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en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
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diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
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L’Ajuntament prepara una consulta popular per decidir
la ubicació de la piscina municipal
L'Ajuntament rep la visita del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació
i Cooperació, Manuel Alcaraz
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs té previst realitzar una consulta
popular per decidir la ubicació de la piscina municipal,
obra pendent del Pla Confiança, per la qual es plantegen
les opcions dels terrenys de l'avinguda Leopoldo Querol o
la ciutat esportiva. Ho va indicar dimecres l'alcalde, Enric
Pla, durant la visita que va realitzar a la localitat el conseller
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, Manuel Alcaraz, que va signar el llibre de
visites del consistori.
Pla també va indicar que l'equip de govern té previst
realitzar aquesta consulta en aproximadament un mes.
“Escoltar als ciutadans per a nosaltres és important i estem
disposats a fer-ho al més aviat possible, potser en menys
d'un mes, però ens agradaria que hi hagués més empar
legal per poder fer-ho millor i que hi hagués la màxima
participació”, va indicar l’alcalde.
Precisament als possibles problemes legals que pot
suposar realitzar una consulta d'aquest tipus es va referir
el conseller, que va considerar que en un tema d'àmbit
local no hauria d'haver-hi cap problema encara que caldria
buscar la manera de fer-ho sense utilitzar les garanties
del padró, que estan controlades per l'estat i per tant
són qüestió de seguretat jurídica. En aquest sentit, va
assenyalar que “poden buscar-se fórmules intermèdies
que no vulnerarien la legalitat, per exemple que tot aquell
que vulgui participar es pugui inscriure prèviament a
l'Ajuntament i després voti amb el seu DNI”.
Alcaraz també va assenyalar que “personalment penso que
dins de l'autonomia local no ha d'haver-hi cap problema
que en temes de competència municipal un ajuntament
pugui fer una ordenança regulant un mecanisme de
consulta”, i va assegurar que des del Consell es vol impulsar
una llei de consultes. “Volem fer una llei de consultes
d'aquest tipus, però hi ha problemes sobretot perquè la
competència estatal en alguns aspectes no sabem fins a
on ens permetria arribar”, va concloure.
El conseller , que va mantindre prèviament una reunió en
matèria de transparència i participació amb l'alcalde de
Vinaròs i diversos regidors, va explicar també que des de

la Generalitat s'està duent a terme el primer estudi sobre
portals de transparència i va confirmar que la localitat ja
havia enviat la documentació requerida, el que era mostra
del seu interès per sumar-se a la nova política d’obertura
del Consell. A més, Alcaraz va exposar el desenvolupament
de la Llei de Transparència en diferents normatives que
seran presentades en els propers mesos, a més de
parlar sobre la Llei de Participació, basada en el reforç
de l'associacionisme com a eix vertebrador d'una bona
cultura democràtica.
Finalment va parlar de la necessitat de formar els
funcionaris en temes relacionats amb la Transparència i la
Participació Ciutadana, per la qual cosa s'estan preparant
una sèrie de cursos i tallers a través de les diputacions i les
universitats. Esta visita va continuar a la tarda al Vinalab,
on el conseller i les autoritats municipals van participar en
una trobada amb alcaldes i regidors d'uns 20 municipis de
les comarques del Baix Maestrat i els Ports. En esta trobada
es va presentar el Codi de Bon Govern aprovat recentment
pel Consell i finalment hi va haver un debat sobre els
reptes, problemes i oportunitats de la transparència a la
Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament aprova els compromisos que exigeix la Unió
Europea per gestionar fons FEDER

Redacció

Este 14 de febrer l’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat
per unanimitat i en sessió plenària extraordinària els
compromisos que exigeix la Unió Europea per gestionar
fons FEDER. "Estos compromisos contemplen un manual
de procediments i són un pas més per poder desenvolupar
l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat
(EDUSI) que duran a terme en conjunt les poblacions de
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Vinaròs i Benicarló", ha assenyalat l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla.
Dins d'estos compromisos també hi ha una sèrie de
mesures antifrau i controls per garantir una bona gestió
dels fons; l'Ajuntament també es compromet a facilitar
la documentació que puguen requerir les institucions
europees sobre esta qüestió.

ACTUALITAT

18 febrer de 2017

Vinaròs rep la visita del Director General d’Obres Públiques i la Subdirectora General de Ports
S'ha anunciat que sortirà ja a licitació la reparació del moll que
hi ha davant la Llotja, que és una de les inversions que Ports té
previstes per a este any a la localitat
Redacció

Este dijous 9 de febrer l'alcalde Enric Pla i el regidor d'Urbanisme Jan Valls,
han rebut la visita del director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat,
Carlos Domingo, acompanyat per la subdirectora general de Ports, Aeroports i
Costes, Pilar Álvarez, i de diversos tècnics de la Generalitat Valenciana.
Durant esta visita s'ha realitzat un recorregut per totes les instal·lacions del
Port perquè el director d'Obres i Serveis pogués conèixer personalment i en
detall les diferents parts, activitats i concessions que en depenen.
"A més se'ns ha anunciat que sortirà ja a licitació la reparació del moll davant
de la Llotja, que és una de les inversions que Ports té previstes per a este any a
Vinaròs", ha indicat Pla.
L'alcalde ha afirmat que s'ha aprofitat la visita per plantejar novament diverses
qüestions pendents, com és la situació en què es troba la Casa del Mar i els
carrers i altres instal·lacions de Vinaròs que depenen de Ports.

Gairebé 50 integrants del Club de la Vida visiten el Museu Natural d’Oliveres Mil·lenàries de l’Arión

Esta iniciativa forma part del programa d’activitats per a
majors de 55 anys que s’impulsa des de la Regidoria de
Política Social, Igualtat i Discapacitat.
Redacció

El passat divendres 10 de febrer, prop de 50 integrants del Club de la Vida van
visitar el Museu Natural d'Oliveres Mil·lenàries de l'Arión, a Ulldecona.
Esta era una de les activitats programades per part d'este club, que neix dins
el nou programa per a majors de 55 anys que s’impulsa des de la Regidoria de
Política Social, Igualtat i Discapacitat.
La regidora de l'àrea, Mamen Ruiz, ha explicat que aquesta iniciativa està
tenint molt bona acollida i respon a una demanda d'este grup poblacional,
que sol·licitava la possibilitat de realitzar més activitats enfocades cap a la
gent gran.
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Agromoció, la fira de Vinaròs, tindrà lloc els dies 1 i 2 d’abril a Fora del Forat

L’Ajuntament desvincula la fira de les festes de Sant Joan i Sant Pere i la potencia a un entorn de 22.000 metres quadrats
Redacció

Els regidors de Medi ambient, Agricultura i
Obres i Serveis, Jordi Moliner i Guillem Alsina
respectivament, han presentat esta setmana
Agromoció, la nova fira agrícola i d'automoció de
Vinaròs, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d'abril en un
gran espai de 22.000 metres quadrats a l'entorn de
Fora Forat.
El regidor d'Agricultura i Medi ambient, Jordi
Moliner, va explicar que aquesta fira agrícola,
que se celebrava fins ara dos dies del mes de juny
en el marc de les festes de Sant Joan i Sant Pere,
“necessitava una evolució, i ja des del principi de
la legislatura ens vam proposar donar-li un impuls
important i que no fos un simple afegit a les festes”.
La fira se celebrarà els dies 1 i 2 d'abril “per ser la
primera fira que se celebri en tota la zona, la qual
cosa suposarà un avantatge”, tal com va destacar
Moliner. Es comptarà amb 22.000 metres quadrats
de recinte firal que contindran expositors,
diferents haimes, un circuit d'educació vial pels
més menuts, una zona de inflables, foodtracks,
ecoparc, un entorn amb animals i zones per
realitzar diferents exhibicions. De moment han
confirmat la seva assistència 22 grans expositors
que ocuparan vora 6.000 metres quadrats i una
vintena de petits expositors.
A més, paral·lelament, l'Ajuntament impulsarà
unes jornades agrícoles que començaran el 30
de març, amb xerrades d'agricultura ecològica,
alimentació saludable, apicultura i unes jornades
tècniques de sanitat vegetal sobre plagues en
l'agricultura.
El consistori realitzarà una campanya publicitària

per donar a conèixer el canvi de dates i de
lloc d'aquesta fira no només a Vinaròs, sinó en
diferents poblacions.

Estalvi

Per la seva banda, el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, va explicar que traslladar les dates
–de juny a abril- d’aquesta fira suposarà un estalvi
per al consistori en diversos aspectes. En primer
lloc, en hores extra i contractacions externes per
al muntatge i vallat del recinte, en disposar ara de
temps suficient per fer-ho amb recursos propis.
“Ara tindrem tot el mes de març per treballar
intensament en aquesta fira i fer-ho conjuntament
amb la regidoria d'Agricultura i Medi ambient, a
més de que es facilita tot el relatiu a la il·luminació,
en disposar de tres nous comptadors elèctrics a
la zona i no haver de baixar grups electrògens”,
va explicar. El consistori també ha adquirit una
trentena de petites carpes que serviran per
muntar aquesta i altres fires que s'impulsin des de
l'Ajuntament.

La regidora de Política Social, Igualtat i
Discapacitat de l'Ajuntament de Vinaròs,
Mamen Ruiz, ha visitat la seua homòloga
i tinent d'alcalde a Onda, Mari Carmen
Aguilella, regidora del departament
de Benestar Social de l'Ajuntament
d'Onda, amb qui ha intercanviat
experiències i compartit estratègies i
formes d'abordar els nous reptes que
suposen les noves competències en
Serveis Socials. La ciutat castellonenca
té àmplia experiència i tradició de
col·laboració amb entitats socials
i ONG en política social municipal,
tema d'especial interès per a la nostra
regidora vinarossenca.

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
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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.
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Celebració de la Junta Local de Seguretat: dispositiu de seguretat per al Carnaval 2017
Redacció

El 14 de febrer, va tenir lloc al saló
de plens de l'Ajuntament de Vinaròs
una Junta Local de Seguretat,
amb la presència de l'alcalde de la
localitat, Enric Pla Vall, el regidor
de Cultura i Festes, Marc Albella,
el secretari de la corporació, tres
representants de la Guàrdia Civil, un
representant de la Unitat Adscrita del
CNP a la Comunitat Valenciana i tres
representants de la Policia Local de
Vinaròs.
A la reunió es va establir el dispositiu
especial de seguretat de cara a
la celebració dels Carnavals, que
s'iniciarà el divendres dia 17 i durarà
fins el dilluns 27 de febrer.
Per part de la Guàrdia Civil es va
confirmar la presència de la Unitat
GRS, en dies concrets de màxima
afluència de persones, com són la

Gala de les Reines i de la gala infantil
dels dies 18 i 19 respectivament,
així com les tres nits de dijous 23 al
dissabte 25.
El servei durant els dies de
celebracions serà reforçat amb més
personal propi del lloc de Vinaròs,
així com també per dies concrets per
la Unitat USECIC, dependent de la
Comandància de Castelló.
Per part de la Policia de la Generalitat
es va confirmar la seua presència a la
Gala de les Reines del dissabte 18, a fi
de verificar el correcte funcionament
i dispositiu de l'esdeveniment, en ser
el control dels espectacles públics
una de les funcions específiques
d'esta unitat.
Pel que fa a la Policia Local de Vinaròs,
com en anys anteriors, es realitzarà
un important desplegament policial,

per tal de donar cobertura a tots
els actes de Carnaval, garantint el
desenvolupament dels mateixos a
efectes del trànsit i de seguretat.
En nombre, destacar la presència de
14 components la tarda de la Gala de
les Reines, 18 components en cada
una de les dos desfilades del dissabte
25 i diumenge 26, i 13 agents en
les nits de dissabte 18, dijous, 23,

divendres 24 i dissabte 25.
Des de la Policia Local de Vinaròs es
fa una crida als comparsers, veïns i
visitants, per gaudir de la festa del
Carnestoltes amb tranquil·litat i
civisme, respectant les normes de
convivència i que el fet del gaudi
d'una festa no hagi de suposar
una incomoditat per als que no
participen en la mateixa.

