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Cinc actrius locals amenitzaran l’esdeveniment i una veu en off presentarà cada reina

Toni Guillot, Jordi Febrer i Marc Albella van presentar les novetats de la gala a la biblioteca pública
Redacció

La presentació de la gala de reines del Carnaval
2017, prevista pel 18 de febrer en l'antic camp
de futbol del Cervol canviarà totalment de
format. La presentació de cada reina i cada
comparsa anirà a càrrec de la veu en off
d'Alfredo Barberá, però per primera vegada
seran cinc dones les que amenitzaran i faran
de fil conductor durant tota la gala. Es tracta
de cinc actrius locals –Ángela Albiol, Desirée
Jiménez, Anna Oliver, Cecilia Pastor i Carmen
Roselló- que formen part del grup Póker,
integrants a més de l'Aula de Teatre de Vinaròs.
Aquestes actrius faran durant la gala el paper
d'una “troupe” de cinc actrius còmiques de
Bollywood que es dediquen a realitzar gires
pel món i que vindran a rodar una pel·lícula,
ambientada en la celebració d'una boda, en
l'escenari de la gala de reines.
El guió artístic i actoral d'aquesta presentació
anirà a càrrec de Toni Guillot, de l’empresa Puro
Teatro, que va suggerir al públic que assistirà
que “cal deixar-se portar per la màgia d'aquest
format nou”.
L'escenari també presenta novetats, sent
dissenyat per l'artista faller de València Ricardo
Alcaide, segons va destacar el president de
la COC, Jordi Febrer. Novetat també serà el
canvi d'emplaçament de l'escenari en els
terrenys, aquest any mirant cap al riu Cervol.
A més s'instal·laran 1.500 seients en graderies
distribuïdes en altura per tot el recinte. El preu
de l'entrada també varia aquest any. El cost
pels comparsers dempeus és de 2€ i asseguts
6€ i els no comparsers dempeus pagaran 5€ i
8€ asseguts.
Restriccions a l'alcohol
D'altra banda, el regidor de Festes, Marc
Albella, va indicar que ja s'ha informat en una
assemblea amb les comparses que en aquesta
gala de reines no es podrà entrar alcohol de
l'exterior. “No és que no es pugui prendre una
copa dins, es podrà fer perquè hi haurà barres
habilitades en el recinte, però la gent no podrà
entrar alcohol procedent de l'exterior. Amb
la llei d'espectacles a la mà, és impossible
legalment”, va indicar Albella, que va considerar
que “cal gaudir del carnestoltes com sempre,
però amb un punt de responsabilitat. És una
mesura que es fa pel ben del carnestoltes i dels
assistents a la gala”.

L'espectacular escenari de 'Bollywood' ha estat dissenyat per un artista faller
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El Carnaval tendrá una semana cultural
El Carnaval de Vinaròs 2017, la 35
edición de la fiesta, y que tendrá
a Bollywood como temática
principal, viene cargado de
novedades. Una de ellas es la
nueva semana cultural previa,
en la que se podrán encontrar
dos exposiciones. Por ello, se
puede decir que el carnaval se
iniciará este año una semana
antes, es decir, el sábado 11 de
febrero. Precisamente este día
tendrá lugar la llegada de Su
Majestad Carnestoltes con Xarxa
Teatre y la imposición de las
bandas a las reinas. Esta primera
semana cultural previa al inicio
de la fiesta en sí (que es el día 17)
servirá para que vinarocenses y
visitantes puedan disfrutar de
estas dos extensas muestras con
toda la historia de los 35 años del
Carnaval de Vinaròs. Una de ellas
estará ubicada en el auditorio
municipal, y otra en el mercado.
Se podrán ver los trajes antiguos y
material de diferentes comparsas,
también de las que ya no existen o
proyecciones de los desfiles de los
años 80 y 90, estandartes, entre
otro tipo de material relacionado
con estas más de tres décadas de
la fiesta del disfraz en la capital del
Baix Maestrat. Las exposiciones
estarán abiertas al público hasta
el 27 de febrero.
El presidente de la Comisión
Organizadora del Carnaval (COC),
Jordi Febrer, también hizo un
llamamiento a los comercios a
que decoren los aparadores de sus
establecimientos con motivos de
carnaval y a disfrazarse el viernes
de carnaval y que los vecinos
hagan lo mismo con sus balcones
y calles para que la gente pueda
vivir más intensamente la fiesta.
“Somos conscientes que los
cambios cuestan, pero hemos
considerado oportuno que el la
llegada del Carnestoltes sea este
año una semana antes del inicio
de la fiesta en sí, porque el día
17 hay muchos actos también a
los que dar relevancia”, explicó
Febrer.
Destacar que la gala de reinas
se celebrará por último año en
el antiguo campo de fútbol del
Cervol. Será la última vez que
se haga en este recinto ya que a
mediados de año está previsto
el inicio de las obras del colegio
Jaume I en estos terrenos.
En cuanto al acto de la gala de
reinas, Febrer señaló que se
dispondrán gradas en altura con
capacidad para 1.500 personas
para mayor comodidad de
los asistentes y en mejores
condiciones de visión que el
pasado año.
3

21 gener de 2017

ACTUALITAT

L’Ajuntament amplia l’oferta d’activitats
per a gent gran amb la iniciativa “Club de la Vida”
Els interessats que tinguen més de 55 anys ja poden sol·licitar el seu carnet gratuït
al Centre Social de la Tercera Edat
Redacció

Amb l'objectiu d'ampliar l'oferta d'activitats
enfocades cap a les persones majors de 55 anys a
la localitat, l’Ajuntament de Vinaròs ha presentat
en un dels salons del Centre Social de la Tercera
Edat la iniciativa "Club de la Vida".
La regidora de Política Social, Igualtat i
Discapacitat, Mamen Ruiz, ha explicat que "serà
un programa obert en el qual es duran a terme
un seguit de tallers, xerrades, sortides i activitats
dissenyades especialment per a esta franja
d'edat".
Les regidories d'Educació i de Cultura també estan
directament implicades en el projecte, tal com ha
comentat el regidor Marc Albella, qui ha destacat
el caràcter interdepartamental del mateix i el seu
desig de que este club es consolide amb el temps.
El vicerector de la Universitat de València, Ramón
López, també ha estat a l'acte de presentació,
on ha mostrat el suport de la institució que
representa a la iniciativa. "I és que un dels pilars
del conveni de col·laboració signat recentment
amb Vinaròs és, precisament, fomentar les
activitats formatives per a majors", ha expressat.

Finalment Rafa Gallent, responsable de
màrqueting de Món d'Animació, l'empresa que
gestionarà el projecte, ha indicat que ja s'està
repartint als interessats un carnet gratuït per
poder tenir accés a les diferents activitats que
s'aniran duent a terme setmanalment.
Entre estes, ha destacat, hi haurà un taller
cognitiu els dilluns i divendres, jocs de taula,
classes de gimnàstica en diversos torns i diverses
sortides per la ciutat i altres poblacions que
seran anunciades a través de les xarxes socials i
mitjançant cartells al Centre Social de la Tercera
Edat.
De gener a desembre del 2017, el Club de la Vida
ha apostat per elaborar programes d’activitats
per a l’oci amb criteri educatiu i pedagògic que
enriquisquen i diversifiquen les opcions que
estan a l’abast de la gent gran. Inicialment hi ha
pensades un total de 78 sessions, 10 sortides
a peu i 6 en autobús, però l’organització està
oberta a qualsevol suggeriment i proposta dels
interessats. Per això, també es crearan espais i
dinàmiques per a que tinguen esta oportunitat i

es complete una programació adequada als seus
interessos i necessitats.
Les finalitats de la programació son diversificar
l’oferta d’activitats adreçades a persones de més
de 55 anys, implicar els membres del club en
l’organització i difusió de les activitats, fomentar
tallers i activitats puntuals per estimular la
participació, promoure intercanvis i col·laboració
entre diferents entitats del municipi, mantindré
l’autonomia funcional i donar resposta a les
demandes de la gent gran.
El Club de la Vida també oferirà interessants
activitats complementàries, com les activitats
intergeneracionals, concurs de balls, taller de
teatre i expressió corporal, recorreguts pel terme
municipal o tallers d’informàtica al Vinalab.

Alfons Montserrat, nuevo presidente de la Taula del Sénia
El presidente saliente, Rhamsés Ripollés, destaca que se
ha recuperado la línea de colaboración con la Generalitat
Valenciana
Redacció

La Mancomunitat de la Taula del
Sénia ya tiene a Alfons Montserrat,
alcalde de Alcanar, como nuevo
presidente. La decisión fue ratificada
la noche del jueves en una asamblea
de esta entidad interprovincial
celebrada en las caballerizas de la
ermita de la Misericordia de Vinaròs.
Montserrat, que sustituye en el
cargo al alcalde de Morella, Rhamsés
Ripollés, se mostró “ilusionado” por
esta nueva etapa señaló que la
línea de trabajo “será totalmente
continuista con lo que se ha venido
haciendo, porque hasta ahora se
ha trabajado muy bien”. Para el
nuevo presidente “la Mancomunitat
es muy necesaria como espacio
de encuentro de territorios de
diferentes provincias pero con
intereses y problemáticas comunes.
No hay que olvidar que estamos
lejos de las grandes ciudades, que es
donde se toman las decisiones, y por
eso es bueno que nos reunamos y
debatamos las cosas que se pueden
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mejorar en nuestras comarcas”.
En cuanto a los proyectos, señaló
que va a continuar trabajando
para seguir poniendo en valor
el patrimonio, recordando el
“trabajo ejemplar” que se ha
hecho en este sentido en los
olivos
milenarios.
También
recordó las actuaciones llevadas a
cabo en materia mediambiental o
de industrialización.
Por su parte, el presidente saliente
Rhamsés Ripollés, destacó que
“durante este periodo en que
he sido presidente he podido
apreciar la fortaleza que tiene la
Mancomunitat y quiero subrayar
el haber recuperado una línea
de colaboración estrecha con la
Generalitat Valenciana, ya que
comenzamos con un taller de
empleo y hemos acabado el 2016
con otro de nuevo, y esto hacía
muchos años que no pasaba”.
También destacó la firma del
convenio en materia turística

entre la Generalitat Valenciana y la
catalana “que estoy convencido que
será todo un ejemplo también en
otras áreas”.
En resumen, también señaló que el
año ha sido “difícil” al haber estado
el gobierno de España mucho
tiempo en funciones “lo cual nos ha
dificultado tener una relación más

estrecha e iniciar algunos proyectos
tan interesantes en su momento
como el de desarrollo rural”.
Por último, deseó suerte al nuevo
presidente y apeló a seguir
trabajando “con esta unión para
hacernos sentir y hacer el territorio
más fuerte”.
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El PP asegura que el equipo de gobierno ya tiene decidido construir
la piscina en la avenida Leopoldo Querol
Juan acusa al tripartito de querer encubrir en la participación ciudadana una
decisión que “ya está tomada, como demuestran sus gestiones”
Redacció

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
aseguró que el equipo de gobierno “ya tiene
decidida la ubicación” de la piscina municipal en los
terrenos de la avenida Leopoldo Querol, y calificó de
“pantomima” que el tripartito hubiera aprobado en
pleno la necesidad de crear una mesa redonda con
partidos, clubes y entidades y la convocatoria de un
sondeo entre la ciudadanía en caso de no lograrse
una postura lo más unitaria posible.
Juan señaló que los trámites y gestiones que ha
realizado el equipo de gobierno “así lo demuestra”,
explicando que su primer paso “fue la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana, reduciendo

la parcela asistencial sanitaria para el segundo
centro de salud y ampliando una parcela deportiva
para ubicarla en este entorno”. Otro de los trámites
que señaló Juan para demostrar que ya está
tomada esta decisión es que el equipo de gobierno
“ya dispone de un proyecto básico de la piscina
que costó más de 50.000 euros y que la ubica en
estos terrenos de la avenida Leopoldo Querol”. Un
proyecto que aseguró que contempla unos costos
de construcción de 2,9 millones en una primera fase
y 1 millón más en una segunda fase. También existe,
según el portavoz popular, un estudio de viabilidad
solicitado el pasado mes de junio que tuvo un coste

aproximado de 12.000 euros que también sitúa la
infraestructura en este emplazamiento.
“Los trámites y sus gestiones demuestran que la
decisión ya está tomada. Este equipo de gobierno
ha institucionalizado la mentira. Lo hizo cuando se
pusieron más sueldos, cuando no ha presentado
aún la auditoría, cuando instauró más zona azul,
cuando subió el IBI, cuando no ha presentado
ningún plan de emergencia social, y ahora lo ha
hecho con la piscina”, señaló.

