año 
comenzaré Farmacia.
P. Cuales son tus objetivos futuros?
R. Lo tengo claro, acabar de 
estudiar, sacarme la carrera de 
Farmacia.
P. Qué opinas de la juventud de Vinarós?
R. La juventud tiene ganas de 
marcha, de fiesta pero no tiene 

nuevos sitios de diversión, ahora 
abrirán de nuevo el Red y habrá un 
poco más, no el suficiente.
P. Que aconsejarías a la juventud?
R. Que estudien, que trabajen y 
que tengan una vida sana.
P. Para finalizar que aconsejarías a la 
gente que no conoce el Club de Tenis 
Vinarós?
R. Que vengan a visitarlo, hay muy 
buen ambiente, puedes hacer 

deportes varios y te lo pasas 
fenomenal. 

Gracias Llum, con estas palabras 
doy por finalizada la entrevista y 
que pases buen verano.

Gracias Paco, te agradezco mucho 
esta entrevista y con el calor que 
hace voy de cabeza a la piscina del 
Club de Tenis Vinarós.

Entrevista a:  LLUM FIBLA RONDAN (Dama del Club de Tenis Vinarós)
Por PACO BARREDA (Club Tenis Peñiscola)

Entre els dies 3 i 4 de setembre, es 
va celebrar el Campionat d'Espanya 
de Triatló Olímpic. La població de 
Banyoles va ser la protagonista del 
millor triatló, realitzant aquesta prova 
en dues jornades. Els grups d'edat 
serien els encarregats a iniciar la 
competició per donar pas a l'endemà 
a l'elit. No solament hi havia en joc el 
títol nacional en les dues jornades sinó 
que els millors classificats, en les seves 
respectives categories, tindrien accés a 
la final del Gran Premi d'Espanya Cofidis 
que es disputará en Mar de Pulpi. 
El triatleta del CEV Aigües de Vinaròs 
Triatló Davima, Oscar Monfort va estar 
competint en els grups d'edat. La prova 

era de 1500mts nadant en l'estany de 
Banyoles, caracteritzada per la duresa 
de la seva aigua, els 40km en bicicleta 
per un circuit tècnic i dur que es va 
modificar al complet per las triatletes 
que realitzarien la seva competició a 
l'endemà i els 10km de carrera a peu 
al voltant del estany. De menys a més 
va ser l'evolució dins de la competició 
que finalizar creuant la meta com a sisè 
valencià en la posició 75 de quasi 800 
participants que li permet estar a la 
final del Gran Premi d'Espanya Cofidis. 
Donar gràcies als sponsors: Davima, 
Aigües de Vinaròs, 226ERS, Farmateca, 
Punt d'Electricitat i al reste de 
col·laboradors per la seva confiança.

Campionat d'Espanya de Triatló Olímpic
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ESPORTS

Art i dança amb el ballet de Maribel Ruíz

B a l l e t  &  M o d e r n  J a z z

· Iniciación
  a la Danza

· Ballet

· Danza Jazz

· Aerodance

MATRÍCULA 
ABIERTA
Nuevo Curso

(Clases a partir 
  de 4 años)

Info:  605 461 9 1 6     (Maribel)
 964 401 296  (Gimnasio)

Gimnàs Study 54 (Sport Woman) 
c/Camí Fondo n. 1
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ESPORTS

Durante la semana del 12 al 16 de Septiembre, 
la Consejera de Belleza de La Prairie estará 

a su disposición en
Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS. 

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

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Recibirá un detalle muy 
especial por la compra 

de dos productos
La Prairie

El próximo domingo 25 de 
septiembre del 2.016 a las 09.30 
horas, se realizará la presentación 
de todos los equipos de nuestro 
club para la temporada 2016-
2017. Dicha presentación se 
realizará en el estadio de fútbol 
de la ciudad deportiva.
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

PREVENCIÓ DEL FRAU EN

MITJANS 
DE PAGAMENT

Dijous 22 de setembre 2016 - 18:00h
Sala d'actes Biblioteca de Vinaròs. 

Carrer del Pilar, 10

Les targetes i la banca per Internet ens faciliten l’operativitat diària, però
també tenen un risc, s’ha de conéixer per a protegir-nos i fer un ús

conscient i responsable dels mitjans de pagament.