El regidor d’Urbanisme assisteix a una jornada a València sobre nous models
de gestió social de l’habitatge
En esta trobada s’ha parlat del futur de la gestió social de
l’habitatge en el nostre territori i dels canvis que suposa per
a la Comunitat la nova Llei de la Funció Social de l’Habitatge
Redacció

Esta setmana el regidor d'Urbanisme,
Jan Valls, ha assistit a la jornada
"Nous models de gestió social de
l'habitatge", celebrada a València
i organitzada per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP) i l'Entitat d'Infraestructures de
la Generalitat (EIGE).
Valls ha explicat que esta trobada, on
van participar alcaldes i regidors de
multitud de consistoris valencians, ha
servit per debatre quin serà el futur
de la gestió social de l'habitatge en el
nostre territori i analitzar els diferents
models i les opcions que tenen les
administracions públiques per donar
resposta al dret ciutadà de tenir un
habitatge digne.
"Els ajuntaments, per ser els més
propers a la població, som una peça
clau en la detecció de necessitats
bàsiques com poden ser les
dificultats en el pagament del lloguer
i el pagament dels subministraments.
A més hem de treballar units en
polítiques que permetin l'accés a
habitatge a un preu assequible per al
ciutadà", ha expressat el regidor.
En este sentit, la línia de treball actual
passa per col·laborar amb l'entitat
EIGE, dependent de la Generalitat,
per aconseguir millorar la gestió del
parc públic d'habitatges socials i
protegits, que a Vinaròs s'ha reactivat
amb noves opcions com la del lloguer

amb opció a compra i l'opció de sol
lloguer. El nombre d'entrades a la
promoció de Vinaròs ha estat de deu
famílies, en el primer any de la nova
comercialització.
Està previst també que se signe
properament un conveni entre
l'entitat EIGE i l'Ajuntament de
Vinaròs, on es plasmaran les tasques
de col·laboració que s'estan duent a
terme des del principi de la legislatura,
com l'atenció de ciutadans interessats
en els habitatges, i es facilitarà
informació de la promoció.
D'altra banda en esta Jornada
també es va parlar de la recentment
aprovada Llei de la Funció Social de
l'Habitatge a la Comunitat Valenciana,
que busca donar una resposta ràpida
als desnonaments i mobilitzar tot
l'estoc d'habitatge desocupat que hi
ha, segons ha explicat la consellera
d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, María José
Salvador.
Finalment la directora general d'EIGE,
Helena Beunza, va concloure que
esta jornada ha servit per explicar
als representants municipals, "els
canvis que s'han produït en aquest
primer any i mig de nova gestió de
l'entitat, per adaptar-nos a les noves
polítiques i desenvolupar-les de
manera eficaç i coordinada amb els
ajuntaments ".
5

18 febrer de 2017

ACTUALITAT

Vinaròs inicia una campaña de recogida de firmas para lograr que Correos
siga prestando el servicio particular en las costas norte y sur
Los socialistas vinarocenses también presentarán una moción en el próximo pleno ordinario

Alrededor de 6.000 ciudadanos
vinarocenses
podrían
resultar
afectados por la decisión de Correos
de no entregar la correspondencia
individualmente en el domicilio
de los residentes en diversas zonas
de la Costa Norte, Ermita y Costa
Sur de la localidad, en caso de que
no instalen buzones concentrados
pluridomiciliarios,-BCP-. El PSPV
de Vinaròs ha iniciado por ello
una recogida de firmas a través de
change.org y su portavoz, Guillem
Alsina, ha anunciado que también
van a presentar una moción en el
próximo pleno en la que espera
obtener unanimidad para reclamar
conjuntamente
que
continúe
prestándose el servicio de forma
particular en estas zonas como hasta
ahora.
La
medida
afecta
a
los

vecinos las zonas de Barbiguera,
Boverals, Cala Puntal, Deveses,
Ermita, Ameradors, Salines y
Triador, entornos donde el ente
estatal pretende realizar el reparto
de la correspondencia ordinaria
mediante la instalación de buzones
pluridomiciliarios concentrados en
lugar de directamente al domicilio.
El Ayuntamiento de Vinaròs ha
mantenido diferentes reuniones
con autoridades de Correos y ha
entregado informes a la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) además
de mostrar el alcalde, Enric Pla, su
"firme rechazo" a esta decisión que
obliga a los ciudadanos a utilizar
buzones centralizados.
En la carta que remite correos a
los ciudadanos de estas zonas se
informa que la Comisión Nacional

de Mercados y Competencia
(CNMC) –órgano regulador postal–
ha calificado como entorno
especial estos entornos del término
municipal de Vinaròs al ser el número
de habitantes por hectárea inferior
a 25 y el número de viviendas por
hectárea menor a 10, así como que
el número de envíos semanales es
inferior a cinco.

Por ello, se informa que a partir
del 2 de mayo, salvo que se hayan
instalado buzones concentrados
pluridomiciliarios que den servicio
a domicilio, los envíos ordinarios
de cada domicilio de estas zonas
se dejarán en la oficina central de
Correos de la localidad, situada en la
avenida País Valencia.

Vinaròs sufre un nuevo desprendimiento de costa en el paraje natural de Sol de Riu

Redacció

La semana pasada hubo un nuevo e importante desprendimiento de acantilado,
esta vez en una cala del paraje natural de Sol de Riu. La Policía Local tuvo que
acordonar toda la zona por precaución, ya que la parte que ha caído ha sido muy
cercana al paso peatonal existente y ha dejado una gran grieta visible en todo
el camino que ocasiona un gran riesgo de posibles nuevos desprendimientos. El
concejal de Obras y Servicios, Guillem Alsina, explicó que “nuestro temor es que
acabe cayendo todo el camino más próximo a la costa de esta zona de Sol de Riu,
y creemos que acabará pasando. La grieta es cada vez mayor y lo más posible es
que haya un nuevo desprendimiento”, señaló.
Sin embargo, la dirección general de Costas no va a realizar ninguna actuación de
urgencia en este desprendimiento, al no afectar directamente a un vial o paso de
población, y sólo parcialmente a una servidumbre de paso. Costas sólo requerirá
al propietario de la finca afectada para solicitarle dejar 6 nuevos metros de
servidumbre de paso en caso de afectar el derrumbe totalmente a la servidumbre
de paso. El entorno permanece de momento acordonado.
También la Policía Local ha tenido que cortar el acceso en un tramo de la cala de la
Foradada. Alsina explicó al respecto que “la erosión ha producido una gran cueva
que está empezando a agrietar la superficie y también hay riesgo de derrumbe”,
indicó.
El desprendimiento en Sol de Riu ha tenido lugar días después del temporal
marítimo que ocasionó más de 1,5 millones en daños en todo el litoral vinarocense,
y cuyo informe ha sido remitido a la dirección general de costas para que realice
las actuaciones oportunas.
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El PP apuesta por una corte infantil "inclusiva y no excluyente,
donde los niños se sumen en lugar de sustituir a las niñas"
La portavoz adjunta del Partido Popular de
Vinaròs, Carla Miralles, ha comparecido en rueda
de prensa para informar que presentarán una
moción “para que la corte infantil sea inclusiva
con niños y niñas pero no excluyente".
"Queremos sumar y no restar que es lo que
pretende hacer el gobierno tripartito”, señaló
Miralles, que aseguró que “desde septiembre no
se había convocado el Consell de Festes pero
tras la moción del PP pidiendo que las entidades
pudieran presentar dama infantil, se convoca en
dos días con un único punto en el orden del día,
tratar la moción que había sido rechazada por
el tripartito”.
El Consell de Festes tras aprobar la propuesta del
Partido Popular trató la posibilidad de incorporar

a los niños como representantes en las fiestas,
una propuesta “que el Partido Popular apoya
pero que entendemos no puede ser sustitutiva
de las damas sino complementaria. Se trata
de ser inclusivos y no restrictivos, queremos
ampliar las posibilidades y no de limitarlas”.
La portavoz adjunta ha señalado que “ha sido el
tripartito quien derogó los estatutos del Consell
de Festes para redactar otros más complicados,
quienes eliminaros de dicho estatuto las
referencias a la elección de Reina y damas
posponiendolo a un decreto de alcaldía que
sigue sin redactarse después de veinte meses
de gobierno y quienes ante una demanda de
la sociedad para poder ampliar la corte infantil
y por tanto la participación en las fiestas no

hicieron nada hasta que el Partido Popular
movió ficha”.

El PP lamenta que el equipo de gobierno “haga noticia de la primera reunión
del Consell Local Agrari después de año y medio de gobierno”
Amat critica “falta de mantenimiento de la mayor parte de los caminos rurales”
El Partido Popular de Vinaròs, a través de su
portavoz Juan Amat, ha lamentado “que el
tripartito haga noticia de la primera reunión del
Consell Local Agrari después de más de un año
y medio de gobierno es una clara muestra de la
desidia con la que se afrontan los temas del sector

agrario local”. Amat ha destacado que “la gente
tiene ganas de colaborar, eso lo sabemos todos y
es de agradecer la voluntad y predisposición de
todos ellos, pero esas ganas de las personas son
las que todavía muestran más la falta de eficacia
de una concejalía que ha tardado más de un

año y medio en convocar esta primera reunión”.
Para los populares vinarocenses “la ineficacia de
la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente
queda demostrada en la falta de mantenimiento
de la mayor parte de los caminos rurales del
término municipal”.

Seguiu al Vinaròs.News
www.canal56.com

www.vinarosnews.net
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Mario y Jose, un año más en la ceremonia de los Premios Goya

Bateig a l'Arxiprestal

Los

rutaron el pasado sábado
peques de Criant en Tribu disf

10 de febrero fabricando sus

complementos para este Car

naval.
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L'IES José Vilaplana Assisteix a la representació d'Scaramouche
El dia 8 de febrer de 2017 els
alumnes de batxillerat de l'IES
José Vilaplana van assistir al
Teatre Victòria de Barcelona per
poder gaudir del gran musical
de la temporada, Scaramouche
de Dagoll Dagom.
El llibret de l'obra el firma Joan
Lluís Bozzo, que ha comptat
amb l'ajuda de David Pintó i
Joan Vives en les lletres de les
cançons. La música en directe i
orquestració són obra d'Albert
Guinovart i en Joan Vives
s'ocupa de la direcció musical.
La producció executiva ha anat
a càrrec d'Anna Rosa Cisquella.
L'obra és una gran comèdia
musical d'aventures, amor
i revolució, inspirada en la
novel·la del suís Rafael Sabatini
i en l'imaginari del cinema de
capa i espasa. La representació
compta amb uns cinquanta

números musicals i té una
durada aproximada de dues
hores i quaranta-cinc minuts
(incloent-hi l'entreacte).
De l'obra destaquen una
espectacular
escenografia
movible que es recolza amb
un espectacular vestuari. Entre
els tècnics, actors i músics la
companyia la formen més
de quaranta persones. Hi
sobresurten actors coneguts
com: Toni Viñals (Scaramouche),
Ana San Martín (Olympia), Frank
Capdet (Marqués de l'Echa
Ionne) i Mireia Mombo (Camilla)
i Clara Moraleda (Fanny).
L'espectacle rodó ens ha
agradat molt més del que
esperàvem i no té res a
envejar a qualsevol proposta
de teatre Musical presentada
a Broadway o en el West End
de Londres.

Estimado socio:
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El dia 3 de febrero pasado se llevó a cabo la Junta General
Ordinaria anual, en la que entre otros puntos del orden
del dia, había uno de vital importancia "LA RENOVACION
REGLAMENTARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SU
TOTALIDAD "
Después de varios comentarios, reflexiones,
consideraciones, etc. se cerró el punto sin poder llevar
a cabo la renovación.
Nuestra entidad, con mas de 400 socios no se merece
funcionar de forma provisional, por tal motivo, la
Junta Directiva saliente:
"CONVOCA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA
EL DIA 3 DE MARZO A LAS 21,30 HORAS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA Y A LAS 22,00 HORAS EN SEGUNDA

CONVOCATORIA, CON EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA:
"RENOVACIÓN REGLAMENTARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
EN SU TOTALIDAD"
La entidad no tiene ningún problema económico,
abastecedores que fun-cionan estupendamente,
tentadero pintado, local pintado y modernizado, Por
consiguiente hay que animarse y montar un grupo de 6
/ 7 socios, y dar continuidad a todo lo hecho en más de
50 anos, mejorarlo, con nue-vas ideas y nuevos criterios
si procede.
Esperamos noticias antes del dia 3 de marzo de 2.017,
pueden llamar al teléfono 660848610. Atentos saludos.
La Junta Directiva

18 febrer de 2017
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El Departament de Salut de Vinaròs inicia los talleres
del 'Pacient Actiu' en Forcall, Morella y Benicarló
El programa está dirigido a personas con enfermedades
crónicas que quieran mejorar el control de su enfermedad
y adquirir hábitos saludables
El Departament de Salut de Vinaròs
ha iniciado el programa del 'Pacient
Actiu' en los centros de salud de
Forcall, Morella y Benicarló, donde
ya se han realizado los primeros
talleres con el objetivo de ofrecer
herramientas y capacidades a los
vecinos de estos municipios para
controlar su salud y ser proactivos en
el manejo de sus patologías crónicas.
Los talleres, que volverán a ofrecerse
durante este primer trimestre de 2017,
forman parte del programa 'Pacient
Actiu', impulsado por la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, y
pretenden implicar a los pacientes en
el control de su salud para mejorar su
calidad de vida y rebajar el impacto

que su enfermedad crónica les pueda
causar en sus actividades cotidianas.
Estos programas, que tienen varios
niveles y temáticas, como el dirigido
a pacientes diabéticos, se centran
en capacitar a los asistentes para
identificar el rol del cuidado de su
salud, ser proactivos en el manejo
de su enfermedad, compartir
experiencias, proponer objetivos
asumibles, identificar pautas para
poder resolver problemas cotidianos
o llevar una alimentación saludable,
así como incrementar la práctica de
ejercicio físico.
El programa del Pacient Actiu
consta de varios talleres en el que
sus instructores, principalmente

personal de enfermería, trasladan a
los pacientes habilidades, motivación
y confianza para afrontar los síntomas
de su enfermedad crónica, así como
herramientas para favorecer hábitos
de vida saludables y cumplir mejor
la adherencia a los tratamientos
médicos prescritos.

El Pacient Actiu está dirigido a personas
con una o varias enfermedades
crónicas como diabetes, patologías
caridiovasculares, respiratorias, dolor
crónico y otras enfermedades físicas o
mentales de larga duración. También
está dirigido a personas cuidadoras
de pacientes.

Cursa solidària 'Correm per l’autisme'

La escola María i Cabanes de L’Aldea va realizar
el dilluns trenta de gener la 7ª edició de la cursa
solidària anual. El motiu de la cursa d’aquest
any ha estat per l’autisme, a la que va asistir
com invitat Richart, profesor de Col.legi Especial
Comarcal Baix maestrat i que al mateix temps va

allergar la invitació al alumne del centre Sergi
Ayza Palau, afectat per el esprectre autista, di
que la cursa va ser tot un exit de participación, el
cual desde el centre de Vinaròs agraixen la seua
invitació.
NOTA: Així mateix l'AMPA del Col·legi Comarca

d'Educació Especial Baix Maestrat agraïx a la
regidora d'educació i esport, Begoña López les
seues gestions perquè el centre dispose de banda
ampla d'internet, cosa que fins ara no disposaven,
per això és d'agrair el seu interés demostrat a
solucionar el problema.
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Mor l'escultor vinarossenc Sebastià Miralles
Redacció

L'escultor
vinarossenc
Sebastià
Miralles Puchol ha mort el passat
cap de setmana a l’edat de 68
anys. Nascut l’any 1948, Miralles va
estudiar escultura entre els anys
1967 i 1972 a l'Escola Superior de
Belles arts de Sant Carlos de València,
i de Sant Jorge, Barcelona. Era
llicenciat per la Facultat de Belles arts
de Barcelona i doctor per la Facultat
de BBAA de València. Va ser professor
del Departament d'Escultura de la
Universitat Politècnica de València
des de l'any 1981 fins a l'any 2008.
Miralles va compaginar, al llarg
de la seua trajectòria profesional,
el seu treball com a professor i
com a escultor. Com a docent va
treballar a Barcelona i València, com
a professor d'expressió plàstica, en
diversos camps de l'ensenyament i
va impartir cursos referents a temes
d'art i d'educació en diverses ciutats
d'Espanya i a l'estranger. Com a
escultor havia investigat les relacions

simbòliques i poètiques de la forma
i les seues implicacions amb l'espai.
Els seus treballs han estat exposats a
València, Castelló, Múrcia, Barcelona,
Madrid, Palma de Mallorca, Roma,
Brussel·les, etc. on hi ha obres en
col·leccions privades. També són fruit
del seu treball escultures públiques
que es troben a Terol, Xeraco,
Bellreguard o Vinaròs, la seua ciutat
natal.
Va ser escollit Alè Vinarossenc
2016, una distinció que atorga la
Fundació Caixa Vinaròs cada any a un
vinarossenc destacat.

L'any passat Sebastià Miralles va ser distingit amb l'Alè Vinarossenc

Festividad de Ntra. Sra. de Lourdes
Salvador Quinzá Macip

Como cada año en estas fechas la “Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes” organiza el
encuentro con enfermos, y recordando a la bella
ciudad francesa de Lourdes, donde hace ya mas
de un siglo se apareció la Virgen, para realizar la
“procesión de antorchas” y la bendición a todos los
presentes con el “Santísimo”.
Esto ocurrió el pasado sábado día 11 precisamente
el día de la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes.
En la misa de las 19 horas en la Arciprestal de La
Asunción, mossen Emilio Vinaixa Porcar, arcipreste
de la parroquia, nos recordaba ya al principio,
que en este día tan señalado de la festividad de
la Virgen, a la vez se celebraba; el 6º domingo del
tiempo ordinario, la jornada mundial del enfermo,
y el día de la “Hospitalidad de Ntra. Sra, de Lourdes”,
también Manos Unidas, campaña contra el hambre.
Pudimos ver y leer un cartel con el tema; “1/3 de
nuestros alimentos acaba en la basura, mientras
800 millones de personas siguen pasando hambre
en el mundo, el mundo no necesita más comida,
necesita más gente comprometida”
Mossen Emilio dirigió una acertada homilía,
en que denunciaba que no había derecho de
que cada año 1.300 millones de toneladas de
alimentos se echaran a la basura, con el hambre

que se está pasando hoy en día en muchas
naciones, comentaba sobra la labor de “Manos
Unidas”, organizador del “rastrillo solidario”, el cual
se realizó hace unas semanas, y entre lo recaudado
en el mismo y en las diversas parroquias, se han
podido mandar un total de 8.000 € para cubrir las
necesidades mas urgentes. Comentaba que esta
asociación de la Iglesia Católica, no es nueva sino
que lleva ya la experiencia de sus 55 años de vida.
Finalizaba mossen Emilio diciéndonos que “ojala
se acabe el hambre y que tratemos bien, cuidemos
y recemos por nuestros enfermos”.
Finalizada la misa, se procedió a la formación

de la “procesión de antorchas”, a base de unos
farolillos que se repartieron, igual como se viene
haciendo desde antaño en la basílica de Lurdes,
y con el Santísimo portado por mossen Emilio. Se
salió por la puerta lateral “plateresca”, y se realizó
un pequeño recorrido hasta entrar por la puerta
principal de La Asunción.
Mossen Emilio recordando los rituales de Lourdes,
procedió a la bendición a los presentes con el
Santísimo, y mientras se entonaba el conocido
canto a la Virgen, dándose por finalizado este
emotivo acto dedicado a la Virgen de Lourdes.
Hasta el próximo año.

MIS FELICITACIONES A JULIAN ZARAGOZÁ BAILA
Salvador Quinzá Macip

Encuentro de muy acertada la decisión de la C.O.C.
de Vinaròs, de haber realizado la entrega el pasado
sábado día 11, del primer premio honorífico del
“Carnestoltes d´or” a mi amigo y admirado Julián
Zaragozá Baila.
No se si ha tenido algo que ver“Una charla entre amigos
con Julián Zaragozá y Salvador Quinzá, publicada en el
pasado “diariet” del 24/12/2016, o no. La cuestión es
que habiendo seguido sus informaciones, sus vivencias
12

y sus desvelos por conseguir un gran carnaval para
Vinaròs, después de muchos años de trabajo por su
parte, el ha colaborado por supuesto en conseguir un
gran carnaval para Vinaròs.
Querido Julián, te mereces esto y mucho mas, no
pares nunca de promocionar el carnaval, como lo
has hecho siempre desde el principio. Con mucho
gozo, te felicito por todo ello y te deseo todo lo
mejor.

SOCIETAT
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L’arribada del Carnestoltes

Sa majestat Carnestoltes va arribar dissabte 11 de
febrer a Vinaròs per regnar fins al 27 de febrer. I és
que en aquesta 35ª edició de la festa, el Carnaval
ha avançat una setmana la seva arribada. El nou
emplaçament de la plaça del convent de Sant
Francesc va ser l’escenari d’aquesta arribada
en un acte de la companyia de teatre de carrer
Xarxa Teatre, que va convertir la benvinguda del
Carnestoltes unes grans noces al més pur estil
Bollywood, tema central d’enguany.
L'espectacle duia per títol Carnestoltes: Viva els
nuvis. Les diferents comparses de la localitat, així
com la Banda de Música o l'Escola de Teatre també
van participar. A les 20 hores i després d'una breu
introducció per part del presentador, va començar
la gran festa teatral amb l'arribada dels convidats
a les noces i l'entrada de les comparses, amb els
seus estendards, a la plaça. En aquest punt Xarxa va
aportar diferents elements escenogràfics de marcat
caràcter oriental: elements mòbils, inflables… a
més de música de festa i percussió. L'espectacle va
combinar alguns dels recursos escènics habituals
de Xarxa Teatre (circ aeri, pirotècnia, espectaculars
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jocs de llums…) amb altres tematitzats, com la
dansa ‘made in Bollywood’ que van protagonitzar
les ballarines del Ballet Ana Botella d'Alcoi. En
definitiva, la companyia castellonenca va dissenyar
una gran festa a la plaça del Convent que va
culminar amb l'entrada de sa Majestat Carnestoltes
a la plaça.
Va ser en aquest punt i després d'animar a tots els
veïns de Vinaròs a entonar el Feliç Aniversari, quan
va començar la desfilada en el qual van participar
totes les comparses de Vinaròs fins a la plaça
Parroquial. A continuació, va tindre lloc la lectura
del pregó per part de l'humorista Eugeni Alemany i
l'alcalde, Enric Pla, va lliurar les claus de la ciutat a sa
majestat Carnestoltes. Després es va partir fins a la
carpa, on hi va haver el sopar en honor a les reines
de les comparses elaborat i servit per l'Associació
d'hostaleria i es va lliurar el premi “Carnestoltes
d’or” a Julián Zaragozá per la seva trajectòria com
a pregoner de la festa durant els últims 25 anys. La
jornada va concloure amb la imposició de bandes
a les reines i una festa amenitzada per Grupestra
Centauro i Dj Carlos Martorell.

SOCIETAT
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El pregó del còmic Eugeni Alemany a la balconada del consistori, amb les seues referències a l'actualitat local i als productes típics de Vinaròs i Benicarló, no ha deixat indiferent a ningú
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Merescut Carnestoltes d'Or el que va rebre Julián Zaragoza per la seua trajectòria com a
pregoner en els últims 25 anys del Carnaval

A l'estació del Nord de València els viatgers poden apreciar el treball que realitzen els
vinarossencs al carnaval en la confecció dels tratges de les reines. El conveni signat amb
Adif permet també enguany promocionar el nostre carnaval a diferents estacions.
16
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Vinaròs llança una campanya online per potenciar la venda dels nous
paquets turístics per al Carnaval 2017
Durant 10 dies es publicitaran experiències
carnavaleres a Facebook, Instagram, Google
Adwords i mitjans de comunicació digitals
Esta setmana Turisme Vinaròs ha posat en marxa
una campanya publicitària online que busca
potenciar la venda dels nous paquets turístics
per al Carnaval 2017, presentats recentment a
Madrid a la Fira Internacional del Turisme FITUR,
conuuntament amb la Comissió Organitzadora del
Carnaval.
Esta proposta d’experiències vinculades al
Carnaval s’està promocionant ja a Facebook,
Instagram, Google Adwords i diaris de notícies
digitals, des d'on es es redirigeix als internautes
a realitzar la compra a través de la web wwww.
carnavaldevinaros.org.
El públic objectiu d'esta campanya són les
persones interessades en fer una escapada de
cap de setmana els dies 18 i 19 o 25 i 26 de febrer,
per la qual cosa s'ha buscat reforçar la promoció
d'estos paquets turístics, especialment en les

set comunitats autònomes més properes a la
destinació turística de Vinaròs. Més concretament
són la Comunitat Valenciana, Catalunya, Aragó,
País Basc, Madrid, Navarra i Múrcia, segons ha
informat el regidor de Turisme Domènec Fontanet.
"Esta crida a l'acció ja ha començat a donar
resultats, amb les primeres compres de paquets
turístics i un increment de reserves hoteleres per

al cap de setmana de la Gala de les Reines", ha
agregat el regidor.
Cal recordar que este és el primer any que es porta
a terme esta iniciativa, que ofereix paquets turístics
des de 4 euros que inclouen l'accés a la Gala de les
Reines o a la Desfilada del Carnaval, a més de la
possibilitat de reservar hotel a la localitat durant
els dia de l'esdeveniment.

Dos exposicions per recordar els 35 anys de Carnaval

Dimarts van quedar inaugurades
dos exposicions dedicades al 35è
aniversari del Carnaval a l'auditori
Ayguals de Izco i el mercat
municipal.
La mostra de l'auditori consta de
34 panells amb fotografies de
cada edició de la festa en els que
pot apreciar-se la seva evolució
al llarg dels anys. Es tracta d'una
recopilació d'imatges de cada any
cedides per David Aguado, que
es dedica des de fa diversos anys
a reunir tot el material dispers
existent del Carnaval de Vinaròs
per disposar d’un gran arxiu
unificat.
Aguado es va interessar a intentar
reunir aquest arxiu quan, buscant
informació dels primers anys de
Carnaval, es va adonar que estava
dispersa, es trobava molt poca
i estava sobretot concentrada
en persones particulars. Va ser
a mitjan 2012 quan va donar
a conèixer la seva intenció,
realitzant una primera crida per

les xarxes socials. Paral·lelament,
va començar posant-se en
contacte amb gent que podia
disposar de coses interessants
relacionades amb la festa. Ara
són molts els particulars que
es posen en contacte amb ell i
li ofereixen qualsevol tipus de
material vinculat amb el carnaval
de la nostra ciutat. Una exposició
de bons records, en la qual
destaquen imatges de comparses
ja desaparegudes avui dia (com Al
lio Montepio, Me rio de Janeiro,
Ballet Esplai, o La comparsita, entre
altres), així com espectaculars
fotos de les gales de reines quan se
celebraven a la plaça de bous o el
poliesportiu municipal. També hi
ha en aquesta exposició material
cedit per les comparses.
D'altra banda, en la mostra
del mercat municipal, també
inaugurada dimarts, s'han exposat
els dibuixos del concurs infantil i
diferents vestits de les reines del
carnaval d'algunes edicions.
17
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UN BESO EN

Descubrió una caja en el armario que había sido
el de su abuela. En su interior halló un apreciable
número de cartas. Intrigado, deshizo el lazo azul
que las mantenía unidas. La primera comenzaba:
«Fuiste el gran amor que no pudo ser ni tan
siquiera en un beso». Tras leerlas por orden, el
joven se enteró de que, en su imposibilidad,
aquella pasión fue recíproca, y en el atardecer
había cristalizado en estas inflamadas y líricas
palabras. Impactado, contactó con la nieta de

aquel hombre que compuso tan inspiradas
páginas. Sintonizaron al instante. Y tanto fue así
que juntos decidieron homenajear a sus seres
queridos. Para la Nit Boja pensaron en unos
disfraces complementarios. Se acoplaron dos
esferas blancas con enormes labios de distinto
color. Un disfraz que resultó involuntariamente
alienígena y, para ellos, también maravilloso por
la idea que lo inspiraba. Decidieron guardar el
secreto. Aquel viernes, los integrantes de sus

© Antonio Beltrán Vidal

respectivos grupos quedaron perplejos ante
unas ausencias anunciadas precipitadamente.
Tampoco les pasaron inadvertidos aquellos
dos «extraterrestres» en la rotonda frente a las
casetas. Aquellos dos a los que se les veía tan
animados y que, de vez en cuando, juntaban
sus esféricas cabezas imitando un beso. Un beso
que, ya sin disfraz, habría de continuar más allá
del carnaval.
Facebook: MicrorrelatosChulvi

Una vez más, el letrista almeriense Antonio Alías nos hablará en esta página sobre el portentoso “Genio que Revolucionó la Copla”.

Estafeta del Cielo
Antonio Alías Sáez.

Estimados lectores:
El próximo día 18 de marzo se cumplirá el infausto
vigésimo quinto año de la muerte de D. Antonio
Molina de Hoces, el portentoso “Genio que revolucionó
la Copla”. Este, cuando era un adolescente diletante
de la música, fue llamado “Niño de Totalán”. Nació en
Málaga, el 9 de marzo de 1928, según R.C. Del distrito
de Santo Domingo, Tomo 221, Folio 60, Sección 1ª. Este
aficionado sería dueño y creador de un particularísimo
estilo interpretativo, su voz no es de tenor ni barítono,
es muy aguda, atiplar y limpia, con ella recorre varias
escalas musicales muy completas. Con su gran
personalidad, humanidad, profesionalidad y un
duende intransferible y filigranero, creó el Molinismo.
Su estilo y métrica musical sorprendió a los grandes
compositores, José María Legaza, Perelló, Monreal,
etc., y guitarristas, Niño Ricardo, Eduardo Martínez,
“El Tripas”, quien llegó a decir de esta nueva promesa
del cante que necesitaba una guitarra con siete
cuerdas...”¡Se sale de la prima!”
Antonio Molina fue el rey del falsete, como lo
demostró en todas sus grabaciones y, sobre todo, en
la película “Esa Voz es una Mina”, dirigida por Luis Lucía,
donde nos deleita con algunos de sus mejores falsetes,
produciéndonos una sensación cardíaca. Muchos de
ustedes así lo recordarán. Antonio Molina nos dejó un
gran legado discográfico y cinematográfico, por lo que
todos los aficionados a su estilo ambivalente y cante
trémulo, estamos obligados a preservar, divulgar y
hacer llegar a las próximas generaciones las principales
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cualidades de este Divo de la canción, como eran:
su humanidad, con ese amor filántropo al genero;
su personalidad, con una cualidad peculiarmente
inteligible y distinta; su profesionalidad, con una
creación deleitable para nuestros oídos de trinos y
gorjeos.
Antonio tuvo un prematuro declive en su carrera
artística, producido por una fibrosis pulmonar, por lo
que tuvo que reducir su estilo a un cante más “light”
(suave). Antonio fue signo y señal de nuestro folklore,
signo convencional y caprichoso, que rompe con la
observación de las reglas métricas musicales y señal
inequívoca, prodigiosa y necesaria para permanecer
inmortal en nuestro folklore.
El miércoles 18 de marzo de 1992 Antonio nos
dejó huérfanos para siempre, él, que pasaría a la
historia como “El Genio que Revolucionó la Copla”,
escribiéndose miles de páginas de innegable valor
artístico-sociológico.
Después de haber vulgarizado algunos de los dones
del Maestro, es mi deber, como fan incondicional,
hacer llegar a ese lugar místico y glorioso, donde se
encuentra, una misiva destino “Estafeta del Cielo”, y
dice así:
Amigo Antonio:
Creador de un nuevo cante, querido por la inmensa
mayoría del pueblo, hace algún tiempo que te fuiste a
ese lugar místico y glorioso de eterna felicidad, creado
para el hombre y presidido por el Todo Poderoso. A ti,
querido Antonio, va dirigida esta carta que, en cuanto

Venta a
‘Els Diaris’

Alias, Miky y Pedro

salga de mis manos, se transformará en una glosa
aseverativa, y un Ángel hemerodromo (correo de ese
reino) te lo comunicará. Mi estado agraz intelectual no
me permite expresarme perspicuamente inteligible,
en comparación con la inteligencia infinita de ese
Reino Empíreo.
Aquí, grupos de seguidores, admiradores, cantantes
precipuos de tu métrica musical, y medios informativos,
lúgubres, y embargados por tu ausencia, nuestras
almas sueñan adunar tu canto y nuestro llanto, en esta
fecha nefasta, homenajeándote y transmitiendo a las
nuevas generaciones las cualidades y dones que te
caracterizaban, que como bandera al viento ondeaste
a lo largo y ancho de nuestra España y parte del
extranjero.
Tú bien lo sabes querido Antonio, aquí las
murmuraciones del hombre son inevitables, empero
que ahí las consolaciones de Dios sean reconfortables.
Al hombre se le honra y a Dios se le adora, el rezar,
leer esta carta y oír tus canciones nos hará que de una
manera u otra permanezcas para siempre en nuestra
memoria, querido Antonio.
¡Un chercano, molinista de corazón!
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Editorial Antinea publica el quart volum de la història de Vinaròs de Ramon Puig
índex onomàstic d'aquest llibre

NOVETAT

els llibres i deixar-los enllestits i en dipòsit
a l'editorial perquè es publiquin quan es
consideri oportú independentment de la
corporació que hi hagi", va assenyalar Puig.
De la seva banda, el regidor Lluis Batalla,
que va acompanyar a l'autor en la
presentació en absència del regidor de
Cultura, va destacar "l'esforç investigador
de Puig i l'amor al poble de Vinaròs que
transmet a cada pàgina, i espero poder
estar present en la publicació de la resta de
volums". També va lamentar el retard en la
publicació d’aquest quart volum.
Per part d’Editorial Antinea, Pablo Castell
va destacar la meticulositat de l’autor i
va recordar que al llibre hi ha referència
a moltes families de Vinaròs. “Com diu
Ramon Puig, la hist`roia la fan les persones,
i en este llibre podem tindre una idea
també com vivien els vinarossencs a
l’època”, va concloure.
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)

X.Flores

volum 4

volum

Restauració

La Biblioteca municipal va acollir la
presentació del llibre "La Restauració”,
Regnat d’Alfons XIII – Vinaròs 1909-1918",
de Ramon Puig Puigcerver publicat
per l'Editorial Antinea. Es tracta del
quart volum d'un total de 13 que té
previst publicar l'autor en una col·lecció
histórica del poble de Vinaròs que abarca
el periode dels anys 1876 a 1940.
Puig va demanar públicament a la regidoria
de Cultura de l'Ajuntament un compromís
entre el consistori i l'editorial perquè es trobi
la fórmula per poder publicar els 9 volums
que falten per editar-se. "Tinc 73 anys i, si
es presenta un llibre per any, la publicació
culminarà l’any 2026. Per la meva edat
cal posar un interrogant a si podré veure
publicats tots els volums que falten. Els
llibres estan redactats, però no maquetats,
i la meva proposta és que es busqui la
fórmula perquè pugui seguir maquetant

La

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

amb el cos i,
Amb el pensament, el cervell es relaciona
s i estats d’ànim segons
plegats, generen sentiments, sensacion
externa. Si la idea que
la interpretació que fem de la realitat
immediat, tot
més
passat
del
tenim del món no va més enllà
en canvis de forma amb
els intents de millorar-lo quedaran
possibilitat de retrocedir
el mateix contingut. Però si tenim la
s de convivència social
en el temps per conèixer estructure
han imposat, entendrem
contraposades al model que ens
podríem començar
millor els aspectes negatius del present,
l’absoluta seguretat que
a canviar-lo i preparar el futur amb
seria millor en tots els aspectes.
amb coneiexionem
reﬂ
Tot té una explicació senzilla. Si
l’origen dels problemes
xement de causa, ens adonarem que
o la demagògia,
no són les persones, els polítics, l’ambició
atemptats, malalties
ja que corrupció, atur, guerres, misèria,
la sang que corre per les
cròniques, amors i desamors, són
insaciable que per
venes del sistema. L’Estat és un monstre
que els qui formem
sobreviure ha de fagocitar-ho tot, mentre
que li assegura —
el poble som creadors de tota la riquesa
de recursos per
l’obtenció
quantitat—
més
en
cada vegada
al punt de posar en perill
competir amb els altres estats, ﬁns
esclava.
la condició humana i convertir-la en

Vinaròs 1909-1918

VOLUMS PUBLICATS

4

La Restauració

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

Regnat D’alfonso XIII

del llibre d’història de Vinaròs

Regnat
d’Alfonso XIII
Vinaròs 1909-1918

Ramon Puig Puigcerver

4

antinea

“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs
1909-1918” de Ramón Puig
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Contrastos de carnaval
Per Jan Valls
Aquest divendres passat el Rei
Carnestoltes va arribar com tots
els anys per recordar-nos que "la
vida és un carnaval i que las penas
se van cantando" (i ademés pareix
que per fi hem trobat alguna utilitat a tots el diners
gastats a la plaça del exconvent de Sant Francesc).
Però estem segurs que les penes dels veïns de
Vinaròs que per culpa de la decisió de l'empresa
publica Correos a partir d'ara no rebran la
correspondència a casa seua, "cantando" no se
n'aniran. Això és només un avançament del qual
comporten i comportaran els plans de privatització
dels serveis públics que per part del Partido Popular
ens tenen preparats per als pròxims temps.
Naturalment que ademes de les reunions que
l'Alcalde Enric Pla ha tingut i tindrà amb Correos i
amb el ministeri de Fomento per reclamar la lògica
tornada d'aquest servei, la gent de Som Vinaròs
al costat de tots els col·lectius i partits polítics
que vulguen defensar els drets dels vinarossencs,
realitzarem tots els actes reivindicatius i de pressió
que facen falta. Com ens han explicat els companys
de Podemos, que aquest cap de setmana ens han
invitat al seu Vistalegre com a part de les alcaldies
del Canvi que som a Vinaròs, els drets ciutadans
que no es poden recuperar als despatxos davant
d'uns governants només interessats a beneficiar
als més rics, es poden guanyar democràticament
al carrer.
Però per sort a Carnaval no només hi ha crítica,
també trobem l'alegria. Esperem que l'augment
del doble de places públiques del Centre de Dia
aconseguit per aquest Ajuntament, porte un
poc més de benestar a la gent més gran i amb
problemes d'acompanyament, tan oblidada
per anteriors equips de Govern. Però la feina no
s'acaba aquí: continuem treballant per fer possible
que part dels 5 milions d'euros d'ajudes de la Unió
Europea aconseguits aquest any passat, vagen
destinats a l'ampliació i millora del que volem que
acabe sent una residència publica de la 3a Edat.
Ja per acabar, ens agradaria recordar com tots
els anys que a Carnaval, no tot s'hi val. Que el
nostre dret a la diversió i la disbauxa acaba on
comencen els drets de les altres persones i que
és responsabilitat de tots els vinarossencs fer del
nostre poble i de la nostra festa un lloc on tot el
món gaudisca, rigue, cante, balle i vullgue tornar
any rere any. Visca el Rei Carnestoltes i visca el
Carnaval de Vinaròs ¡

Correus (II)
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

El grup municipal socialista
a l’ajuntament de Vinaròs,
després del treball previ amb
l’executiva del PSPV-PSOE
Vinaròs, presentarem a la pròxima sessió plenària,
una moció per a reclamar que el servei de correus
torne a la normalitat i que no afecte de manera
negativa a les ciutadanes i ciutadans de diverses
zones de la nostra ciutat. Aquesta moció pretenem
que sigue consensuada i validada per la resta de
companys de l’equip de govern, així com per part
de l’oposició. No podem permetre la burla que
s’està portant a terme amb els D.N.I o amb els
exàmens teòrics del permís de conducció.
Paral·lelament, ja vam engegar la passada setmana
una iniciativa de recollida de signatures per mitjà
de la plataforma “Change.org”, a Internet, on amb
tan sols una setmana s’han recollit més de 500
signatures, totes elles amb correu electrònic.
Aquesta petició serà enviada a l’empresa pública
de CORREOS. I com no pot ser d’una altra forma,
també iniciem aquesta setmana la recollida de
signatures en paper, que es repartiran per diferents
bars i establiments de Vinaròs i a la plaça del mercat
el dissabte, a la fi que tothom, amb Internet o
sense, puge manifestar el seu rebuig a una mesura
que creiem que és totalment injusta, indignant i
insolidària, presa de manera unilateral.
El PSPV-PSOE està i estarà en contra de tot tipus
d’accions que discriminen negativament a una part
de la població, i l’executiva local del PSPV-PSOE,
juntament amb el grup municipal socialista, no
es pot quedar de braços creuats davant d’aquest
tipus d’atemptats socials envers la nostra població,
ja sotmesa a greuges comparatius enfront d’altres
localitats més centralistes de la província.
Curiosament han de ser localitats llunyanes i
d’altres províncies les que demanen serveis que
poden millorar la qualitat de vida de la nostra
ciutat. Alcañiz, per exemple, ha demanat l’autovia
A-68 fins a Vinaròs. I què passa al nostre entorn, que
passa amb el D.N.I.? (centralitzat a Castelló), què
passa amb els exàmens del permís de conducció?
(centralitzat a Castelló).
Reclamem el que ens pertoca com a capital
comarcal. Seguim treballant per la nostra ciutat.

Agromoció
La Fira de Vinaròs
Per Jordi Moliner
Un dels objectius
que ens vam marcar
des de.
Compromís,
per
aquesta legislatura va ser la recuperació i posada
en valor de la nostra estimada fira agrícola. Repte
assumit i ratificat en el pacte de les cavallerisses.
Una fira que va passar de ser la mes important de
la Comarca a ser un acte mes de les nostres festes,
quedant diluïda a quatre fotos i poca cosa més.
I gràcies als pocs expositors que any rere any
baixaven a exposar i algunes persones que se
l'estimen i no han deixat de lluitar per n'ella.
Des de la regidoria d'agricultura no hem deixat
de treballar per que tornés a tindre la importància
que es mereix. Tot i que teníem les idees molt
clares del que calia fer, no hem donat un sol pas
sense comptar amb els agents implicats. Fruit de
les converses amb els expositors vam decidir eixir
del port, a un lloc de transició, un lloc que el primer
any ja es va quedar menut i amb un cost afegit al
no ser el terra el mes adient per aquest acte.
Durant la passada fira vam polsar l'opinió entre
els expositors de traure la fira de festes, dotar-la
d'entitat pròpia , amb un lloc digne i en un espai
amb possibilitat de creixement.
Aquesta qüestió va ser consultada i exposada
primer a l'equip de govern, a una reunió informal
en el Consell Local i ratificada en la primera reunió
oficial d'aquest, així com en dues reunions amb els
expositors.
Un colp passat aquest tràmit, aquesta mateixa
setmana llancem públicament el nou concepte
i esperit de la fira agrícola AGROMOCIÓ la fira de
Vinaròs.
No és el lloc aquest per exposar els canvis, d'això
ja tindrem temps de parlar, si voldria parlar de
la il·lusió i ganes en què tots els agents implicats
estan ficant en aquesta nova etapa de la fira, cal
pensar que un esdeveniment de tal magnitud no
pot ser idea d'un il·luminat deu de ser una aposta
de futur i de consens.
Ara només cal esperar que tot isqué segons
el previst i que poguéssim gaudir de la nostra
fira durant 55 any més, com a mínim.
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Vinaròs, adelante!

Carnaval 2017

Por Lluís Gandia

Per Maria Dolores Miralles

El pasado fin de semana
mientras los de Podemos
de Vinaròs
www.ppvinaros.es estaban en la plaza
de toros de Vistalegre
discutiendo sobre quién ostenta el poder en su
partido y realizando purgas internas divididos en
dos bandos irreconciliables, la gente del Partido
Popular celebramos nuestro 18 congreso para
hablar de todos aquellos temas que interesan a los
españoles y por extensión a los vinarocenses.
En el Partido Popular hablamos de empleo porque
con nuestras políticas se están creando 500.000
puestos de trabajo cada año, y no conviene olvidar
que durante el último gobierno de izquierdas en
España se destruyeron 3,5 millones de empleos.
Hablamos también de pensiones y natalidad
porque somos el primer gobierno de la democracia
en garantizar por ley a nuestros pensionistas un
incremento anual de sus pensiones. Nadie podrá
reducir ni congelar las pensiones como hizo la
izquierda en la legislatura anterior.
Debatimos, civilizadamente, sobre las políticas
sociales que hemos garantizado y que permiten que
14 millones de españoles cobren todos los meses
una pensión, subsidio o sueldo dependiendo de si
son pensionistas, parados o empleados públicos.
Los de Podemos celebran congresos para hablar de
ellos y de como se reparten el poder interno pero
la gente del PP celebramos congresos para avanzar
en medidas que creen empleo, generen bienestar
y mejoren la calidad de vida.
En Vinaròs ocurre lo mismo. Los de Podemos,
acompañados por PSOE y Compromís hablan
de sus sueldos, de subir los impuestos, de falsas
promesas como la auditoría, de luchas por ver
quien manda más y acaba ubicando la piscina
donde quiere y no donde conviene al conjunto de
vinarocenses.
Mientras tanto y ante este esperpento de
decisiones desde el Partido Popular apostamos
por la rebaja de impuestos para todos, por políticas
activas de empleo, por lograr talleres de empleo,
por una transparencia real.
Hoy Vinaròs tiene dos modelos de gestión donde
elegir. Un modelo donde la izquierda impone a
todos su forma de ver y entender la sociedad y
el modelo del Partido Popular donde la libertad
es fundamental para hacer evolucionar a una
sociedad que no quiere que se le imponga nada.
Cada día más vinarocenses se suman a nuestro
proyecto, que es mejorable, seguro, pero que tiene
como prioridad hacer de las personas y su libertad
nuestra forma de entender el día a día. Vinaròs,
adelante!

Fa no res celebrarem San
Antoni, San Sebastiàn, San
Sebastianet i ja ens hem
endinsat cap la festa del Carnaval.
Aquest any la festa s'avança una setmana perquè
Sa Majestat Carnestoltes arriba el dissabte 11 de
febrer amb Xarxa Teatre . La seua arribada canvia
d'escenari per celebrar-se en la plaça del convent
de San Francesc. Despreś en rua amb batucada
anirà a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà lloc el
pregó, aquest any a càrrec de l'humorista Eugeni
Alemany. Desprès l' l'alcade li lliurarà les claus de
la ciutat a Sa Majestat. Després de nou en rua fins
el reciente del carnaval, on es farà la imposició de
bandes i s'otorgarà per primera vegada el premi
Carnaval d'or al carnavaler de l'any. Aquest any
el premiat és el polifacètic Julian Zaragozá per la
seua trajectòria i vinculació des de sempre a la
festa de Carnestoltes.
La presentació de La Gala de les Reines, prevista
prevista pel 18 de febrer en l'antic camp de fútbol,
aquest any canvia de format. La presentació de
cada reina i ca da comparsa anirà a càrrec de la
veu en off d'Alfredo Barberà, per primera vegada
cinc dones amenitzaran i faran de fil conductor
durant tota la gala. Són cinc actrius locals- Angela
Albiol, Desirée jiménez, Anna Oliver, Cecilia Pastor
i Carmen Roselló, que formen part del grup Póker,
integrants a més a més de L'Aula de teatre de
Vinaròs.
L'escenari també presenta novetats, ha estat
dissenyat per l'artista faller de València Ricardo
Alcaide, segons explicà el president de la COC,
Jordi Febrer. També hi ha un canvi d'emplaçament
de l'escenari, aquest any es col.locara de cara al riu
Cervol. A més a més s'instal.laran 1500 seients en
graderies distribuïdes en altura per tot el recinte.
La Gala de les Reines, és un dels actes més
importants de la festa perquè podrem admirar a
les 33 reines de les diferents comparses amb els
seus espectaculars vestits , que després lluiran en
les desfilades dels 25 i 26de Febrer.
Som sabedors que són dies de festa, de dibauixa,
però es molt possitiu que es promoguen campanes
des de l’ajuntament pel que fa al consum d’alcohol
responsable, així com per evitat possibles casos
d’assetjament.
Des de el PVI, volem felicitar a totes les reines, a
les comparses i sobre tot als “comparseros”, pel seu
treball, tenacitat, esforç, perquè sense ells la festa
no seria possible.
VISCA EL CARNAVAL DE VINARÒS
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OPINIÓ
LA LLUM
Encara que no escrivim cada setmana,
estem aquí, el que passa és que moltes
setmanes si tenim algun tema que
comentar amb l'ajuntament, parlem
en la persona a qui li correspon la
solució. Però aquesta setmana volem comentar
un tema que hi ha molta gent que es queixa,
no som nosaltres sols. El tema és el de la llum
dels carrers del centre que hi ha dies que al ferse fosc o inclús nit completa, algun o alguns
carrers estan totalment a les fosques, cosa que
dóna molta sensació d'inseguretat i perill. Fa un

G. Querol.

temps eren els carrers de la perifèria, avui són
els del centre, per citar-ne algun direm carrer
Sant Sebastià, carrer Remei, etc. que a les set de
la tarde estan totalment a les fosques. Com no
sabem les condicions que hi ha al contracte
que va firmar l'anterior govern municipal,
que per privatitzar el servei ens presentava
que seria un gran estalvi pel municipi, com si
l'empresa fora una ONG, i no estes per guanyar
diners com totes les empreses, i clar una
manera de guanyar diners és aquesta, carrers a
les fosques, així es pot estalviar i tenir benefici.

Ara preguntem al govern municipal ¿es pot
sancionar a l'empresa per aquest fet de no
donar un servei adequat? Si es pot sancionar
que esperen per fer-ho?, i que donen el servei
com ha de ser, més ara que ja tenim aquí el
Carnaval i vindrà molta gent d'altres poblacions
i si seguim així donarem una imatge prou
desagradable. Com cada setmana continuem
tallant la N-340 demanant la gratuïtat de l'AP7, però com no es deixen a Vinaròs, estem a la
Cases d'Alcanar amb els companys del Montsià,
tots els dijous a un quart de cinc.

A FAVOR DE LAS TRADICIONES, QUEREMOS DAMAS DE HONOR EN NUESTRAS FIESTAS

Mariano Castejón, president de Foro Forat

En Vinaròs, la tradición de elegir
a una Reina de Fiestas y a su
corte de honor, para nada puede
compararse a un concurso en el
que un jurado determina quién
puede alzarse con el título de
reina. Es otra cosa, es una tradición festiva social
que se ha mantenido hasta el día de hoy y ha
sido potenciada por gobiernos municipales que
defienden la igualdad de género en sus programas
electorales.
Las jóvenes vinarocenses no son damas para
lucirse por su belleza, ni tratan de emular a las top
de moda, son damas representando a una entidad
o asociación, y lo mismo hacen el saque de honor
de un partido de fútbol, que lucen mantilla en
actitud de recogimiento delante la festividad de
nuestros patronos.

En Foro Forat pensábamos que todo el mundo lo
tenía claro. Pero vemos que no. Estos días hemos
presenciado un cúmulo de despropósitos, tales
como escuchar que solo las niñas de buena familia
son elegidas para damas de honor. Tal afirmación
es para cuestionarse no sólo la lucidez de quienes
las pronuncian sino las verdaderas intenciones de
quienes cuestionan esta tradición.
Desde Foro Forat estamos dispuestos a mantener
y apoyar las tradiciones, por ello, siendo fieles a
los objetivos de nuestra asociación, entendemos
que tanto las niñas, como las jóvenes que lo
deseen, puedan seguir representando a su
colegio, asociación o entidad, como hasta la fecha.
Y de la misma forma que debemos empeñarnos
en mantener ese ritual de las Damas de Fiestas,
no renunciamos a buscar la paridad que nuestro
ordenamiento insiste en perseguir. Así pues, si

CUANDO LAS QUEJAS mueren EN LOS DESPACHOS
Me sorprende la pasividad con la que afrontan
algunos problemas desde la institución
municipal y más cuando alguno de sus socios
hacen campaña contra Madrid o el gobierno
central culpándoles de todos los males ¿ahí
acaba su responsabilidad, con la critica?. La falta
de servicio de correos por parte de la empresa
que lo suministra a algunas zonas del municipio
es suficientemente importante para pedir un
pleno extraordinario y sumar fuerzas para
solucionarlo ¿o abra que esperar a decidirlo en
alguna asamblea vecinal?. En estas situaciones,
si que están justificados desplazamientos y

viajes para tocar despachos, porque, el gran
problema y la falta de soluciones en la mayoría
de ocasiones, es el abuso del teléfono, la llamada
al amigo para que haga de intermediario, el ir a
pedir a Castellón cuando a lo mejor abría que
hacerlo a Valencia o Madrid. Hay que aprender
de los viejos roqueros, de aquel que con anchoas
y en taxi se desplaza hasta la Moncloa si hace
falta para buscar soluciones, después, si quieren
que se ría la gente, pero ande yo caliente......
Si unas anchoas sirven para tender puentes,
que no se podrá hacer con un par de kilos de
Langostinos., un trato similar merece la solución

EL VINARÒS C.F. TÉ UN PROBLEMA GROS I NO SÓN ELS €.

existe la demanda, es lógico que fueran también
los chicos quienes se incorporen a la fiesta, se
sumen a ella pero sin excluir ni sustituir a las chicas.
De esta manera en Vinaròs podríamos tener reina
y rey, y sus correspondientes cortes de infantas e
infantes. Compartiendo protagonismos y haciendo
las delicias de todas y de todos, con independencia
de la orientación sexual y de los deseos de la
ciudadanía. Otra cosa ya sería inquirir la polémica,
buscando la eliminación de unas tradiciones
que durante décadas se han mantenido sin que
las mujeres hayan sido un objeto expuesto a las
miradas del público, ni que sus gestos, imágenes,
rituales se entendieran como títeres de la tradición
o la cultura. Pensamos que la tradición no es la
causa del deseo de exhibir la propia belleza, sino al
revés: es ese deseo natural quien funda la tradición
y la perpetúa.
Antonio Nájar

del Hospital. Somos referente para parte de
nuestro entorno cuidemos que los que nos
visitan tengan un servicio optimo, empezando
por el parking. Una persona mayor y se entiende
que enferma si visita el Hospital, no debería
caminar mas de un centenar de metros desde
el parking hasta esa entrada de Hospital, hay
fincas perdidas y suficientes en su entorno para
adecuar un aparcamiento en condiciones sin
que por la mas mínima lluvia tengas que aparcar
con botas de agua. El servicio mas importante a
una comunidad, no necesariamente tiene que
estar reflejado en fotos.
José Chaler López (Chechu)
Soci nº 57 Vinaròs C.F. i un dels 10 que van tots els partits

Diuen que els xiquets normalment no diuen
mentires i fan i conten el que viuen. Fa uns anys
els xiquets demanavem a la carta dels reis una
camiseta blanc i blava amb l'escut del Vinaròs
C.F. i tots voliem jugar en aquest equip.
Desde fa uns anys les coses a aquest equip van de
mal en pitjor. Com ja vaig dir en una assemblea de
socis fa dos anys, l'única salvació del Vinaròs C.F.
és la seua base, no els diners. Podem aixecar la
veu dient que l´Ajuntament no dóna diners (quan
les subvencions al futbol en general superen els
20.000€). A Vinaròs hi han més de 40 entitats
esportives i totes tenen el mateix dret, el què hi
ha que fer és treballar-ho i no esperar que ens
ploguen els diners.
Actualment el Vinaròs C.F. no disposa de cap
equip de futbol base i a Vinaròs existeixen dos
escoles de futbol, amb al menys 300 xiquets/es.
No vaig a entrar en això, donaria per a molt.
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La meua defensa, en Assamblea, desde fa uns
anys, és que la base té que ser la salvació del
Vinaròs C.F., no en el sentit en la que antics
dirigents ho feient, destinant els diners de la base
al pimer equip.
Per mi la solució passa per disposar d´una base
forta. El nombre de xiquets dóna per a fer equips
de tota mena, de qüalitat per competir, equips
amb il.lusió per passar-ho bé i fer esport, etc.
Actualment hi ha molts xiquets que emigren a
equips dels pobles del voltant per a poder fer
això.
Avui en dia el futbol "amater" s'ha de nutrir amb
jugadors completament "amaters", és a dir, sense
cobrar. El primer equip del Vinaròs C.F. hauria de
tindre gent que pugés dels equips de la base,
oferir-los una formació d´entrenadors de futbol
als jugadors que puguen i els agrade. Aquests
jugadors deurien d´entrenar als equips de la base.

Així, a més a més d'educar en valors als xiquets,
quan es fan grans se'ls ofereix una formació que
els pot servir el dia de demà. Es faria a la vegada
una escola de jugadors i entrenadors.
Si els jugadors del primer equip entrenen al futbol
base, els xiquets voldrien anar al futbol a animar
al seu entrenador, els pares anirien al futbol a
portar els xiquets, es farien socis , etc ..., tot seria
un cercle tancat que s'aniria alimentant tot sol.
El que m'ha animat a fer aquest escrit, és que
en l´últim partit del Vinaròs C.F. a casa contra
el Sant Jordi, he vist in situ com es confirmava
aquesta teoria. I és que xiquets d'una de les
escoles de futbol de Vinaròs, vestits i tot amb el
xandall de l´escola, animaven a l´equip del Sant
Jordi i cridant Hugo, Hugo, Hugo (que és o havia
segut entrenador d´ells), cosa totalment fàcil
d´entendre. Diuen que els xiquets normalment
no diuen mentires i fan i conten el què viuen.
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PESCA
ESPORTS
Peluda

Andrés Albiol

ESTABLE MAR Y VEDA DEL CADUFO

Tras calmarse las aguas, toda la flota pesquera comenzó a faenar. Las capturas fueron
normales. Y los recolectores de pulpo roquero con los recipientes de arcilla iniciaron
el anual paro biológico.
La pesca de arrastre subastó a diario langostino, cigala, gamba, calamar, pescadilla, miseria,
salmonete, rape, caracol, peluda, dorada, galera, burros, boquerón, sardina, maira, móllera, canana,
jurel, caballa, pulpo blanco y morrallas.
El cerco opera por aguas de Gandía.
El trasmallo, algunas barquitas calaron el arte para pillar sepia, pero cargaron también de algas.
Un par se dedicaba al lenguado, rombo y raya. Dos lo hicieron en busca de mabre, lubina, sorella,
corvina y sargo. Y otro llevó langosta, bogavante y gallineta.
La recolecta de pulpo roquero con cadufos ha comenzado a mitad de mes la veda anual de cinco
meses.
Y el palangrillo de costa atrapó con anzuelo dentón, pargo y pagel.

Ecos
de ‘Mar’; Paraísos fiscales de barcos
O banderas de conveniencia y banderas piratas como les apodan los marinos.

Éstos buques de armadores de casi todas las naciones y que navegan por todos los mares y océanos,
pueden ser verdaderos ‘sarcófagos flotantes’, al no estar sujetos a normas y controles de naciones
civilizadas, como pasar la ITV, S. Social de la tripulación, impuestos de transporte, etc.
Casi todos los grandes naufragios con catástrofes ecológicas por el derrame de petróleo como el
Erika, el Amoco-Cádiz, el Prestige, etc., son de éstas siniestras matrículas.
Incluso la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) está amparada bajo los mismos
pabellones de la vergüenza de países como Panamá, Liberia, Malta, I. Caimán, etc.
Éste sistema se inventó en Washington en los años veinte, al registrar una naviera sus barcos en
Panamá, para evadir la restricción sobre el comercio de alcohol en la época de la ‘ley seca’.
El método se usaba para hacer contrabando, pero fue emulado para reducir gastos y obtener
mejores beneficios por armadores de todo el globo. Para ello, el dueño de un barco lo registra en
otro país que sea menos ávido en cobrar una tasa fiscal anual, inspecciones técnicas de seguridad
y tolerante a las condiciones de trabajo de los tripulantes.
En 1981 el pabellón Español tenía una capacidad de siete millones de toneladas de carga en sus
barcos mercantes. En 1992 la C.E.E. liberó el cabotaje estatal y los españoles pasamos a tener sólo
un millón, ya que el resto se cambió de abanderamiento al ser mas barato.
Ahora vemos como éstos mercantes inscritos a una bandera de conveniencia y cargados con todo
tipo de mercancías, equipados con escasa dotación variopinta a bajo coste y con poca formación
profesional, surcan cualquier mar y atracan en los mas diversos puertos, como si fueran zonas
francas flotantes, con el consiguiente peligro de vertido a los demás, pues prima la ganancia para
los navieros por los menos costes de mantenimiento y producción, ya que en su tiempo la ONU,
incomprensiblemente, dio el beneplácito a ésta lucrativa práctica.
Naturalmente la pesca no está exenta y a menudo vemos como pesqueros que enarbolan banderas
‘negruzcas’ (de propietarios de España también) faenan ilegalmente en aguas de terceros países
o en áreas internacionales, para capturar especies vedadas o prohibidas, y que luego acaban en
nuestros mercados gracias a numerosas artimañas seguidas para su comercialización.
O sea, tanto en el transporte marítimo, como en la pesca extractiva existe una competencia desleal
autorizada por la ley internacional.

En castellà solleta i lenguadeta, en francès fausse
limanda, en anglès sotted flounder i en alemany Gross
schuppige Scholle. El seu nom científic és Citharus
linguatula.
És una de les vàries espècies que hi ha de la família dels
Escoftálmids.
Peix pla de cos ovalat, és allargat i de forma semblant
a un llenguado. Cap petit, boca obliqua i punxeguda.
Dents corbades cap a enrere disposats en doble fila
en la part frontal i en una sola fila en els laterals, en
ambdues mandíbules. En la frontal hi ha dues grans
dents canines. En el vómer disposa de quatre dents.
Els ulls estan en el costat esquerre i separats per una
cresta. El superior està mes avançat i l'inferior mes prop
de la boca.
Tot el cos està cobert per transparents escates
caduques.
La línia lateral descriu una corba damunt de l'aleta
pectoral i es perllonga pel radi central de la cua.
Composició aletes; D 67/72, A 44/48 i P 10 sent
simètriques amb el 1º radi més curt.
És de color groc gris en la cara oculada i grisenc
traslúcid en la cega. A la base de la D i A al costat del
peduncle cabal té una visible taca negra, a més d'altres
petites i separades al llarg de tots aquests ràdios. El 1º
radi de les V és espinós.
Talla 25 cm.
En la seva reproducció després de la freza, els ous
circulen entre el corrent. Quan eclosionen les larves
primer són i neden en vertical com qualsevol peix,
però després sofreixen una metamorfosi i un ull passa
al costat de l'altre en el mateix costat i la resta del
cos també ho acompanya, per tenir per fi un costat
normal i l'altre cec i descolorid. I comença a nedar en
horitzontal per anar-se a viure sobre el fang i enterrat.
Prefereix fons de 20 a 90 m. S'alimenta de cucs, etc.
Les seves blanques carns són fines per fer fritada.
Le captures amb art d'arrossegament són abundants.

MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE TREMALL I D’ALTRES ARTS DEL ANY 2016 (III)
PEIXOS:
Tonyina (Atún rojo)
Albacora (Atún blanco)
Escrita (Raja, Raya)
Chucho (Manta, Totina)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla) Bogue y Picarel)
Rallat (Bonito)
Llampuga (Lampuga)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Musola (Escualo)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)

627 Kg.
287
1.490
352
985
11
462
1.508
58
892
367
6.378
2
5
1.622
431
215
9.517
3.380

Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Pez espada)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón)
Bacoreta (Canutera)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)

864
606
3.052
12
8.794
12
67
709
4.438
396
86
191
2.371
108
66
879
24.443
2.297
2.530
546

Biso (Bis, Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tord (Tordos)
Rom (Rémol, Rombo)
Varis (Varios)
Total...................................

374
4
208
225
192
403
592
324
15
592
224
937
97
56
904
333
5
500
149
______
87.187

CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)

41
5
3.896
443
1.738
170
_______
Total......................................
6.294

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sipia (Sepia)
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Cargol punxent (Cañailla)

143
11.537
18.524
34
6
382
_________
Total…………………….......
30.627
Total extracció.....................
124.112
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ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Carla Masip, campiona d’Espanya de 1.500m en Categoria Promesa
L’atleta del Club Esportiu VinaròsFACSA Aigües de Vinaròs, Carla Masip,
va sumar el passat diumenge 12 de
febrer, a la pista coberta d’atletisme
de El Gallur a Madrid, un nou triomf
a la seva trajectòria esportiva, i es va
penjar la medalla d’or al campionat
d’Espanya de la seva categoria, amb
una important victòria a la prova de
1500m.
Dissabte es van disputar les semifinals
que donaven el pas a la final de
diumenge a les tres primeres de cada
sèrie; Carla va controlar la seva prova
amb autoritat i va entrar segona,
intentant estalviar esforços cara a la
prova definitiva de l’endemà.
La carrerà de diumenge, però, ja era
una altra història i es preveia una lluita
molt oberta entre les cinc corredores
favorites; la benicarlanda del CE
Vinaròs sortia amb la tercera millor
marca de les finalistes, però amb la

clara intenció de buscar el primer
lloc del podi. La cursa es va iniciar a
un ritme no gaire alt, i la corredora
del Vinaròs va preferir ocupar una
plaça còmoda al mig del grup. Així es
va arribar fins els 1000m, on es van
despenjar les primeres corredores;
a partir d’aquell moment, les
atletes del FC Barcelona (Ingrid
Pino) i del CA Playas de Castellón
(Ma Del Mar Casillas), segona i
tercera classificades de la final
respectivament, van incrementar
el ritme, i Carla va marxar darrere
d’elles, de forma que a la darrera
volta ja estava clar que aquestes
tres migfondistes s’hi jugarien les
medalles. Com ja ens té acostumat
en els darrers campionats, Carla va
aprofitar la seva millor velocitat final,
i a falta de 150m, amb un fort canvi
de ritme, es va col.locar en primera
posició, lloc que ja no deixaria fins

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
Campionat d'Espanya de Natació
per Comunitats

La nadadora del Club Natació Vinaròs Llum Serret
va estar convocada per la selecció Valenciana de
natació per participar en el Campionat d'Espanya
de comunitats que es va celebrar els dies 11/12 de
febrer en les magnífiques instal·lacions de Castelló.
L'actuació de Llum en la prova de 400 lliures va
ser excel·lent aconseguint una marca de 4'36''19
en piscina de 50 metres quedant la setena infantil
i aconseguint 14 punts per la selecció Valenciana.

4ª Control Provincial

El mateix cap de setmana es va disputar el 4
Control Provincial, aquesta volta es celebra en

creuar la meta en solitari i enlairant
els braços.
Aquesta nova victòria en un
campionat nacional, té un especial
mèrit no només pel nivell de totes
les corredores de la final, sinó perquè
Carla Masip és nova en la categoria i
s’enfrontava a atletes fins a dos anys
majors que ella, i a més ho feia en
una prova –els 1500- que no són la
distància -800- on ha aconseguit la
majoria dels seus èxits. La medalla d’or
se suma a un magnífic palmarès i tot i

dues piscines diferents, el dissabte 11 en la piscina
de Vinaròs i diumenge en la piscina del Castalia
Castelló.
El Club Natació Vinaròs va presentar un total de
16 nadadors: Gemma Balaguer, Andrea Segura,
Marta Balaguer, Irina Sebastià, Claudia Matamoros,
Angels Meseguer, Paula Pagà, Agustin Esteller, Ian
Calvo, Jesús Sancho, Martí Segarra, Ángel Lleixa,
Marc Vea, Andreu Navarro, Miquel Segarra i David
León.
Tot i coincidir en época d'exàmens i no haver
entrenat al 100% cal destacar les mínimes
nacionals aconseguides en la prova de 200 lliures
per: Marc Vea en 1′ 55″71, Andreu Navarro en
1′ 58″57, Angels Meseguer en 2′ 10″'82, i la de
Paula Pagà en 50 lliures en 27''85, també el jove

els seus 19 anys, ja ha sigut campiona
d’Espanya júnior de 800 a l’aire lliure
(2016) i pista coberta (2015), a més
de bronze al Ct d’Espanya Universitari
(2016), bronze al Ct d’Espanya Júnior
de PC (2016) i aire lliure (2015) i també
bronze als 1500m del Ct d’Espanya
Juvenil de PC (2014), juntament
amb incontables títols de campiona
autonòmica de totes les categories
per quals ha passat; a més, ostenta els
récords júniors autonòmics de 800 i
1500m.

Ian Calvo va aconseguir, fer mínima autonòmica
en 100 esquena en 1′ 08″32 i 200 esquena en
2′ 31″47.

CICLISME. Unió Ciclista Vinaròs

El pasado viernes la Unió Ciclista Vinaròs cerró la temporada entregando un trofeo a los alumnos de la escuela que compitieron la temporada 2016.
En el mismo acto se presentaron las nuevas incorporaciones y se planificó la temporada 2017.

El passat diumenge 12 de febrer es va disputar un altra prova
puntuable per al Circuit Provincial de Duatlons de Castelló. En aquesta
ocasió, el Club Triatló JijiJaja Vinaròs va comptar amb 5 triatletes per
disputar la competició, entre ells i elles, Sebastian Ribera "Tano", Joan
Josep Panisello, Alex Barreda i part de l'equip femení de triatló local
Mireia Guardino Meseguer i Gisela Sanz Adell.
En un ràpit circuit on tenien que correr 7.5kms en total i fer 20kms de
ciclisme, els nostres triatletes van arribar a la línia d'arribada amb un
registre molt positiu pel que fa a l'inici de temporada. Alex Barreda
va creuar en 58'43'', Panisello en 1h:00', Sebastian Ribera en 1h05',
Mireia Guardino en 1h16' i Gisela Sanz en 1h20'
24
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ESPORTS
BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Resultados C.B Gil Comes Vinaròs
BENJAMINES 50-18
ALEVIN MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 58 – B.C PEÑISCOLA 19
INFANTIL MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 73 - C.B ONDA 34
CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 46 – EL PILAR 40
CADETE MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 76 – C.B PUCOL 52
JUNIOR FEMENINO

C.B GIL COMES VINARÒS 44 – MARISTAS 55
JUNIOR MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 82 – PUERTO SAGUNTO 35
SENIOR 2º ZONAL
C.B SEGORBE 51 – C.B GIL COMES VINARÒS 56
SENIOR MASCULINO AUTONÓMICO
C.B GIL COMES VINARÒS 87 – BASQUET ALCÀSSER 62

Fútbol Americano Ironmans Vinaròs
INICIO DE LA LIGA CATALANA FÚTBOL FLAG
S-13
El Club de Fútbol Americano Ironmans Vinaròs, inicia
su andadura en la liga catalana de Flag categoría
S-13 con dos contundentes victorias

y la constancia de Gerard como capitán de la
defensa. Finalizada la primera parte con un 20-0,
fue aprovechado para dar más minutos de juego
a Adam y Judith que aprovecharon la oportunidad
para aprender y disfrutar de este juego.

Ironmans 20 - 7 Reds
El primer encuentro de Ironmans se resolvió en la
primera parte ya que el ataque de los Vinarocenses
resolvió cada drive con un Touchdown mediante
carreras de Sebastián y Marc, apoyado por el
juego del center Iker que en cada encuentro se
va notando su mejoría. Cabe destacar también la
progresión de Santi en su posición de Quarterback

Ironmans 25 - 6 Celtas
El segundo partido se presagiaba más complicado
por el buen papel que ha realizado Celtas en la
Copa Catalana, pero Ironmans realizó un encuentro
con pocos errores en el ataque y con una defensa
muy concentrada. Al igual que con Reds, cada
ataque terminaba cruzando la goal line contraria y
cuando tocaba el turno a la defensa, la presión que

imponían los jugadores no dejó trabajar al ataque
de Celtas, dejando un marcador +20 en la media
parte. La segunda parte no hubo ningún cambio
de juego y el encuentro se lo llevó el equipo de
Vinaròs.

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Campionat autonòmic de marxa en ruta
El dissabte 11 de febrer, Castelló va acollir el
Campionat Autonòmic de Marxa en Ruta de
la Comunitat Valenciana conjuntament amb
el Campionat Regional de Múrcia on el atletes
vinarocencs van aconseguir grans resultats.
En la categoria veterá masculí, Miguel Ángel
Carvajal es va fer amb el títol de campió autonòmic
en la distància dels 20km amb una marca de
1h40'17, aconseguint al meteix temps la medalla

de plata en categoria absoluta. En la mateixa
distància, Andrea Cabré en categoria absoluta va
aconseguir una millor marca personal de 1h42'20''
amb la qual es va penjar la medalla de plata.
Cal destacar la participació de la jove cadet,
Ruth Miralles ,del Club Esportiu-Facsa Aigües de
Vinaròs, que debutava en la distància de 5km on
va aconseguir parar al crono amb una molt bona
marca personal de 32'57''.
DISSABTE,
18,02,17
HORA
11,00

El passat diumenge 12 de febrer els nostres triatletes
Marc Garcia i Noe Chaler van disputar la Mitja Marató
de Tortosa.
En un circuit que constava de 2 voltes on el fort vent
va marcar la duresa de la prova, els nostres triatletes
van creuar la línia d'arribada en 1h44'04'' en el cas
de Noe Chaler i 1h44'23'' en el cas de Marc Garcia,
demostrant d'aquesta manera el bon començament
de temporada. També mencionar a Julio Ferrer
Codina que va ajudar i donar suport als seus
companys en tota la prova!
Des del vostre equip, desitjar-vos molts ànims per
afrontar els pròxims objectius!

PAVELLÓ POLIESPORTIU
LLOC

ESPORT

CATEGORIA

PISTA SINTÈTICA

F.SALA

INFANTIL

F.SALA

BENJAMÍ

12,15

PISTA SINTÈTICA

16,00

PISTA SINTÈTICA

17,00

PISTA PARQUET

DIA:
HORA
12,00
12,00
DIA:
HORA
10,45
12,15
DIA:
HORA

DIUMENGE, 19,02,17
LLOC
PISTA SINTÈTICA
PISTA PARQUET
DISSABTE, 18,02,17
LLOC
VINAROS
VINAROS
DIUMENGE, 19,02,17
LLOC

11,00

VINAROS

11,00

VINAROS

11,00
DIA:
HORA
10,00
10,15
12,00
12,15
DIA:
HORA
10,15
12,00

VINAROS
DISSABTE, 18,02,17
LLOC
CAMP 1
CAMP 2
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 3
DIUMENGE, 19,02,17
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

F.SALA
JUVENIL
BASQUET
SENIOR
ADAPTAT
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
HANDBOL
SENIOR
BASQUET
SENIOR
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL 11
INFANTIL B
FUTBOL 8
ALEVÍ B
ESTADI
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – C.AT MORVERDRE-RED
BLUE “A”
CD VINARÒS FS – C.F.S. J.P.M. BURRIANA
"A"
CD VINARÒS FS – PARTIT LLIGA
BAMESAD – COSTA DAURADA REUS
ENCONTRE
CBM VINARÒS – BM PORT SAGUNTO
CB GIL COMES VINARÒS – PUÇOL
ENCONTRE
CF UNITED VINAROS - SP CASTELLO
CF UNITED VINAROS - PRIMER TOQUE

ENCONTRE
CF UNITED ROIG - CF UNITED VINAROS
BLANC
CF UNITED VINAROS BLAU - ALCANAR
FUTBOL 7
PREBENJAMÍ BLAU
BLAU
FUTBOL 7
BENJAMÍ D
CF UNITED VINAROS - AMPOSTA BLANC
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
ALEVÍ A
VINARÒS EFC - UD VALL DE UXO
FUTBOL
BENJAMÍ A
VINARÒS EFC - UD VALL DE UXO
FUTBOL
JUVENIL B
VINARÒS EFC – RAFALAFEN CASTELLÓ
FUTBOL 8
BENJAMIN B
CF UNITED VINAROS - PRIMER TOQUE
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
ENCONTRE
FUTBOL
INFANTIL B
VINARÒS EFC – ORPESA CF
FUTBOL
CADET B
VINARÒS EFC – ORPESA CF
FUTBOL 7

PREBENJAMÍ ROIG
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ra
Cartele
C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Próximamente

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''SILENCIO''

''La ciudad de las estrellas''

''50 sombras''

DILLUNS:
DIMARTS:
DIMECRETS:

Día:20
Día:21
Día:22

18:30:h
20:25:h
18:30:h

Classificació: + de 16 anys

LA LA LAND
DIVENDRES:
Día:17
21:45:h
DISSABTE:
Día:18 18:00:h – 20:20:h
DIUMENGE:
Día:19
18:00:h
DILLUNS:
Día:20
21:10:h
DIMARTS:
Día:21
18:00:h
DIMECRES:
Día:22
21:15:h
Classificació: Tots els públics

Más oscuras
DIVENDRES:
Día:17
19:45:h
DISSABTE:
Día:18
22:45:h
DIUMENGE:
Día:19
20:30:h
Classificació: + de 18 anys

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

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

ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2017

L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local el dia 13 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient per a la contractació
del SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ESTACIONS DE BOMBEIG D’AIGÜES
RESIDUALS I ESTACIÓ DEPURADORA QUE DEPENEN DE L’AJUNTAMENT DE
VINARÒS. (EXPT. 10825/16).

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.

Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen interessats en
el procediment s'informa que:
Data límit de presentació: 3 de març de 2017 a les 14:00h

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.

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

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.

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta
de Govern Local el dia 6 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient
per a la contractació de l’ARRENDAMENT DE DIVERSOS TERRENYS
PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. (EXPT.
10957/15).
Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen
interessats en el procediment s'informa que:
Data límit de presentació: 24 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.
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Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm.
2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia
que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 3 de març de 2017
Requisits:
Codi Validació: 57ZQKZF4R3P5KM6MG6A3HGJFP | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 27/01/2017
HASH: 340b611b138bca13839f748f507d4e3d

Tauler Municipal

-

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.

Tauler Municipal

18 febrer de 2017

Campanya per controlar la
sobrepoblació de conills,
senglars i garses al terme
municipal vinarossenc
Els propietaris de finques agrícoles tenen de
termini per presentar les dades requerides a
l’OIAC o a la Cooperativa Agrícola fins a l’1 de
març

La Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, el Consell
Local Agrari i la Societat de Caçadors "Sant Sebastià"
han iniciat una campanya per controlar la sobrepoblació
de conills, senglars i garses en tot el terme municipal
vinarossenc.
Per això es fa una crida als propietaris de finques agrícoles
que es troben fora dels “cotos” de caça, perquè abans de
l'1 de març es presenten a l'Oficina d'Informació i Atenció
al Ciutadà OIAC (a l’edifici annex a l'Ajuntament) o a la
cooperativa agrícola per enregistrar les seues finques i
poder dur a terme les accions de control.
Les dades requerides són: nom complet del titular
de la finca, polígon i parcel·la on està ubicada.
Amb esta informació l'Ajuntament gestionarà en la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana
els permisos per realitzar batudes controlades en certes
zones. Gràcies per la vostra col·laboració.

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

Envia-la a
participa@vinaros.es

INFORMACIÓ SOBRE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER A DEVOLUCIÓ DEL COPAGAMENT I LES
PRESTACIONS ECONOMIQUES EN L'ENTORN FAMLILIAR DE
PERSONES DEPENDENTS.

Les persones en situació de dependència que tenien aprobat
el Programa Individual d'Atenció (PIA) i que posteriorment, la
Conselleria de Justícia i Benestar Social ho modificava en l'Orde
21/2012, de 25 d'Octubre, establint una minoració en les prestacions
econòmiques per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors/
es no professionals o el copagament del Servei de Centre de Dia,
Ocupacional o Residencial, poden reclamar la devolució de les
quantitas retallades durant el període 1 de novembre de 2012 fins
el 31 de desembre de 2015.
Esta reclamació es fonamenta en base a la Sentència Núm. 237/2.016
de 15 de març de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, que declarava nuls els articles 17.7, 19, 20,
Capítol VIII i disposició addicional, de l'Orde 21/2012 que aplicava
el copagament i la minoració econòmica fins a 20 €/mes, en alguns
casos.
Les persones dependents afectades poden presentar la Sol.licitud
abans del 15 de març de 2017 per Registre Oficial (PROP, Correus).
Aquells que en el seu moment van interposar el corresponent recurs
o reclamació davant l'Administració no l'han de tornar a presentar.
Per a més informació es poden adreçar als Serveis Socials Municipals.
Plaça Sant Antoni, 19. Telèfon: 964450075.
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ESQUELES

30

PUBLICITAT

agenda
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
av. Llibertat, 9
18
febrer
TORREGROSA

19

febrer

PITARCH

20

febrer

MARTÍNEZ

21

febrer

FERRER

22

febrer

ROCA

23

febrer

GUIMERÀ

24

febrer

ADELL

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

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

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

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

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
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ELS DIARIS
Plaza Jovellar, 15
12500 VINARÒS