El PP acusa al equipo de gobierno de no haber “dado la cara”
tras perder el Electrosplash
Carla Miralles pide al tripartito “que se reúna con los sectores afectados”
Redacció

El PP de Vinaròs ha acusado al equipo de gobierno
de “haber dejado perder” el festival Electrosplash
tras haberse celebrado tres ediciones en la capital
del Baix Maestrat. La edila popular Carla Miralles
ha señalado que esta pérdida “es una muestra de
que el tripartito no apostaba por él” y consideró
que ahora “hay sectores económicos afectados,
como el de la hostelería y la restauración, los
locales de ocio, los taxistas, hoteles e inmobiliarias
o proveedores locales y comarcales, con los que el
equipo de gobierno debería reunirse y escucharles
y darles explicaciones”.
Miralles recordó el trabajo realizado por el anterior

equipo de gobierno para poder conseguir “situar a
Vinaròs en el mapa de los festivales con un evento
de formato compatible y con repercusión turística
a nivel nacional e internacional”. Para la concejala
popular, que acusó al equipo de gobierno de
“postureo” al haber alabado en la anterior edición
los beneficios que el evento aportaba, “los
socialistas han demostrado que a pesar de llevarlo
en su programa electoral tampoco apostaban por
este festival y era todo apariencia”.
Miralles lamentó también que el gobierno local
no hubiera dado explicaciones al respecto a los
diferentes partidos de la oposición a pesar de

que habían preguntado “reiteradamente” por la
continuidad del festival o que no hubiera salido
públicamente a explicarlo y que hayan tenido que
enterarse por los medios de comunicación. “Han
ocultado la información hasta el final, perdiendo
un festival sin dar la cara”, concluyó.

Des que fos presentat el projecte de la nova targeta
agrícola intercomarcal, en l'últim trimestre del 2016, ja
s'han sol·licitat un total de 152 targetes i 100 d'elles ja han
estat lliurades, segons dades facilitades des de la Regidoria
d'Agricultura i Medi Ambient de Vinaròs.
5
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Compromís reclama que es contesten les desenes de preguntes
sobre el projecte Castor abans de recaptar més als abonats
La coalició reclamarà la conversió de les preguntes en resposta oral per forçar les respostes del Govern a les
preguntes sobre el projecte
Redacció

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha
denunciat les intencions del Govern d'aplicar
als abonats al gas en les seves factures de 2017
el pagament de 96.383.024 euros per sufragar
la indemnització i manteniment del fracassat
projecte Castor a l'empresa promotora (Escal
UGS), del grup ACS, que ha percebut ja més de
1.760 milions d'euros de fons públics "tot i el nyap
perpetrat".
Per Navarrete "alguna cosa fa olor de podrit
amb tanta pressa a pagar-los i tant silenci, quan
les 50 preguntes que vam formalitzar des de
Compromís el mes de setembre encara no han
estat ni contestades". La Mesa del Senat va
decidir suspendre l'enviament de les mateixes
al Govern fins al 10 de novembre "i encara no
sabem res del que vam reclamar, la legalitat de les
actuacions i els informes previs i auditories abans
d'autoritzar el pagament de les indemnitzacions
i ja han aprovat una Ordre del Ministeri d'Energia

-publicada al BOE a finals de l'any passatestablint els peatges i cànons del sistema gasista
per enguany, que puja exactament a 80.664.725
euros més els 15.781.229 euros que rebrà Enagás
Transport pels costos provisionals d'hibernació i
manteniment. No ens sembla seriós", ha indicat.
Per al senador castellonenc "es denota l'interès
del PP per pagar Florentino tots els diners en
un temps rècord, tot i que hem reclamat el
pagament de l'IBI de la planta d'operacions que
es deu des de fa dos anys al municipi de Vinaròs,
aclarir la titularitat de la mateixa a efectes
tributaris; saber el cost exacte i deute que queda
per pagar d'aquest fiasco; quins drets retributius
estan sent o han estat abonats pel Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme en virtut de reals
decrets o qualsevol altra norma que supose
afeccions a la Hisenda Pública; aclarir els enormes
i desproporcionats sobrecostos de la construcció
i posada en marxa del projecte; les previsions de

desmantellament d'aquest risc potencial per a
l'economia i els municipis davant de les costes
i segueixen tampoc sense posar negre sobre
blanc en els pagaments a les empreses Escal UGS
i ACS per assignacions realitzades mitjançant
mecanismes no concurrencials de determinades
partides d'inversió" com denunciava la Comissió
Nacional de l'Energia.
Si persisteix el silenci en aquesta matèria
la coalició va a sol·licitar la conversió de la
cinquantena llarga de preguntes escrites en
orals, perquè siguen contestades en la propera
comissió d'Economia, Indústria i Competitivitat
o d'Energia. Per Navarrete "el PP de Castelló molt
criticar la nefasta gestió del Govern socialista en
la matèria però no ens consten actuacions seues
per aclarir el que va succeir, encara que són molt
diligents amb la caixa de tots a l'hora de pagarli a aquests senyors, uns autèntics xapusses", ha
conclòs.

Es presenta a Vinaròs el nou Club de Triatló Davima
L’entitat compta ja amb uns 40 socis col·laboradors i corredors, entre ells esportistes
de renom com Víctor Forner i David Guimerà
Redacció

Vinaròs compta amb un nou club esportiu que
acaba de ser presentat este dimecres al Saló d'Actes
de la Biblioteca Municipal. Es tracta del Club de
Triatló Davima, conformat per un total de 40 socis
col·laboradors i corredors.
Ricardo Flores, representant de l'entitat, ha explicat
que el nom es deu a l'empresa local patrocinadora,
Davima, a la qual ha agraït la seva implicació en
este projecte per al qual es compta també amb el
suport de tres sponsors.
"Encara que el club es centrarà en el triatló i el
duatló, no volem estancar-nos només en això, pel
que també tindrem una secció de running i un altra

de muntanya", ha avançat Flores.
La regidora d'Esports, Begoña López, ha estat
també present en aquest acte, on ha explicat que
des de la regidoria i el Consell Municipal d'Esports
es buscarà la forma de col·laborar i potenciar les
activitats que impulse este club a la localitat.
Els interessats a formar part d’esta iniciativa ja
poden dirigir-se al Patronat d'Esports o contactar
amb els socis, que es trobaran a les pistes
d'atletisme els dilluns i dimarts. Properament serà
presentada també la pàgina web del club, que
compta ja amb esportistes destacats com Víctor
Forner i David Guimerà.

Una plataforma vecinal denuncia el expolio de olivos monumentales en el Sénia
E. Fonollosa

La plataforma vecinal Salvem el Montsià ha
denunciado lo que considera un “un expolio
continuo” de olivos monumentales del territorio
de las Tierras del Sénia, que comprende las
comarcas del norte de Castellón y sur de
Tarragona.
Salvem el Montsià reclama la protección para
todos los olivos de 300 años o más de edad y la
declaración de los olivos del Montsià y el Maestrat
como Patrimonio Natural de la Humanidad, para
lograr una protección efectiva de este legado
natural.
La Mancomunidad de la Taula del Sénia dispone
de un inventario de unos 4.800 olivos milenarios
6

de más de 3,50 m de perímetro de tronco a
1,30 del suelo, repartidos por un buen número
de municipios del sur de Cataluña y norte de la
Comunidad Valenciana.
Unos veinte integrantes de dicha plataforma se
trasladaron días atrás a una finca en la partida de
Valldepins de la población catalana de Ulldecona
para alertar del inmediato traslado de más de
medio centenar de olivos de gran tamaño y,
algunos de ellos, cientos de años de vida, según
informaba el rotativo Diari de Tarragona. Esos
olivos han sido podados y preparados para
ser arrancados y transportados en tráileres a
su destino, en la mayoría de casos para usos

ornamentales, como denunció la plataforma.
Los activistas observaron el estado de la finca,
junto a la carretera entre Ulldecona y Alcanar, y
después de extender una pancarta reivindicativa
repartieron pan con aceite para simbolizar el
valor patrimonial del paisaje de olivos del Sénia.
En la Comunidad Valenciana existe una legislación
de protección de esta tipología de árboles mucho
más estricta que en Cataluña, como destacaba
la plataforma- «Por ejemplo, los olivos mayores
de 300 años está prohibido arrancarlas» decía a
dicho diario Manuel Mas, portavoz de Ecologistas
del Sénia, lamentando que en Cataluña no exista
una normativa que impida estos traslados.
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L’Associació de Comerciants entrega
els premis del sorteig de Nadal
L’Associació de Comerciants de Vinaròs ha donat esta
setmana els premis del sorteig dels guanyadors de
la campanya comercial de Nadal. Els premis eren un
creuer per la Mediterrània, tres caps de setmana a
Port Aventura i 10 premis de 100 euros cadascun.

Foment no aclareix a Compromís el futur de l'autopista AP-7
"El Ministeri de Foment segueix sense aclarir què
pensa fer en poc més d'un any amb l'autopista
de peatge AP-7, una de les més rendibles
d'Espanya i que té una intensitat mitjana diària
que supera els 20.000 vehicles", ha denunciat el
senador territorial de Comrpomís, Carles Mulet.
El vial ha estat explotat des de la dècada dels 70,
quan van entrar en servei i és en 2019 quan acaba
la concessió a l’empresa Abertis (França-Alacant).
El senador reclamava saber si aquest final de la
concessió suposaria també el final del cobrament

de peatges o per contra aquests seguirien, tot i
que els diners se'ls quedarà el Govern per pal·liar
el dèficit de les autopistes radials de Madrid.
"La resposta no pot ser més insultant, al
assenyalar-nos el que tothom sap: el contracte
de concessió de l'autopista AP-7, TarragonaValència-Alacant, finalitza l'any 2019. Això vol
dir que la relació contractual amb la societat que
actualment explota la concessió haurà finalitzat,
revertint l'autopista a l'Administració General
de l'Estat, però sense aclarir per res els nostres

temors, que són que se'ls acudisca mantindre
regulat l'ús del vial mitjançant peatge i no
s'obriga al públic com a ferramenta i vial de
gran capacitat que articula el territori i soluciona
greus problemes d'accessibilitat, accidentalitat
i mobilitat per tota l'autonomia. Quelcom que
ja ens mereixem després de 40 anys pagant
peatges", ha afegit. "Tot i això la resposta, sobre
el futur de l'AP-7 és tan imprecisa, que evidencia
que alguna cosa amaguen sobre aquest negoci",
conclou.

L'oficina del DNI, sense data
d'obertura
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha qualificat de “molt
preocupant” que no hi hagi cap data prevista perquè
obri l'oficina de renovació del DNI. El dimarts 17 va ser
l'últim dia que l'oficina es va obrir al públic, però no
s'ha comunicat cap altra data per continuar amb el
servei. “Considerem que aquesta oficina es va obrir de
forma electoralista i poc pràctica, però ho hem intentat
tot per mantenir aquest servei, que cal recordar que
depèn del Ministeri de l'Interior i l'ajuntament, malgrat
facilitar el local, no té cap responsabilitat. Manifestem
la nostra indignació per un servei que no funciona tal
com deuria i que no està ben dotat de personal ni de
mitjans materials. L'elaboració del DNI és un dret i una
obligació i espero que hi hagi el suport unànime de
tots els grups polítics de Vinaròs per reivindicar-lo”, va
assenyalar el primer regidor.
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CISTELLA DE NADAL DELWENDE
la cistella de la ONGD
Toni Guillot va ser el guanyador de
any més,la solidaritat
DELWENDE "Al servei de la vida". Un
notar. Moltes gràcies
fer
va
es
n
amb els que més ho necessite
a tots els que ho vau fer possible !!

El proper dissabte dia 28 de gener, festa de Sant Tomàs d'Aquino, celebrarem
l'acte commemoratiu del 50é Aniversari de la publicació en el BOE del Decret
de creació de l'IES Leopoldo Querol que tindrà lloc a l'Auditori Municipal de
Vinaròs a les 12 h.
Esteu tots convidats. Us esperem!

ASSOCIACIÓ CULTURAL
“AMICS DE VINARÒS”
St.Ramón,13
Apartat de Correus 262
12500 VINARÒS-Castelló
e-mail: amicsdevinaros@hotmail.com

ASSEMBLEA GENERAL
CONVOCATÒRIA
LLOC: SALÓ D’ACTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIA :11 de febrer de 2017.
HORA. 18’30 hores en primera convocatòria, i 19.00 en segona.

ORDE DEL DIA
1.

PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ DE LA MATEIXA

2.

LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA
ANTERIOR (15.12.16)

3.

INFORME ECONÒMIC:
Estat de situació. Pressupostos anuals d'ingressos i gastos
Pressupost i previsions per al curs 2017

4.

INFORME DEL PRESIDENT
Memòria anual d'activitats
Realitzacions i Projectes

5.

PROPOSTA DE REVISIÓ DE LA QUOTA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ

6.

TORN OBERT DE PARAULA

LA SECRETÀRIA
Vinaròs 14 de GENER del 2017.
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Sant Antoni a l’ermita

Els vinarossencs van pujar dimarts a
l'ermita dels patrons per celebrar Sant
Antoni, en uns actes organitzats per
Caixa Vinaròs amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Una ermita que
aquesta setmana ha pres un especial
protagonisme, ja que el divendres
també ava acollir l'arribada de milers de
vinarossencs per celebrar la festa del seu
patró, Sant Sebastià.
Després de la pujada, ja a l'ermita, la
celebració de Sant Antoni es va iniciar
a dos quarts de deu del matí amb el
repartiment de l'esmorzar als socis de
Caixa Vinaròs que havien adquirit el
tiquet.
La missa en honor de Sant Antoni es
va celebrar a les onze i en finalitzar
es va iniciar la processó i la posterior
benedicció d'animals i el repartiment
de coquetes. Després va tindre lloc la
plantació de carrasques, i va actuar
una rondalla i es va procedir a repartir
“cremaet” als assistents.

