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

Redacció

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va ajornar a la próxima sessió ordinària de febrero la decisió d'aprovar la proposta del PP 
de Vinaròs perquè aquelles entitats que presenten dama en la fira i festa de Sant Joan i Sant Pere també puguin presentar 
una dama infantil, amb l'objectiu d'incrementar la participació. L'equip de govern va votar en contra de la proposta que 
no va tirar endavant, però matisant el regidor de Festes i Joventut, Marc Albella, que és una decisió que haurà de debatre i 
prendre el Consell de Festes i que podrà dur-se a terme de nou a aprovació en el pròxim plenari. 
La portaveu adjunta del PP de Vinaròs, Carla Miralles, va explicar que la proposta es realitza a petició de diverses entitats, 
associacions. Una proposta que va ser ben acollida per Acord Ciutadà i PVI, que van votar a favor.

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat 
treure a licitació 9 parades que encara queden per ocupar 
al mercat municipal. D'elles, 5 seran de venda de productes 
varis, 2 estaran dedicades a la venda de peix i marisc, i una 
serà de venda de fruites i verdures, a més d'una floristeria.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, va explicar que 
la novetat en els plecs d'adjudicació d'aquestes parades 
serà l'obligació de permanència almenys durant un any 
una vegada autoritzada la concessió. “Es tracta d'evitar que 

alguns adjudicataris deixin les parades als dos o tres mesos 
com ha passat en alguns casos”, va assenyalar Fontanet, 
que també va assegurar que des de la seva regidoria es 
realitzarà una “forta promoció” per aconseguir que s'ocupin 
aquests punts de venda i revitalitzar el mercat municipal. 
Fontanet també va assenyalar que el Mercat Municipal “es 
presenta com una bona oportunitat per a aquelles persones 
que vulguin iniciar una activitat empresarial o gent que ja 
disposa d'un negoci” .

Vinaròs sol·licita ajudes pels danys causats en les collites de cítrics
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per unanimitat una moció per sol·licitar ajudes a l'administració general de l'estat per 
al sector citrícola de Vinaròs, donat que la collita va resultar danyada per les pluges i tempestes amb pedra dels passats 
mesos de novembre i desembre, provocant pèrdues per valor de més d'1,7 milions, segons un informe de la Cooperativa 
Agrícola El Salvador. 
El regidor d'Agricultura i Medi ambient, Jordi Moliner, va explicar que la moció insta a la Generalitat i l'administració de 
l'estat a compensar aquesta pèrdua de producció mitjançant la reducció dels mòduls fiscals o de quotes de la seguretat 
social. En aquests temporals van quedar danyades les collites de clementina i taronja de tot el terme municipal.

L'Ajuntament de Vinaròs treu a concessió 9 parades 
del mercat municipal

El Consell de Festes decidirà si les entitats amb dama també 
poden presentar dama infantil

Hem tornat a la carretera. No de la forma que ens agradaria a nosaltres però, val més això que quedar-nos en casa. 
Hem tornat, a poc a poc, pocs però valents. Seguim reclamant l’AP-7 lliure i gratuïta. AAVV Migjorn

DE nou a la carretera
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ACTUALITAT

Contractació de personal
D'altra banda, l'Ajuntament de Vinaròs també va aprovar 
amb el vot a favor de tots els grups i el vot en contra del 
PP, una proposta per a la declaració de serveis essencials 
i prioritaris que permetin contractar més personal en 
diferents àrees. El regidor de Recursos Humans, David 
Adell, va explicar que les retallades realitzades des de 
2008 en les despeses públiques han afectat sobretot 
a l'apartat de personal i, per tant, en serveis que són 
essencials per a l'Ajuntament. Amb aquesta proposta es 
vol afavorir la contractació temporal en aquests serveis 
que es consideren prioritaris. 
El PP de Vinaròs va votar en contra d'aquesta proposta, 
explicant el portaveu Lluis Gandia que l'equip de govern 
“no ha prioritzat els serveis que consideren essencials 
perquè en la seva proposta han inclòs totes les 
regidories”. Gandia va assenyalar que, en canvi, “el PP té 
molt clares les prioritats, i són serveis socials, l’educació 
i l’ocupació”, i que l'equip de govern ha inclòs tots els 
serveis “per poder incrementar indiscriminadament el 
personal que té l'ajuntament en qualsevol de les àrees”.

L'Ajuntament renova la seva adhesió a l'estratègia provincial de foment de l'ocupació
També es demana poder contractar més personal en diferents regidories

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat per 
unanimitat la renovació de la seva adhesió 
a l'estratègia provincial per al foment de 
l'ocupació, l’emprendiment i la promoció 
econòmica 2017.
Aquesta Estratègia Provincial inclou tres 
plans diferenciats. El primer està dirigit 
a la formació i intermediació laboral, i té 
com a objectiu primordial el fomentar 
l'autonomia de les persones mitjançant 
accions de formació i d'un acompanyament 
personalitzat que els doti d'una qualificació 
bàsica en el procés de recerca d'ocupació i 
millora de la empleabilidad.
De la seva banda, el Pla Provincial de 
Promoció d'Iniciatives Empresarials té per 
objecte l'oferir la capacitació necessària per a 
la generació d'idees i el disseny de projectes 
empresarials mentre que el programa dirigit 
al suport a la consolidació empresarial 
ofereix al teixit empresarial l'oportunitat 
de beneficiar-se d'una àmplia bateria de 
mitjans que van des de l'assessorament i 

orientació, fins a programes de formació 
especialitzats, la cessió d'espais de negocis 
i sessions de networking.
El PP es va mostrar a favor d'aquesta adhesió, 
però va ser crític, mitjançant el seu portaveu 
Juan Amat, en la política d'ocupació que 
està realitzant l'equip de govern. “Ho 
recolzem, però és insuficient i considerem 
que cal treballar més en matèria d'ocupació”, 
va indicar Amat. En aquest sentit, va dir que 
Vinaròs “està per sota de la mitjana quant a 
l'obtenció d'ajudes a l'ocupació, la qual cosa 
vol dir que alguna cosa s'està fent malament 
en aquesta regidoria, a més que no han 
iniciat cap iniciativa des de l'àmbit local”. 
A això, Cano va respondre que “s'han 
contractat quatre peons a càrrec de 
l'Ajuntament, tres informadors turístics, un 
conserge i una ADL. Al desembre de 2014 
hi havia 2849 aturats i ara 2255. No dic que 
només sigui per l'Ajuntament, però no crec 
que ho estiguem fent tan mal. Alguna cosa 
estarem fent bé”.

Continua la incertesa per falta de personal sobre 
la continuïtat de l'oficina de renovació del DNI 
situada a l'edifici municipal del Pirulí, un servei que 
no acaba de consolidar-se des de la seva posada en 
marxa a mitjan 2015. Aquest mes de febrer tan sols 
s'atendrà dos matins –els dies 7 i 28- pels quals ja 
s'han acabat els 80 números que es van concedir. 
I al març el servei també obrirà però només els 
dimarts. A partir d'aquí, tot queda en l'aire i no hi 
ha cap data concreta. 
L'alcalde, Enric Pla, va tornar a aquesta setmana a 
realitzar gestions amb la Comissaria de Castelló 
perquè almenys aquest mes de febrer el servei obrís 
també les tardes dels dies 7 i 28. “Em van comentar 
que era impossible per la falta de personal, però es 
van comprometre a acudir els quatre dimarts del 
mes de març”, va explicar l'alcalde. 
Per a Pla, “hi ha molts problemes que impedeixen 
el bon funcionament d'aquest servei, com haver 

creat una oficina sense dotació de personal, la no 
aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i la 
falta d'efectius de la Policia de Castelló”.
L'alcalde va recordar en l’últim ple que la tramitació 
del DNI “és un dret i una obligació i espero que hi 
hagi el suport unànime i la col·laboració de tots els 
grups polítics de Vinaròs per reivindicar-ho”.
Cal recordar que quan es va inaugurar l'any 2015, 
aquesta oficina obria dos dies a la setmana, 
els dimarts i els dijous, la qual cosa ja va ser 
qualificat d'insuficient per atendre les necessitats 
de la població de la comarca. Disposar d'aquesta 
oficina era una llarga reivindicació que havia 
de posar fi a un problema enquistat des de feia 
molts anys. No obstant això, el servei mai ha 
funcionat a ple rendiment per la falta de personal.  
I és que obtenir un document obligatori com el DNI 
segueix sent una missió especialment complicada 
si es viu a les comarques del nord de Castelló. 

Els més de 100.000 veïns que viuen en estes 
comarques han hagut d'acostumar-se a haver 
de perdre temps i realitzar més d'un centenar de 
quilòmetres a Tortosa o Castelló cada vegada que 
han de renovar-ho.
D’altra banda, Podem Vinaròs està en plena 
recollida de firmes per millorar el servei de la oficina 
i de moment ja se n’han recollit més de 5.000 entre 
Vinaròs i Benicarló. Al mes de març, totes les firmes 
recollides es presentaran a la subdelegació del 
Govern a Castelló.

L'oficina del DNI obrirà al març, però la seva continuïtat segueix en l'aire
Aquest mes de febrer tan sols s'han garantit dos dies per falta de personal i al març s'obrirà un dia a la setmana

Vinaròs va estar present de nou enguany a FITUR, 
en l'estand de Castelló-Mediterrani, amb la resta de 
la Comunitat Valenciana en el pavelló 7 del recinte 
firal d'IFEMA, on es va informar als visitants de tota 
l'oferta del destí, fent un especial èmfasi en l'oferta 
gastronòmica i d'oci familiar que ofereix Vinaròs. 
La fira va suposar una oportunitat per celebrar 
importants reunions i trobades. 
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, va destacar 
la reunió duta a terme amb els responsables del portal 
prescriptor de Minube, així com l'assemblea anual de 
Saborea España, a la qual va assistir també la secretària 
nacional de Turisme, Matilde Pastora i amb qui els 
diversos responsables de Turisme de cada una de les 
destinacions integrants al club van poder conversar 
sobre la importància del Turisme Gastronòmic i sobre 
el pla d'accions de l'anualitat 2017.
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Exposición de monedas en el paseo marítimo, 
junto antiguo colegio San Sebastián

Día 26 de febrero, domingo de carnaval.
De las 9 a las 14:30h

Telf. información 626 17 83 45

Per al mes de febrer està 
previst realizar un curs de 

primers auxilis. Els interessats 
dirigirse a la seu de Creu Roja  
( c/ Carreró s/n ) o be trucar al 

número 964 459464 DE 10 h. a 
14 h. Gràcies.

Vinaròs tindrà finalment una bandera roja i blanca, 
els colors històrics representatius del districte 
marítim de la ciutat, segons ha sigut notificat el 
consistori a través d'una certificació oficial del 
Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia de la 
Generalitat Valenciana.  
Esta confirmació arriba, explica el regidor de 
Cultura Marc Albella, després de diverses reunions 
amb experts i d'haver presentat diversos informes. 
A finals de novembre, ell mateix, acompanyat per 
l'alcalde Enric Pla, van assistir a una vista oral a 
València per tractar esta qüestió.  
En esta reunió es va poder arribar a un acord 
perquè en lloc de roig i groc, els colors fossin el 
roig (a la part esquerra) i el blanc (a la part dreta). 

La bandera, però, estarà partida en vertical i no en 
perpendicular com s'havia plantejat inicialment.  
Això es deu al fet que en la bandera inicial, que 
era idèntica a la del districte marítim, es solapava 
el color roig de l'escut amb el roig del fons. Per 
evitar entrar en conflictes històrics i heràldics, el 
Consell Tècnic ha indicat que la millor manera de 
solucionar-ho era amb una partició vertical.
"Toi i això creiem que d’esta manera serà més fidel a 
la història i a la tradició marinera de la nostra ciutat, 
pel que estem contents amb esta notícia, de la qual 
ja hem informat al Consell Municipal de Cultura. En 
ell estan representats polítics de diferents grups, 
entitats i personalitats del món de la cultura local", 
ha explicat Albella.  

El següent pas, ha agregat, "serà traslladar-la a la 
Comissió Informativa que tindrem al febrer i portar 
el tema al ple, on s'espera que els diversos partits 
ho aproven, ja que en el seu moment esta moció va 
ser proposada per Maria Dolores Miralles, del PVI, i 
va comptar amb el suport unànime de tots".

Vinaròs tindrà una bandera roja i blanca
Finalment, i a través de la Regidoria de Cultura, s'han atès les peticions del consistori 
perquè la bandera local porte els colors del districte marítim de la ciutat

Este dilluns el regidor d'Agricultura i Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Vinaròs, Jordi 
Moliner, en companyia de l'agent de la unitat 
rural mediambiental de la Policia Local, han visitat 
els treballs que estan realitzant els alumnes del 
taller d'ocupació de la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia dins el terme municipal de Vinaròs.  
Durant dues setmanes, els integrants d'este 
taller es troben realitzant tasques de neteja a 

diferents llocs, com el Pont dels Estretets, Sòl 
de Riu i el Molí Noguera, dins del projecte de 
la Mancomunitat per a crear un camí natural 
de uns 50 quilòmetres que passarà per 10 
municipis valencians i catalans des Sòl de riu fins 
al naixement del riu Sénia.  
"Estem molt contents amb esta iniciativa que 
implica a diversos municipis, ja que creiem que 
és important posar en valor les vies i espais 

naturals que tenim i donar a conèixer el seu 
valor històric i mediambiental tant als ciutadans 
de la zona com als nostres visitants", ha explicat 
Moliner, que ha afegit que l'Ajuntament de 
Vinaròs també està col·laborant amb maquinària 
i suport logístic per a la retirada de deixalles.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient visita 
els treballs del taller d’ocupació de la Taula del Sénia a Vinaròs

Redacció

S’estan adequant diversos camins i espais naturals dins del projecte per a la creació 
del camí del riu Sénia. L’Ajuntament de Vinaròs també col·labora amb maquinària 
i suport logístic per a la retirada de deixalles. 

La Fundació Caixa Rural de Vinaròs ha premiat aquest any  
dues alumnes de segon d'ESO de l'IES “José Vilaplana”; amb el 
primer premi a Carla Puig Igual i amb el tercer premi  a Teresa 
Lorente Santapau. El tema de la redacció  fou “El meu Carrer”.
A més de dotar de  250€  al primer premi i de 150€ al tercer, la 
Fundació la Caixa  Rural també atorga un premi de 300€ per al 
centre educatiu que acull l'alumna del primer premi.
La foto recull el moment en què les guanyadores fan la 
donació del premi  a la directora de l'IES “José Vilaplana” Neus 
Falcó Pascual.
Moltes felicitats a totes dues!

XXVI Concurs de redacció de  Sant Antoni
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Per segon any consecutiu l’Ajuntament de 
Vinaròs, a través de la Regidoria de Medi Ambient 
i d'empreses col·laboradores com Ecovinaoil, han 
iniciat en les diferents escoles de la localitat les 
xerrades sobre el reciclatge d'oli d'ús domèstic. 
Esta acció, explica el regidor d'Agricultura i Medi 
Ambient, Jordi Moliner, forma part de la campanya 
informativa i de conscienciació que ensenya als 
alumnes de 4t de Primària com i per què hem de 
reciclar este producte i no llançar-lo pel desaigüe.  
"Al final de cada xerrada es reparteix a cada un 
d'ells un embut especial per al reciclatge de l'oli i 
se'ls indica que han de dipositar-lo dins d'ampolles 

de plàstic tancades en els contenidors especials 
de color taronja que s'han instal·lat davant de les 
escoles i en altres punts clau de Vinaròs", explica 
Moliner. 
A més, per tal que els xiquets i xiquetes coneguen 
de primera mà com és el tot procés de reciclatge, 
esta activitat es complementarà amb una sèrie de 
visites que els estudiants de 4t de primària de tots 
els centres realitzaran també a finals d'abril a la 
planta de tractament de residus de Cervera. 
Durant 2016, cal recordar, es van reciclar a la 
localitat un total de 3.153,91 quilos d'oli d'ús 
domèstic en els 10 punts de recollida que hi ha 

instal·lats, els quals s'ampliaran amb 5 més al llarg 
d’este 2017 amb l'objectiu de facilitar a la població  
l’accés als mateixos.

Tornen les xerrades a les escoles de Vinaròs sobre el reciclatge d’oli d’ús domèstic 
Esta activitat forma part d’una campanya informativa i de conscienciació sobre el reciclatge i es complementarà amb un seguit de visites que, a 
partir d’abril, realitzaran els col·legis a la planta de tractament de residus de Cervera

La portavoz adjunta del Partido Popular de Vinaròs, 
Carla Miralles, ha acusado al equipo de gobierno 
de "haber mentido" en cuanto al coste que supuso 
el cambio de ubicación en la explanada del puerto 
de la carpa de fiestas en la pasada edición.  
Según Miralles, "en un primer momento el 
tripartito dijo que la Generalitat, propietaria del 
puerto, cobraría unos 6.000 euros para luego el 
concejal de Fiestas, Marc Albella, anunciar una 
rebaja hasta los 4.000 euros aproximadamente. 
La realidad es que la factura que la Generalitat ha 
cobrado al Ayuntamiento de Vinaròs y que no ha 
sido informada por el tripartito asciende a 9.518,30 
euros". 
Miralles también lamentó que de este cambio de 
ubicación de la carpa de fiestas "no se consultara al 

Consell de Festes ni se diera cuenta a los partidos 
de la oposición".
Para la concejala popular, “si el concejal de Fiestas 
tiene el capricho de cambiar la carpa de una 
parcela municipal donde no costaba nada al puerto 
donde la Generalitat nos ha cobrado 9.518 euros 
que lo haga, pero al menos que tanga la valentia 
de informar y no esconda esta información a los 
vinarocenses”. 
Visor presupuestario
Por otro lado, el portavoz adjunto del Partido 
Popular de Vinaròs, Lluís Gandía, ha acusado al 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs 
de haber contratado “una fundación vinculada a 
Podemos para crear una web de presupuestos u 
ha costado 15.088 euros”.