OMIC Vinaròs

Ciclo talleres Vinaroz_FRAUDE_Maquetación 1  09/09/2016  11:56  Página 1
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  w.w.w.jjcinema.es

''CAFÉ SOCIETY''''CAFÉ SOCIETY''  

DIVENDRES:   Día:16

DISSABTE:   Día:17

DIUMENGE:      Día:18

DILLUNS:       Día:19

DIMARTS:          Día:20
 

 

19:45:h 

21:15:h  

21:00:h 

21:30:h  

22:00:h

  

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

 Classificació: + de 7 anys 

                            PREU:5€PREU:5€

 
  w.w.w.jjcinema.es

''HEIDI''''HEIDI''  

 

 

  

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

5€5€

DIVENDRES: Día:16      17:45:h

DISSABTE:     Día:17      17:30:h 

DIUMENGE:   Día:18      17:30:h

DILLUNS:     Día:19      17:30:h    

Parlada en valencià

 
  w.w.w.jjcinema.es

''NUNCA APAGUES LA LUZ''''NUNCA APAGUES LA LUZ''  

 

 

  

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

 Classificació: + de 16 anys 

5€5€

DIVENDRES:  Día:16             21:30:h

DISSABTE:     Día:17     19:30:h – 23:00:h 

DIUMENGE:   Día:18     19:30:h – 22:45:h

DILLUNS:    Día:19             19:30:h

DIMARTS: Día:20     18:00:h – 20:00:h    

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

Ca
rt

el
er

a
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Trobada d’urbansketching
Dissabte 17 hi haurà una trobada d'urbansketching 

per dibuixar el passeig marítim de Vinaròs. 
Porteu quadern i material de dibuix i uniu-vos a 

nosaltres. 
Quedem a les 18h entre l'Antiga Escola Sant 

Sebastià i el cafe Bulevar o Mozart.
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ESTÀS BUSCANT 

treball?
1.  TALLER EINES GOOGLE PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ 

del 19 al 21 de setembre
PROGRAMA
• La importància de tindre un mail professional en la recerca d’ocupació 
• La unificació de comptes de correu
• Emmagatzemament en el núvol Google Drive
• Calendari en el núvol

2.  TALLER CÓM POTENCIAR LA RECERCA D’OCUPACIÓ 
MITJANÇANT LINKEDIN. 22 i 23 de setembre

PROGRAMA
• Què és Linkedin i la seua utilitat. 
• Tipus de perfils. Cóm crear el teu perfil
• Cóm treballar els meus contactes per a la recerca d’ocupació
• Cóm configurar grups per a obtindre ofertes de treball 
• Estratègies per a atreure a les empreses que busquen personal

3.  TALLER CERTIFICAT DIGITAL PER A LA RECERCA ACTIVA 
D’OCUPACIÓ. Del 26 al 28 de setembre

PROGRAMA
• Obtindre, descarregar, instal·lar i desinstal·lar el certificat digital. 
• Tràmits i serveis en la Seguretat Social, el SERVEF i el SEPE
• Altres tràmits mitjançant el certificat digital

4.  TALLER CLAUS PER A SUPERAR UN PROCÉS DE SELECCIÓ: 
ATENCIÓ AL CLIENT I COMERCIALS. 17 i 18 d’octubre

PROGRAMA
• Principals fonts de reclutament empresarial
• Com fer aplegar la teua candidatura a l’empresa
• Test psicotècnics
• Entrevista per competències: motivació i confiança, imatge, protocol i habilitats de 

comunicació
• Entrevista telefònica
• Dinàmiques de grup
• Posada en pràctica: entrevista

5.  CURS DESENVOLUPAMENT PERSONAL PER A L’OCUPACIÓ 
I L’EMPRENEDORIA. Del 19 al 28 d’octubre

PROGRAMA
• Autoconeixement i desenvolupament personal
• Comunicació personal
• Auto lideratge i habilitats en les relacions humanes
• Gestió i resolució positiva de conflictes
• Autoconfiança, empoderament personal i motivació
• Mestria emocional 