10
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Concurs de redacció
de Sant Antoni
Dilluns a la tarda, es van lliurar els
premis del concurs de redacció
que cada any realitza la Fundació
Caixa Vinaròs en col·laboració
amb l'Ajuntament de la localitat. El
concurs el va guanyar Carla Puig
Igual, de l’ institut José Vilaplana;
el segon premi va ser per José
Monfort Batiste, de l’institut
Leopoldo Querol i el tercer premi va
ser per Teresa Lorente Santapau, de
l’IES José Vilaplana.

Foguera i actuació de Les Camaraes

Dilluns a la tarde va
actuar el grup folklòric
Les Camaraes, i es
va calar foc a la gran
foguera a la plaça
Corts Valencianes. La
jornada va culminar
amb el repartiment de
“coquetes i mistela” a
tots els veïns que van
acudir.

12
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La Fundació Caixa Vinaròs inaugura la exposició dedicada al barri de Sant Pere

Dissabte passat a la tarda es va inaugurar a la
Fundació Caixa Vinaròs la exposició “Recordant
Fora Forat”, dedicada a recordar com era el
barri de Sant Pere, “la furinyà”, després que en
jornades anteriors s'inaugurés una mostra de
Pilar Crespo i oferís una conferència l'atleta
paralímpic David Casinos.
La mostra ha estat posible gràcies a l’aportació
de 25 persones i families que han col·laborat.
El president de la Fundació Caixa Vinaròs,
Manuel Molinos, va agrair les fotografíes
cedides i fer un repàs per la historia del barri i la
seua importancia.
Un carrer de mariners amb les portes sempre
obertes i les claus al pany, on el temporal
va deixar moltes històries i anècdotes per
explicar. La vida diària, la seua gent i els seus
personatges, els seus indrets, molts són els
records que remourà la mostra de fotografíes
d’este barri vinarossenc. Una exposició visitable
fins al pròxim 30 de març.

E.Fonollosa

Ball de dimonis inicia els actes de Sant Antoni

Emili Fonollosa
L'associació cultural Ball de Dimonis de
Vinaròs, amb la col·laboració de la Colla de
Dolçaina i Tabal, va iniciar el passat dissabte a
la nit els actes centrals de Sant Antoni.
“Ball de Dimonis” a la plaça Parroquial, amb
el ball de forques, va començar una cercavila
que va acabar amb l'encesa de la foguera en
el descampat de Fora Forat, on seguint el
costum es van repartir coqueta i mistela.
13
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Mercedes Lucena

El pasado día 23 de diciembre, tal como les
informamos, se celebró en nuestra ciudad de
Vinaròs la “FIESTA DEL DÍA DE LA BANDERITA”,
por medio de tres mesas petitorias, las cuales
se instalaron en la Plaza Parroquial, C/. Socorro
y Plaza de San Agustín.
Cruz Roja Asamblea Local de Vinaròs, agradece
de veras la colaboración, entre otras de:
Ajuntament de Vinaròs, Asociación de moteros
de Vinaròs , “Coral García Julbe”, “Mar de flautes
essemble”, La Muxaranga, Societat Musical

14

“La Alianza”, corporación municipal, reinas y
damas de las fiestas de San Juan y San Pedro, la
EPA, Policía Local , Guardia Civil, la “Asociación
de amas de casa”, “Asociación por mas vida” y
las personas de manera individual que también
nos apoyaron en este día.
Tal como les informamos, pasamos a relatar la
recaudación obtenida, la cual fue de 1.168,97 €,
y que irá destinada a los niños/as en situación
de vulnerabilidad de nuestra ciudad.
A TODOS, muchas gracias.

NOVEDAD
CULTURA

La

X.Flores

volum 4

Restauració

La Restauració

volum

4

Vinaròs 1909-1918

Regnat D’alfonso XIII

del llibre d’història de Vinaròs

Regnat
d’Alfonso XIII
Vinaròs 1909-1918

Ramon Puig Puigcerver

4

antinea

“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs
1909-1918” de Ramón Puig

de venta a
‘Els Diaris’

DAUFÍ PREDELL, Sebastià
DE ARCE PUIG, Afred
DE BEJAR NOVELLA, Pablo
DE LA CALLE, Adelardo
DECAP SANZ, Francesc
DELMÀS BALDRICH, Rosa
DELMÀS BOVER, Agustí
DELMÀS CASTELLET, Daniel
DELMÀS DEMETZ, Teresa
DELMÀS MIRALLES, Daniel
DELMÀS SANZ, J. Daniel
DIAGO PIÑON, Miquel
DIAGO SERRA, Elisa
DOMÈNECH APARICI, Teresa
DOMÈNECH ARNAU, Ginés
DOMÈNECH FORNER, Baptista
DOMÈNECH JULBE, Agustina
DOMINGO SANJUAN, Marcel·li
ENRIQUEZ GALLINAT, Teresa
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FERNÁNDEZ TORMO, Àngel
FERRÀS CATALÀ, Elies
FERRER CABALLER, Joan
FERRER CABALLER, Lleó
FERRER CATALÀ, Josep
FERRER FLOS, Felip
FERRER FLOS, Francesca
FERRER GARCÈS, Vicent
FERRER GUARCH, Filomena
FERRER GUARCH, Joan
FERRER LLANES, Vicent
FERRER NAVARRO, Manuel
FERRER NAVARRO, Vicent
FERRER PIÑANA, Dolors
FERRERES SELMA, Lurdes
FERRÚS ARNABAT, Miquel
FIBLA PELLICER, Manuel
FIBLA RAMBLA, Vicent
FIGUEREDO GUERRERO, Antoni
FONELLOSA LLÀTSER, Domingo
FONS MIRALLES, Cayo
FONS VIDAL, Antoni
FONTANET GARCÉS, Baptista
FORA BOVER, Teresa
FORA FERRERES, Facund
FORÉS BEL, Abelard
FORÉS BEL, Ester
FORÉS CALBET, Vicenta Rosa
FORNER BOSCH, Enriqueta
FORNER CANO, Agustí
FORNER DOMÈNECH, Francesca
FORNER ESCUDERO, Raquel
FORNER GOMBAU, Teresa
FORNER MIRALLES, Joaquima
FORNER MIRALLES, Manuel
FORNER SEGURA, Domingo
FRAILE ARNAU, Sebastià
FRESSINIER LAVASTRE, Emili
FREXES BLASCO, Gonçal

FREXES FERRAN, Ramon
FRONTERA PIZA, Damià
FRONTERA
ROIG,de
Damià
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2017
GALÁN NAVARRO, Carme
GARCÉS BORRÀS, Agustina
GARCÉS BORRÀS, Manuel
GARCÉS DOMÈNECH, Àngela
GARCÉS GINER, Domingo
GÁRCIA GÁRCIA, Fèlix
GARCÍA JULBE, Manuel
GARCÍA PASCUAL, Domingo
GASÓ RABASA, Francesca
GASULLA GONEL, Joaquim
GASULLA SANCHO, Joaquim
GAUDÍ MIRALLES, Agustí
GAUSACHS BORRÀS, Manuela
GAUSACHS TOSCA, Sebastià
GERADA COMES, Francesc
GERADA MIRALLES, Francesc
GIMÉNEZ GARCÍA, Antoni
GIMENO PRATS, Ernest
GINER AGRAMUNT, Sebastià
GINER BAILA, Agustí
GINER BAILA, Enric
GINER BOIX, Nicolau
GINER COMES, Manuel
GINER ESPERANZA, Joaquim
GINER GINER, Àngel
GINER ROCA, Florenci
GINER ROCA, Joana
GINER ROCA, Maria
GINER SABATER, Saturní
GINER SOROLLA, Alfred
GINER TORRES, Roser
GINER VIDAL, Ezequiel
GINESTA DOMÈNECH, Manuel
GISBERT COMES, Cristòfol
GISBERT GARCÍA, Jaume
GISBERT GUARCH, Matilde
GOMBAU GARCÍA, Francesc
GOMBAU MIRALLES, Baptista
GOMBAU MIRALLES, Misericòrdia
GOMBAU MIRALLES, Teresa
GOMBAU TOUS, Joaquim
GÓMEZ DE ARCE, Alfred
GÓMEZ DE MEMBRILLERA,
Francesc
GONEL ARNAU, Francesc
GONEL CANO, Sebastià
GONEL DOMÈNECH, Antònia
GONEL GUIMERÀ, Agustí
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jaume
GONZÁLEZ LOPEZ, Florencio
GUARCH GUARCH, Maria
GUARCH GUARCH, Roderic
GUARCH SANZ, Francesc
GUARCH SANZ, Sebastià
GUARDINO AYZA, Baptista
GUARDINO SOSPEDRA, Sebastià
GUIMERÀ ADELL, Dolors
GUIMERÀ FORNER, Rupert
GUIMERÀ SANCHIZ, Severí
GUIMERÀ ZAPORTA, Manuel
GUIRAL ROCA, Josep
GUIRAL ROCA, Ruperto
HERRERA PAUNER, Baptista
HURTADO DE MENDOZA, Pilar
IBAÑEZ FITA, Pasqual
IZQUIERDO LÓPEZ, Francesca
IZQUIERDO PÉREZ, Vicent
JUAN BANASCO, J. Baptista
JUAN FERRER, Tomàs
JUAN FORNER, Manuel
JUAN IBAÑEZ, Joan
JUAN LECHA, Misericòrdia
JUAN MIRÓ, Ramon
JUAN PÉREZ, Domingo
JUAN SEGARRA, Agustí
JUAN ZARAGOZÀ, Sebastià
JULBE FORNER, Agustí
JULBE FORNER, Antònia
JULBE FORNER, Sebastià
JULBE LLÀTSER, Roser
JULIEN ANTOLÍ, Virginia
LANDETE ARAGÓ, Vicent
LÁZARO FORNER, Francesc
LÁZARO FORNER, Joan
LÁZARO SABATER, Francesc
LÁZARO SABATER, Joan
LÁZARO SABATER, Llorenç
LEÓN CÓRDOBA, Rafael
LIBORI MONROIG, Baptista
LIBORI RIPOLL, Cinta
LILLO ADELL, Cristina
LILLO ROCA, Ricard
LIMORTE JARDIN, Manuel, mossèn
LLASSAT ALCOBERRO, Concepció
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LLASSAT FERRER, Joaquim
LLÀTSER BORRÀS, Carme
LLÀTSER CASTELL, Guillem
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© Antonio Beltrán Vidal

LÁGRIMAS (MÚSICA 4)

Al escuchar aquella nota de Madama Butterfly, el público siempre rompía en
un mar de lágrimas. Con la sílaba «ri» en la palabra «morire», los espectadores
reaccionaban todos idénticamente, como gobernados por un automatismo
común. Debido a ello, las primeras veces que interpretó a la trágica geisha, la
soprano temía que la emoción en las butacas potenciara la suya, que se le quebrara
la voz. Años más tarde, ocurría todo lo contrario. Tan previsible era el llanto de los
espectadores que la protagonista apenas podía contener la risa. Una y otra vez,
se imaginaba frente a un títere de múltiples ojos a punto del desbordamiento.
Aquel día, tras iniciar el aria con su mezcla de esperanza y enajenación, se detuvo
justo antes de emitir la nota responsable de tan acuosa unanimidad. Aventurando
la carcajada más atroz, y ante unos espectadores con el pañuelo ya en la mano,
la cantante se apresuró todo lo que le permitía su ajustado y llamativo kimono.
Entonces, tras una breve secuencia de saltitos abandonó el escenario, dejando al
público con la mirada atónita y sin lágrimas que enjugar.
• Las palabras «… per non morire al primo incontro… » pertenecen a la famosa aria
«Un bel di vedremo» de Giacomo Puccini.
http://weknowyourdreams.com/image.php?pic=/images/geisha/geisha-05.jpg
Facebook: Microrrelatos Chulvi.

L’auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir la conferència del medallista
paralímpic David Casinos que duia per títol “El éxito es el compromís compartido”. David és un
exemple de superació personal. La seva gossa guia, Farala, també va tindre el seu protagonisme.

La sala Sebastià Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs
acull la exposició “Flor de lligadura” de Pilar Crespo
16
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Les dones a l’espai públic de Vinaròs (II)
Isabel Mondéjar Ayguals (Vinaròs 19-II-1842 –
29-VIII-1926).
Pintora vinarossenca. Es l’autora dels quadres
que es conservaven a l’antic col·legi Sant Sebastià
referits tots a retrats de la seua família entre els que
destaquen el de la seua mare, Llàtzera Ayguals; el
del seu padrí, l’escriptor Wenceslao Ayguals; el del
seu marit, Vicent Àlvarez; el seu propi auto-retrat,
etc, tots pintats entre 1861 i 1865. En 1890 va ser
comisionada per l’Ajuntament per presidir els
actes de dedicació de carrers als patricis Febrer de
la Torre, Costa i Borràs i Wenceslao Ayguals.
D’Isabel Mondéjar es conserva també un llit
“de la reina”, on es va reclinar a fer la migdiada
la reina Isabel II, en el seu trànsit per Vinaròs; la
seua capçalera té un relleu o motlura treballada
que representa a aquesta reina. Aquest llit es de
propietat privada. Isabel Mondéjar va nàixer en
la casa del carrer de l’Àngel número 7. Després va
viure al mateix carrer de l’Àngel a la casa que havia
estat de Wencesalo Ayguals d’Izco . Va morir el
dissabte dia 28 d’agost als 84 anys. Els quadres de la
pintora foren restaurats en temps rècord pel Servei

Marian Fonellosa

de Restauració de la Diputació de Castelló amb
motiu de l’exposició en homenatge a Wenceslao,
inaugurada el 12 de maig de 2001 a l’Auditori que
porta el seu nom.
La Corporació Municipal li dedica el carrer el 22 de
febrer de 2007. Està situat Perpendicular al carrer

de Sant Francesc i paral·lel al carrer de Raquel
Forner i al carrer de Joanot Martorell.
Fonts : Vinapedia (A.de Vinaròs).
Ajuntament de Vinaròs: Nomenclàtor Viari.

Natalia Silina expone en el auditorio municipal

La muestra fue inaugurada el pasado día 17 de enero
El auditorio municipal Ayguals de Izco acoge
hasta 12 de febrero la exposición “Retratos” de la
escenógrafa, pintora e ilustradora rusa, Natalia
Silina. La inauguración contó con la presencia del
alcalde, Enric Pla y la concejala de Política Social,
Mamen Ruiz.

La autora, que considera que “no hay nada más
atractivo y magnético que el rostro humano”,
expone también en esta muestra una serie
de retratos digitales, que permiten infinitas
posibilidades técnicas ya que, como asegura,
“sin llegar a substituir al pincel, se pueden

lograr efectos cada vez más realistas”. Entre los
retratos expuestos pueden encontrarse personas
muy conocidas, algunas de ellas a nivel local y
comarcal, como el exdirector del Aula de Teatre,
Josi Ganzenmüller, o el trompetista vinarocense
Antonio Barberá.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Ctra. Ulldecona, 24 Nave 7

T. 9 6 4 4 5 0 1 5 1
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OPINIÓ
I aquesta per al Sr. Amat

Educació mediambiental

El comercio necesita un gobierno

Per Fernando Juan

Per Jordi Navarrete

Por Lluís Gandia

Era desig de l’executiva
socialista continuar aquesta
setmana amb l’anterior article,
ja que ens havíem deixat encara
actuacions realitzades durant els diferents governs
socialistes, com ara:
El magatzem per a la brigada d’obres i serveis
El centre de la tercera edat
El pla d’accessibilitat
Però vet aquí que aquesta setmana passada varem
assistir al ple del debat dels pressupostos i, tot i
tindre’ns acostumats a una determinada dialèctica
“faltona” i malcriada com a cosa normal en
qualsevol ple, en aquest el Sr. Amat, portaveu del
Partit Popular, a més de faltar despreciativament
a la nostra regidora María Cano que defensava els
pressupostos de l’actual equip de govern, va soltar
una de les seues perles que, en escoltar-les, no et
poden deixar indiferent. A partir d’aquest moment,
i perquè aquest senyor pugue entendre la nostra
resposta, no ens queda més remei que utilitzar
l’altre idioma oficial, el castellà, del qual tenim un
coneixement tan ampli o més que del valencià,
però del qual fem normalment menys ús. És una
tema de discriminació positiva per al llenguatge
matern, no és política, no ens avergonyim de la
possibilitat d’errar-nos en el seu ús, no ens donem
d’esser menys.
Como íbamos diciendo, el Sr. Amat, en su uso
de la palabra, que tan vorazmente desprende,
con su uso del lenguaje administrativo, jurista,
legal, argumentativo, repetitivo, asaz cansino y
abochornante en la machaconería, tuvo a bien
deslizar una frase que hablaba del pago de la
deuda de los “pufos” del gobierno del PSOE.
Si nos atenemos a la definición de PUFO, un primer
significado atiende a la acepción: acción o resultado
de engañar o estafar. Y como ejemplo cita la frase
“Menudo pufo te han dado con ese trasto que has
comprado”.
Y es aquí donde tendría que medir, Sr. Amat,
sus palabras. En este ayuntamiento, el único
pufo reconocido y reconocible en el periodo
democrático fue el de la compra de una finca, la
llamada del “Carrer Major” por un importe inicial de
40 millones de pesetas que se transformó en más
del triple y que, en un pleno del ayuntamiento, fue
reconocido como engaño por el mismo ex-alcalde
que realizó la operación.
Por lo tanto, no desgaste a la ligera las palabras
que enriquecen la lengua castellana y déles un uso
más sosegado, educativo y pedagógico, puesto
que infiere en tergiversaciones y manipulaciones
que se aproximan a lo que, en épocas pasadas, era
norma común en los acólitos de Goebbels.
Per cert, quin plaer em produeix tornar a parlar en
la meua llengua materna, uff. En parlarem en un
proper article d’aproximacions a “pufos” que van
orquestrar alguns ex-companys del seu partit, i on
apareixen (o es malgasten) quantitats elevades de
diners “no ben gestionats” per vostès. Fins una altra.

La
problemàtica
actual respecte a
la contaminació i
canvi climàtic ha fet que el medi ambient estiga en
boca de tots i ha augmentat la preocupació dels
ciutadans per les possibles conseqüències que té
un tractament nociu al mitjà que ens envolta.
En ser un tema d'actualitat i que ens concerneix
a tots, és important que siga explicat i aconseguir
que arribe a tota la població, per açò es creen
campanyes de sensibilització i conscienciació
mediambiental. L'educació és fonamental per a
aconseguir els objectius proposats i per açò sorgeix
una disciplina que és l'Educació Ambiental.
L'Educació Ambiental és un procés que dura tota
la vida i que té com a objectiu impartir consciència
ambiental, coneixement ecològic, actituds i valors
cap al medi ambient per a prendre un compromís
d'accions i responsabilitats que tinguen per fi
l'ús racional dels recursos i poder aconseguir així
un desenvolupament adequat i sostenible. Els
objectius d'aquest tipus d'educació vénen definits
per la UNESCO, i són els següents:
- Presa de consciència: conscienciar a la gent dels
problemes relacionats amb el mig
-Coneixements: ajudar a interessar-se pel mig
- Actituds: adquirir interès pel medi ambient i
voluntat per a conservar-ho.
- La problemàtica actual respecte a la contaminació
i canvi climàtic ha fet que el medi ambient estiga
en boca de tots i ha augmentat la preocupació dels
ciutadans per les possibles conseqüències que té
un tractament nociu al mitjà que ens envolta.
- Participació: desenvolupar el sentit de la
responsabilitat per a adoptar mesures adequades
Des de Compromís Vinaròs hem fet una aposta
clara per l’educació mediambiental a l’encetar
programes com la recollida d’oli, l’eliminació de
tractaments en herbicida al terme, la neteja i ficada
en valor la serra de l’Ermita, la neteja i posada
en valor del Poblat Iber i Forns de Calç, del Moli
Noguera, Pont Estretets i començament de ruta
per Riu Senia, a més de la Implantació de la lluita
biològica contra plagues (caixes nius) col·laboració
amb APNAL-Ecologistes en Acció. Estos programes
entren dins de les línees de la “presa de consciencia”
i “participació” marcada per UNESCO
Però no ens conformem només en això. El paisatge
forma part del patrimoni de la mateixa manera
que ho son els monuments més emblemàtics de la
nostra ciutat. És moment de pensar que el paisatge
natural també ho és cultural i posar el mateix
interés en preservar-lo.

Si una cosa está clara
después de un año y
www.ppvinaros.es medio largo de gobierno
tripartito es que el
comercio no es su prioridad. El concejal de turno
no sabe lo quiere hacer en un sector que sigue
generando miles de puestos de trabajo en Vinaròs
y esa indefinición del máximo responsable unida
al pasotismo del resto de gobernantes pone en
riesgo decenas de puestos de trabajo.
Han sido los concejales de Som Vinaròs Podemos,
PSPV-PSOE y Compromís quienes se han cargado
la bonificación del IBI a los locales comerciales. Hoy
el comercio paga más impuestos que con el Partido
Popular y eso repercute en un sector que necesita
apoyo y no más impuestos.
Han sido los concejales de Som Vinaròs Podemos,
PSPV-PSOE y Compromís quienes se han cargado el
Mercat de Nadal. Y con esta decisión eliminaron un
punto de atracción para centenares de visitantes
que, teniendo como excusa ese Mercat de Nadal,
realizaban sus compras en el comercio local.
Han sido los concejales de Som Vinaròs Podemos,
PSPV-PSOE y Compromís quienes en sus más de
18 meses de gobierno no han realizado ninguna
acción que pueda calificarse como novedosa y de
éxito más allá de reproducir las múltiples iniciativas
que se pusieron en marcha en la anterior legislatura.
En resumen, el tripartito ofrece al comercio justo
lo contrario de aquello que necesita: falta de
proyecto e ideas, pasotismo en la gestión y subida
de impuestos. Por todo ello desde el Partido
Popular volvemos a poner el foco en la necesidad
de tomar medidas que dinamicen el comercio, que
se bajen los impuestos a los comercios de nuestra
ciudad y que el tripartito se ponga las pilas porque
no podemos seguir así viendo como el comercio
agoniza.
Y para agonía lenta la de un PSPV-PSOE que la
pasada semana nos sorprendía a todos en su
columna de opinión atribuyéndose sin pudor y sin
demasiada vergüenza todas las obras realizadas
en Vinaròs desde el año 1979 a la actualidad. Es
momento ahora de acordarse como su cabeza lista
y actual subordinado de Enric Pla, Guillem Alsina,
afirmaba en campaña electoral que era la hora de
“pasar página de Bofill, Moliner, Balada, Romeu
y Juan”. Lamentablemente la página la pasaron
fruto de un pacto de perdedores, pero siguen
sin saber que escribir en la nueva página que
abrieron. Atribuirse el PSPV-PSOE una obra como
la del edificio de los juzgados cuyo mérito es de un
Ayuntamiento y una Generalitat gobernada por el
PP es la demostración de lo perdidos que están los
socialistas.
Y mientras tanto, lamentablemente, el comercio
sigue esperando a que el tripartito se dé cuenta de
que tienen a un sector fundamental en la economía
de Vinaròs completamente abandonado.
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El Diariet

de Vinaròs
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OPINIÓ
Pressupostos 2017

Gràcies al PP per la protecció de la Serra del Puig a l’Ermita de Vinaròs

Per Maria Dolores Miralles
Segons
pressupostos
elaborats
pel
tripartit
(Tots som Vinaròs, PSPV,
Compromís), i una volta més ens han decebut
per la falta de concreció d'una política
municipal clara a seguir. Notem a faltar en
aquest exercici les polítiques per les que va
apostar el tripartit en campanya electoral, les
directrius de la nova manera de fer política,
com és la de ser més trasparents, més propers,
més participatius, més socials,…...La veritat
siga dita, aquests pressupostos són en realitat
una versió allunyada del que van prometre
fins ara, més bé ens atrevim a dir que són
pràcticament una còpia dels que venia fent
l'anterior equip de govern.
En aquest exercici la nostra participació ha estat
nul·la, perquè en cap moment s'ha comptat
amb nosaltres. No se'ns ha fet ni cas a les
nostres aportacions i propostes que des del PVI
vam fer amb caràcter constructiu. A més a més,
els pressupostos participatius, han estat només
un exercici de propaganda, perquè només s'ha
destinat un 0,3% del pressupost municipal. No
són més socials , perquè notem a faltar un pla
d'emergència social molt més ambiciós, perquè
per a prestacions econòmiques s'ha destinat la
mateixa quantitat que l'exerci anterior. No són
més propers, perquè s'ha consolidat la pressió
fiscal amb l'augment de l'IBI, augment que
ha vingut per quedar-se a diferència d'altres
municipis de l'Estat espanyol.
No s'ha buscat cap consens en temes tan
importants com és el desenvolupament del
polígon de les Soterranyes, tan necessari
per planificar el nostre futur econòmic, no
constatem la planificació i estràtegies s seguir
per desenvolupar l'oferta turística. Per al
nostre partit són uns pressupostos buits, sense
ànima, trobem a faltar propostes encaminades
a posar la llavor per afavorir el creixement de
Vinaròs amb un perfil estràtegic, un esbós
d'unes línees mestres del nostre futur social,
econòmic, cultural, comercial i turístic, que
ens situe a “Vinaròs”, com una ciutat puntera
del segle XXI.
EL PVI no els ha recolzat, perquè esperàvem
molt més en la part social, i perquè es
consoliden dos decisions en les que estem en
total desacord, deixar augmetat l'IBI (el rebut
de la contribució), i l'altra ha estat l'aprovació
de les dedicacions parcials de cinc regidors.
Són uns pressupostos poc valents, ressignats i
que només busquen cobrir l'expedient, sense
buscar uns rendiments i satisfaccions per als
seus administradors, o siga la ciutadania de
Vinaròs.

Sintonízanos en Radio Nueva

98.2

Ja s'ha constituït el Consell de Protecció de la
"Serra del Puig", i nou repartiment de medalles
immerescudes tant per l´alcalde Enric Pla com pel
regidor Jordi Moliner. “L´autobombo” és debades,
però resulta xocant que l’alcalde s´atrevisque
a afirmar que "donem suport a les polítiques de
conservació del Medi Ambient i al nou model ecològic
i econòmic que es planteja des de Conselleria i que
avui es concreta amb este tipus d'accions que posen
en valor el nostre patrimoni natural". Em sembla
perfecte, -però res de nou- sobretot perquè va ser
el govern del PP, el que va treballar per aconseguir
que l'ermita fora declarada Paratge Natural
Municipal.
Els governants d´ara tenen poca memòria o volen
ocultar com el regidor d'Obres i Servicis, José
Ramón Tárrega va iniciar al 2014 la tramitació de
l'expedient perquè el Puig de la Misericòrdia fora
declarat PNM per part de la Generalitat Valenciana.
La proposta afecta a unes 20,76 hectàrees i des
del PP es va marcar com a objectiu el conservar
i regenerar els valors naturals, patrimonials i
culturals del paratge, així com la seua posada en
valor i ús sostenible del mateix.
I els del tripartit ho han descobert ara, quan
l'anterior corporació ja va saber veure que “la figura
de PNM ha de servir per a dotar de major protecció
a l'entorn de l'ermita, un dels més volguts i valorats
pels vinarossencs”. Eren paraules de J. R. Tárrega,
repetides ara pels que ni es van assabentar de la
tramitació amb visites dels tècnics de la Conselleria

EL LLOC SI IMPORTA
El passat mes de desembre es va celebrar el
ùltim ple de l'any en l'Ajuntament de Vinarós.I
com era d'esperar va acabar igual que el primer
de l'any.”Cada un a la seua.”
En el dit ple figurava el punt de l'orde del dia la
ubicació de la piscina municipal, ja que pel que
estem veient i llegint no hi ha acord per a la
ubicació de la mateixa entre l'equip de govern
i els partits de l'oposició.
Però bo, per la qual cosa vam veure i escoltar
en el dit ple després de més de dos hores
debatent, bueno debatent més aïna discutint
ja que allò era el més paregut a una discussió
de bar que inclús el debat d'un tema d'interés
per al poble. En el que tampoc van faltar
algun que altre insult, frases fora de context
i les ja habituals probocacións i insinuacions
mal intencionades. Endefinitiva que en eixe
debat, “discussió “ sols faltaven per damunt de
les taules uns plats de cacaus i tramusos i la
bóta de vi donant voltes.Però tranquils que de
seguir amb eixa tàctica els uns i els altres abans
d'acabar la legislatura segur que ho veurem.
No vull ni pensar que el que estem veient
en el que portem de legislatura siga eixa la
nova manera de fer política i de governar que
ens van prometre els integrants de l'equip
de govern. Ni vull pensar que el temps que
queda de l'actual legislatura siga eixa la tàctica
abitual de tots i la manera de soluccionar els
problemes del poble i de la ciutadania.
Que el Partit Popular utilitze eixa tàctica estant
en l'oposició s'entén, ja estem acostumats a la

Mariano Castejón

a l'espai proposat. Ni de la firma entre Ajuntament
i Conselleria del protocol de col·laboració del
projecte de Pla Especial, la seua exposició pública,
el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, etc …
fins la declaració definitiva el passat mes de febrer
com a Paratge Natural Municipal.
El decret ja arreplega explícitament la constitució
del Consell de Participació del PNM. Per tant no
és cap invent del govern local l’òrgan col·legiat
de caràcter consultiu per col·laborar en la gestió
i canalitzar la participació i interessos socials i
econòmics afectats.
Recordo com Tárrega destacava en el seu moment
que “amb la futura declaració de paratge natural
municipal l'ermita i tot el seu entorn aconseguirà
fer compatible els objectius de conservació amb
l´aprofitament ordenat del medi i també amb
l'educació ambiental i cultural”. Era la forma
més adequada de fomentar el desenrotllament
sostenible del municipi en termes econòmics,
socials i culturals, protegint i conservant el singular
patrimoni natural, cultural i paisatgístic d'un
dels enclavaments més emblemàtics del nostre
municipi.
I no era una actuació aïllada del govern del PP.
Es van declarar 75 Paratges Naturals municipals
amb una superfície d´unes 30.000 hectàrees, sent
l'única autonomia espanyola que compta amb la
figura de paratge natural municipal, la qual cosa
la situa a l'avantguarda en la protecció del medi
ambient.

Manuel Villalta

política d'assetjament i derrocament, utilitzant
sense cap tipus de vergonya les travetes i els
colps baixos.
El Partit Vinaros Independent, PVI. Vol combinar
la seua estratègia entre el mar i la muntanya.
Quan interessa al mar i quan interessa la
muntanya. Encara que esta estratègia ja esta
desfasada i desgastada de tant utilitzar-la i ja
no té credibilitat.
Sobre Acord Ciutada, ja ho he manifestat
en algunes ocasions, em pareix bé la tàctica
utilitzada en temes referents al poble i la
ciutadania.! No en altres temes.?
Com tampoc em va paréixer correcte que el
seu representant no assistira al ple del mes de
desembre.
No em balen excuses amb notes de premsa ni
comunicats, en estos temes cal donar la cara
i dir les coses on s'han de dir. “Eixa no és la
tàctica.”
Ara segons hem pogut saber la ubicació de
la piscina es podria decidir per mitjà d'una
consulta popular: Clar com entre ells no
s'aclarixen, que decidisca el poble.
Em pareix bé que es done participació i decisió
al poble en temes que li afecten. Però en el
tema de la piscina després del que hem vist i
llegit és com si se li volguera, “vendre la burra.”
Temps i temes n'hi ha perquè el poble puga
participar, opinar i decidir. S'espera de part
de tots que donen les oportunitats en el seu
moment. I sobretot que es tinga present que.”El
lloc si importa.”
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Esponja lila

Andrés Albiol

ENARBOLADA Y FRIOLERA MAR DEL NORTE

Los gélidos aires del norte azotaron de lo lindo las aguas en el golfo de
León, para levantar un temporal mar adentro, y que nos llegó a nuestra costa
con andanadas de fuertes olas. Fue una semana de cuatro días al caer Sant
Sebastiá en viernes. Toda la flota pesquera se vio afectada por el oleaje, en
especial la artesanal. Las capturas resultaron flojas.

La pesca de arrastre a pesar de ser la menos perjudicada, no pudo faenar en todos los fondos. Las
extracciones principales fueron; langostino, calamar, pescadilla, salmonete, rape, peluda, dorada,
caracol, móllera, galera, rubios, caballa, jurel, pagel, lisa, canana y morralla.
El cerco la provincia de Castellón está los meses de diciembre y enero de veda en sus aguas, y al
parecer una traíña local quiere armar e ir a faenar en aguas de Gandía o Mallorca, que allí no hay
parada biológica.
Las barquitas artesanales de los artes menores, sólo habían calado en lunes, luego con la mar de
fondo les era imposible. Unas pillaron sepia y mabre. La mayoría lenguado, rombo y raya. Y una
atrapó langosta, bogavante, gallineta, dentón, chopa y mamona.
El palangrillo de costa sólo pescó con anzuelo una jornada un poco de lubina, sargo y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo a duras penas chorraron una jornada, para subastar
ejemplares de 1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Emerge la náutica de recreo

Todo indica que el sector náutico recreativo español va sumando enteros, y así lo atestiguan las
subidas del número de matriculaciones en el pasado año.
En el último informe de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas del año 2016, se aprecian
las boyantes cifras de un 4,4% superior al registro del ejercicio anterior, para alcanzar las 4.322
nuevas inscripciones de barcos recreativos.
Desglosadas las matrículas, el 28,4% del total han sido para el mercado de alquiler. Las
embarcaciones de menos de 8 m siguen siendo las más demandadas y representan el 90,3% de
las matriculaciones.
El segmento de esloras entre 12 y 16 m registra un incremento de matrículas del 9,6%.
En el contexto laboral éste sector deportivo y de ocio generó 16.000 puestos de trabajo directos
y 107.434 indirectos en España. Según tipologías los barcos a motor dominaron el mercado con
una cuota del 44% y crecieron el 7,3%.
Los mercados de alquileres subieron un 13,8% para alcanzar las 1.180 unidades y ser la eslora de
hasta 8 m. la que concentró el 87% de las preferencias.

En castellà li diuen esponja morada, en francès éponge
bleue i en alemany Fleischschwamm i en anglès lilac
sponge. De nom científic Oscarella lobularis.
De la classe Demospojas, aquest primitiu animal
d'aspecte mal·leable és de consistència tova carnosa,
sense esquelet, o sigui, en el seu interior no té espongina
ni espícules, sent a més la seva organització corporal
molt simple o rudimentària.
Forma incrustacions lobulades i arrodonides. Posseeix
una superfície llisa i relliscosa, que està poblada per
microscòpics porus, i en la part superior altres forats
grans anomenats ósculs. Està constituïda per fibres de
matèria orgànica flexibles.
Absorbeix l'aigua circumdant pels petits porus de la pell
i la condueix per un sistema de canals ramificats en el
seu interior, que disposa de càmeres on hi ha cèl·lules
per retenir les partícules alimentoses de l'aigua com
a aliment i també absorbir l'oxigen per a la respiració.
Després expulsa l'aigua filtrada i materials de deixalla.
La seua grandària arriba als 10 cm. de diàmetre i 5
d'altura.
El seu color majoritari és el violaci, però pot tenir
tons marró i blau. Les parts mes il·luminades es fan
vermelloses.
La seva reproducció és a l'estiu. Són hermafrodites, o
sigui, poden ser tots dos sexes. Una esponja allibera
espermatozoides masculins al corrent marí pels ósculs
i una altra esponja els va absorbint per fecundar els
seus òvuls femenins. Després d'una gestació deixarà
anar aquests ous en larves que circularan en el mar per
després fixar-se sobre el substrat i créixer. Prefereix fons
a partir dels 8 m. de profunditat, bé entre buits de roques
o sobre rizoides d'algues poc il·luminats i pot arribar a
viure fins als 300 m.
Té poder de regeneració després de sofrir una mutilació
per part de depredadors con els equinoderms.
Al no ser compacta i homogènia la seva massa corporal
no sol tenir valor comercial com a esponja domèstica, a
pesar que el seu tacte és d'un fi aterciopelad.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER DE TREMALL I D’ALTRES ARTS DEL MES DE DESEMBRE DEL 2016 (II)
PEIXOS:
Albacora (Atún blanco)
Escrita (Raja, Raya)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
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55 Kg.
239
10
19
63
91
355
91
12
3
1.222
274
30
72
180

Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Bacoreta (Canutera)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)

2
735
3
39
619
7
6
16
121
3
21
9
59
119
27
3

Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Palomida (Palometa blanca)
Vidriá (Mojarra)
Sarc (Sargo)
Salpa (Salema)
Rom (Rémol, Rombo)
Total...................................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)

10
6
4
87
5
74
29
131
2
17
109
______
4.904
26
2

Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Lomàntol (Bogavante)
Total......................................

110
40
6
____
185

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
2
Sipia (Sepia)
1.051
Pop roquer (Pulpo roquero)
1.561
Cargol punxent (Caracol,Cañailla)
33
______
Total……………………
2.647
Total extracció.....................

7.738
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Llum Serret i Angels Meseguer,

primera i segona infantil en el Campionat de Llarga distància
El dissabte dia 14 de gener es va
celebrar en la piscina de Benimàmet
(Valencià),
el
VII
Campionat
Autonòmic de Llarga distància en
piscina, les distancies a nadar van ser,
2000 metres per als infantils i 3000
metres per als juniors i sèniors.
El Club Natació Vinaròs es va
presentar amb 6 nadadors de les
diferents categories, dirigits pel
tècnic Albert Delmonte. Llum Serret i
Angels Meseguer van ser la sorpresa
en la categoria infantil, ja que van fer

primera i segona, Andreu Navarro
va demostrar que ja està en plena
forma, fen segon en la categoria
junior, demostrant tots que estan en
un molt bon nivell per poder afrontar
el que queda de temporada, ja que
van fer un total de 4 pòdiums.
Els pòdiums i marques en categoria
infantil i 2000 m:
Llum Serret 1ª amb 23'54
Angels Meseguer 2ª amb de 23'56
Miquel Segarra 6ª amb 23'49
El pòdium i marca en categoria junior

i 3000 m:
Andreu Navarro 2º amb 34'17
Els pòdiums i marques en la categoria
sènior i 3000 m:

David Leon 2º amb 33'13
Angel Lleixa 7º amb 35'01

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

Goleadas y victorias como dulce costumbre
Golpe definitivo del juvenil a la Liga y holgados
triunfos del cadete y el alevín. Los benjamines,
ante el líder, compitieron hasta el final con orgullo
y honor. Todos los equipos del CD Vinaròs, entre los
tres primeros clasificados en cada una de las cinco
categorías.
CD Vinaròs FS 8-3 CFS Bisontes Castellón
(Juvenil)
Triunfo de una importancia capital para los de
Said Mansouri, puesto que consolidan su posición
de líder de la categoría, a la par que aumentan la
distancia a seis puntos con el segundo, el Alcora,
que perdió esta jornada en Villarreal. Con un
parcial inicial de 5-0, los locales consiguieron
el decimotercer triunfo en catorce jornadas.
Iván Gruiñó, con dos tantos, y Alejandro Albella
Rodríguez, con cuatro, lideraron la goleada de
unos vinarocenses que empiezan a acariciar el
título de Liga, a falta de siete encuentros.
Castellón FS 0-9 CD Vinaròs FS (Cadete)
Victoria de prestigio la que consiguieron los de la
comarca del Baix Maestrat en su desplazamiento a
la capital provincial. Liderados por Jordi Castejón
Mas, autor de tres goles, los vinarocenses lograron
golear a su rival para situarse en la tercera plaza,
con 24 puntos, a tan solo uno del segundo.
DISSABTE, 21,01,17
HORA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
LLOC
ESPORT

Castellón FS 0-9 CD Vinaròs FS (Alevin)
Los alevines calcaron el resultado de los cadetes en
la misma pista, ante el mismo adversario, aunque de
dos categorías inferiores. Los visitantes se fueron al
descanso con una amplia ventaja de cuatro goles
y acabaron anotando nueve, fruto del acierto de
Joan Meseguer Grau, con cuatro transformaciones,
y dos de Álex Richard Gergely Hunyadi. Con este
abultado resultado, los vinarocenses se sitúan
terceros, con 18 puntos.

CATEGORIA

10,00

PISTA PARQUET

10,00

PISTA SINTÈTICA

F.SALA

CADET

18,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

SENIOR

17,00

PISTA PARQUET

F.SALA

ALEVÍ

18,30

PISTA PARQUET

F.SALA

INFANTIL

BASQUET

ALEVÍ MASC.

ENCONTRE
CB GIL COMES VINARÒS – CB
MASSAMAGRELL
CD VINARÒS FS – LA UNIONA
CBM VINARÒS – CHMV
BENIMACLET
CD VINARÒS FS – C.F.S NAVARTI
CD VINARÒS FS – CFS
PROMESAS BENICARLO
CTT VINARÒS “B” - CTT
ALMOSTER “C”

17,00

PISTA SANSE

DIA:

DIUMENGE, 22,01,17

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

INFANTIL MASC.

12,00

PISTA SINTÈTICA

BASQUET

CADET MASC.

10,00

PISTA PARQUET

BASQUET

CADET FEM.

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

DIA:

DISSABTE 21,01,17

HORA
10,00
12,00

LLOC
CAMP 1
CAMP 2

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
PREBENJAMÍ A
BENJAMÍ B

ENCONTRE
VINARÒS EFC – UD VALL D’UXO
VINARÒS EFC – CD BENICASSIM

17,00

CAMP 1

FUTBOL

PREBENJAMÍ B

VINARÒS EFC – CF BORRIOL

TENNIS TAULA

SEGONA

PAVELLÓ POLIESPORTIU

JUNIOR FEM.

ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINARÒS – CB
BURRIANA AZUL
C.B. GIL COMES VINARÒS – CBC
MANISES
C.B. GIL COMES VINARÒS – CB
BURRIANA AZUL
C.B. GIL COMES VINARÒS – NOU
BASQUET PATERNA

ESTADI

CD Vinaròs FS 6-12 C. At. Morvedre A (Benjamin)
Los más pequeños no pudieron vencer al líder,
aunque dieron la cara y compitieron hasta el
final, llegando al descanso con un igualado y
esperanzador 5-7. Neo Mayor Maura consiguió
marcar cuatro goles en un encuentro en el que, pese
a la derrota, los benjamines seguirán ocupando la
tercera plaza del pódium, a dos jornadas para que
acabe la Liga Regular.

DIA:

DIUMENGE 22,01,17

HORA

LLOC

ESPORT

ESTADI
CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL A

VINARÒS EFC – NULES CF

12,00

ESTADI

FUTBOL

CADET A

VINARÒS EFC – NULES CF

16,30

ESTADI

FUTBOL

1ª REGIONAL

DIA:

DISSABTE. 21,01,17

ENCONTRE

VINARÒS CF – UD SAN MATEO

CIUTAT ESPORTIVA

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

CAMP 3

FUTBOL

BENJAMÍ C

11,30

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ D

11,30

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ C

11,45

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ A

DIA:

DIUMENGE. 22,01,17

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

11,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

INFANTIL B

11,00

CAMP 3

FUTBOL

PREBENJAMÍ

16,00

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

FEMENÍ

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS CASTELLON
CF UNITED VINAROS - VALL
D'ALBA
CF UNITED VINAROS - TONIN B
CF UNITED VINAROS - AMPOSTA
BLANC

CIUTAT ESPORTIVA
ENCONTRE
CF UNITED VINAROS ALQUERIES
CF UNITED VINAROS BENICARLO
C.E. FORTÍ VINARÒS – CF
RAFALAFENA DE CASTELLÓN “A”
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ESPORTS
Clasificación.

Rafa Marcos
Resultados

Jornada 16

C. D. Onda "B"

1

Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés

3
0
1

Morella F. C.

1

C. D. Catí

1

C. F. Traiguera

3

C. D. Semprerapid

3

C. D. Els
Ibarsos
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F.
Rafalafena
C. F. San
Jorge
C. D.
Benicasím
VINARÒS
C. F.
A. C. D.
Benicense

0
1
1
1

Jornada 17

22/01/2017

A. C. D.
Benicense
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma

C. D. Els Ibarsos
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés

1

C. F. Rafalafena

Morella F. C.

2

C. F. San Jorge

C. D. Catí

0

C. D. Benicasím

C. F. Traiguera

3

VINARÒS C. F.

C. D. Semprerapid

1San Jorge
2Els Ibarsos
3Rafalafena
4Villafamés
5Oropesa
6Morella
7Onda "B"
8Catí
9Vinroma
10Benicasím
11Traiguera
12Moro
13Cabanes
14Benicense
15Semprerapid
16VINARÒS

J.
16
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
16
16
15
15
16

G.
13
9
8
6
8
7
6
8
8
7
6
4
4
3
2
0

E.
3
3
4
7
1
3
6
0
0
2
3
3
3
4
3
3

P.
0
3
3
2
6
6
4
7
7
6
6
9
9
8
10
13

G.F.
48
37
26
19
26
31
31
30
20
28
27
21
18
19
16
11

G.C.
8
18
19
13
22
17
24
28
20
25
31
27
29
34
44
49

PTOS.
42
30
28
25
25
24
24
24
24
23
21
15
15
13
9
3

DIF. G.
40
19
7
6
4
14
7
2
0
3
-4
-6
-11
-15
-28
-38

PARTIDOS ATRASADOS: VINARÒS - 0 MORELLA - 5

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Campionat provincial de pista aire lliure aleví, cadet, infantil

El dissabte 14 gener, un nombros grup d’atletes del
Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs es
van desplaçar fins a la pista d'atletisme de Castelló
"Gaeta Huguet" per participar en el Campionat
Provincial d'Aire Lliure.
Les actuacions més destacades en aquesta
jornada van ser: en categoria cadet, Lidia Cruz es
va proclamar subcampiona provincial en la prova
de 60m. tanques amb un registre de 10”09 y la
medalla de bronze en llançament de pes va ser per
a Ruth Miralles amb 7,82m.
També destacar la quarta posició de Miguel Cruz
en categoria infantil superant el llistóde salt
d’alçada en 1,26 m.
En categoria infantil també van participar, Maria

Bau, Lucia Contreras, Carla Buñuel i Carlos Aparisi.
I els alevins que es van estrenar en competició de
pista van ser: Marta Zaragoza, Unai Rio, Martina
Contreras i els alevins han debutat a les pistes de
Castelló.

GRAN PREMI DE MARXA EN RUTA “PEPE BERLANDINO”.

Aquest diumenge 15 de gener, es va celebrar la
segona edició del Gran Premi de Marxa en Ruta
“Trofeu Pepe Berlandino” organitzat pel Club
d'atletisme Canaletes (Barcelona). En la prova
dels 10km marxa absoluts, van participar dos
vinarossencs del Playas de Castellón, Miguel Ángel
Carvajal que va finalitzar en segona possició amb
un temps de 48'28'' i Andrea Cabré que es va fer

amb el títol de la prova amb un temps de 51'27.

CROSS CIUTAT DE LA VALL D’UIXÓ

Diumenge passat dia 15, es va celebrar el cross de la
Vall, en la prova femenina l'atleta del Club Esportiu
Vinaròs-Facsa Aigües de Vinaròs, Carla Masip, va
acabar sent segona absoluta, es va mantindre
fins a mitat de la prova en la primera posició junt
amb Laura Mendez, del Platges de Castelló que va
acabar imposant-se com a guanyadora absoluta.
Les atletes veteranes Eva Sorli, entrenadora del
Club va ser 1ª de la categoria, seguida de Maribel
Arenos, del CEV-Facsa Aigües de Vinaròs, 2ª
veterana. (Amb el patrocini de FACSA-Aigües de
Vinaròs i la col.laboració de Nova Nutrició).

Duatló. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Duatló per equips d’Almenara

El passat diumenge 15 de gener es va disputar el
Duatló per equips d'Almenara, puntuable per al
Circuit de Duatlons de Castelló. El Club Triatló JijiJaja
Vinaròs, per a aquesta ocasió, va posar a la línia de
sortida a 3 equips: A i B masculí i l'equip femení de
triatló local.
En una competició on es tenien que correr en equip
7.5kms i fer 20kms en un circuit amb cert desnivell
i on el vent va incrementar la duresa de la prova,
22

l'equip A format per Sergi Gin, Victor Miralles,
Guillem Segura, Marc Garcia, Marcos Cape i Blas
Catala va creuar la línia d'arribada en 1h i 9'; mentre
que l'equip B format per Josep Pomada Antich, Noe
Chaler, Jose Julio Ferrer Codina, Sebastian Ribera
Miralles, Santi Matamoros, Joan Josep Panisello
Sabate van finalitzar en 1h18'. Finalment, l'equip
femení A de triatló local integrat per Mireia Guardino,
Gisela Sanz Adell, Carla Ronchera Guimerà i Ariana

Revertervan finalitzar en 1h34'
En un diumenge on els i les nostres triatletes van
gaudir moltíssim de la competició i de l'ambient de
germanor, desde el seu Club sols ens queda felicitar
l'actuació dels 3 equips i desitjar que continuen
millorant i disfrutant fent el que els agrada!
ENHORABONA EQUIP!

21 gener de 2017

ESPORTS
TENIS. Club de Tenis La Closa

Cinco títulos para los alumnos del Tenis Closa Vinaròs

Vacaciones navideñas con mucho
provecho para los alumnos del Tenis
Closa, además del STAGE navideño,
donde los alumnos de iniciación y
perfeccionamiento han aprovechado
al máximo sus clases. La actividad
competitiva ha sido frenética. Dos
títulos de Berta Miralles, subcampeona
en Castellón y subcampeona en el C.T.
Tarragona. Título de campeona para
Anna Felip, su primer triunfo en un
torneo alevín, nada menos que en el
C.T. Tarragona en el trofeo HEAD de
reyes.
También lograron el campeonato
Joanna Miralles y Miguel Ángel
Castán, ambos jugadores estrenaban
categoría cadete y no lo pudieron

hacer mejor. Joanna derrotó a Sandra
Ginés con autoridad, 6/3-6/1 y Miguel
Ángel hizo lo propio frente al jugador
Eduard Palacios, nº1 del cuadro, en
uno de los mejores encuentros de la
jornada, 6/3-3/6 y 10-5 en el Súper de
la tercera manga.
Mar Vidal se desplazó hasta Madrid
para disputar el torneo MARCA donde
llegó a octavos de final y Álvaro Fuster
jugó el trofeo Rafa Nadal en el R.C.T.
Barcelona, que reúne a las mejores
raquetas en categoría alevín e infantil.
Nuestro jugador realizó un torneo
excepcional, alcanzando los cuartos
de final, tras un partido de octavos
que duró más de tres horas, en el cual
consiguió derrotar al buen jugador

aragonés Daniel Senda, 7/6-7/5, que a
la postre se había deshecho del cabeza
de seria nº2.
Nuestra más cordial enhorabuena a

todos ellos y que en este 2017 sigan
practicando este maravilloso deporte,
con el que dejan el nombre de Vinaròs
en lo más alto del tenis juvenil nacional.

haber ganado el Vinaròs, pero la falta
de continuidad en el juego y la falta
de acierto en los tiros libres (4 de 19)
hizo que se perdiera el partido en la
prórroga.
JÚNIOR FEMENINO
JÓVENES ELIANA 78 – C.B GIL COMES VINARÒS 46
Mal partido de las júnior que solo
aguantaron el primer cuarto y a partir
de ahí domino el partido el equipo
local, gracias a una defensa demasiado
dura, con la permisibilidad arbitral y el
Vinaròs no se supo adaptar a este tipo
de partido.
SENIOR 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINARÒS 53 – A.B ALMASSORA 45
Victoria sufrida que rompe una racha
negativa del sénior B. Tras un arranque
fulminante del equipo (+8 en los
primeros minutos), vino unos instantes
para olvidar, 1 punto en 8 minutos
dejo al equipo 8 abajo a mediados

del segundo cuarto. Un buen final de
cuarto puso al equipo 3 abajo en el
descanso. El equipo creció des de la
defensa en el 3r cuarto y una mejora
en el tiro exterior permitió una buena
ventaja al final del cuarto que se supo
administrar hasta el final de partido.
SENIOR AUTONÓMICA
JÓVENES ELIANA 69 – C.B GIIL COMES VINARÒS
83
Muy buen partido del Vinaròs que
jugaba contra el 2º clasificado hasta
ese momento y una victoria que
lo deja líder en solitario al acabar
la primera vuelta. Partido igualado
en su primera mitad, pero siempre
con dominio del Vinaròs con rentas
cortas. En la salida del tercer cuarto
el cuadro visitante salió muy metido
en el partido y consiguió una resta de
más de 20 puntos que al final le daría
la victoria.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs
Ya han vuelto a competición la mayoría
de los equipos del club, unos siguen
con sus ligas y otros empiezan una
nueva competición después de la fase
de grupos.
ALEVÍN MASCULINO
ESPORTIU QUARTELL 65 – C.B GIL COMES
VINARÒS 28
Mal partido de los alevines que jugaron
sin intensidad. No despertaron hasta
el último cuarto, pese a que el partido
fue a las 12.30. El equipo contrario
fallo mucho, pero volvían a tirar ya
que dominaban el rebote y así tenían
varias ocasiones de tiro. Falto mucha
intensidad por parte de los jugadores
del Vinaròs que perdieron contra un
rival no superior técnicamente pero
muy superior en ganas.
INFANTIL MASCULINO
BASQUET MORVEDRE 31 – C.B GIL COMES
VINARÒS 88
Buen partido de los infantiles en
puerto de Sagunto contra el morvedre.
Mucha intensidad en defensa que hizo
que a la media parte se llegara con el
marcador a favor a los Vinarosenses por
11-42, los visitantes continuaron con
el Buen partido que estaban haciendo
para ganar el partido por 31-88
CADETE FEMENINO

U.B.F TORRENT 65 – C.B GIL COMES VINARÒS 15
Nuestras chicas cadetes no supieron
plantar cara al potente equipo de
Torrent que impuso su ritmo de juego
desde el principio. Aunque hubo ciertos
momentos en que nuestras jugadoras
desplegaron un buen juego, durante
la mayoría del tiempo no supieron
superar la intensa defensa local que
hacía que se perdieran con excesiva
facilidad balones, lo que permitía al
Torrent conseguir canastas fáciles. Hay
que seguir trabajando para mantener
la intensidad de juego todo el partido.
CADETE MASCULINO
ACD BENICENCE 35 – C.B GIL COMES VINARÒS 77
Debido a la imposibilidad de jugar el
partido de ida en Benicassim, se jugó
esta jornada en el Pabellón de Vinaròs,
por lo que nuestros cadetes jugaron
como visitantes.
Un partido cómodo para nuestros
jugadores, que desplegó un buen
nivel de juego tanto en ataque
como en defensa que el benicense
no supo parar,. Ello permitió que la
diferencia del tanteo fuera aumentado
progresivamente y que dio ocasión a
mover el banquillo y repartir minutos
entre los jugadores.
JÚNIOR MASCULINO
JÓVENES ELIANA 62 – C.B GIL COMES VINARÒS 57
Partido que perfectamente pudo

Totes les imatges

www.fotospai.com
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Curs de

Danses d’arreu
del món
DIVENDRES DE
18.30 A 20H
DEL 27 DE GENER
AL 22 DE MAIG
Durada: 21h
Preu: 24.15€
Impartit per Tere Guzman

Inscripcions al
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h
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XERRADA DE

VICENT PITARCH I ALMELA
FILÒLEG, SOCIOLINGÜISTA i DELEGAT DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS A CASTELLÓ
“VITALITAT I FUTUR DE LES NORMES DE CASTELLÓ”

******

ORGANITZA : Associació Cultural Jaume I de Vinaròs

Dia 27 de gener a les 19h a la Biblioteca de Vinaròs

Amb el suport de:
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CURSOS DE VALENCIÀ

PRÒXIMS CURSOS D'INFORMÀTICA

PREPARACIÓ DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA 2017
NIVELL

ORAL (A2) I PER A
NOUVINGUTS

DURADA

40h

LLOC

CALENDARI

CEIP
De l’1 de febrer al 22
de maig
Misericòrdia

HORARI

PROFESSORAT

CURS

PREU

DURADA

PERÍODE

Per
determinar

MITJÀ (C1)- Grup A
MITJÀ (C1)– Grup B

CEFIRE (antiga
biblioteca)
Aula 2n pis

60 h

De l’1 de febrer
a l’1 de juny

Centre d’FPA

SUPERIOR (C2)
Centre d’FPA

Del 12 de gener
al 13 de juny

50h

Del 17 de gener
a l’11 d’abril

Dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30

Eva Roig

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC PER A GENT
MAJOR- Grup O

50 h

Del 25 de gener
al 24 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 9.30 a 11.30h

Eva Roig

Pili Guardino

TAULETES ANDROID
(Utilització de tauletes Android per a persones sense
coneixements informàtics)

40h

Del 26 de gener
al 9 de maig

Dimarts i dijous
de 16.30 a 18h

Míriam Buale

General:54 €
Socis: 49.70 €

Alexandra Solsona

INTERNET II: descàrregues, youtube, serveis de google
(maps, drive...)

30h

Del 30 de gener
al 8 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 16.30 a 18.30h

Míriam Buale

General:40.50 €
Socis: 37.25 €
(aturats 50%)

30h

Del 30 de gener
al 20 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 15 a 16.30h

Rodrigo Roig

Dilluns i dimecres
de 9.15 a 11h

Dimarts i dijous
de 15.30 a 17h

Dimarts i dijous
de 15 a 16.30 h

General:67.50 €
Socis: 62.10 €
( jubilats 50%)

20 €

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Inscripció oberta!

D’ORDINADORS

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Horari: Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h

Tardes: dijous de 17 a 20h

26

PREU
General:67.50 €
Socis: 62.10 €
(aturats 50%)

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
Grup B

Dimarts i dijous
de 9,15 a 10,45h

Del 10 de gener
al 8 de juny

FORMADORA

Dilluns i dimecres
de 19 a 20.30h

Pepi Queralt

ELEMENTAL (B1)

HORARI

P a s s e i g d e C o l o m , s / n · 1 2 5 0 0 Vi n a r ò s · Te l è f o n 9 6 4 4 0 7 4 9 3 · A / e c o n s e l l e p a @ y a h o o . e s

General:40.50 €
Socis: 37.25 €
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JOVE OPORTUNITAT

tràngol
Grup de debat i recerca

Unió Europea, IVAJ i Ajuntament de Vinaròs – Casal Jove

CONFERÈNCIA A CÀRREC

Si tens entre 16 i 21 anys i has
abandonat els estudis, sense haber
aconseguit cap titulació, aquest és el
teu projecte: JO(ve) OP(oportunitat)

DE

MANUEL MILIAN MESTRE
Periodista i escriptor

EL VALENCIÀ I EL REPTE
DE LA SEVA IDENTITAT

• Pots gaudir d’una formació no formal,
assessorament, motivació, orientació i coaching
mentres decideixes que t’agradaria ser de major
• Gaudiràs d’una estada en un alberg juvenil,
d’una educació en l’oci i temps lliure, un coach
individual i un coach grupal.

GENER, Dijous 26, 19:30 h
Espai Casa Membrillera

• Cosa que et costaria molts diners, però que
gràcies als programes de garantia social juvenil,
ÉS GRATUÏT
• 2 mesos en horari de matins a Vinalab
• Temps per decidir el teu projecte professional
gràcies a l’ajuda d’experts

CURS

CURS

COMPTABILITAT INFORMATITZADA:

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Contaplus

D’ORDINADORS

Curs per aprendre comptabilitat amb al Nou Pla General Comptable i aplicació al programa
Contaplus Elite

Continguts: Hardware que forma part del ordinadors, reconèixer les parts i saber substituir-les. Programes d'optimització.
Seguretat: Antivirus. Malware i Troians. Firewall. Diverses utilitats. Còpies de seguretat del Windows. Desfragmentar disc dur.
Reparar disc durs. Còpies de seguretat dels controladors (drivers). Administració de dispositius. Instal·lació d'una màquina virtual.
Instal·lació del sistema operatiu . Treballar amb particions. Tipus d'arxius, formats i les seves extensions.

DURADA

50h

LLOC
Aula
d’informàtica
C/ S. Nicolau

PERÍODE

HORARI

PROFESSOR

Del 2 de febrer
al 10 d’abril

Dilluns, dimarts i
dijous
de 18.30 a 20.15h

Ismael Carbó

PREU

DURADA

30h

LLOC
Aula
d’informàtica
C/ S. Nicolau

PERÍODE

HORARI

PROFESSOR

Del 30 de gener
al 20 de març

Dilluns, dimecres i
divendres de 15 a
16.30h

Rodrigo Roig

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Per a més informació
CASAL JOVE VINARÒS
Carrer Carrerò 51
casaljove@vinaros.es
facebook google + Twitter
964 400 314
De dijous a dissabte de
9 a 13 h i de 16 a 21 h

PREU
General:40.50 €
Socis: 37.25 €

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Horari d’inscripcions:
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h

(plaçes limitades a 12 joves de Vinaròs)

Curs adreçat a usuaris informàtics avançats

General:67.50 €
Socis: 62.10€
(aturats 50%)

• Visitaràs empreses d’una forma inusual per
descobrir allò que tal vegada, no se t’havia
ocurrit. Despertant tal vegada el teu interés
perdut.

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Horari d’inscripcions:
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h
Tardes: dijous de 17 a 20h

ra
Cartele
C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Próximamente

w.w.w.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''UNDERWORLD'' ''TENIA QUE SER EL''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:20
Día:21
Día:22
Día:23

22:00:h
19:30:h
18:40:h
18:30:h

Classificació: + 7 anys

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:20
20:00:h
Día:21 17:15:h 22:00:h
Día:22 16:30:h 21:00:h
Día:23
21:00:h

Classificació: + 7 anys

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

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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6231217
6232885

BE8863A
BE8863A

CL
CL

SAN NICOLAS
SANTO TOMAS

19
23

1960
1960

6333330
5428803
5528101
5827406
5842903
6028401
6033232
6129204
6131316
6131326
6133316
6232844
6232846
6234250
6841501
4724702
5732727
5827412
5935603
60332A6
6129604
6232866
6232884
6333306
6333353
6335763
6336324
7351926
5529620
5629932
5732704
5732754
5827405
6030916
6033262
6129602
6132844
6133607
6232828
6335756
5729711
5827407
5830764
6028337
6130108
6130113
6133619
6231203
6232826
6232849
6333345
6333348
7455261
5629922
5732729
5827422
5830738
5830774

BE8863C
BE8852H
BE8852H
BE8852H
BE8854B
BE8862G
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8864S
BE8842S
BE8853B
BE8852H
BE8853F
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8863E
BE8875S
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8853B
BE8852H
BE8863A
BE8863C
BE8862C
BE8863A
BE8863C
BE8863A
BE8863C
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8875E
BE8852H
BE8853B
BE8852H
BE8853B
BE8853B

CL
CL
CL
CL
AV
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PL
CL
PZ
CL
CL
CL
AV
CL
CL
CL
CL
PS
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
AV
CL

SAN SEBASTIAN
422017
21 gener de
SANTA ISABEL
1
SAN ALBERTO
15
SAN JOSE
6
BARCELONA
40
SANTA MAGDALENA
59
CARRERO
7
COSTA Y BORRAS
30
MAYOR
22
SAN JUAN
18
SAN CRISTOBAL
2
ANGEL
38
ANGEL
42
LOCELLA Y CRUZ
9
COSTA MAR
4
POLIGONO 33
197
SANTA BARBARA
22
PRIMERO MAYO
15
POETA ARGEMI
10
PILAR
86
COSTA Y BORRAS
5
COLON
10
SANTO TOMAS
25
REMEDIO
32
SAN PASCUAL
57
ALMAS
69
JUAN RIBERA
10
SALDONAR G
10
SAN BLAS
2
SANTA TERESA
6
PILAR
59
SAN FRANCISCO
50
SAN JOSE
8
ARCIPRESTE BONO
8
SAN RAMON
5
COSTA Y BORRAS
11
SANTOS MEDICOS
11
SANTA ANA
20
SANTA RITA
6
ALMAS
85
SAN JOSE
42
SAN JOSE
4
SAN JOSE
1
ARCIPRESTE BONO
35
SAN ANTONIO
23
SANTA MAGDALENA
6
SAN PASCUAL
18
SAN AGUSTIN
27
SANTA RITA
1
ANGEL
48
SAN SEBASTIAN
70
SAN PASCUAL
67
SALDONAR RR
6
SAN BLAS
25
SANTA BARBARA
26
PRIMERO MAYO
26
PAIS VALENCIA
17
SAN JOSE
21

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

5935107
5935604
6030915
6030919
6031428
6034611
6130130
6133628
6232815
6234270
6333348
5528203
5629933
5830764
5935118
6031428
6133629
6232869
6235221
6333338
5729710
5827411
5828907
5830757
5831407
5931439
5934605
6031522
6129206
6129402
6129604
6129604
6131316
6132844
6133315

BE8853F
BE8853F
BE8863A
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8853D
BE8863A
BE8863C
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8852H
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8853B
BE8853B
BE8853D
BE8863A
BE8862G
BE8862G
BE8862G
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PS
CL
CL
CL
PZ

PADRE BOVER
POETA ARGEMI
ARCIPRESTE BONO
ARCIPRESTE BONO
SOCORRO
CARMEN
SANTA MAGDALENA
REMEDIO
ANGEL
SAN PASCUAL
SAN PASCUAL
SAN FERNANDO
SANTA TERESA
PRIMERO MAYO
SANTA MARTA
SAN ISIDRO
REMEDIO
SAN AGUSTIN
SAN GREGORIO
SAN SEBASTIAN
SAN JOSE
PRIMERO MAYO
SAN JOSE
ARCIPRESTE BONO
PILAR
SAN FRANCISCO
N S DESAMPARADO
PURISIMA
COSTA Y BORRAS
SANTA MAGDALENA
BLASCO IBAÑEZ
COSTA Y BORRAS
PURISIMA
SANTOS MEDICOS
SAN VALENTE

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

S'informa als propietaris dels edificis construïts en el període comprès
entre els anys 1956 i 1960, ambdós inclosos, que estan sotmesos a
l'obligació d'efectuar l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, i presentar una
còpia del document a l’AJUNTAMENT DE VINARÒS.
FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1956 Y 1960

Pcatastral1 Pcatastral2
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Vía

Denominación

Num.

Año Construcción

5827425
6028302
6031518
6036105
6128202
6232886
6232840
6034919
6128202
6032102
4932418
6128202
6233735
6130124
6335731
5830783
6032115
6232824
6232848
6034908
6032115
5931407
6028314
6133618
6034908
6129205
5629916
6132815
5629916
5931433
5935119
5935601
6030924
6132827
5935601
6232868
5021734
5629904
5729708
5830715
5830763
5830767
6030918
6031411
6033279
6036903
6036946
6133316
6231202
6231217
6232885

BE8852H
BE8862G
BE8863A
BE8863E
BE8862G
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8843S
BE8862G
BE8863C
BE8863A
BE8863C
BE8853B
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863A
BE8853B
BE8862G
BE8863C
BE8863C
BE8862G
BE8852H
BE8863A
BE8852H
BE8853B
BE8853D
BE8853F
BE8863A
BE8863A
BE8853F
BE8863A
BE8852S
BE8852H
BE8852H
BE8853B
BE8853B
BE8853B
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863E
BE8863E
BE8863C
BE8863A
BE8863A
BE8863A

PZ
AV
CL
CL
PS
CL
CL
CL
PS
TR
AV
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
AV
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
CL
PZ
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PZ
TR
CL
CL

PRIMERO MAYO
PAIS VALENCIA
PURISIMA
VIRGEN
BLASCO IBAÑEZ
SANTO TOMAS
ANGEL
CARRERO
BLASCO IBAÑEZ
SAN VICENTE
ZARAGOZA
COSTA Y BORRAS
ANGEL
SANTA MAGDALENA
SAN PEDRO
SAN JOSE
SOCORRO
SANTA RITA
ANGEL
CARMEN
JOVELLAR
SOCORRO
SANTA MAGDALENA
SAN PASCUAL
CARMEN
COSTA Y BORRAS
SAN BLAS
ROSARIO
SAN BLAS
SAN FRANCISCO
SANTA MARTA
POETA ARGEMI
PAIS VALENCIA
SANTO TOMAS
POETA ARGEMI
SAN AGUSTIN
SALINAS XR
SAN BLAS
SAN JOSE
SAN FRANCISCO
PRIMERO MAYO
SAN JOSE
ARCIPRESTE BONO
SAN VICENTE
PILAR
PUENTE
VIRGEN
SAN VALENTE
AGUSTIN SAFONT
SAN NICOLAS
SANTO TOMAS

29
5
8
49
17
21
30
20
16
2
23
33
57
30
12
39
1
5
46
15
9
4
86
16
13
32
1
9
3
19
3
4
16
24
6
13
24
29
48
87
10
7
12
9
32
87
34
1
6
19
23

1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

6333330
5428803
5528101
5827406
5842903
6028401
6033232
6129204
6131316
6131326
6133316
6232844
6232846
6234250
6841501
4724702
5732727
5827412
5935603
60332A6
6129604
6232866
6232884
6333306
6333353
6335763
6336324

BE8863C
BE8852H
BE8852H
BE8852H
BE8854B
BE8862G
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8864S
BE8842S
BE8853B
BE8852H
BE8853F
BE8863C
BE8862G
BE8863A
BE8863A
BE8863C
BE8863C
BE8863C
BE8863E

CL
CL
CL
CL
AV
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
PL
CL
PZ
CL
CL
CL
AV
CL
CL
CL
CL
PS

SAN SEBASTIAN
SANTA ISABEL
SAN ALBERTO
SAN JOSE
BARCELONA
SANTA MAGDALENA
CARRERO
COSTA Y BORRAS
MAYOR
SAN JUAN
SAN CRISTOBAL
ANGEL
ANGEL
LOCELLA Y CRUZ
COSTA MAR
POLIGONO 33
SANTA BARBARA
PRIMERO MAYO
POETA ARGEMI
PILAR
COSTA Y BORRAS
COLON
SANTO TOMAS
REMEDIO
SAN PASCUAL
ALMAS
JUAN RIBERA

42
1
15
6
40
59
7
30
22
18
2
38
42
9
4
197
22
15
10
86
5
10
25
32
57
69
10

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

19
12
6
14
23
22
42
13
24
21
71
1
8
11
5
28
11
12
19
58
44
14
22
58
11
5
13
16
34
23
6
7
1
9
2

Tauler Municipal
ANUNCIO SOBRE EL PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE
BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
Se recuerda a los posibles interesados que el plazo para la
presentación de solicitudes de bonificación del IBI, tanto por familia
numerosa como por actividades comerciales, de oficinas o de ocio y
hostelería, finaliza el próximo 28 de febrero.
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en la Oficina de
Recaudación de la Diputación de Castellón, sita en la Plaza María
Conesa s/n de Vinaròs o en la OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs.
A la solicitud de bonificación por familia numerosa se deberá
acompañar la siguiente documentación:
Titulo de familia numerosa en vigor expedido por la Administración
competente.
Certificado de empadronamiento o documento que acredite que
todos los miembros de la familia están empadronadas en la vivienda
familiar o en su defecto, el número mínimo de miembros necesario
para la obtención del título de familia numerosa acreditado.
Certificado catastral de todos los miembros de la familia.
Copia del último recibo del IBI de la vivienda de la familia, que deberá
estar al corriente de pago.
A la solicitud de bonificación por actividades comerciales, de oficinas
o de ocio y hostelería se deberá acompañar acreditación del alta en
el Censo de actividades económicas mediante la presentación del
modelo 036, 037 o equivalente, y en su caso de disponer de 2 o mas
trabajadores contratados, el TC2 del útimo ejercicio.

21 gener de 2017

LA REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I
DISCAPACITAT INFORMA:
PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO 2017
1.- Ayudas para el desarrollo personal dirigidas a facilitar la autonomía
personal a personas con problemas motores o sensoriales, propiciando el
mantenimiento en el propio entorno familiar y social, incrementando su
autonomía y favoreciendo sus relaciones y la integración en la sociedad.
Serán objeto de subvención los siguientes tipos de acciones para facilitar la
autonomía personal:
- Adquisición de ayudas técnicas y productos de apoyo.
- Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior
de la vivienda y la adaptación funcional del hogar
- Ayudas para la adaptación de vehículos.
- Ayudas de transporte para la asistencia a tratamientos y centros asistenciales.
Requisitos:
1.- Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad.
2.- Tener la residencia legal en un municipio de la Comunidad Valenciana.
3.- Ser menor de 65 años.
4.- Tener una renta individual o per cápita familiar inferior al triple del IPREM
para el ejercicio anterior al de la convocatoria.
5.- Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante
que supongan la pérdida de autonomía, le impidan o dificulten su movilidad
o comunicación a través de medios normales.
6.- En caso de ayudas de transporte: tener reconocida la movilidad reducida
y no tener reconocido el subsidio de movilidad por gastos de transporte.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados
a partir del del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV
nº 7958 de 16 de enero de 2017.
2.- Ayudas para la atención institucionalizada en centros residenciales.
Se trata de ayudas para atender las necesidades de atención integral de las
personas con discapacidad o enfermedad mental crónica que no tengan
suficientes recursos económicos y requieran atención asistencial y cuidados
especiales que no se puedan prestar en el medio familiar. La atención
residencial podrá desarrollarse en residencias y en viviendas tuteladas.
Requisitos:
1.- Ser mayor de 16 años y menor de 65.
2.- Tener acreditada la necesidad de cuidados especiales por tener una
discapacidad que dificulte la inclusión social, no tener domicilio o tener una
situación familiar grave que impida la adecuada atención del individuo que,
por sus especiales características personales, no pueda desarrollarse en el
medio familiar.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo finaliza el día 1 de diciembre de 2017

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

Información y tramitación:
Concejalía de Política Social, Igualdad y Discapacidad
Plaza de San Antonio, 19- Pb
Horario: de 9’00h a 14’00h Tel: 964 45 00 75

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada
per poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que
el proper dia que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 27
de gener de 2017
Requisits:
-

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

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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21 gener de 2017

PUBLICITAT

www.canal56.com

La actualidad
desde todos los
puntos de vista
www.infomaestrat.com

30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
av. País Valencià, 15
21
gener
MARTÍNEZ
22

gener

FERRER

23

gener

ROCA

24

gener

GUIMERÀ

25

gener

ADELL

26

gener

SANZ

27

gener

VALLS

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

 VINARÒS - BARCELONA

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

BARCELONA - VINARÒS

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

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

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

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

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

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

Hoy el Dr. Cabrera va a darnos algunos consejos para mantener una adecuada salud
bucodental, ya que de ellos dependerá el estado actual de nuestra boca.

¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizarse una
Se trata de un tratamiento transparente, a medida,
Ya sabéis, que si tenéis alguna duda podéis acercaros a nuestra clínica situada en la
simple y extraíble. A parte de la ventaja estética, nos
revisión?calle Arcipreste Bono 3, y os la resolveremos.
JAVIER CABRERA
nº colegiado
facilita la higiene
dental y12002791
es un tratamiento de
En ODONTOESPAI, recomendamos hacerse revisiones
ortodoncia muy cómodo e indoloro.
cada cierto tiempo, aproximadamente
cada
6 meses,
Consejos
para
una adecuada salud bucodental:
para solucionar
cualquier inicio de caries a tiempo por
Además en ODONTOESPAI somos la primera clínica que
- Hazte una revisión cada 6 meses, para evitar
ejemplo, pero
ademásmayores
esas revisiones
también son muy
ofrece tratamiento de Ortodoncia Invisible, a precio de
problemas
en un futuro.
- Es muy importante
importantes para descartar cualquier complicación
ortodoncia convencional.
reemplazar el cepillo
futura en nuestros dientes.
dental a menudo,

¿Es importante corregir la malposición dental?

aproximadamente
cada 3 meses.

Uno de los aspectos más importantes en nuestra salud
- Otra cosa importante, es inculcar a los más
bucodental, es la buena posición de los dientes, ya que
pequeños la necesidad de cepillarse los dientes
desde una edad temprana, para que se convierta
puede provocar entre otras cosas, una respiración
en un hábito.
nocturna inadecuada, una malposicion dental severa,
- nos
Realízate
una nuestra
limpiezavida
bucal
al año,
etc, que
dificultarán
diaria,
y nosya que así
mantendrás
boca sanaen
y sin
podrán acarrear
serioslaproblemas
un placa.
futuro.
En ODONTOESPAI, te invitamos a que vengas a vernos si
- no
Llevar
dietaa la revisión con tu ortodoncista.
todavía
has una
acudido
¿Es importe hacer revisiones con la ortodoncista desde
sana, con
evitando
Te esperamos
las puertas abiertas, una atención
pequeños?
el exceso de
personalizada, y la mejor de nuestras sonrisas.
azúcar y grasas.
En ODONTOESPAI, insistimos en la importancia de tratar
los problemas de maloclusion de nuestros pequeños
desde la dentición mixta, cuando todavía tenemos
algunos dientes de leche. Esta decisión permitirá que los
al día
losque
dientes,
no le
olvides
huesos- deLávate
la cara 3deveces
nuestros
hijos,
son losy que
utilizar el hilo dental y el colutorio.
dan cabida a los dientes definitivos, se desarrollen de la
manera correcta.
- Y por último y no menos im-

En ODONTOESPAI, nuestras ortodoncistas son expertas
en tratar estos problemas de manera precoz. Cuando
comienzan a existir, antes de que se agraven.

Nos hemos enterado que ofrecéis una novedad muy
especial…

portante, evitar el tabaco,
ya que aparte de ser perjudicial para la salud, crea halitosis, manchas y daña los
dientes.