Según Gandia “el propio concejal de Participación 
Ciudadana, Hugo Romero, reconoció en la última 
comisión que esta empresa se contrató sin mirar 
ninguna otra alternativa y resulta curioso que 
los únicos Ayuntamientos de toda España que 
la contratan son aquellos donde los partidos 
instrumentales de Podemos, como Som Vinaròs, 
gobiernan”.
Los populares subrayan que “además de Castellón 
y Vall d’Uixó, localidades donde Podemos apoya 
al gobierno municipal, los únicos Ayuntamientos 
donde la Fundación Civio ha implantado este 
sistema son una docena de ciudades entre las 
que se encuentran Madrid, Barcelona o Santiago 
de Compostela, todas ellas con gobiernos de 
Podemos”.

El PP denuncia que el cambio de lugar de la carpa de fiestas 
costó más del doble de lo que se dijo
Gandia acusa al equipo de gobierno de “contratar una fundación vinculada a Podemos” para crear la web de presupuestos

Los daños en mobiliario urbano 
debido al temporal superan los 40.000€
Los daños en la costa vinarocense debidos al temporal marítimo 
en mobiliario urbano superan los 40.000 euros, según la valoración 
económica estimada realizada por los técnicos del Ayuntamiento de 
Vinaròs. Los daños principales han sido en la biblioplaya y la pérgola 
accesible de la playa del Fortí, así como en las plataformas de madera de 
la costa turística sur.
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El buque de pesca ruso OBVA, de 62x14 metros, 
ha sido remolcado esta semana hasta la parte 
industrial del puerto de Vinaròs, donde será 
desmantelado, desguazado y reciclado por la 
empresa local Varaderos Vinaròs S.L. Unos trabajos 
que durarán alrededor de tres meses, según 
informó ayer su gerente, Batiste Panís.
Construida en el año 1983, esta gran embarcación 
pesquera de arrastre tiene un calado de 5,22 
metros y un peso de 690 toneladas. El buque ha 
sido remolcado desde Las Palmas de Gran Canaria, 
de cuyo puerto salió el día 9 de enero, hasta Vinaròs 
para su reciclaje. Una tarea que no ha resultado 

nada fácil, teniendo en cuenta que se ha tenido 
que soportar el intenso temporal marítimo de los 
últimos días, que retardó el viaje una semana más 
de lo que es habitual, aunque finalmente pudo 
llegar al puerto de Vinaròs con éxito gracias a la 
ayuda de un gran remolcador. 
El buque OBVA fue detenido en aguas Canarias en 
el año 2012 y tiempo más tarde la embarcación fue 
abandonada por sus propietarios. La Autoridad 
Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria procedió 
después a su subasta, la primera vez sin éxito 
a mediados 2015, y por segunda vez en enero 
de 2016. Esta no es la primera vez que una gran 

embarcación es reciclada por esta empresa 
de Vinaròs. En 2014 Varaderos Vinaròs S.L y la 
empresa navarra Reciclauto Navarra S.L se unieron 
constituyendo una unión temporal de empresas 
para proceder a la descontaminación y desmontaje 
del submarino Marsopa del ejército, siguiendo el 
proyecto europeo Recyship.
También en enero del pasado año 2016 el buque 
ruso de pesca Apuokas, de bandera panameña, 
llegó a Vinaròs remolcado procedente de las islas 
Canarias y fue amarrado en el dique de poniente 
del puerto de Vinaròs, donde fue reciclado por esta 
empresa local, tras adquirirlo previamente.

Un buque pesquero ruso de 62 metros 
será reciclado en Vinaròs

"Mi mano es tu apoyo", contra la violència de gènere. E.Fonollosa
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

El pabellón polideportivo 
de Vinaròs ha sido objeto de 
un acto vandálico que se ha 
saldado con la rotura de los 
cristales de la puerta de acceso 
lateral al recinto deportivo, con 
unos daños valorados en 2.000 
euros. La edila de deportes, 
Begoña López, informó ayer 
que aparte de los cristales de 
la puerta, también el marco 
y la cerradura de la puerta 
sufrieron daños. Los autores de 
los hechos saltaron las puertas 
de acceso a ese espacio que 
separa el pabellón del colegio 
Sant Sebastià y la policía está 
investigando su identidad, 
ya que fueron captados por 
las cámaras de seguridad del 
recinto.
La puerta lateral dañada no está 
abierta al público, ya que se 
utiliza para acceder al pabellón 
de los deportistas y comunica 
directamente con la zona de 
vestuarios.

Sobre les 04.30 hores de la matinada de dilluns, la 
Policia Local de Vinaròs rep l'avís que en el camí 
Carretes hi ha un incendi, que afecta diverses 
naus. Gràcies als bombers que es van presentar 
immediatament al lloc amb un gran desplegament 
de les dotacions existents, es va aconseguir 
controlar l'incendi cap a les 09.00 hores. Els bombers 
han seguit treballant tot el matí per assegurar-se 
que les flames s'hagin extingit completament. La 
Policia Local agraeix la col·laboració ciutadana, ja 
que sense esta l'incendi podria haver tingut unes 
conseqüències molt més greus.

Incendi a naus industrials del camí Carretes

Un acto vandálico en el pabellón polideportivo causa daños por valor de 2.000€

DIA: DISSABTE, 4,02,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 PISTA SINTÈTICA F.SALA CADET CD VINARÒS FS – ESPORTING CLUB VILLARREAL
18,30 PISTA SINTÈTICA HANDBOL SENIOR FEM CBM BENICARLÓ – BM OREGUILLA

19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB GIL COMES VINARÒS NEGRO – CLUB BAS-
QUET TORREBLANCA

DIA: DIUMENGE, 5,02,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET F.SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS – C.F.S NAVARTI
11,15 PISTA PARQUET F.SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – CFS PROMESAS BENICARLO
12,30 PISTA PARQUET F.SALA CADET CD VINARÒS FS – LA UNIONA
9 A 14 PISTA SINTÈTICA TENNIS TAULA VETERANS TORNEIG VETERANS
DIA: DISSABTE, 4,02,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,00 CAMP 1 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ D CF UNITED VINAROS - STA BARBARA
16,00 CAMP 2 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ B CF UNITED VINAROS - ULLDECONA BLANC
17,15 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ C CF UNITED VINAROS - PRIMER TOQUE
17,15 CAMP 2 FUTBOL 8 ALEVÍ D CF UNITED VINAROS - PRIMER TOQUE
DIA: DIUMENGE, 5,02,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV CANAREU
DIA: DISSABTE, 4,02,17 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ B VINARÒS EFC - CF FUTUR DE CASTELLÓN
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL A VINARÒS EFC – ORPESA CF
18,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL B VINARÒS EFC - CF UE RIPOLLES

DIA: D I S S A B T E , 
04/02/17 PISTA ATLETISME  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 a 
16,00 PISTA ATLETISME F.AMERICA SENIOR PARTITS

El passat 7 de gener, el tricampió d'Espanya Ignacio Fandos 
Araguete, va aconseguir fer-se amb el subcampionat nacional 
després de lluitar per una victòria que finalment no va arribar 
en el circuit de Campanar (València). D'aquesta manera, 
i després de proclamar-se campió autonòmic en aquesta 
temporada, el corredor de la Unió Ciclista Vinaròs, tanca 
la temporada de ciclocross amb grans aspiracions per la 
temporada vinent.
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Dia de la Pau al CEIP Assumpció. E.Fonollosa

La Plataforma Anti Desahucios Baix Maestrat ofreció en la Casa 
de la Cultura una charla sobre las cláusulas suelo

Criant en Tribu va organitzar una  interessant xerrada sobre Nutrició Infantil de la mà del  dietista-

nutricionista Tomás Ferrer, del que vam aprendre moltíssim.

EL COLEGIO JAUME I CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ, COLABORANDO CON LA ORGANIZACIÓN 'SAVE THE CHILDREN'
Un año más, el colegio Jaume I ha celebrado el día de la Paz. 
Como en años anteriores, en colaboración con  Save the children, realizamos una carrera solidaria en la que recaudamos dinero, tanto de las 
entidades que la patrocinan (Nou Bar, Pub Sesgat, Barkatu, Reciclados Vinaros, Hotel Nou Casablanca, Sucesores de carretero, Grip 2, Belvibroker, 
Renault J. Garau) como de los participantes (1 euro por niño ) que luego se entrega a la organización como donativo para ayudarles en su labor . 
Desde el colegio, queremos dar las gracias a todos los que participan, porque gracias a este evento, además de ayudar a otros niños, seguimos 
fomentando valores imprescindibles para nuestros alumnos  como son la solidaridad, la paz y el respeto.
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SOCIETAT

La Comissió Organitzadora (COC) 
i l'Ajuntament de Vinaròs han 
presentat les novetats per al Carnaval 
2017, que presenta en aquesta 
35ª edició nombroses i atractives 
novetats de l'11 al 27 de febrer. 
El president de la COC, Jordi Febrer, 
va explicar que l'arribada del rei 
carnestoltes, a més d'avançar-se al 
dia 11 de febrer, canvia d'ubicació i 
se celebrarà a la plaça del convent de 
Sant Francesc. Aquesta presentació 
anirà a càrrec de Xarxa Teatre, que 
també actuarà en l'enterrament de 
la sardina, que culminarà cremant 
al carnestoltes en aquesta plaça, 
després de realitzar el judici a la plaça 
de l'Ajuntament. 
Després de la representació de 
l'arribada del carnestoltes, se sortirà 
en rúa amb batucada en direcció a 
la plaça de l'Ajuntament, on tindrà 
lloc el pregó, aquest any a càrrec 
de l'humorista Eugeni Alemany. 
Seguidament, l'alcalde, Enric Pla, 
farà el lliurament simbòlic de claus 
a sa majestat Carnestoltes com a 
nou alcalde durant els dies de festa. 
Després se sortirà de nou en rúa i 
batucada fins al recinte del carnaval, 
on es realitzarà la imposició de 
bandes, i després s'atorgarà per 
primera vegada el premi Carnaval 
d’or al carnavaler de l'any, que serà 
per al polifacètic Julián Zaragozá per 

la seva trajectòria i vinculació des de 
sempre en aquesta festa. 
L'arribada del carnestoltes obre una 
setmana cultural prèvia als actes del 
Carnaval en si, que comencen el 17 
de febrer. Durant aquesta setmana 
hi haurà exposicions dedicades al 35 
aniversari de la festa tant a l'auditori 
com al mercat municipal. 
Del 17 al 27 de febrer s'entra en la 
setmana festiva del carnaval, que 
s'obrirà amb els estendards de les 
comparses. Per a això es convocarà 
a les comparses a la plaça del 
mercat a les 19.30 hores, i s'arribarà 
fins al recinte de les casetes, on es 
procedirà a la inauguració del recinte 
i la imposició dels corbatins als 
estendards, en un acte presentat per 
Agustín Serrano.
Altres de les novetats són la 
recuperació d'una festa Drag Queen, 
encara que no serà una gal·la concurs 
com fa anys es feia, com va explicar 
Febrer, sinó un espectacle festiu amb 
actuacions. A més, hi haurà una festa 
en homenatge al 35è aniversari del 
Carnaval de Vinaròs.
Es manté la gala de reines infantils, 
que es celebrarà en el camp de futbol 
del Cervol, la festa de la tercera edat, 
el concurs de karaoke, el de mascotes 
disfressades i actes tradicionals com 
la desfilada infantil (encara que 
canvia d'horari i serà a les 16h) la 

batalla de la farina o del confeti (que 
es farà aquest any al recinte de les 
casetes).
Quant a les desfilades de l'últim cap 
de setmana, seran totes dos a les 
18.30h en circuit tancat i encara no 
està decidit si hi haurà sambòdrom a 
l'avinguda País Valencià.

115.000 euros d'inversió municipal
L'Ajuntament ha invertit un total de 
115.000 euros en aquesta edició del 
Carnaval, una quantitat idèntica a la 
de l'any anterior, segons va explicar 
el regidor de Festes, Marc Albella. 
D'ells, 100.000€ corresponen a la 
partida de festes i altres 15.000 euros 
s'inverteixen en treballs realitzats per 
la brigada municipal. 
Albella va explicar també que el 
consistori realitzarà campanyes 
contra l'assetjament i el consum 
responsable d'alcohol i que s'ha 

renovat el conveni signat amb Adif 
per promocionar el carnaval de 
Vinaròs en diferents estacions de 
tren. Un dels vestits de les reines 
s'exposarà en l'estació del nord de 
València. 

Packs turístics
Finalment, el regidor de Turisme 
i Comerç, Domènec Fontanet, va 
explicar que s'han posat a la venda 
packs turístics per entrar a la gala 
de reines que inclouen nit d'hotel i 
també per a les desfilades. Aquests 
packs ja es poden adquirir a través 
de la pàgina web del carneaval www.
carnavaldevinaros.org.
A més, Fontanet va assegurar que 
els comerços vinarossencs vestiran 
els seus aparadors amb motius 
festius durant aquests dies i també 
els carrers cèntrics es decoraran de 
carnaval.

Un Carnaval amb múltiples novetats
Els actes comencen una setmana abans, hi haurà una 
festa Drag Queen i es canvia la ubicació de l'arribada 
del Carnestoltes i l'enterrament de la sardina

L'Ajuntament inverteix 115.000 euros a la festa i es posen 
a disposició packs turístics per a la gala i les desfilades

Redacció
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Ricardo Alcaide, Valencia (1975), es el diseñador 
del escenario de la gala de reinas del carnaval de 
este año. Su bagaje profesional le ha llevado a 
introducirse en campos multidisciplinares como 
el diseño gráfico y comunicación, la arquitectura 
efímera, el interiorismo, la escenografía, la 
dirección de producción o el diseño de espacios. 
Ha trabajado para distintos estudios y agencias 
de publicidad como diseñador y director de arte. 
Pasa del plano al volumen desarrollando proyectos 
singulares de diseño y realización artística; ello le 
ha servido para innovar, investigar y solucionar 
problemas de diseño previos a la producción. 
Ricardo Alcaide cuenta con 18 años de experiencia 
profesional en diseño y publicidad; habiendo 
ejercido como diseñador, director de arte y 
director de proyectos y producción escenográfica. 
Ha desarrollado todo tipo de trabajos al servicio 
de arquitectos, interioristas, diseñadores, 
escenógrafos, artistas y empresas, que necesitan 
de conocimientos específicos y apoyo para llevar 
a cabo proyectos singulares: Diseño gráfico, 3D, 
espacios, mobiliario urbano, escenografía, fallas, 
escultura, pintura, dirección de arte, producción, 
gestión de medios, eventos, spots y cortometrajes, 
etc.

Has tenido relación con las fallas ¿Durante 
cuánto tiempo y qué trabajos realizaste? 
Realicé fallas durante 3 años, fue algo esporádico 
y que me sirvió para poner en marcha mi estudio 
–taller, fueron 10 fallas y en algunas de ellas han 
colaborado ilustradores y diseñadores, me gusta la 
relación del diseño, la escenografía y la ilustración 
con la plástica fallera. Las compaginaba con los 
trabajos de diseño y producción  que es realmente 
mi profesión

¿Sigues teniendo hoy en día alguna relación con 
las fallas a nivel profesional? 
Si, tengo relación pero no como creador de fallas, 
colaboro con algunas como Na Jordana.
¿Es tu primer trabajo para un carnaval?
Si como medio de representación pero no por 
espacio escénico, estos espacios requieren grandes 
dimensiones por lo que allí se va a representar, 
y las reinas lucirán un vestuario muy colorido y 
de grandes dimensiones, de ahí las proporciones 
mastodónticas de la escenografía que son 30m 
de boca por 15m de altura. Con unas dimensiones 
similares he diseñado y producido una escenografía 
para el Gobierno Chino y que se estrenó en el mes 
de septiembre de 2016 en Shanghái.
¿Conocías el carnaval de Vinaròs?
Si, pero nunca había venido a visitarlo, así que 
espero que sea una buena experiencia visitarlo y ver 
el resultado final de la escenografía y la gala.
¿Qué pensaste cuando te  propusieron el trabajo 
para diseñar el escenario de la gala de reinas?
Cuando el director de la gala, Alexis Barberá me 
contactó me atrajo mucho la idea. Me gustan los 
grandes volúmenes y la plástica que se crea en estas 
galas. Pensé sobre todo en algo espectacular y en 
presentar una propuesta algo diferente de lo que se 
venía haciendo habitualmente.
Un escenario que este año está dedicado a 
Bollywood como temática central ¿Ha resultado 
complicado realizarlo?
El tema elegido para este año da mucho juego, 
es muy visual , colorido y luminoso. Hay mucho 
referente estético gracias a las películas que cada 
vez nos llegan más y que incluso se ruedan en 
nuestra comunidad. A la hora de diseñarla, el color, 
la luz y el atrezzo juegan un papel importante pero 
no deben resaltar más que el vestuario de las reinas, 

he pensado en una gama de color suave, clara en 
la que los únicos puntos fuertes de color van a ser 
unas grandes vidrieras que simulan el interior de un 
palacio.
¿Cuánto tiempo has tenido para hacerlo?
Llevo con el proyecto desde octubre. Presenté una 
propuesta de lo que quería representar y un dossier 
explicando en qué me basaba. La Comisión tenía 
tres propuestas para el diseño y realización de la 
escenografía y eligieron esta. Ahora estamos de 
lleno en la producción.
Aparte de estar centrado en este tema, ¿has 
tenido libertad para crear?
Total libertad, una vez elegida la propuesta y al 
empezar a desarrollar la escenografía y con el 
director marcamos algunas pautas en cuanto a 
medidas y funcionamiento del espacio escénico.
Un escenario de este tipo debe tener como 
aliado una buena iluminación
La iluminación debe acompañar a la escenografía 
para el buen desarrollo del espectáculo y este 
requiere una iluminación potente que ambiente a 
la perfección el espacio escénico y combine con el 
vestuario. Será interesante ver como funcionan las 
grandes vidrieras iluminadas, también hay una gran 
pantalla central desde donde se podrán apreciar 
todos los detalles de la gala. 
¿En qué otros proyectos trabajas actualmente?
Estoy con proyectos de realización de piezas 
artísticas para una galería de arte y con otros de 
diseño de espacios.
¿En qué otras áreas te gustaría trabajar en un 
futuro?
He realizado la dirección de arte y decoración para 
cortometrajes y spots de publicidad que junto 
a las escenografía son campos que me gustaría 
desarrollar.

“El color, la luz y el 
atrezzo juegan un papel 
importante pero no 
deben resaltar más que el 
vestuario de las reinas” 

Ricardo Alcaide, diseñador del escenario de la 
Gala de Reinas del Carnaval de Vinaròs 2017

X.Flores



12

4 febrer de 2017

SOCIETAT

El divendres 27 de gener l’Associació Cultural 
Jaume I va organitzar una xerrada de Vicent 
Pitarch, filòleg, sociolingüista i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (la màxima institució 
de la llengua catalana) des del 1985. Pitarch va 
nàixer a Vila-real el 1942, va estudiar Filosofia i 
Lletres a les universitats de València i Barcelona 
i es doctorà en Filologia Catalana. Ha estat 
catedràtic de batxillerat, professor associat a la 
Universitat Jaume I de Castelló i és membre de 
l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 
i de la Societat Catalana de Sociolingüística. És 
autor de llibres de diversos llibres sobre llengua i 
ha publicat treballs de sociolingüística.
Pitarch va exposar la història de les Normes de 
Castelló o Normes del 1932 que són un conjunt 
regles ortogràfiques aprovades i ratificades per 
destacades entitats i personalitats del món cultural 
i polític del País Valencià, entre els quals podem 

destacar el vinarossenc Francesc Almela i Vives, 
Carles Salvador i Gimeno, Enric Soler i Godes o 
entitats com la Societat Castellonenca de Cultura, 
el Centre de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat .
El lingüista ens va mostrar una fotografia molt 
representativa de l’acord ortogràfic, ens va 
explicar anècdotes de com es va gestar i va 
reconèixer la importància de la signatura de 
les Normes. Aquestes normes van comportar 
l’acceptació de la normativa fabriana i, per tant, de 
l’Institut d’Estudis Catalans en territori valencià. 
Els erudits que van signar l’acord defensaven 
la necessitat d’una codificació de la llengua 
per posar-se al nivell de la resta de cultures 
europees que ja normativitzaven també les 
seues respectives llengües. Aquests intel·lectuals 
veien en la germana Catalunya un model del 
que volien arribar a ser. Pitarch ens va recordar 
que el blaverisme té una història curta ja que 

des del segle XIX trobem mostres de valencians 
embadalits per la cultura que es gestava a la 
ciutat de Barcelona.
En el torn obert de paraules vam parlar sobre la 
funció de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
ja que diversos assistents i el mateix ponent 
consideren innecessària aquesta institució atès 
que, en la nostra llengua, ja comptem amb una 
entitat normativitzadora:   l’Institut d’Estudis 
Catalans que vetlla per la llengua catalana arreu 
del seu territori.
En definitiva, sota l’aixopluc de les xerrades de 
l’Associació hem pogut conèixer un altre aspecte 
de la nostra història. És important la tasca que duu 
a terme l’associació en un municipi com Vinaròs, 
doncs amb la seua faena, som una mica més 
rics culturalment i intel·lectual.   La presentació i 
moderació de l’acte, fantàstics com sempre,  van 
anar a càrrec de Nuria Gil.

Crònica de la xerrada de Vicent Pitarch

Associació Cultural Jaume I
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El pasado viernes día 27 del mes de enero, tuvo 
lugar en el “salón parroquial” de la arciprestal de “La 
Asunción”, la elección del cartel que representará 
los actos programados para la próxima semana 
santa, y que van desde el  día 7 al 16 de abril.
Abrió el acto el presidente de la “Federación de 
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs” Salvador 
Oliver Foix, el cual agradecía la presencia de los 
asistentes y de los medios de comunicación, e 
indicaba que este “era el primer acto que da la 
campanada de salida para la próxima semana 
santa de Vinaròs”. 
Comunicaba Oliver, que en este año y en las bases 
de la elección del cartel, se había rectificado el 
tamaño del mismo, pudiendo remitir los carteles 
a tamaño de un din-a4 (21x29,7) cms., en lugar 
de tener que presentar los carteles a un tamaño 
total del bastidor de (61x95) cms. Este cambio ha 
provocado el incremento en la presentación de los 
carteles, ya que se ha pasado de 4 el pasado año a 
7 en el presente.
Reunidos los votantes de las siete obras; los 
componentes de la “Federación de Cofradías”, 
la diseñadora Cinta Barberá, el fotógrafo Xabier 

Marmaña, la periodista Anna Fibla, y como 
representación del ayuntamiento, la concejala de 
hacienda, industria y ocupación María Cano, tras 
apartar un cartel que no cumplía las normas, el 
resultado fue el siguiente:
1 er. Clasificado y vencedor: Tema: Mar de passió. 
Autor: Javier Chaler Villanueva de Cuenca.
2º Clasificado y primer finalista: Tema: Mariner. 
Autor: Javier Chaler Villanueva de Cuenca.
Y 3 er. Clasificado y segundo finalista: Tema: Pasión. 
Autor: José Luis Aparicio de Vinaròs.
El presidente Salvador Oliver su mostraba 
satisfecho de que hubiera salido un cartel ganador 
de línea “modernista”, al igual que ha sido el 2º 
clasificado, ambos realizados por el mismo autor 
Javier Chaler Villanueva de Cuenca. El segundo 
finalista con una obra “clásica” dentro del mundo 
de carteles de la “Semana Santa” de Vinaròs, por 
cierto, muy bella, fue el fotógrafo local José Luis 
Aparicio.
También añadió Oliver, que se aprovecharía 
este acto, para realizar la entrega de las placas a 
los ganadores de los carteles del año pasado, 
si bien, ya se había realizado la entrega en 

metálico al vencedor. Solo pudo estar presente 
la que fue primera finalista; Teresa Juan Vidal, al 
que le hizo entrega de la correspondiente placa 
conmemorativa. Recordemos que su obra el 
pasado año tuvo el título de “El Cristo del madero”.
Adelantando un poco sobre los actos a realizar, 
comunicó el presidente que de nuevo y por 
tercera vez consecutiva, se contará con el cuadro 
de actores de la “Passió d´Ulldecona”, los cuales 
realizarán su actuación el sábado santo en la 
ermita y se añadirá un acto nuevo el próximo día, 
domingo de resurrección.
Finalmente entre Salvador Oliver y mossen Emilio 
Vinaixa, consiliario de la “Federación de Cofradías”, 
adelantaron el nombre del que será el próximo 
pregonero de nuestra Semana Santa, y que será el 
obispo de nuestra Diócesis de Tortosa, monseñor 
Enrique Benavent Vidal, cuyo pregón se realizará el 
“viernes de dolores”, día 7 de abril
Deseamos y esperamos que todos los actos 
programados sean un éxito de organización y 
participación, así como que dispongamos de un 
buen tiempo para la celebración por completo de 
los mismos.

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

Elección cartel Semana Santa 2017

Salvador Quinzá Macip
Teresa Juan Vidal con Salvador Oliver 1º. Javier Chaler 3º José Luis Aparicio

2 º. Javier Chaler

Agradecerles enormemente, y desde el corazón, 
la satisfacción que supone para mí como Cristiano 
poder, con este cartel, representar la Setmana 
Santa de Vinaròs. 
‘Mar de passió’ es el fruto de la fe de mis mayores, 
de mi fe, de las raíces marineras que mi familia 
paterna enraizó en mi persona.
El cartel representa la Cruz de Cristo Nuestro 

Señor, en el que su palo horizontal, los brazos, son 
una barca de este pueblo marinero que acoge y 
abraza el peregrinar nazareno, y su palo vertical, 
representado por uno de los clavos de Cristo 
bañado en rojo, significa la esencia de la Gran 
Semana que vive el pueblo de Vinaròs, la ‘Gran 
Setmana de Passió’.
Y la Cruz sobre el mar de olas, el mar de las 

Hermandades, de las Cofradías que mecen con 
cariño y amor las imágenes que portáis sobre 
vuestros hombros, arropadas de la brisa marina.
Por último, el fondo es el verde azulado del 
atardecer de la playa, el ocaso, y la tipografía, 
dorada, al pie de la Cruz, la resurrección, el gran 
legado de tradición y fe que nos dejó nuestro 
Señor.

Agradecimientos de Javier Chaler  ganador 2017
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Vinaròs, Càlig, Cervera del Maestre, Xert y Sant Mateu 
siguen avanzando en la creación de una ruta del 
Camino de Santiago en la comarca del Baix Maestrat. 
Tras haberse celebrado ya varias reuniones en estas 
diferentes localidades por parte de los ediles de Cultura, 
ya se han decidido cuestiones importantes como qué 
recursos históricos y patrimoniales situados en los 
núcleos urbanos se incluirán en un recorrido de tres 
etapas que en Vallivana enlaza con la ruta de Castellón. 
En el caso de Vinaròs, ciudad de salida de la ruta, el 
trazado comenzará en la calle Sant Jaume, junto a la 
imagen de Santiago Matamoros, hacia la calle Mayor y 
la plaza parroquial, destacando la Portalada Plateresca 

de 1560 procedente de la primitiva iglesia y el templo 
de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia fortificada del 
siglo XVI, de arquitectura gótico-renacentista y portada 
barroca. 
En la plaza Jovellar, se sigue por las calles, Sant Francesc, 
cruzando la Plaça del Convent de Sant Francesc, la 
calle del Hospital , y calle Pilar, hasta llegar a la antigua 
N-340.
Por otra parte, la asociación Amigos del Camino de 
Santiago del Baix Maestrat, constituida en 2015, ya ha 
marcado toda la señalización con pintura amarilla para 
seguir el camino por esta ruta en varias etapas. Esta 
asociación fue fundada por cinco amigos Peregrinos, a 

los que les une la pasión y el orgullo de poder llevar a 
la comarca a formar parte de la historia del Camino de 
Santiago, a través de la Federación Nacional de Amigos 
del Camino de Santiago.
El concejal de Cultura, Marc Albella, explicó que el 
consistorio vinarocense ya ha adquirido las baldosas 
que marcarán este camino a su paso por la capital del 
Baix Maestrat. “En el momento en que instalemos la 
señalización en nuestros cascos urbanos las diferentes 
poblaciones realizaremos una presentación pública 
todas las localidades integrantes”, explicó Albella, que 
señaló que después se incidirá en la parte promocional 
del camino del Maestrat.

A principios del siglo XVIII llegaba destinado a Peñíscola 
el capitán de infantería Basilio Arribas García, procedente 
de Aldeanueva del Codonal (Segovia), donde había 
nacido el 14 de febrero de 1779, hijo de Francisco 
Arribas García y de Teresa García Maroto. Obteniendo 
residencia en Vinaròs se caso aquí el 22 de julio de 1824 
con Mª Francisca Escribano Blanchadell (hija de Manuel 
Escribano Traginer y de Mª Francisca Blanchadell García), 
alcanzando el grado de capitán de infantería. Aquí 
falleció en 1848 dejando viuda a Mª Francisca, que 
falleció el 24 de diciembre de 1856, a la edad de 56 años. 
El matrimonio tuvo cuatro hijos, nacidos en Vinaròs: 
Tiburcio, nacido en 1834; la mayor Nazaria; Baltasar, 
notario de profesión (1829-1853). Y Miguel Gaspar 
Arribas, bautizado en Vinaròs el 5 de julio de 1831.
De Miquel Arribas sabemos que, estando soltero, 
emigro a la ciudad de Ponce (Puerto Rico) entorno a 
1860, donde se convirtió en un rico hacendado, además 
de participar activamente en la vida política y social de 
la población. 
Al frente de su Hacienda la “Restaurada” se dedicó 
a la plantación y comercio de la caña de azúcar y la 
elaboración de ron, haciendo una considerable fortuna.
 Ponce, “la perla del sur”, fue uno de los distritos de 
Puerto Rico a donde emigraron desde mediados de 
siglo gentes de clase media-alta de América y Europa, 
pero sobre todo de Cataluña, Mallorca y Valencia en 
busca de un nuevo mercado en el cual hacer fortuna 
con las plantaciones de café, tabaco, azúcar y harinas. 
Aquí se levantaron decenas de haciendas dedicadas al 
comercio, convirtiéndose en la mayor zona productiva y 
meca comercial de la isla.
Al llegar Miguel Arribas a Ponce adquirió la hacienda 
la “Restaurada” a Luis Font, una de las más antiguas de 
la región que elaboraba azúcar moscabada. Miguel 
la reformó y la dotó de maquinaria nueva, llegando 
a producir 1.200 bocoyes de azúcar anuales. Tenía un 
molino que podía moler 16 toneladas de caña por hora, 
un tacho de 10 bocoyes, 6 centrífugas, 7 decantadoras, 
un concentrador y 2 hornos. Además instaló una 
destilería donde llegó a elaborar posiblemente el mejor 
ron de toda la isla. Poseía para ello de 800 cuerdas 
propias sembradas de caña.
En el año 1871 ocupó el cargo de alcalde de Ponce y 
poco tiempo después el de  teniente de alcalde bajo la 
alcaldía de Lucas Giménez. Y como tal fue reconocido 
“por el celo e inteligencia con que ha desempeñado 
el cargo”. Tanto el Gobernador Civil como la ciudad 
reconocieron su labor, quedando “altamente satisfechos 

del digno y meritorio comportamiento que ha observado 
D. Miguel Arribas Escribano durante el tiempo que ha 
desempeñado este importante cargo. Y por tan legitimo 
motivo conceptúa este acto como un tributo que rinde al 
expresado corregidor (alcalde) en homenaje del cumplido 
celo, acierto y reconocida eficacia que adornan sus actos 
administrativos dignos de todo elogio”. 
En marzo del año 1877 se constituyó en Ponce una 
Sociedad Mercantil, dedicada el comercio de ultramar, 
bajo el nombre de “M. Salas y compañía” por Miguel 
Arribas en comandita con Miguel Salas, oriundo de 
Palma de Mallorca y Abelardo Otero, la cual estuvo en 
activo hasta la muerte de Salas en 1881 en que quedó 
disuelta.
Miguel Arribas fue presidente de la Sociedad de 
Agricultores del Departamento de Ponce hasta abril de 
1877 en que se renovaron los cargos en un acto social 
en el cual leyó la Memoria anual de la sociedad que fue 
publicada por la imprenta “El Vapor” de Ponce, y de la 
que conservamos un ejemplar. 
En el año 1882, creada la Junta de Socorro para Cuba y 
Filipinas, lo encontramos formando parte destacable de 
la misma  junto al alcalde Máximo Mesna. 
En el año 1883 participó junto a otros expositores 
de Puerto Rico en una exposición internacional de 
Ámsterdam, donde se le concedió una medalla de oro. 
Exposiciones que eran organizadas por el gobierno para 
promocionar en los mercados europeos los productos 
elaborados en las haciendas, tales como el café, azúcar, 
miel, ron, tabacos, etc..
Año en que solicita por instancia oficial que se le 
concedan las aguas sobrantes del rio Bucaná con 
destino al riego de su hacienda la “Restaurada”. Este dato, 
aparecido en la sección oficial de la Gaceta de Puerto 
Rico, es significativo puesto que podemos ubicar su 
hacienda en el entorno de este río que desemboca por 
el barrio Playa, donde tenía fijada Miguel su residencia. A 
este respecto podemos apuntar que fue el impulsor de 
la Escuela Elemental de los niños de barrio Playa, para lo 
cual dotó a la misma de un maestro con un sueldo anual 
de 2.100 pesetas anuales a cargo del Ayuntamiento.   
En Ponce permaneció hasta 1898 en que abandonó la 
isla y viajó a París donde falleció en 1899. Su regreso a 
Francia coincide con la lucha por la independencia de 
Puerto Rico y la firma en París de Tratado de cesión de la 
isla a los EE.UU el 10 de diciembre de 1898 en la capital 
del Sena. 
Parece ser que murió en París, dejando en su testamento 
un importante legado que se repartió entre su hija, su 

hermana Nazaria residente en Barcelona y el pueblo de 
Vinaròs. Sabemos que había testado el 28 de mayo de 
1885, abriéndose el testamento, a su muerte, el 5 de julio 
de 1899 en el juzgado de 1ª Instancia de Ponce ante el 
notario José Rodríguez.
La hacienda quedó en manos de su hija Hortensia Arribas, 
esposa de Matías Canals i Ferré. No tenemos constancia 
de que Miguel hubiese contraído matrimonio, ya que 
parece ser que falleció soltero, pero si que tuvo una hija, 
Hortensia Arribas, nacida en Peñuelas (Puerto Rico) en 
1869, la cual no continuó con el negocio de la hacienda, 
puesto que ésta se reconvirtió en Central al poco tiempo 
de heredarla. Hortensia continuó viviendo entre Ponce y 
Barcelona (en la calle Bonaplata) hasta su fallecimiento 
en los años 1950. 
Aunque muchos hacendados cometieron grandes 
abusos con los jornaleros, enriqueciéndose a su costa, 
otros, como Miguel, se distinguieron en otros campos 
distintos a la agricultura, contribuyendo al desarrollo 
económico, social, cultural y político de Puerto Rico. 
Miguel hizo una importante donación a Vinaròs que, 
por voluntad propia y tras su muerte, se destinó a varias 
reformas de la Ermita por herencia testamentaria, y 
cuyo montante se destinó a construir una nueva puerta 
de hierro de entrada al patio realizada por la familia 
Blanchadell,  destacados herreros locales, que es la que 
se conserva actualmente y en la cual podemos leer “A 
expensas de D. Miguel Arribas Escribano”. Con el dinero 
sobrante se llevó a cabo el pintado de varias paredes del 
interior del templo tal y como consta en una placa en la 
entrada de la iglesia donde aun podemos leer que “Se 
pintó a expensas de D. Miguel Arribas Escribano. Año 1900” 
Podemos apuntar, por último, que en el año 1865 nacía 
el Carnaval de Ponce, aún vigente, y que hoy en día es el 
más antiguo de Puerto Rico.

La ruta del Camino de Santiago por el Baix Maestrat ultima detalles

Un alcalde y hacendado vinarocense en Puerto Rico: Miguel Arribas Escribano. 
Alfredo Gómez Acebes

Ca Massita atorga la Farinada 
d’Or a Mariola Nos
Fotos: E.Fonollosa, José L Díaz
La 'Farinada d'Or' que atorga cada any el tradicional 
i centenari forn de pa Ca Massita ha estat  enguany 
per a Mariola Nos. Helena Guimerà va destacar de 
Mariola la seua aportació en l’àmbit social i cultural 
de Vinaròs en diferents mitjans de comunicació i 
ara amb l’Espai Mariola Nos. En el seu parlament, 
Mariola va qualificar el premi de “entranyable” i 
va destacar la importància de “fer poble” des de 
diferents vessants i en tots els sectors.
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Emili Fonollosa
L’Institut d’Educació Secundària de Vinaròs 
Leopoldo Querol està de celebració en aquest 2017 
perquè el passat 24 de gener es compliren 50 anys 
de la publicació al BOE de la creació a Vinaròs de 
la secció delegada de l’institut Francisco Ribalta de 
Castelló.
Un seguit d’activitats rememoren aquella data 
que suposà l’embrió del Leopoldo Querol.,. Aquest 
passat 24 de gener ja es va fer un primer acte al 
saló d’actes del centre on participaren alumnes i 
professors d’ara i abans.
Aquest dissabte 28, dia de Sant Tomàs de Aquino, 
que era quan el centre celebrava antany la seua 
festa anual, hi hagué a l’Auditori Municipal l’acte 
institucional principal que vindrà seguit per una 
programació a desenvolupar fins al pròxim mes 
de novembre. A l’Auditori es donaren cita algunes 
de les persones que més han marcat la història 
del centre des dels seus inicis, així com autoritats 
d’ensenyament, com diversos inspectors. El director 
actual de l’institut Andreu Branchat i l’alcalde 
de Vinaròs Enric Pla, professor de l’institut, van 
intervenir en sengles parlaments (i per vídeo també 
ho va fer l’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles); a 
més, Pla també va llegir un comunicat enviat pel 
conseller Vicent Marzá, El professor de música Pablo 
Anglés va traçar la biografia del pianista vinarossenc 
que dóna nom al centre, del qual el pianista Oscar 
Campos interpretà una obra, a més d’ una altra. 
Es van lliurar els premis als alumnes guanyadors 
del concurs del logotip del 50 aniversari, Luciana 
Valentina, Lidia Arnau i Daniel Balagué: Hi hagué a 
més reconeixements als directors que ha tingut el 
centre i l’alcalde de la ciutat, mentre la inspectora 

del centre, Rosa Maria Polo li va lliurar una insígnia 
a Branchat. 
A més de tot això, es va emetre un reportatge 
sobre l’institut, creat per Mediarec, on ressaltaren 
les intervencions de professors i alumnes, amb 
moments divertits quan contaren diverses 
anècdotes. 
Tal i como destacaren els presentadors de l’acte, 
una parella d’alumnes, es faran en els pròxims 

mesos activitats molt variades com un concurs 
literari i un altre gastronòmic, una exposició de 
fotografies, l’edició d’un llibre, etcètera. 
377 alumnes als quatre primers cursos i 30 per 
al Batxillerat hi hagué el primer curs fa 50 anys i 
ara n’hi ha vora 900 alumnes amb 85 professors., 
segons algunes de les dades donades per Branchat, 
la qual cosa dóna idea de la importància creixent 
que ha aconseguit el centre a Vinaròs i comarca.

L’institut Leopoldo Querol celebra el 50 aniversari amb nombrosos actes

Les dones a l’espai públic de Vinaròs (IV) Marian Fonellosa

Després d’aprovar les oposicions 
de magisteri el seu primer destí 
va ser a Peníscola. La seua tasca 
docent a Vinaròs comença cap al 
1910 i es perllonga fins la jubilació 
el 1931. Dirigia l’Escola de Xiquetes 
que estava emplaçada a la Pl. 
Jovellar, on actualment es troben les 
dependències de la Policia Local.
Al llarg  de la seua activitat com 
a ensenyant va emprendre 
l’organització de la Festa Escolar 
de l’arbre i la Setmana Pedagògica. 
Al 1921 participa en el Comitè de 
Mestres Oficials i proposa apadrinar 
als soldats de la guerra d’Àfrica.
Un dels testimonis més rellevants del 
seu llarg magisteri docent, exercit 
majoritàriament a Vinaròs, va ser 
el anomenat  Método Rápido de 
Lectura; llibret de 64 pàgs. elaborat 
l’any 1914 i publicat a Barcelona per 
l’editorial La Hormiga de Oro, que es 
va difondre també a nivell provincial 
i estatal. Anava adreçat tant al 
públic infantil com a l’adult illetrat i 
sobretot pretenia combatre l’alt índex 
d’analfabetisme existent de les dones 
respecte als dels homes
A més a més cal destacar la seua tasca 
social i humanitària en la Creu Roja 
local. A partir de 1924 presidirà amb el 

mestre José Sánchiz l’agrupació mixta 
de la Creu Roja de Vinaròs. El 1921 
la seua escola emprendrà una sèrie 
de projectes per resoldre la situació 
dels ancians de Vinaròs: assistència, 
concessió de pensions vitalícies a dos 
ancians.
S’ha de ressaltar la seua defensa dels 
drets de la dona. Clamava per l’abolició 
de la discriminació professional dins 
del cos de mestres d’ensenyament 
primari. Advocà  constantment contra 
les desigualtats imperants entre els 
homes i les dones mestres.. Es va 

convertir en una de les portaveus 
en defensa de la igualtat en l’àmbit 
docent. Mereix especial atenció la 
campanya iniciada per Francisca  
Ferrer com a membre del Comitè 
organitzador de la primera Assemblea 
del Feminisme magistral que va rebre 
el suport dels mestre i historiador 
vinarossenc J.M. Borràs Jarque, com 
també dels mestre i gramàtic Carles 
Salvador. L’objectiu era aconseguir la 
representació paritària dels dos sexes 
en totes les juntes de l’organització 
del magisteri des de les provincials 

fins a les estatals.També va planificar 
un  Congrés Nacional a Vinaròs. Els 
seus objectius paritaris van rebre a 
setembre de 1921 el total suport de 
43 províncies espanyoles.
La Corporació Municipal li dedica un 
carrer el 22 de març de 2012, situat 
perpendicular al carrer de Galícia i 
paral·lel a l'avinguda de Madrid.

Fonts: Haüptle-Barceló, M. Dª Francisca 
Ferrer. maestra vinarocense.
Ajuntament de Vinaròs: Nomenclàtor 
Viari

Mestra Francisca Ferrer (Vinaròs 1 de febrer de 1861- 20 de juny de 1938)
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BREVEDAD

XXVI CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI, FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 
Tema: “EL MEU CARRER”
Alumne: Josep Monfort Batiste
2n ESO IES Leopoldo Querol

A medida que avanzaba la gala, iba acumulando 
galardones. Primero el Goya al mejor director 
novel; más tarde, al guion original. En el momento 
de recogerlos, repartió los agradecimientos entre 
los colaboradores y sus seres queridos, extensas 
listas propias del que no quiere dejarse a nadie 
sin mencionar. Cuando al final de la velada le 
ofrecieron el tercero, a la mejor película, el ímpetu  
-amortiguado tras las dos dedicatorias anteriores- 
dio paso a  la lucidez. Entonces cerró los ojos. No 
era habitual recibir tres galardones con la misma 
ópera prima, de la que también era productor. En 
completo silencio, los espectadores imaginaban 

la más excepcional de las reacciones. Pero en 
absoluto aquella de la que iban a ser testigos. Con 
esta obra tan premiada, al flamante cineasta se 
le habían agotado las ideas más sobresalientes. 
Manteniendo los ojos cerrados visualizó su vida, 
aquellas vivencias que le habían servido como 
material para su portentoso filme.  Y consciente de 
haber tocado techo creativo, supo que a partir de 
entonces solo quedaba la repetición o la impostura, 
que necesitaría muchos años para gestar otra 
obra a la misma altura. Así que, de súbito, hizo de 
la necesidad virtud y, también, un broche de oro 
que habría de pasar a la historia de los prestigiosos 

galardones. Como quien da un salto al vacío, abrió  
los ojos y, por fin, habló. Su voz se apoderó del 
espacio entero: «Tengo que comunicarles que ya 
no me queda nada más por decir. Muchas gracias 
y hasta siempre». Algunos pensaron que se refería 
a las dedicatorias y agradecieron su brevedad. 
Pero más aún lo hicieron los que, temiendo ser 
eclipsados durante décadas, fueron conscientes 
de hallarse no ante una carrera de largo recorrido, 
sino  frente a una estrella fugaz.
http://mediaschool.org/mbs/wp - content/
uploads/2014/12/goyas.jpg
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Avui, jo  estic  aquí  en  el  Concurs  de  redacció,  
que, per  cert,  és  la  vint-i-sisena  edició i  ens  ha  
tocat  el  tema  “El  meu  carrer”. Per a  començar  
diré  que  és  molt  bona  idea  perquè  el  que  no  s´ 
escriu  s´ oblida  i  com  que  el  temps  passa  volant, 
és  una  manera  de  que  per  a  un  futur  puguem  
conèixer  més  coses  de  la  història  dels  nostres  
carrers.
Jo  visc  al  carrer  sant  Blai, un  carrer  molt  tranquil  i  
prou  silenciós  per  la  nit. Per  als  que  no  sapigueu  
on  es  troba, és  un  carrer paral·lel  al  Ruiz  Picasso 
i  al  costat  del  carrer  Sant  Francesc. Aquest  és  a  
prop  del  centre de  Vinaròs. Allí  entre  les  parets  
de  les  cases  han  passat  moltes  coses, alegries i  
també  dies  de  tristor  com  quan  fa  set  anys  va  
morir  el  meu  avi.
 També  diré  que  és  un  carrer  prou  nou, ja  que  
quan  els  meus  avis  van  fer  el  magatzem  per  
deixar  el  cotxe, allí  tan  sols  hi  havia  camps. 
També  recorde  que  quan  era  petit, al  davant  
de  ma  casa  construïren  un  bloc  de  pisos  on  
abans  hi  havia  una  antiga  nau  i  que  també hi  
era  un  descampat  que  ara  ja  no  està,  on  jugava  
amb  els  meus  amics  a  “conillets  amagats”, fèiem  
curses  i  fins  i  tot  jugàvem  a  mestres. 
Allí  és  on  he  passat  gran  part  de  la  meua  vida,  
en  aquell  asfalt  negre  que  el  recorre  de  dalt  

a  baix  i  les  ombres  de  les  cases  de  color  gris, 
solament  trencades  per  la  meua  i  la  del  veí  de  
color  groc  i  ataronjat. Però  tot  no  és  tan  bonic,  
allí  hi  ha  un  lloc  per  aparcar  ambulàncies, un  
edifici  gris  amb  unes  línies  taronges, que  no  
desitjaria  a  cap  dels  presents  que hi  tingueren  
que  entrar  mai, és  on  atenen  a  aquells  que  estan  
molt  malalts  dels  ronyons. Al  final  del  carrer, 
també  hi  ha  un  contenidor  per  a  la  brossa  i  si  
vols  reciclar  has  d´ anar  al  carrer  del  costat. Vull  
explicar  que  allí  no  hi  ha  comerços,  tan  sols  un  
gran  restaurant  de  color  gris  que  serveix  menjar  
xinés  i al principi  del  carrer  hi  ha  un taller  d´ 
automòbils  que  va  obrir  fa  poc.  Tot  seguit  diré  
que  a  aquest carrer  li  dec  moltes  coses, com  la  
decisió  sobre  a  quina  escola  anar  i  altres  més.  
 Abans  d´ acomiadar-me m´agradaria  afegir  que  
per  a  millorar  el  carrer  on  visc,  que  ja  em  pareix  
fantàstic, podríem,  al  febrer  quan  és  Sant  Blai, fer  
tots  un gran  sopar  i  deixar  per  un  moment  totes  
les  preocupacions  per  a  ser  un  poc  més  feliços, 
perquè  feina  sempre  n´ hi  ha,  però  per  als  bons  
moments   sempre  s´ ha  de  buscar  una  excusa. 
Ah! I  quasi  m´oblide, en  aquell  carrer  falta  un  
poc  de  llum,  a  veure  si  es  pot  il·luminar  més  
i  ja  serà  fantàstic,  el  carrer  dels  meus  somnis!
I  ara  si,  per  a  finalitzar  diré  que  per  a  un  poble 

els  carrers  són  com  les  seues  venes ,  Vinaròs  
té  moltes  venes  i  espere  que  mai  se  li  pare  
el  cor,  ni  que  la  gent  deixe  de  circular  com  la  
sang  que  per  elles circula. Que  tots  siguem  com  
a  formigues  que  sempre  continuem avançant  i  
mai  parem, sempre  buscant  els  beneficis  del  seu  
gran  aparell,  és  a  dir,  del  nostre  Vinaròs.
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El passat dia 26 de gener, a l’auditori  Carles Santos,  
es presentava en públic per primera vegada, el Grup 
de debat i recerca. TRÀNGOL. Esther Forner, membre 
del Grup, en l’inici de l’acte va exposar les línies 
mestres del programa del Grup de debat i recerca, 
inaugurant el cicle d’activitats que tindran lloc al llarg 
de l’any 2017, amb la conferència de Manuel Milián 
Mestre, El valencià i el repte de la seva identitat.
Al llarg de l’hora que va durar la dissertació, Milián 
va fixar les arrels identitàries dels vinarossencs, en 
la seva procedència pre-romana, dels ilercavons. 
Un poble ibèric que es va estendre des del territori 
de la Ilerda romana, a Tarragona, el Maestrat i fins a 
Sagunt. A aquesta procedència, segons Milián, es deu 
el caràcter i trets culturals ètnics, que ens diferencien 
de la resta dels valencians del sud. 
Seguint aquesta línia històrica Milián va anant 
desgranant les etapes dels processos històrics que 
definiren la cultura, la llengua i l’economia al llarg 
del període medieval, amb Jaume I, com ha figura 
central. Establint una línia cronològica, va remarcar el 
que ell va anomenar “talls històrics”,  per incidir en els 
fets en què els valencians van intervenir en diferents 
èpoques i van tenir un protagonisme cabdal; com 
és el cas del Compromís de Casp. En aquest sentit, 

no va deixar de assenyalar el paper protagonista de 
Morella en aquest afer històric, incidint molt en el 
tarannà del morellans, hereus dels ilercavons, que es 
veurà expressat durant  la revolta de les Germanies 
del segle XVI, rebutjades pels morellans, i ja en el 
segle XIX, en la clara determinació  dels habitants 
del Maestrat contra la invasió napoleònica; i, quasi 
sense treva, pocs anys més tard, en la configuració 
i desenvolupament, del moviment carlí en la zona 
del Maestrat-Els Ports. També el conferenciant va 
remarcar la producció artística deguda al geni dels 
valencians i el legat dels grans intel·lectuals, tot 
posant de relleu el caràcter individualista que els 
impulsa.   
En el repàs del desenvolupament econòmic de 
la zona nord, amb la resta de les tres províncies 
valencianes, Milián va establir diferències que estarien 
determinades pels models ètnics, culturals,  i també, 
sense cap dubte, influenciades per la proximitat de 
Catalunya, on les transformacions del segle XVIII, 
marcarien un punt d’inflexió cap el creixement 
econòmic industrial d’Espanya.
Milián, que fa pocs dies va presentar el seu llibre 
sobre el Foment del Treball de Catalunya, va ressaltar 
el protagonisme de la burgesia industrial  catalana, 

com a motor de la industrialització del país. En 
contraposició, l’economia valenciana va créixer en el 
sector agro-alimentari i la producció especialitzada, 
que facilitaria l’entrada a la Comunitat Europea.
En el context de crisi global que es viu actualment, 
Milián es va mostrar optimista; proposa la unió de 
l’empresariat valencià, creant grups o lobys, que 
puguin influir sobre l’Estat per aconseguir totes les 
millores necessàries en infraestructures de tot tipus. 
Ajuts i subvencions, seran necessaris per assolir els 
reptes i les oportunitat que té l’empresa valenciana al 
seu davant .
La conferència de Manolo Milián hauria pogut allargar-
se durant hores, tal és la formació, coneixements i 
informació que posseeix, però el temps és un tirà 
amb les seves exigències, així que  el nostre desig és 
poder continuar  escoltant-lo amb una proposta, en 
format de taula rodona,  per debatre  i tractar, tots el 
temes que van quedar pendents de comentar.

El Grup de debat i recerca Tràngol, inicia les seues activitats 
amb una conferència de Manuel Milián Mestre

CONXITA SOLANS RODA

El proper divendres, dia 10 de febrer, 
a les 19,30 hores i a l’Auditori Carles 
Santos, de la Fundació Caixa Vinaròs  
(Raval Socors), tindrà lloc la presentació 
del llibre Els valencians, des de quan 
som valencians? de Vicent Baydal 
(València, 1979). L’acte està organitzat 
pel grup de debat i recerca Tràngol, 
amb col·laboració de la Fundació Caixa 
Vinaròs i l’Espai de Mariola Nos. 
L’obra és un estudi empíric dels orígens 
de la identitat valenciana vinculada a la 
comunitat política del regne medieval 
de València. Aquests fets estan 
resseguits a l’obra amb tota mena de 
detalls, des de la creació del regne 
en 1238, després de la conquesta 
de Jaume I, fins a la dècada de 1360, 
en la qual es consolidaren les Corts 
Valencianes i la Diputació del General 

o Generalitat com a institucions 
estamentals mancomunades. El 
resultat és l’avançament de la 
datació del naixement de la identitat 
valenciana, quasi mig segle abans 
del que es pensava, en paral·lel als 
progressos de la unificació jurídica 
i governativa del regne durant els 
seus primers cent vint-i-cinc anys 
d’història. En concret, la defensa 
dels Furs de València, primer enfront 
de la noblesa aragonesa i després 
dels mateixos monarques, i el 
desenvolupament de la cooperació 
política requerida per les guerres de 
mitjan segle XIV, contra els genovesos 
o els castellans, donaren com a fruit 
l’aparició d’una consciència col·lectiva 
pròpia, que diferenciava els habitants 
del regne de València, els valencians, 

dels altres pobles de la Corona d’Aragó 
i la resta d’Europa.
Vicent Baydal va estudiar a la Universitat 
de València i es va doctorar a la Pompeu 
Fabra de Barcelona. La seua tesi tracta 
sobre el naixement de la  Generalitat 
Valenciana  i el  pactisme  valencià. Ha 
realitzat investigacions postdoctorals 
a Oxford, i des de 2015 realitza docència 
a la  Universitat Pompeu Fabra. 
Especialment actiu en xarxes socials  i 
en mitjans públics, va començar la 
seua tasca com a divulgador al bloc 
d'internet  Vent de Cabylia, que va 
començar mentre feia el doctorat. 
En la seua etapa universitària fou 
cofundador de l'associació  Grup 
Harca, que també realitza una tasca 
de divulgació mitjançant els blocs 
d'internet i la publicació de llibres.

Baydal presentarà el seu llibre el proper divendres
Grup de debat i recerca TRANGOL

L’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs acollí la 6a trobada d'intercanvi de plaques de 
cava i taps corona de “Sant Antoni”. Van acudir col·leccionistes del Maestrat i les Terres 
de l’Ebre i també de Castelló, Vila-real i Saragossa. Es posà a la venda l’ampolla de cava 
Joan Colet amb placa nova i placa commemorativa dedicada al tren. Aquesta trobada 
posà cloenda als actes de Sant Antoni, organitzats per l’esmentada fundació. E.F.

6a trobada d'intercanvi de plaques de cava

Manuel Milián, Esther Forner i Nati Romeu
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Ficant pals a les rodes del progrés 
del nostre poble
Per David Adell

D.N.I. vergonya nacional
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE VINARÒS

Aquesta setmana ens hem vist 
sorpresos per l'atac, incloent-
hi una no molta dissimulada 
acusació de prevaricació, que 
ha sofert per part del Partit 
Popular de Vinaròs el regidor 

de Participació Ciutadana Hugo Romero. Segons 
ells el seu "delicte" ha sigut crear junt amb una 
fundació sense ànim de lucre, CIVIO, una web 
on tots els vinarossencs podran informar-se en 
què i com es gasta el nostre Ajuntament fins a 
l'últim cèntim de pressupost municipal. Bé, i que 
a aquesta fundació col·labora una diputada de IU. 
Tenint en compte aquesta última dada, que jutgen 
els vinarossencs el grau de prevaricació amb què 
el regidor ha pogut actuar. També entenem i 
comprenem que un control tan exhaustiu del 
gasto públic a partir d'ara, podria ficar nerviós 
a més d'un aspirant a futur polític o assessor del 
Partit Popular.
Seguint el fil de la notícia, voldríem també parlar 
de la dinàmica negativa amb la qual el Partit 
Popular porta dos anys fent el que es coneix 
normalment com "oposició destructiva". És veritat 
que a Tots i Totes Som Vinaròs tenim una visió de 
la política on no apareix cap futura carrera política 
dels nostres candidats, sinó pagar l'enorme deute 
de l'Ajuntament de Vinaròs mentre intentem 
arreglar els problemes i carències del nostre poble 
amb les restes que ens deixa el senyor Montoro. 
També entenem l'oposició política com un debat 
d'idees i punts de vista de com millorar la vida dels 
vinarossencs. Però el que no entenem és l'oposició 
frontal a qualsevol circumstància que represente 
un bé per al nostre poble. Des del rebuig als 
milions d'euros del Fons Edusi de la Unió Europea 
a la campanya de menyspreu d'una cosa mes de 
casa com són els pressupostos participatius. En tot 
cas, nosaltres tornarem a dir que estem d'allò més 
orgullosos tant de la feina de l'Alcalde Enric Pla i 
els regidors per fer realitat aquests dos projectes, 
com dels cinc-cents vinarossencs que van votar els 
pressupostos.
Ja per acabar volem donar les gràcies a tots els 
ciutadans de Vinaròs i de la nostra comarca pel 
gran civisme i "saber estar" que demostren en 
aguantar el fet d'haver d'estar a les vuit del matí 
del mes de Gener, fent cola davant de l'ajuntament 
per poder obtenir numero per renovar-se el DNI. 
Com a polítics locals i ciutadans, ens cau la cara de 
vergonya al nivell d'abandonament per part del 
Govern Central al que hem arribat a les nostres 
terres. Però per descomptat que per part de Tots 
i Totes Som Vinaròs, el treball per arreglar aquest 
desgavell continua sense parar.

Dilluns, 30 de maig: a les 8 hores 
davant de l’ajuntament de la nostra 
ciutat una filera de gent esperant, 
esperant que se’ls concedeixi un 
paper que dona dret a la renovació 

o expedició del D.N.I. Són 80 agraciats a la “loteria” del 
mes de febrer.
S’ha escrit malauradament molt sobre el tema de 
l’expedició del Document Nacional d’Identitat a la 
nostra comarca, i és que fa ja molt de temps veiem 
que, cada cop, hi ha més problemes per aconseguir 
un document OBLIGATORI i NECESSARI a l’estat al qual 
pertanyem i on vivim.
Fem una ullada al nostre voltant. A Castelló ciutat hi ha 
una oficina “expenedora” on es donen 6 numerets cada 
12 minuts, és a dir, 240 diaris. A Vila-real, una altra ciutat 
agraciada amb el premi, es donen 3 paperets cada 15 
minuts, és a dir 62 al dia. A Tortosa, situada en una altra 
província, toquen a 62 al dia. A Vinaròs, sense oficina 
pròpia del Ministerio del Interior, i capital COMARCAL, 
és a dir, que ha de servir a tota la comarca, i amb una 
població per atendre de 99.588 habitants (tota l’àrea 
d’influència), ens toquen 80 al mes. Hummmm.
Un dels últims actes pre-electorals de l’antic 
govern municipal va ser la inauguració de la nova 
oficina administrativa d’expedició del D.N.I., on 
se’ns va prometre que aquesta tindria continuïtat i 
s’incorporarien funcionaris del Cos Nacional de Policia 
de manera estable. Alegria després de tants d’anys 
esperant. Passades les eleccions, una nova frustració. Els 
habitants de la comarca van ser enganyats, una vegada 
més. Suposo que l’ex-alcalde, Juan Bautista Juan, va ser 
el més enganyat de tots, a “toro pasado”. No som tant 
malpensats, com diuen altres, que van tenir alguna cosa 
a veure, per activa o per passiva, en aquesta malifeta.
Amb aquesta anul·lació, l’Estat Espanyol es declara 
“insubmís” quant a l’obligació de mantenir als seus 
ciutadans, en aquests indrets, en situació legal. O és 
que vol declarar als habitants del nord de Castelló 
com a “il·legals”, ja que no disposen de D.N.I. en vigor, 
o senzillament, de D.N.I.? O és que en negar-nos a 
nosaltres aquesta obligació i necessitat d’estar ben 
documentats també s’entén que ens fa insubmisos en 
l’obligació de pagar a hisenda, per exemple? O és que 
no tenim dret a canviar de companyia d’electricitat 
per no disposar de D.N.I. en vigor? O és que no podem 
fer testament per no disposar de D.N.I. en vigor? O és 
que no podem accedir a matricular-nos en algun curs 
per no disposar de D.N.I. en vigor? O és que no podem 
canviar de companyia de telèfon, o d’Internet, per no 
disposar de D.N.I en vigor? O és que no podem accedir 
a determinades ajudes o subvencions per no disposar 
de D.N.I. en vigor? O pot ser, per les mateixes, que l’Estat 
Espanyol es nega a mantenir-nos com a ciutadans 
espanyols i passem a ser “apàtrides”? O, per negar-nos 
el dret de disposar d’un document oficial en vigor, 
s’estalvien diners per no concedir-nos altres drets?
Fa pensar molt, però, i si ve un TRUMP? Ens declara 
il·legals a tots? (I això que, segons qui, paguem impostos 
a l’Estat).
És clar que sempre em poden dir que me’n vage a fer el 
D.N.I. a Castelló, Vila-real, o Tortosa, o senzillament, com 
a ciutadà del NORD de Castelló, QUE ME’N VAGE A FER 
LA MÀ, no?
Després de llegir aquest article, que cadascú torne a 
revisar el títol de l’article i que ompli, segons la seua 
pròpia reflexió, l’interrogant per una C o una Z, al seu 
gust.www.canal56.com
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Eolo, Posidó i Santa Bàrbara           
Per Juan A Blanchadell

La semana de Sant Antoni 
y de Sant Sebastià hemos 
sufrido una de las clásicas 

“llevantades” de invierno, castigando -y de qué 
manera-hasta las zonas en donde ya se habían 
hecho actuaciones de protección, como en el 
“barco”, en “els Cossis”, en las calas del paseo de 
ribera de la costa sur, o en la “cala Puntal”, y es que 
la mar hace su camino sin ningún miramiento. 
Un temporal que aparte de poner a los “bufadors” 
dels “Cossis” a cien por hora lanzando geiseres 
de agua, sus olas han rebasado los antiguos 
espigones de la “Platja del Fortí” llevándose la 
arena y llegando a alcanzar el bordillo costero 
del paseo marítimo, hasta el punto de inundarlo 
y llenarlo de bolos y arena en su primer tramo 
junto a la escollera del puerto.
No es el primer aviso que nos ha venido dando 
nuestro amigo Eolo que, aunque lo es cuando 
mueve las aspas de los molinos que nos abaratan 
la factura eléctrica, en otras ocasiones se vuelve 
en nuestra contra sin ninguna consideración.
Él y su colega Poseidón cada año nos advierten 
con mayor o menor intensidad de que nos 
estamos jugando una inversión de más de veinte 
millones de euros que costó construir el paseo 
marítimo hoy por hoy apenas protegido.
Cuando en el 2011 salimos del gobierno municipal 
dejamos en fase final de tramitación el proyecto 
de construcción de los nuevos espigones para 
la “Platja del Fortí” y para el entonces flamante 
nuevo paseo.
Menos mal que, también gobernando nosotros, 
en mayo del 2010 una buena parte de la arena 
que se sacó del dragado de la bocana del puerto 
severtió a lo largo de esta playa, porque esa 
arena, mientras permanezca entre los actuales 
espigones y el paseo, hará que las olas rompan 
más mar adentro sin que alcancen con tanta furia 
los bordillos del paseo. Una lástima que una parte 
de esa arena se la llevaran a otras playas de la 
provincia y no se depositara toda aquí, dado que 
de aquí procedía.
Los temporales se la van llevando nuevamente 
hacia fondos de mayor calado y de nuevo hacia 
el canal de entrada al puerto, que cuando toque 
tendrá que volver a dragarse tal cual ocurre en 
la mayoría de puertos, así es que contra menos 
arena vaya quedando en la playa, mayor será el 
riesgo para el paseo.
Y mientras tanto el proyecto de los nuevos 
espigones sigue congelado en la cámara 
frigorífica de los asuntos parados del Gobierno 
de España, sin que veamos que los gobiernos 
municipales que nos han sucedido hayan puesto 
el empeño necesario para que los nuevos 
espigones se comiencen de una vez por todas.
No quiero llamar al mal tiempo, pero ojalá que no 
tengamos que lamentarnos de que otro temporal 
se lleve por delante el paseo. Es ahora cuando nos 
tenemos que acordar de rezarle a Santa Bárbara 
y no después de que haya pasado la tronada. 
Decepcionante el comentario conformista del 
alcalde en el último Pleno cuando justificó la 
inanición de Costas diciendo que su presupuesto 
para toda la provincia es mucho menor que el 
costo de los espigones.

A los vinarocenses 
no nos gusta que nos 
engañen y mientan 
como hace el tripartito 

en cada ocasión que le apetece. Y el problema 
lo tenemos porque a medida que avanza la 
legislatura cada vez les apetece más mentir 
porque es la única forma de justificar su inacción 
de gobierno y las decisiones arbitrarias tomadas.
El último ejemplo lo tenemos en el concejal de 
Podemos de Participación Ciudadana, Hugo 
Romero, que presenta una página web para 
incrementar la transparencia de los presupuestos 
municipales pero que al mismo tiempo esconde 
y oculta el coste para los vinarocenses de esa 
página web y que no ha sido barata que digamos, 
15.088 euros pagados de los impuestos de todos.
Ese mismo concejal en la presentación de la 
web transparente nos oculta también que la 
empresa que ha realizado la página web ha sido 
contratada a dedo, aquel sistema de contratación 
que según ellos mismos en campaña electoral 
era el germen de la corrupción y los amiguismos. 
Pues ahora bien que contratan a dedo con las 
empresas que les apetece demostrando que sus 
discursos eran unos y su forma de gobernar es 
la contraria.
Se le olvidó también al concejal de Podemos 
decir que la empresa contratada a dedo por 
15.088 euros es la Fundación Civio, con claros 
vínculos con Podemos hasta el punto de que 
Podemos y Fundación Civio se coordinaron para 
redactar parte del programa electoral de Pablo 
Iglesias en las últimas elecciones generales.
Y para terminar esta clara demostración de 
transparencia habrá que recordar que el concejal 
de Podemos que contrató a dedo a la empresa 
con la que Podemos redacta su programa 
electoral en temas de transparencia pagándole 
15.088 euros es la única a la que se le solicitó 
presupuesto y la que según el propio concejal 
explicó en comisión ni es la mejor ni la más útil 
porque utiliza un sistema de recogida de datos 
que no es funcional. 
En definitiva, un esperpento más del tripartito 
local que además de subir el IBI un 10%, eliminar 
las bonificaciones a los locales comerciales, 
oficinas, restaurantes, implantar la censura, 
subirse los sueldos, engañar con el proyecto 
de la piscina o mentir con el coste de la carpa 
de fiestas, entre otras perlas acumuladas en tan 
corto periodo de tiempo.
Vinaròs merece un gobierno serio, con proyecto, 
con ideas, con personalidad, que logre liderar 
una ciudad que tiene ganas de avanzar a pesar 
de un gobierno local que es un lastre cada 
vez mayor. Las mentiras del tripartito ya no 
pueden ocultarse y la transparencia cada vez va 
perdiendo terreno frente a la opacidad típica de 
los malos gobernantes.

Empezamos la vida aprendiendo a hablar y andar. 
Más tarde, algo o alguien puede que nos obligue a 
sentarnos y mantener la boca cerrada. Imagino que 
existirán buenas razones apra llegar a eso, pues si 
las causas no existiesen, todo sería producido por 
todo y al azar.
Me encantaría hablar sobre Vinaròs, la meua 
terreta. Hablar sobre este paraíso que enamora 
a propios y extraños, sobre nuestra idiosincrasia, 
sobre el hermanado tripartito que, al unísono, 
lleva las riendas de la Vinya d’Alòs con el acierto y 
sentido común de haber otorgado la autoridad al 
pueblo, a la gente.
Por cierto, el día de Sant Sebastià, en otra parte 
del mundo, un nuevo presidente juraba su cargo 
recalcando también su promesa de “devolver el 
poder a la gente”. 
¡“Vinaròs, tros de cel”, “de tramuntana a migjorn, 
de llevant a ponent”; desde el mediterráneo de 
agua salada hasta el bucólico paisaje de la ermita 
restaurada! 
Es una auténtica gozada y un privilegio haber 
nacido, vivir y morir (espero) aquí. ¡Qué suerte 
la mía no haberme hallado en la tesitura vital de 
tener que emigrar! De ahí, de mi fortuna, es fruto la 
pena enorme que siento por las personas que no 
han tenido otra opción. A quienes hayan llegado a 
Vinaròs, deseo de corazón que consigan, además 
de trabajo, una muy buena acogida por nuestra 
parte y lleguen a enamorarse de esta ciudad tan 
mágica, porque aquello de “valencià i home de bé 
no pot ser” sólo es fruto de mentes perversas. Los 
vinarocenses, como buenos amantes de “dolcet 
i xocolate”, extendemos esa dulzura a todos los 
ámbitos de la vida.

Maite Ramos Carceller

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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MEMORIA I RESUM  DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS  D’ARROSEGAMENT DEL ANY 2016 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Estel de braços llargs

SE INICIÓ LA CAMPAÑA CERQUERA
Tras dos meses de parada biológica en la modalidad de la llum en la provincia 
castellonense, a partir del 1 de febrero comenzaron a faenar.
En general comenzó la semana con nieblas en el litoral marítimo que dejaban 
unas aguas muy tranquilas. Se faenó bien en todas las pesqueras con buenas 
extracciones de toda clase de pescados y mariscos. Las cotizaciones en 
general resultaron irregulares.
La pesca de arrastre desembarcó a diario langostino, cigala, calamares, gamba, pescadilla, 
caracol, miseria, pez de S. Pedro, peluda, galera, dorada, rape, móllera, maria, caballa, jurel, 
canana, pulpo blanco y morralla.
El cerco el miércoles al levantarse la veda salieron a faenar en busca del peix blau. Las tres 
traíñas con base en Vinaròs, en ésta primera jornada una embarcación arribó aquí con 100 cajas 
de boquerón y 100 de sardina. Las otras dos barcas nuestras faenaron en Castellón. Y el jueves 
no calaron. 
La flota de artes menores, unas barquitas trasmalleras con la boira calaron cerca del litoral para 
pillar sepia y mabre. Un par llevó sargo, corvina, dentón, sorella y lliri. Otras pescan en fondos 
medios para atrapar mucho lenguado, rombo y raya. Y el xarxier que opera por Columbretes 
vendió langosta, gallineta, chopa y mamona.
El palangrillo de costa pilló con anzuelo lubina, pagel, pargo y congrio.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo ha efectuado pocas subastas como consecuencia del 
azote que sufrieron los recipientes de arcilla en el pasado temporal. 

Ecos de ‘Mar’; Consumo de pescado
En el último estudio sobre las consumiciones de pescados y mariscos en España realizados 
por una empresa oficial noruega, también nos ofrece en su detallado análisis, que gran parte 
de los entrevistados considera que comerían más pescado si no tuviera espinas. Igualmente 
la encuesta refleja que la mayoría de pescado fresco sigue comprándose en pescaderías 
tradicionales y los pescaderos no suelen dedicar mucho tiempo a quitar espinas al pescado 
que venden, de manera que hay un potencial enorme para los peces que la pescaderia ofrezca 
en filetes y sin espinas, además de cortados al gusto del cliente.
Ahora, los productos en bandeja envasados al vacío que ofrecen las grandes superficies, el 
consumidor piensa que no son tan frescos como los que hay en el mercado tradicional, pero 
ésta tendencia va aminorándose por la juventud creciente de los clientes.

O estrella taronjada, en castellà estrella de brazos largos 
i e. naranja.
El seu nom científic és Chaetaster longipes.
Pertanyent al tipus dels Equinoderms per tenir una 
simetria radial en el cos i dividit en cinc parts, i a la classe 
Asteroidea per ser de forma estavellada. 
Aquest invertebrat marí està aplanat dorsoventralment. 
Posseeix cinc braços, estrets, cilíndrics i allargats, que van 
diferenciant-se del petit disc central i en el seu extrem 
disposa d'un ull simple. El cos està reforçat per una 
armadura exoesquelética. La part superior és coriácea 
i forta, amb evaginacions cutànies que funcionen com 
a òrgans respiratoris. La inferior es mes dura per les 
plaques esqueletals rígides, que estan articulades per 
donar-li flexibilitat, a més de 5 espines curtes. Cada braç 
té fins al seu àpex uns canals que poden transportar 
detrits a la boca situada a la zona central. Fins i tot 
disposa de centenars de peus ambulacrals a manera de 
petites ventoses, que serveixen per desplaçar-se i agafar 
el menjar.
És d'un color groguenc pàl·lid taronja.
Talla 30 cm. de diàmetre.
Es reprodueix a la tardor. Hi ha separació de sexes. La 
femella solta lliure al mar els ous perquè el mascle alliberi 
també l'esperma i es fecundin en el corrent marí. Després 
eclosionarán larves que creixeran i aniran a viure sobre el 
fons. Té poder de regenerar braços amputats. Prefereix 
sediments tous de 20 a 1.000 m. de profunditat.
Actiu depredador. S'arrossega lent i localitza plantes, 
carronya i bivalves. Si la víctima és petita la hi empassa 
sencera i després regurgita les restes no comestibles, 
però si és una cloïssa gran, primer exerceix pressió 
abraçant-la per obrir les valves amb les seves ventoses 
fins que cedeix la presa i al moment l'estel treu el seu 
estómac per embolicar la part carnosa de la víctima i amb 
uns potents sucs gàstrics digestius la digereix. Finalment 
es fica de nou l'estómac en el seu cos, per anar-se deixant 
només les corfes de la petxina. 
Es captura amb arts de tremall i del bou.
No és comestible. Sense valor comercial.

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                                2 Kg.
Seitò (Aladroc, Boquerón)          5.303
Tonyina (Atún rojo)                      102
Albacora (Atún blanco)                   7
Maira (Mare del lluç)                5.574
Escrita (Raja, Raya)                   6.353
Mantes (Totina, Chucho)             109                         
Besuc (Besugo)                             5.298
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        12.988
Rallat (Bonito)                                    358
Burros (Gobios)                               1.955
Caballa (Verdel)                              5.979
Veta (Pez cinta)                               3.461
Congre (Congrio)                              5.770
Gall (Pez de San Pedro)                    1.755
Orà (Orada, Dorada)                        18.984
Musoles (Escualos)                                 42       
Móllera (Fanéca, Capellán)                1.046
Gallineta (Cabracho)                             646                      
Sorells (Jureles)                                 60.323
Asparrall (Raspallón)                          8.172
Palá (Lenguado)                                    530

Sard (Sargo)                                          529
Lliri (Anjova)                                        2.033
Llobarro (Lubina)                                   322
Penegal (Bocanegra)                          1.307
Mabre (Herrera)                                      77
Aranya (Araña                                   5.803
Pagel (Breca)                                    64.730
Peluda (Solleta)                                 5.020
Peix espasa (Pes espada)                    8
Lluç (Pescadilla, Merluza)              86.805
Rap (Rape)                                     21.765
Espet (Espetón)                               2.829
Rom empetxinat (Rodaballo)               51
Jurioles (Rubios, Lucerna)               3.999
Moll (Salmonete)                           77.748
Morralla (Serranos, etc)                 26.063
Sardina                                           2.145
Mero (Cherna)                                    18
Letxa (Verderol, Pez limón)               500
Bacoreta (Sarda)                                 7
Sorella (Jurel real)                           4.008
Bacaladilla                                      16.232                                     
Llises (Lisa, Mújol)                          27.938

Pagre (Pargo)                                      76
Biso (Bis, Estornino)                       1.328       
Gatet (Pintarroja)                               775
Roncador (Roncón)                           687
Rata (Miracielo)                                  320
Palometa (Palometón)                       357
Tigre (Lenguado portugués)                4
Corva (Corvallo)                                  45
Miseria (Gallo)                                 2.756
Peix de rei (Pejerrey)                       4.018
Mamona (Brótola de fango)                96
Saboga (Alosa)                                   78
Déntol (Dentón)                                  134
Chopa (Cántara)                                22
Palomida (Palometa blanca)             790
Reig (Corvina)                                     14
Morruda (Sargo picudo)                        9
Vidrià (Mojarra)                                 170
Salpa (Salema)                                  158
Rémol (Rom, Rombo)                          39
Varis (Varios)                                      147
Total.............................      515.688

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     5.506
Escamarlà (Cigala)                        927
Llagostí (Langostino)                      3.493               
Galera (Estomatoideo)                  36.559
Llagosta (Langosta)                              79
Gamba (Camarón, Quisquilla)           543
Llomàntol (Bogavante)                         6
                                                          ______
Total......................................    47.214
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                     4.571
Sepió punxa (Choquito)                   2.538
Canana (Pota, Volador)                 31.117
Sèpia (Sepia, Choco))                     8.069
Pop roquer (Pulpo roquero)            17.454
P. blanc (P. blanco)                         13.635
Polpa (Pulpón)                                     126
Pop  mesquer (P. almizclado)           2.543
Cargol punxent (Cañailla)             2.253
Llonguet (Holoturia)                          10
    Total……………….……..    82.317
Total extracció......................  645.215

Primer desembarco de 'pescado azul' de la temporada
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ESPORTS
NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El passat dissabte dia 28 de gener es 
va disputar la 4ª jornada de lliga de 
benjamins i alevins que es va celebrar 
en les insta·lacions municipals de 
Benicarló.
Els clubs que van participar van 
ser: C.N. la Vall Mon D'aigua, C.N. 
Albacora, C.N. Benicarló i El Club 
Natació Vinaròs va esta representat 
per un total de 29 nadadors de 
diferents categories, baix la direcció 
dels tècnics, Isidro Martorrell i Albert 
Delmonte.
Els benjamins Dylan Martin, Ivan 
Roda, David Constanti, Franc Jaime, 
Iker Mas, Santi Matamoros, Izan 
Rubio, Joan Chavarria,Xavier Paga, 
Andreu Jovani, Vera Pérez, Daniela 
Muñoz, Gema Fibla, Arancha 
Canalda, Alejandra Ramiréz, Sara 
Garcia, Ariana Mara, Lluna Bordes, 

Mar Garcia, Ona Leciñera,van nadar 
la disciplina de 100 metres braça les 
marques més destacades van ser les 
de Andreu Jovani en 1'21''46; Xavier 
Paga en 1'34''34; Daniela Muñoz en 
1'29''51 i Vera Pérez en 1'52''34.
Els alevins; Ainhoa Canalda, Lucia 
Garcia, Aura Pérez, Carla Bernial, 
Ainhoa Garcia, Hector Cervera, Pere 
Simó, Marti Forner van nadar la 
disciplina de 100 metres papallona 
i 200 metres braça, destacar les 
minimes autonòmiques de Lucia 
Garcia en 100 metres papallona en  
2'06''81 i en 200 braça 3'19'70, també 
cal destacar les marques: 
100 papallona 200 braça
Carla Bernial en 1'12''39  
Aura Pérez en 1'19''29           3'00''77
Ainhoa Garcia en 1'21''71 
Marti Forner en 1'25''89

Pere Simó 1'27''36           3'07''21  
Hector Cervera 1'34''34           3'18''58

II Festival Comarcal de Natació
El diumenge dia 29 de gener en la 
veïna localitat de Benicarló es va 
disputar el segon Festival de Natació 
, dirigit a nadadors que per l'edad 
encara no entren en les competicions 
oficials. 

El Club Natació Vinaròs va 
participar en uns 40 nadadors 
(aproximadament) els quals van 
nadar les proves individuals de 50 
metres crol i 50 metres esquena.
Al final de la jornada es va fer la 
entrega de medalles junt amb 
una bossa de xuxes per a tots el 
participans.   

4ª jornada de lliga Benjamí Aleví.

Este 31 de gener s'han presentat 
les “I Jornades d'Esport i Salut: Les 
bases d'un esport saludable”, que es 
duran a terme al Vinalab de Vinaròs 
el proper 25 de març.  
Begoña López, regidora d'Educació i 
Esports, ha explicat que la iniciativa 
sorgeix a través del Repte 10K, 
entitat que actualment compta amb 
160 inscrits. Amb estes jornades es 
buscarà donar a conèixer les claus 
per a una pràctica saludable de 
l'esport a través de xerrades i tallers.  
"Des del Consell Municipal d'Esports 
i des de la pròpia regidoria recolzem 
estes jornades i animem a la població, 
sigue quin sigue l'esport que 

practiquen, a que s'apunten a esta 
activitat, que a més serà totalment 
gratuïta", ha agregat López.
Andreu Jiménez, representant del 
Repte 10k, ha detallat quina serà la 
programació d'estes jornades, en 
les quals hi haurà diferents tallers al 
matí, de 9:30 a 13 hores, i xerrades 
magistrals amb experts a la tarda, de 
15:30 a 19:30 hores. 
"Hi ha programats tallers de pilates, 
sobre etiquetatge nutricional o de 
com millorar l'esquema corporal; 
també xerrades sobre els mites de 
l'alimentació o el poder de la ment", 
ha assenyalat Jiménez, que ha afegit 
que finalment es durà a terme una 

taula rodona on es debatrà sobre 
què és realment l'esport.  
Durant esta setmana es començaran 
a repartir els fullets amb la 
programació d'estes jornades al 

Consell Municipal d'Esports i en 
el Vinalab i també s'habilitarà un 
formulari electrònic de registre 
en línia a través de la fanpage 
"reto10kvinaros".

La Regidoria d’Esports i el Repte 10K presenten les I Jornades d’Esport i Salut a Vinaròs
Esta activitat es realitzarà el proper 25 de març al Vinalab, amb tallers durant el matí i xerrades magistrals a la tarda

DUATLÓ.  Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

Duatló de Castelló
Avui Diumenge 29 de Gener, part dels nostres triatletes del 
ClubTriatló JijiJaja Vinaròs s'han desplaçat fins la localitat de 
Castelló per disputar el II Duatló de la temporada i puntuable 
per al circuit de Duatlons provincial, en un circuit molt ràpid 
tant en la carrera a peu com en el sector de ciclisme.
Entre els nostres representants hem tingut a Guillem Segura 
Arnau, Sebastian Ribera, Juanjo Panisello, Josep Pomada i 
part de l'equip femení de triatló local; Mireia Guardino i 
Ariana Reverter.
Finalment, els nostres triatletes han creuat la meta d'aquesta 
manera: Sebastian Ribera 1:05:32, Joan Josep Panisello 
Sabate 1:05:27 Josep Pomada Antich 1:12:34 Mirellin 
Guardino Meseguer 1:18:43 i una caiguda d'Arene Reverter 
l'ha deixat en 1:27:12 tot i que finalment ha pogut acabar.
En aquesta ocasió, la gran adversitat ha sigut per al 
nostre jove triatleta Guillem Segura, que mentre rodava 
dels primers en el sector de ciclisme després de fer un 
impressionant 5k, ha patit una forta caiguda que l'ha retirat 
de la cursa i l'ha obligat a precisar d'intervenció medica.
Desde el vostre equip, desitjar-vos que continueu disfrutant 
amb la mateixa ilusió i alegria i al nostre triatleta Guillem 
Segura, una bona recuperació i tota la nostra ajuda.
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ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Rafa Marcos

Campionat autonòmic promesa i control. 
Velòdrom Lluís Puig, València
Carla 1ª promesa als 800m.ll., en 2'12 "96, millor marca, provisional, del 
rànquing nacional promesa.
Al control, categoría juvenil, Guille Carvajal Sorli, salt amb perxa, 3'75m, 
millor marca personal i Juan Arnau, salt de llargada i alçada.

Campionat provincial combinades aleví i cadet
Avui els petits del Club Esportiu Aigües de Vinaròs, junt amb les 
cadets, Lidia i Ruth, s'han desplaçat fins a Castelló per a participar en el 
Campionat Provincial de Proves Combinades, on han aconseguit molt 
bons resultats.
En categoria aleví femení, Marta Buch ha aconseguit acabar en 16ª 
posició amb un total de 590 punts. La 18ª plaça ha estat per Karolina 
Emma amb 493 punts, seguida de Agueda Cid amb 446, Marta Zaragoza 
amb 395 i Martina Contreras ha aconseguit la 22 posició amb 246.
En categoria aleví masculí, Unia Rio a finalitzat el 19e amb 305 punts i 
Joan Ribera amb un total de 248 ha aconseguit la 21ª posició.
Les cadets han fent molt bona competició on Lidia Cruz ha aconseguit la 
4ª posició amb 1385 punts i Ruth Miralles la 20ª posició amb 1304 punts.

Campionat provincial infantil de proves combinades
Diumenge 29 de gener, a les pistes Gaetà Huguet de Castelló s'ha 
celebrat el campionat provincial infantil de proves combinades.
Les noies, que han participat en les proves de 60 ml, pes, llargada i 60m 
tanques són Luz Altaïr Cid, quedant en una molt bona 4ª posició, Maria 
Bau 34ª i Lucía Contreras 36ª.
(Amb el patrocini de FACSA-Aigües de Vinaròs i la col.laboració de Nova 
Nutrició).

Resultados
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
VINARÒS C. F.

1
1
2

0
1
1
1

Jornada 18
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge 
C. D. Benicasím
A. C. D. Benicense

0
1
1

3
1
2
7

Jornada 19
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge 
C. D. Benicasím

05/02/2017
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
VINARÒS C. F.

EL PARTIDO MORELLA - VINROMA, HA SIDO APLAZADO           

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 San Jorge 18 14 4 0 52 10 46 42
2 Rafalafena 18 10 4 4 33 23 34 10
3 Els Ibarsos 17 9 4 4 40 22 31 18
4 Oropesa 18 10 1 7 29 24 31 5
5 Villafamés 18 7 9 2 23 16 30 7
6 Morella 17 8 3 6 34 19 27 15
7 Benicasím 18 8 3 7 34 31 27 3
8 Onda "B" 18 6 7 5 32 26 25 6
9 Vinroma 16 8 1 7 20 20 25 0
10 Traiguera 17 7 4 6 31 34 25 -3
11 Catí 17 8 0 9 31 34 24 -3
12 Moro 18 5 3 10 24 30 18 -6
13 Benicense 17 4 5 8 29 38 17 -9
14 Cabanes 18 4 4 10 20 32 16 -12
15 Semprerapid 17 3 3 11 18 46 12 -28
16 VINARÒS 18 0 3 15 12 57 3 -45
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

FUTBOL SALA.  Vinaròs F.S.

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs 

Fin de semana lleno de partidos para todos los equipos 
del club, nuestros más pequeños tuvieron doble jornada 
ya que el sábado se trasladaron a Peñíscola en una 
actividad conjunta con el patronato de deportes y el 
domingo se fueron hasta Tortosa para jugar la trobada 
organizada por la federación catalana.
PREBENJAMINES/BENJAMINES
38-2 Primer partido cómodo del pre benjamín frente 
a Cantaires   que presentaba un equipo muy nuevo 
que nada pudo hacer. Fácil trabajo defensivo y mucho 
acierto desde el exterior dieron como resultado una 
victoria amplia,,27-56 Primer partido de los benjamines 
de 2o año contra Cantaires A que, salvo un pequeño 
bajón en el tercer cuarto, se ha resuelto sin problemas 
en los otros tres con buenas penetraciones y robos de 
balón que propiciaban constantes contraataques,, 14-
64 Segundo partido de los benjamines de segundo año 
con victoria frente a Cantaires F que se ha resuelto en el 
primer cuarto. Durante los siguientes la diferencia ha ido 
aumentando progresivamente gracias a la presión y al 
acierto en bandejas y segundas y terceras opciones de 
tiro después de rebote. En resume, buenos partidos con 
buenos porcentajes de anotación y presión defensiva, 
con la única pega de haber echado de menos mas juego 
en equipo.
ALEVÍN FEMENINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 34- AMPOLLA 32
Primera victoria de nuestras alevines por 2 puntos. 
Partido muy igualado en el que se empataron a cuartos 
(ganando 2 el Vinaròs y 2 el Ampolla) y que se resolvió 
finalmente por el tanteo del marcador final. 
No se vio un buen partido, ya que a las jugadoras les falta 
estar más atentas en los partidos y esforzarse mucho 
más, tanto en los partidos como en los entrenos.
Felicitar al equipo por la victoria y animar a las jóvenes 
jugadoras a seguir aprendiendo.
ALEVÍN MASCULINO 
L’ALCORA BC. CAIXA RURAL  67- CB GIL COMES VINARÒS 35
La poca intensidad y los aciertos del equipo rival 

marcaron la diferencia en el resultado. Aun realizando 
algunas buenas acciones en ataque, Hay que jugar más 
en equipo y pasar más el balón. Animar al equipo   a 
trabajar en este aspecto y mejorar.
INFANTIL MASCULINO 
C.B BURRIANA BLANCO 44 – C.B GIL COMES VINARÒS 64
Partido muy malo de los infantiles del Vinaròs, 
donde salieron sin motivación ni ganas, en un 
partido que habían ganado Ya sin empezar. 
Solo ganaron 3 parciales de los 8 del partido. 
Por eso partido para olvidar donde lo mejor fue que  los 
vinarocenses ganaron por 44-64
CADETE FEMENINO 
C.B BURRIANA 42 – C.B GIL COMES VINARÒS 29
Las chicas se desplazaron el domingo a Burriana para 
jugar su partido. El partido tubo ratos malos y ratos 
muy buenos donde las chicas ponían en práctica lo 
que entrenan. Como viene siendo habitual se fallaron 
muchos tiros libres y canastas fáciles debajo del aro que 
si se hubiesen convertido no estaríamos hablando de 
una derrota. Espero que después de este partido se den 
cuenta de que si aplican lo que entrenan las cosas salen 
mejor
CADETE MASCULINO 
B.C PEÑISCOLA 25 – C.B GIL COMES VINARÒS 49 
Pésimo partido de los cadetes de Vinaròs ante un equipo 
que puso muchas ganas a pesar de contar con la mitad 
del equipo infantil. Los de Vinaròs siguen sin recuperar el 
buen juego que desplegaban a principio de temporada.
JÚNIOR FEMENINO 
NOU BASQUET CASTELLON 69 – C.B GIL COMES VINARÒS 33
Comienzo de partido muy frío por nuestras jugadoras con 
pérdidas de balón que propicia rápidos contraataques 
del Nou. Con el cambio a defensas alternativas se 
incómoda al Nou que no anota y sin perdidas de pelotas 
en ataque  se reduce diferencia a 5 puntos.
En la segunda parte se cae en un desánimo general e 
intentando jugadas individuales la diferencia no hace 
que incrementarse paulatinamente hasta 

La diferencia final.

JÚNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 52 – C.B CASTELLÓN 62
Partido con dos partes muy diferentes, la primera donde 
el Vinaròs domino con claridad y la segunda donde 
los locales dejaron de jugar en equipo y el Castellón lo 
aprovecho para llevarse el partido. Pena después de 
la gran primera parte y sobre todo por el buen juego 
desplegado que los jugadores del Vinaròs no siguieran 
en esa línea y se dedicaran a jugar individualmente.
SENIOR 2º ZONAL 
L´ALCORA 69 – C.B GIL COMES VINARÒS 54
Derrota fuera de casa de nuestro sénior B contra el 
Alcora por 69-54. El equipo acuso desde buen inicio las 
faltas en defensa ante un equipo con mucho potencial 
interior. A pesar del resultado, el partido ha estado muy 
igualado (32-30 al descanso y solo 3 abajo a falta de 4 
minutos para el final del encuentro). Los locales han 
mandado en gran parte del partido gracias al poderío 
interior y dominio del rebote, en cambio, nuestro equipo 
ha equilibrado la balanza desde una rápida salida de 
pelota y una buena presión defensiva. Al final, la falta de 
recursos interiores provocó un desenlace inesperado. 
Tres triples casi consecutivos decidió el partido para el 
conjunto local.
SENIOR MASCULINO AUTONÓMICA 
C.B GIL COMES VINARÒS 89 – CAMPANAR A 67 
Muy buen partido del Vinaròs que salió muy centrado 
tanto en defensa como en ataque sabiendo de la 
importancia del partido, ya que se jugaba contra el 
cuarto clasificado que estaba empatado a victorias/
derrotas con el segundo y tercero. Los locales ya 
ganaban por 25 al descanso y en el tercer y cuarto cuarto 
las diferencias llegaron a ser de más de 30 puntos. A 
final victoria importante pero un poco amarga dado las 
lesiones de Maxim y Dustin que no sabemos si estarán 
para el próximo partido. Esperemos que no sea nada y 
se recuperen lo antes posible.

El CD Vinaròs FS, con viento a favor
Los juveniles dieron un paso más hacia el título, goleando 
al cuarto. Los cadetes, por su parte, ganaron el derbi al 
Benicarló y siguen segundos, plaza a la que se acercan 
los infantiles y alevines. El benjamín dio por finalizada la 
Liga regular a un punto de la tercera posición.

CD Vinaròs FS 15-1 Auto-Real Villarreal CF (Juvenil)
Goleada al optimismo y a las buenas sensaciones. Los 
de Said Mansouri lograron vencer al cuarto clasificado 
la tarde del pasado sábado, en un Pabellón Municipal 
que presentó una buena entrada. Pese a llegar con 4-0 
al descanso, los locales fueron un rodillo en el segundo 
tiempo, con cuatro goles de Alejandro Albella y otros 
tantos de Óscar Carbajo. Con esta nueva victoria, los 
juveniles mantienen el segundo, el Alcora, a seis puntos, 
a falta de cinco jornadas para que acabe la temporada 
regular.

Promesas Benicarló ‘A’ 2-4 CD Vinaròs FS (Cadete)
Triunfo fundamentales de los vinarocenses en la pista 
benicarlanda. Martí Albiol, Daniel Guridy e Ivan Salvi, 
antes del descanso, distanciaron a los suyos, renta que 

se amplió con un nuevo tanto de Dani. Los locales solo 
reaccionaron en el tramo final del encuentro, pero la 
victoria quedó en manos de los cadetes visitantes, que 
se sitúan en la segunda plaza, a solo 6 puntos del líder.

CD Vinaròs FS 5-2 CDFS Segorbe A (Infantil)
Victoria de mucho mérito la del infantil vinarocense, que 
carga de moral a unos jugadores que se sitúan a un solo 
punto del segundo clasificado, precisamente el rival 
al que ganaron. 3 tantos de Isaac Suescun y otros 2 de 
Yago Calduch bastaron para que los locales sumaran un 
nuevo triunfo en su particular escalada hacia las plazas 
de privilegio.

CD Vinaròs FS 6-1 At. Morvedre (Alevin)
Los teloneros del duelo de categoría juvenil fueron los 
alevines, que liderados por Erik Kharkavchuk, una vez 
con otro doblete, lograron vencer al Morvedre en un 
partido que pronto se puso de cara, con el gol de Joan 
Meseguer. Con calcados parciales de 3 tantos en cada 
mitad, los vinarocenses cerraron la goleada de forma 
brillante, un resultado que les permite continuar en la 
tercera posición de la Liga.

CD Vinaròs FS 1-5 Navarti A (Benjamin)
Los más pequeños no pudieron cerrar la competición 
con una victoria, ya que se enfrentaban a un rival directo, 
como era el Navarti. El duelo, igualado hasta el minuto 
30, lo decantó Ossama Mansouri para los visitantes, con 
un doblete al que no pudieron dar respuesta los locales, 
que acaban la Liga en quinto lugar, empatados con el 
cuarto y a un solo punto del tercero. 
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BBaattuukkeeppaa  
Curs per a gaudir dels ritmes amb arrels afrobrasileres  propis 

dels grups de batucada, amb diferents instruments de 
percussió.  No calen coneixements previs ni tindre instrument.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENDRES DE 20.15 A 21.45H 
DEL 3 DE MARÇ AL 16 DE JUNY 

Durada: 21h     Preu: 24.15€ 
Impartit per Juanjo Bas 

 
 Inscripcions al  

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

Curso Formativo Teórico-Práctico 

“XI CURSO DE INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA” 

     
 
-Fechas: 10 al 12 de febrero de 2017 

-Horarios:  

*Clases teóricas:  

 *Viernes 10, de 19,30 h a 21,30 h y sábado 11, de 10:00 a 19:00 h. 

*Clases prácticas:  

 *Sábado 11: gaviotas (playa S de Peñíscola) de 08:00 h a 09:00h.; aves marinas 
 (playa Fortí y puerto de Vinaròs) de 13,30 h a 14,30 h. 

 *Domingo 12: anillamiento científico de aves en Soterranyes baixes de 07,30 
 h a 11,30 h.; excursión al Delta del Ebro de 12,30 h a 18,00 h. 

-Monitores:  

Enrique Luque, químico, ornitólogo y anillador científico de aves (Grupo de 
anillamiento ICO). Miembro del área de conservación de APNAL-Ecologistas en 
Acción desde 1982 y de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife desde 1984.  

Pepe Greño, biólogo, ornitólogo y anillador científico de aves (Grupo de anillamiento 
Pitroig). Miembro de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife y coordinador del 
grupo local SEO-Castellón.  

Juan Antonio Muyas, profesor, ornitólogo y  anillador científico de aves (Grupo de 
anillamiento AU). Miembro de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife.  

®Quique Luque 

Curs de 

DDaannsseess  dd’’aarrrreeuu  
ddeell  mmóónn  

 
 

DIVENDRES DE 
18.30 A 20H 

   
DEL 10 DE 

FEBRER AL 26 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 

Organitzat per  l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” 
  

Dijous  2 de febrero de 2017.
Xarrada “10 anys de Butlletí Cultural Fonoll” 
a càrrec d'Helena Roman, directora de la publicació.

En el mateix acte es farà la presentació del núm. 20 de Fonoll
Hora: 19:00

Lloc: Biblioteca Municipal (C/Pilar)
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Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Pr
óx

im
am

en
te

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

JOVE OPORTUNITAT
Unió Europea, IVAJ i Ajuntament de Vinaròs – Casal Jove

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)

• 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. 

• 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

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

(plaçes limitades a 12 joves de Vinaròs)

CURS   

COMPTABILITAT INFORMATITZADA: 

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

Contaplus Elite  
 

DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSOR PREU 

50h 
Aula 

d’informàtica  
C/ S. Nicolau  

Del 2 de febrer  
al 10 d’abril 

Dilluns, dimarts i 
dijous  

de 18.30 a 20.15h 
Ismael Carbó 

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

 

 
  

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 

CURS   

INTRODUCCIÓ A LA 

INFORMÀTICA 
Continguts: Iniciació al món de la informàtica amb continguts de Windows, Word i Internet. 

 

DURADA LLOC PERÍODE HORARI PROFESSOR PREU 

50h 
Aula 

d’informàtica  
C/ S. Nicolau  

Del  31 de gener 
al 4 de maig 

Dimarts i dijous de 
9.30 a 11.30h Eva Roig  

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

 
  

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 

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                    ÀGORA   
               Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 17 de febrer ,18h.30 
 Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos  

“ Metafísica de los tubos ” 

  

 va néixer a Kobe (Japó) en 
1967. Prové d'una antiga familia de 
Brussel·les, ciutat en la qual resideix 
actualment, encara que va passar la seva 
infància i adolescència en Extrem Orient, 
principalment a Xina i Japó, on el seu pare va 
ser ambaixador. Des de la seva primera 
novel·la, “Higiene de l'assassí”, s'ha convertit 
en una de les autores en llengua francesa més 
populars i amb major projecció internacional. 

" narra els tres 
primers anys de vida d’ Amelie, que va passar 
a Japó, on el seu pare era cònsol. 
Amelie és una nena especial, possiblement 
superdotada però que, durant els primers dos 
anys, decideix vegetar, de tal forma que 
únicament sembla un tub (amb un orifici 
d'entrada i un altre de sortida), sense 
manifestar cap sensació ni sentiment. 
Curiosament, la qual cosa fa que reaccioni i 
comenci a ser una nena "normal" és una 
pastilla de xocolata blanca.  
L’autora  reflexiona sobre la infància, la 
parla, l'aigua, la mort, el suïcidi, amb una 
gran lucidesa. Novel·la cruel i lúcida. 
Descarnada, però irònica i amb un sentit de 
l'humor que l'envolta i l'embolica. 

   www.jjcinema.es

    ''BALLERINA''''BALLERINA''                

 

  Classificació: Tots els pùblisc

DIVENDRES:  Día:3           19:00:h

DISSABTE:   Día:4           17:00:h

DIUMENGE:   Día:5           17:00:h 

DILLUNS:   Día:6       18:30:h  

 

   w.w.w.jjcinema.es

      ''MÚLTIPLE''''MÚLTIPLE''                

 

  

       Classificació: + 12 anys

DIVENDRES: Día:3       21:00:h

DISSABTE:  Día:4  19:00:h 21:45:h

DIUMENGE:  Día:5  19:00:h 21:00:h 

DILLUNS:  Día:6     20:30:h

DIMARTS:       Día:7 19:30:h  21:30:h

DIMECRES:    Día:8 19:30:h  21:30:h 

Cartelera
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      FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1956 Y 1960

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

5827425 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 29 1956

6028302 BE8862G AV PAIS VALENCIA 5 1956

6031518 BE8863A CL PURISIMA 8 1956

6036105 BE8863E CL VIRGEN 49 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 17 1957

6232886 BE8863C CL SANTO TOMAS 21 1957

6232840 BE8863C CL ANGEL 30 1957

6034919 BE8863C CL CARRERO 20 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 16 1957

6032102 BE8863A TR SAN VICENTE 2 1957

4932418 BE8843S AV ZARAGOZA 23 1957

6128202 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 33 1957

6233735 BE8863C CL ANGEL 57 1957

6130124 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 30 1958

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1958

5830783 BE8853B CL SAN JOSE 39 1958

6032115 BE8863A CL SOCORRO 1 1958

6232824 BE8863A CL SANTA RITA 5 1958

6232848 BE8863C CL ANGEL 46 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 15 1958

6032115 BE8863A PZ JOVELLAR 9 1958

5931407 BE8853B CL SOCORRO 4 1958

6028314 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 86 1958

6133618 BE8863C CL SAN PASCUAL 16 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 13 1958

6129205 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 32 1958

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 1 1959

6132815 BE8863A CL ROSARIO 9 1959

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 3 1959

5931433 BE8853B CL SAN FRANCISCO 19 1959

5935119 BE8853D CL SANTA MARTA 3 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 4 1959

6030924 BE8863A AV PAIS VALENCIA 16 1959

6132827 BE8863A CL SANTO TOMAS 24 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 6 1959

6232868 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 13 1959

5021734 BE8852S CL SALINAS XR 24 1960

5629904 BE8852H CL SAN BLAS 29 1960

5729708 BE8852H CL SAN JOSE 48 1960

5830715 BE8853B CL SAN FRANCISCO 87 1960

5830763 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 10 1960

5830767 BE8853B CL SAN JOSE 7 1960

6030918 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 12 1960

6031411 BE8863A CL SAN VICENTE 9 1960

6033279 BE8863C CL PILAR 32 1960

6036903 BE8863E CL PUENTE 87 1960

6036946 BE8863E CL VIRGEN 34 1960

6133316 BE8863C PZ SAN VALENTE 1 1960

6231202 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 6 1960

6231217 BE8863A CL SAN NICOLAS 19 1960

6232885 BE8863A CL SANTO TOMAS 23 1960

6333330 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 42 1960

5428803 BE8852H CL SANTA ISABEL 1 1960

5528101 BE8852H CL SAN ALBERTO 15 1960

5827406 BE8852H CL SAN JOSE 6 1960

5842903 BE8854B AV BARCELONA 40 1960

6028401 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 59 1960

6033232 BE8863C CL CARRERO 7 1960

6129204 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 30 1960

6131316 BE8863A CL MAYOR 22 1960

6131326 BE8863A CL SAN JUAN 18 1960

6133316 BE8863C CL SAN CRISTOBAL 2 1960

6232844 BE8863C CL ANGEL 38 1960

6232846 BE8863C CL ANGEL 42 1960

6234250 BE8863C CL LOCELLA Y CRUZ 9 1960

6841501 BE8864S CL COSTA MAR 4 1960

4724702 BE8842S PL POLIGONO 33 197 1960

5732727 BE8853B CL SANTA BARBARA 22 1960

5827412 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 15 1960

5935603 BE8853F CL POETA ARGEMI 10 1960

60332A6 BE8863C CL PILAR 86 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1960

6232866 BE8863A AV COLON 10 1960

6232884 BE8863A CL SANTO TOMAS 25 1960

6333306 BE8863C CL REMEDIO 32 1960

6333353 BE8863C CL SAN PASCUAL 57 1960

6335763 BE8863C CL ALMAS 69 1960

6336324 BE8863E PS JUAN RIBERA 10 1960

7351926 BE8875S CL SALDONAR G 10 1960

5529620 BE8852H CL SAN BLAS 2 1960

5629932 BE8852H CL SANTA TERESA 6 1960

5732704 BE8853B CL PILAR 59 1960

5732754 BE8853B CL SAN FRANCISCO 50 1960

5827405 BE8852H CL SAN JOSE 8 1960

6030916 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 8 1960

6033262 BE8863C CL SAN RAMON 5 1960

6129602 BE8862C CL COSTA Y BORRAS 11 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 11 1960

6133607 BE8863C CL SANTA ANA 20 1960

6232828 BE8863A CL SANTA RITA 6 1960

6335756 BE8863C CL ALMAS 85 1960

5729711 BE8852H CL SAN JOSE 42 1960

5827407 BE8852H CL SAN JOSE 4 1960

5830764 BE8853B CL SAN JOSE 1 1960

6028337 BE8862G CL ARCIPRESTE BONO 35 1960

6130108 BE8863A PZ SAN ANTONIO 23 1960

6130113 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 6 1960

6133619 BE8863C CL SAN PASCUAL 18 1960

6231203 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 27 1960

6232826 BE8863A CL SANTA RITA 1 1960

6232849 BE8863C CL ANGEL 48 1960

6333345 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 70 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 67 1960

7455261 BE8875E CL SALDONAR RR 6 1960

5629922 BE8852H CL SAN BLAS 25 1960

5732729 BE8853B CL SANTA BARBARA 26 1960

5827422 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 26 1960

5830738 BE8853B AV PAIS VALENCIA 17 1960

5830774 BE8853B CL SAN JOSE 21 1960

      FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1956 Y 1960

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

5827425 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 29 1956

6028302 BE8862G AV PAIS VALENCIA 5 1956

6031518 BE8863A CL PURISIMA 8 1956

6036105 BE8863E CL VIRGEN 49 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 17 1957

6232886 BE8863C CL SANTO TOMAS 21 1957

6232840 BE8863C CL ANGEL 30 1957

6034919 BE8863C CL CARRERO 20 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 16 1957

6032102 BE8863A TR SAN VICENTE 2 1957

4932418 BE8843S AV ZARAGOZA 23 1957

6128202 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 33 1957

6233735 BE8863C CL ANGEL 57 1957

6130124 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 30 1958

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1958

5830783 BE8853B CL SAN JOSE 39 1958

6032115 BE8863A CL SOCORRO 1 1958

6232824 BE8863A CL SANTA RITA 5 1958

6232848 BE8863C CL ANGEL 46 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 15 1958

6032115 BE8863A PZ JOVELLAR 9 1958

5931407 BE8853B CL SOCORRO 4 1958

6028314 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 86 1958

6133618 BE8863C CL SAN PASCUAL 16 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 13 1958

6129205 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 32 1958

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 1 1959

6132815 BE8863A CL ROSARIO 9 1959

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 3 1959

5931433 BE8853B CL SAN FRANCISCO 19 1959

5935119 BE8853D CL SANTA MARTA 3 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 4 1959

6030924 BE8863A AV PAIS VALENCIA 16 1959

6132827 BE8863A CL SANTO TOMAS 24 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 6 1959

6232868 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 13 1959

5021734 BE8852S CL SALINAS XR 24 1960

5629904 BE8852H CL SAN BLAS 29 1960

5729708 BE8852H CL SAN JOSE 48 1960

5830715 BE8853B CL SAN FRANCISCO 87 1960

5830763 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 10 1960

5830767 BE8853B CL SAN JOSE 7 1960

6030918 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 12 1960

6031411 BE8863A CL SAN VICENTE 9 1960

6033279 BE8863C CL PILAR 32 1960

6036903 BE8863E CL PUENTE 87 1960

6036946 BE8863E CL VIRGEN 34 1960

6133316 BE8863C PZ SAN VALENTE 1 1960

6231202 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 6 1960

6231217 BE8863A CL SAN NICOLAS 19 1960

6232885 BE8863A CL SANTO TOMAS 23 1960

6333330 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 42 1960

5428803 BE8852H CL SANTA ISABEL 1 1960

5528101 BE8852H CL SAN ALBERTO 15 1960

5827406 BE8852H CL SAN JOSE 6 1960

5842903 BE8854B AV BARCELONA 40 1960

6028401 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 59 1960

6033232 BE8863C CL CARRERO 7 1960

6129204 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 30 1960

6131316 BE8863A CL MAYOR 22 1960

6131326 BE8863A CL SAN JUAN 18 1960

6133316 BE8863C CL SAN CRISTOBAL 2 1960

6232844 BE8863C CL ANGEL 38 1960

6232846 BE8863C CL ANGEL 42 1960

6234250 BE8863C CL LOCELLA Y CRUZ 9 1960

6841501 BE8864S CL COSTA MAR 4 1960

4724702 BE8842S PL POLIGONO 33 197 1960

5732727 BE8853B CL SANTA BARBARA 22 1960

5827412 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 15 1960

5935603 BE8853F CL POETA ARGEMI 10 1960

60332A6 BE8863C CL PILAR 86 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1960

6232866 BE8863A AV COLON 10 1960

6232884 BE8863A CL SANTO TOMAS 25 1960

6333306 BE8863C CL REMEDIO 32 1960

6333353 BE8863C CL SAN PASCUAL 57 1960

6335763 BE8863C CL ALMAS 69 1960

6336324 BE8863E PS JUAN RIBERA 10 1960

7351926 BE8875S CL SALDONAR G 10 1960

5529620 BE8852H CL SAN BLAS 2 1960

5629932 BE8852H CL SANTA TERESA 6 1960

5732704 BE8853B CL PILAR 59 1960

5732754 BE8853B CL SAN FRANCISCO 50 1960

5827405 BE8852H CL SAN JOSE 8 1960

6030916 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 8 1960

6033262 BE8863C CL SAN RAMON 5 1960

6129602 BE8862C CL COSTA Y BORRAS 11 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 11 1960

6133607 BE8863C CL SANTA ANA 20 1960

6232828 BE8863A CL SANTA RITA 6 1960

6335756 BE8863C CL ALMAS 85 1960

5729711 BE8852H CL SAN JOSE 42 1960

5827407 BE8852H CL SAN JOSE 4 1960

5830764 BE8853B CL SAN JOSE 1 1960

6028337 BE8862G CL ARCIPRESTE BONO 35 1960

6130108 BE8863A PZ SAN ANTONIO 23 1960

6130113 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 6 1960

6133619 BE8863C CL SAN PASCUAL 18 1960

6231203 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 27 1960

6232826 BE8863A CL SANTA RITA 1 1960

6232849 BE8863C CL ANGEL 48 1960

6333345 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 70 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 67 1960

7455261 BE8875E CL SALDONAR RR 6 1960

5629922 BE8852H CL SAN BLAS 25 1960

5732729 BE8853B CL SANTA BARBARA 26 1960

5827422 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 26 1960

5830738 BE8853B AV PAIS VALENCIA 17 1960

5830774 BE8853B CL SAN JOSE 21 1960

5935107 BE8853F CL PADRE BOVER 19 1960

5935604 BE8853F CL POETA ARGEMI 12 1960

6030915 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 6 1960

6030919 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 14 1960

6031428 BE8863A CL SOCORRO 23 1960

6034611 BE8863C CL CARMEN 22 1960

6130130 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 42 1960

6133628 BE8863C CL REMEDIO 13 1960

6232815 BE8863C CL ANGEL 24 1960

6234270 BE8863C CL SAN PASCUAL 21 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 71 1960

5528203 BE8852H CL SAN FERNANDO 1 1960

5629933 BE8852H CL SANTA TERESA 8 1960

5830764 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 11 1960

5935118 BE8853D CL SANTA MARTA 5 1960

6031428 BE8863A CL SAN ISIDRO 28 1960

6133629 BE8863C CL REMEDIO 11 1960

6232869 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 12 1960

6235221 BE8863C CL SAN GREGORIO 19 1960

6333338 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 58 1960

5729710 BE8852H CL SAN JOSE 44 1960

5827411 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 14 1960

5828907 BE8852H CL SAN JOSE 22 1960

5830757 BE8853B CL ARCIPRESTE BONO 58 1960

5831407 BE8853B CL PILAR 11 1960

5931439 BE8853B CL SAN FRANCISCO 5 1960

5934605 BE8853D CL N S DESAMPARADO 13 1960

6031522 BE8863A CL PURISIMA 16 1960

6129206 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 34 1960

6129402 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 23 1960

6129604 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 6 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 7 1960

6131316 BE8863A CL PURISIMA 1 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 9 1960

6133315 BE8863C PZ SAN VALENTE 2 1960

Tauler Municipal

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.
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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 10 de 
febrer 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.

Renovació del DNI

S'informa a la ciutadania que a partir del dilluns 30 de gener es 
donaran nous números per a la renovació del DNI a Vinaròs, per a les 
dues dates següents: 7 i 11 de febrer. Es donaran 40 números per a 
cada dia.

ANUNCI LICITACIÓ

L'Ajuntament de Vinaròs, en sessió del Ple de la Corporació del dia 26 
de gener del 2017, va aprovar l'expedient de contractació i plecs de 
la SEXTA CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS 
D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ 
DE VINARÒS ( EXP.354/17- Grals. 1/17).
Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen 
interessats en el procediment  s'informa que: 
Pressupost base de licitació: Caldrà ajustar-se al que preveu la clàusula 
2 del Plec de Prescripcions Tècniques. El preu de referència dels llocs, 
es computarà per m² d'acord amb el següent:

TIPOLOGIA LLOC M2 GRUP
PREU 

LICITACIÓ ANY

PREU LICITACIÓ 

M2/ANY
A 25 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
A 26 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
A 27 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
A 39 9,9 PRODUCTES VARIS 415,38 41,96
A 40 12,35 PRODUCTES VARIS 518,18 41,96
B 30 13,60 PEIX I MARISC 673,71 49,54
B 31 13,60 PEIX I MARISC 673,71 49,54
C 15 13,60 FRUITES I VERDURES 639,86 47,05

D 7 18,15 FLORISTERIA 337,32 18,60

Les ofertes que es presenten es referiran a tipus de lloc (A,B,C,D) i preu/m², 
d'acord amb l'assenyalat al punt anterior.
Data límit de presentació: 13 de febrer de 2017 a les 14:00h
Obtenció de documentació i informació: Edifici Piruli -Departament de 
Contractació -Pl. Sant Telm , nº 6, 3º, de  dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, 
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2017

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones y 
ocupaciones  de  la  vía  pública  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs,  aprobada 
definitivamente  por  el  Pleno de la  Corporación  de 26 de marzo de 2015,  con 
carácter previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario 
solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la 
documentación señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.

Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.

Asimismo  se  recuerda  que  se  debe  solicitar  cada  año  la  renovación  de  la 
autorización para los casos previstos en el artículo 50.3 de la ordenanza: 

“Las  autorizaciones  se  entenderán  renovadas,  en  los  casos  en  que  no  hayan 
cambiado las circunstancias concurrentes cuando se concedió el permiso para la 
instalación de la terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración para el  
otorgamiento de la autorización, ni haya sido objeto de sanción firme por infracción 
grave. Para ello se presentará, cada año, dentro de los DOS MESES anteriores 
al nuevo período de ocupación: declaración responsable por escrito de cumplir 
en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos, justificante de pago de la tasa 
del año en curso y autorización de los titulares de los establecimientos colindantes. 
Por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  de  la  Policía  Local,  se 
comprobará el  cumplimiento de las condiciones originales de autorización y se 
elaborará  el  correspondiente  informe  que  será  remitido  al  departamento  de 
Gobernación y, en su caso, de Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo 
durante un plazo máximo de hasta 4 años adicionales consecutivos”.

Las acciones u omisiones que contravengan la ordenanza podrán ser sancionadas 
con multas de hasta 3.000 euros.
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Els horaris d'apertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per a l'any 2017 ve regulat 
pel Decret 21/2016, de 29 de desembre, del President de la Generalitat, publicat al DOGV n.º 
7947 de 30 de desembre de 2016.

L'article  2  del  Decret  21/2016,  de  29  de  desembre  estableix  l'horari  general  d'apertura  i 
tancament per a cada tipus d'espectacle i establiment i en concret respecte als establerts en el 
grup B, I, J i L s'estableix el següent:

            «(…/…) Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores. Cafés teatre. Cafes  
      concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Sales d'exhibicions especials.

            (…/...)

            Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores. Sales de festa. Discoteques.  
Sales de ball. 

            Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Cibercafé. Restaurants. Café,  
    bar. Cafeteries.

            (.../…)

            Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Salons de banquets.

            (…/...)»

L'art. 9 del Decret 21/2016, de 29 de desembre, regula la concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments establint el següent:

“1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments, amb motiu de festes populars (locals o  
patronals) o per a dies festius puntuals podran, per a tot el seu terme municipal o per a  
zones concretes, autoritzar l'ampliació fins a una hora de l'horari general establit en  
aquest decret. En aquest marc, haurà d'atendre's al que establisquen les disposicions  
legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica. 

No tindran la consideració de festes populars ni es consideraran com a dies festius  
puntuals les festivitats de caràcter nacional o autonòmic de caràcter cívic o religiós. Per  
a aquest últim supòsit, no operarà l'ampliació prevista en aquest precepte.

2.- L'ampliació a l'horari general a què es referix el paràgraf anterior afectarà bé tots els  
establiments, espectacles o activitats previstes en l'article 2 d'aquest decret, bé tots  
aquells previstos en un o alguns dels grups d'aquest decret, bé tots aquells previstos  
en un o en alguns del grups d'aquest en el seu conjunt. Aquesta ampliació no serà  
aplicable a un o més establiments, espectacles o activitats individualment considerats. 

3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser comunicades a la direcció  
general  competent  en  matèria  d'espectacles,  així  com  a  les  autoritats  policials  
corresponents,  dins dels  quinze dies següents a  la  seua autorització  i,  en tot  cas,  
abans que el dit horari excepcional s'aplique.
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En la comunicació esmentada, els ajuntaments delimitaran exactament i  de manera  
motivada els dies en què s'aplicarà l'horari excepcional de l'apartat anterior.

4.- D'acord amb les prescripcions i els principis generals establits en aquest decret,  
correspondrà a les autoritats municipals la determinació dels horaris de començament i  
finalització de les revetles, concerts i la resta d'espectacles que tinguen lloc en ocasió  
de festes populars”.

Sent que del 17 al 27 de febrer de 2017 es celebraran les Festes del Carnestoltes al municipi  
de Vinaròs i sent voluntat d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general establert en el 
Decret 21/2016 de 29 de desembre per als establiments inclosos en el grup B, I, J i L durant  
aquesta festivitat.

En aplicació de les facultats conferides en l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, i d'acord 
amb el disposat a l'art. 9 del Decret 21/2016 de 29 de desembre de la Generalitat, RESOLC:

1.  Autoritzar l’ampliació  de l’horari general de tancament establert en l'article 2 del Decret 
21/2016  de  29  de  desembre,  en  una  hora,  durant  els  següents  dies  de  la  festivitat  de 
Carnestoltes: 17, 18, 23, 24 i 25 de febrer de 2017 per als següents grups: 

            a. Grup B: fins les 04:30 hores. 

            b. Grup I: fins les 08:30 hores. 

            c. Grup J: fins les 02:30 hores. 

            d. Grup L: fins les 04.30 hores.

 

2. Comunicar la present resolució a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a 
les emergències, Guàrdia Civil i Policia Local del Municipi.

3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general coneixement, així com en el Diari d'Informació 
Municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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X.Flores

venda a
‘Els Diaris’

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

Ramon Puig Puigcer-
ver (1944), a banda de 
multitud d’articles publi-
cats en la premsa local, 
gairebé sense interrupció 
des de 1969, és autor de: 

A cavall de la Utopia. 
Alcanar (1905-1939), 
Cossetània 2001

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

“El bienni reformador 
a les comarques 
septentrionals de 
Castelló (1931-1933), 
en Castelló al Segle XX, 
Rosa Monlleó (ed.), 
Universitat Jaume I, 
2006

Autoritaris, Catòlics i 
Republicans. Vinaròs 
(1923-1931), 
Universitat Jaume I, 
2009

Agustí Comes Pablo, 
el mestre (1921-2010), 
Amics de Vinaròs, 2011

Col·lecció: “Història de 
Vinaròs del 1876 al 1939”
Ramon Puig Puigcerver 

VOLUMS PUBLICATS

LA RESTAURACIÓ 1
El regnat d’Alfonso XII. 
Vinaròs. (1876-1885)

LA RESTAURACIÓ 2
La regència de Maria 
Cristina. 
Vinaròs (1885-1902)

LA RESTAURACIÓ 3
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1902-1909)

LA RESTAURACIÓ 4
El regnat d’Alfonso XIII. 
Vinaròs. (1909-1918)

Vinaròs 1909-1918
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Ramon Puig Puigcerver

Amb el pensament, el cervell es relaciona amb el cos i, 

plegats, generen sentiments, sensacions i estats d’ànim segons 

la interpretació que fem de la realitat externa. Si la idea que 

tenim del món no va més enllà del passat més immediat, tot 

els intents de millorar-lo quedaran en canvis de forma amb 

el mateix contingut. Però si tenim la possibilitat de retrocedir 

en el temps per conèixer estructures de convivència social 

contraposades al model que ens han imposat, entendrem 

millor els aspectes negatius del present, podríem començar 

a canviar-lo i preparar el futur amb l’absoluta seguretat que 

seria millor en tots els aspectes.

Tot té una explicació senzilla. Si refl exionem amb conei-

xement de causa, ens adonarem que l’origen dels problemes 

no són les persones, els polítics, l’ambició o la demagògia, 

ja que corrupció, atur, guerres, misèria, atemptats, malalties 

cròniques, amors i desamors, són la sang que corre per les 

venes del sistema. L’Estat és un monstre insaciable que per 

sobreviure ha de fagocitar-ho tot, mentre que els qui formem 

el poble som creadors de tota la riquesa que li assegura —

cada vegada en més quantitat— l’obtenció de recursos per 

competir amb els altres estats, fi ns al punt de posar en perill 

la condició humana i convertir-la en esclava.
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ESQUELES PUBLICITAT

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

19 hores
Biblioteca municipal de Vinaròs

9 de febrer
  Presentació:  9 de 



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

4 febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

5 febrer SANZ c. Pont, 83

6 febrer VALLS zona turística nord, 11

7 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

8 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

9 febrer PITARCH c. del Pilar, 120

10 febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

11 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39



MILES DE DISFRACES
DE CARNAVAL

¡VEN Y ELIGE EL TUYO!

Av. Pablo Ruiz Picasso, Esq. C/ Santa Isabel
VINARÒS

Av. Libertad, 43-45 - VINARÒS

ADEMÁS ENCONTRARÁS, MAQUILLAJE,
COMPLEMENTOS Y MUCHO MÁS...