REQUISITS: per als tallers 1,2 i 3 es requerix coneixement mitjà d’informàtica
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre del Coneixement VINALAB. C. Galícia, 12
HORARI: de 9.30 a 13.30 h

INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament de Vinaròs
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta.
Tel. 964 407 700

  ·
  9

64
 4

01
 9

12

INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d'Informació i

Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2

SEU ELECTRÒNICA 
https://vinaros.sedelectronica.es/

• 

CONCEJALIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT INFORMA:

La Fundación Isonomia, continuando con su actividad en pro de la  igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, ha organizado una nueva edición del curso 
"Informática básica para mujeres", dirigido  a las mujeres de los municipios 
de la Red Isonomia, con conocimientos informáticos limitados o que necesiten 
actualizar conceptos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para conocer nuevos espacios de información y participación.

Los objetivos del  mismo son: familiarizar a las mujeres en el uso de algunas 
herramientas  TIC, y facilitar un espacio formativo y de ocio donde las 
alumnas  puedan descubrir las nuevas posibilidades comunicativas y de acceso 
a la información existentes en la red.

El curso, de 40 horas de duración, se impartirá  por línea a través de un aula 
virtual diseñada para tal fin -se intercalará alguna clase presencial-. Adjunto 
remito folleto informativo en el que indica el programa, la  temporalización, así 
como el enlace para el formulario de inscripción, también disponible en: http://
isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres-3/

Si soís mujeres o conocéis mujeres con este perfil os rogamos les trasladéis 
la información para que puedan matricularse, antes del 21 de septiembre de 
2016, pues las plazas disponibles son limitadas (30).

Área de Formación y Empleo ·
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Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

HORARIS DE L’ERMITA
S'informa que aquest dilluns 12 de setembre s'han aprovat els plecs de 
condicions per al nou contracte de licitació per a la gestió del bar de 
l'Ermita . Aquests seran publicats al BOP el proper dijous 14 de setembre 
i a partir d'aquesta data tots els interessats tindran 15 dies hàbils per 
presentar les seves ofertes dins d'aquest procediment negociat. 
A més s'han acordat els següents horaris d'obertura del recinte de l'ermita 
:  
-La Plaça de l'ermita estarà oberta de dilluns a divendres de 8:00 a 17:30 
hores i els caps de setmana de 9:00 a 19:30 hores.  

- L'església del ermitori estarà oberta de dilluns a diumenge de 9:00 a 
13:00 hores.

2801428014
y estarás colaborando con la investigación en 
inmunodeficiencias primarias en Vall d’Hebron

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

Didac tiene 4 años y una enfermedad

Gracias a la generosidad de personas como tú, la 
investigación ha conseguido acercarse a la cura de 
esta enfermedad.

¡Ayudar a más niños como Didac es muy sencillo!

rara que afecta a su sistema inmunológico

www.yoinvestigo.org

envía un SMS con la
palabra DIDAC al
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

/ccportalmediterraneo @portalmedite

/ccportalmediterraneo @portalmedite

ESQUELES PUBLICITAT

www.canal56.com
Sábado 24 de Septiembre. 
Más info en el CMC "el Casino"



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’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

17 setembre ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

18 setembre SANZ c. Pont, 83

19 setembre VALLS zona turística nord, 11

20 setembre MATEU c. Sant Francesc, 103

21 setembre TORREGROSA av. Llibertat, 9

22 setembre PITARCH c. del Pilar, 120

23 setembre MARTÍNEZ av. País Valencià, 15



FONS PERFILATS
ELS FONS AMB CAPACITAT D’ADAPTACIÓ

Gescooperatiu Gestió
Conservador, FI

Gescooperatiu Gestió
Moderat, FI

Gescooperatiu Gestió
Decidit, FI

Gescooperatiu Gestió
Agresiu, FI

Perquè no hi ha dues inversions iguals i perquè sabem que davant la complexitat actual 
dels mercats, el que necessita és una gestió activa dels seus estalvis que busqui de forma 
diversificada les millors oportunitats; hem creat la gamma de fons Gescooperatiu Gestió, 

adaptat al perfil de cada client.

INFORMAT A:


