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IMPORTANT

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

Els agricultors d’Alcanar, Benicarló, Càlig i Sant Jordi amb
finques a Vinaròs podran registrar les seues propietats en
els seus ajuntaments o cooperatives
Redacció

La Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament
de Vinaròs, encapçalada per Jordi Moliner, ha iniciat una
nova línia de col·laboració amb els municipis d'Alcanar,
Benicarló, Càlig i Sant Jordi per facilitar als agricultors d'estes
poblacions que tinguen finques a Vinaròs, la inscripció de
les seves propietats per al control de la superpoblació de
conills, senglars i garses.
Els habitants d'estes poblacions que es troben en esta
situació, ara podran registrar-les també en els seus
respectius ajuntaments o en les cooperatives agrícoles, a
més de a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà OIAC
de Vinaròs. Les dades que han de facilitar són: el nom del
titular de la finca, polígon i parcel·la on s'ubica al terme

municipal vinarossenc. El termini per fer aquest tràmit
finalitza el proper 1 de març.
Esta mesura respon a la nova campanya iniciada esta
mateixa setmana per la Regidoria d'Agricultura de Vinaròs,
el Consell Agrari Local i la Societat de Caçadors "Sant
Sebastià", per tal d'obtenir els permisos necessaris per
poder realitzar batudes controlades en certes zones, com
a mesura de control contra la superpoblació de conills,
senglars i garses.

L’alcalde i la regidora d’Hisenda van participar en les Jornades Municipalistes
per un Finançament Just
En el marc d’estes jornades, diversos alcaldes i alcaldesses van signar la Declaració de València, per
seguir avançant en una reforma de la Llei d’Hisendes Locals i d’un finançament just.

Redacció

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla Vall, i la regidora d'Hisenda,
María Cano Palomo, han participat els dies 16 i 17 de febrer
en les Jornades Municipalistes per un Finançament Just,
convocades en València per l'alcalde Joan Ribó.
En estes jornades representants de més de 50 ciutats de
tota Espanya i tots els signes polítics, entre elles Madrid,
Barcelona, Saragossa, Bilbao, Màlaga, Valladolid, A Coruña,
Cádiz o Pamplona, s'han reunit per parlar sobre l'actual
sistema de finançament dels municipis, el qual es considera
“injust i insuficient”.
També van assistir representants de les Federacions
Espanyola i Valenciana de Municipis i Províncies. De la
nostra província van participar els alcaldes de Castelló i
Vinaròs i diversos regidors de Vila-Real.
Durant estes jornades, alcaldes de diferents municipis han
reivindicat un finançament dels municipis que permeta
que les administracions locals adquirisquen una major
autonomia.
En este sentit, Enric Pla ha destacat que “els ajuntaments
sempre han estat considerats menors d'edat per l'Estat; des

de l'inici de la crisi s'ha aprofitat per retallar els seus recursos
i competències, però la ciutadania continua exigint una
resposta a les administracions locals, que estan en primera
línia”.
En les diferents taules de treball s'ha tractat la composició
dels tributs municipals, les transferències de l'Estat i les
CCAA i la repercussió de la regla de despesa i els plans
d'ajust en els pressuposts.
“Les actuals normes, i molt especialment la LRSAL (Ley
Montoro) ens obliga a generar un superàvit què no podem
gastar en millorar la vida de les persones o en polítiques
socials, sinó que ens obliguen a destinar-lo a avançar el
pagament del deute financer, és a dir, a col·laborar en el
rescat bancari”, ha expressat Pla.
En el marc d’estes jornades, diversos alcaldes i alcaldesses
han procedit a la signatura de la Declaració de València,
amb l'objectiu de seguir avançant en una reforma de la
Llei d'Hisendes Locals i d'un finançament just i adequat
que permeta prestar els serveis de qualitat que demana la
ciutadania.

Vinaròs sufre un nuevo desprendimiento en Cala Puntal
La semana pasada se produjo un nuevo
desprendimiento de acantilado en la
costa de Vinaròs. El desprendimiento fue
concretamente en la zona de la conocida
como Cala Puntal, que ya estaba muy afectada
por la erosión marina, y se ha producido
en una decena de metros de parte del vial
peatonal que está asfaltado, dejando este
paso reducido a poco más de dos metros de
los jardines de unas viviendas.
“La erosión ha causado una gran cueva que ha
originado nuevos desprendimientos y ponen
2

en peligro viviendas que están en primera linea
de mar. Hemos pasado ya el correspondiente
informe a la dirección general de Costas,
que nos ha comunicado que de momento
instalemos una valla de madera en la zona
para evitar riesgos a los peatones, aunque
espero que dispongan de recursos para
que haya una actuación inmediata, porque
este desprendimiento ya no ha sido en una
servidumbre de paso, sino que está afectando
ya a propiedades privadas donde vive gente y
corre riesgo”, explicó Alsina.
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Comencen els treballs de millora en dues zones d’aparcament públic de la localitat
Les actuacions es duran a terme esta setmana al passeig Juan Ribera i a la zona del
carrer Ángel Giner de Vinaròs
Redacció

Este 20 de febrer han començat les obres de millora
a l'aparcament del passeig Joan Ribera de Vinaròs,
uns treballs que permetran condicionar una àrea
de 4.800 metres quadrats a la zona urbana de la
localitat.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
explicat que posteriorment s'actuarà, a més, en una
altra zona d'aparcament de 1.000 metres quadrats
situada al carrer Àngel Giner, entre l'Avinguda del
Mediterrani i l'Avinguda Tarragona.
"Aprofitant que tenim les màquines treballant a

la zona arreglarem també este solar, on els veïns
ens han traslladat que hi ha molts clots i dificultats
per accedir, especialment en els dies de pluja", ha
explicat el regidor.
Per a això es tiraran uns 200 metres cúbics d'àrids
i es realitzarà un primer anivellament amb una
retro giratòria, per a posteriorment tapar els forats
més grans i un cop estigue tot a punt amb una
anivelladora amb làser es donarà la inclinació
idònia al terreny. Finalment es compactarà tot amb
maquinària especial.

Alsina ha afegit que la previsió és que estos
treballs, per als que hi ha un pressupost proper als
3.000 euros, estiguen acabats al llarg de la present
setmana.

El Primer Tinent d’Alcalde assisteix a la trobada amb municipis afectats per l’últim temporal a Castelló
Els serveis tècnics municipals ja ha elaborat el dossier de danys en béns i infraestructures
locals que es requereix per poder accedir a les línies d’ajuda que oferirà la Generalitat
Redacció

El Primer Tinent d’Alcalde i regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, acompanyat per l'Enginyer d'Obra
Civil de l'Ajuntament de Vinaròs, Josep Miquel
Forner, van assistir este 15 de febrer a la trobada a
Castelló amb els municipis de la regió afectats pels
fenòmens meteorològics adversos del passat mes
de gener.
En esta reunió el director general de l'Agència
de Seguretat i Resposta a les Emergències, José
María Ángel, ha explicat als representants de les
localitats quines són les mesures aprovades pel
Consell per pal·liar els danys i els passos a seguir
pels ajuntaments per accedir a les diferents línies
d'ajut.

Els municipis afectats tenen ara de termini fins al
31 de març de 2017 per presentar una memòria
amb l'estimació de danys derivats d'esta situació i
de les despeses extraordinàries urgents que s'han
de realitzar. En este document, s'inclou una relació
detallada de quins són els desperfectes i la seua
localització exacta.
"En este punt cal remarcar la bona feina que han
fet a Vinaròs els serveis tècnics municipals, que
van preparar ja este dossier, el qual compleix fil
per randa amb les indicacions que ens han donat.
Nosaltres per tant ja hem anat amb els deures fets,
ho tenim tot preparat i vam assistir a la reunió per
saber on hem de presentar-lo i el tipus d'ajudes a

què podrem optar", ha assenyalat Alsina.
Sobre esta última qüestió, Àngel explicà que
una vegada finalitze el termini, cada sol·licitud
serà avaluada per una comissió tècnica, que
serà l'encarregada de realitzar una estimació
pressupostària a càrrec del Fons de Contingència
per a l'exercici 2017, el qual s’haurà de sotmetre
finalment a l'aprovació del Consell.
Tu compra online
Supermercados e Hipermercados

El PP insiste en que la ubicación de la piscina ya está decidida a pesar del anuncio de una consulta popular
DEL 16 AL 23 DE FEBRERO

El portavoz adjunto del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha criticado
que el equipo de gobierno haya anunciado una
consulta ciudadana para una ubicación de la piscina
municipal que considera que “ya está decidida”.
Los populares argumentan que el equipo de gobierno
“se gastó 12.000 euros en un estudio de costes en
julio de 2016 donde ya se indica la ubicación de la
piscina en Leopoldo Querol, otros 50.000 euros en
un proyecto básico que sitúa la piscina en la avenida
Leopoldo Querol y hace menos de un mes invirtió

8.700 euros en otro estudio de viabilidad del que a
fecha de hoy se desconoce su contenido”.
El portavoz popular también consideró que
“antes de anunciar una consulta con las garantías
democráticas de la peor república bananera, el
tripartito debe permitir que los partidos de la
oposición hablemos con las personas que están
redactando el estudio de viabilidad para que
tengan a su alcance toda la información posible y
Tu compra online
no únicamente
la opinión de un tripartito dispuesto
a DEL
imponer
su criterio contra viento y marea y
16 AL 23 DE FEBRERO

Supermercados e Hipermercados

escondiendo a los partidos de la oposición y a la
ciudadanía sus actuaciones en una inversión que el
Atún claro en aceite de oliva
propio proyecto básico cuantifica en 4 millones de
52 g. Pack 6 unidades
euros cuando decían
que el nuevo proyecto costaría
2,5 millones de euros”.
También criticó Gandia que el alcalde hubiera
Comprando 3, el pack sale a
anunciado su intención
1 pack de realizar esta consulta
3,79€
popular cuando el El kgmartes
estaba convocada la
sale a 12,15€
comisión informativa de participación ciudadana, “ y
nadie informó respecto
a la intención del tripartito de
3 pack 7,58€. El kg sale a 8,10€
convocar esta consulta exprés”.
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Més de 300 alumnes de Vinaròs aprenen a reciclar oli d’ús domèstic
A finals d’abril els estudiants visitaran també la Planta de Reciclatge de Cervera per
conèixer més de prop el procés de reciclatge i tractament de deixalles
Redacció

Esta setmana ha finalitzat el cicle de xerrades a les
escoles Manuel Foguet, Divina Providència, Jaume
I, Mare de Déu de la Misericòrdia, Assumpció, Sant
Sebastià i Consolació sobre el reciclatge d'oli d'ús
domèstic.
Esta iniciativa, impulsada per la Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Vinaròs i amb la
col·laboració de l’empresa Ecovinaoil, ha permès
que 311 alumnes de quart de Primària de la
localitat aprenguen com reciclar este rebuig als
contenidors taronja habilitats en diferents punts
del centre urbà i quins usos pot tenir l'oli recuperat.
"Este és el segon any lectiu que estem realitzant

esta campanya, ja que creiem que una bona
manera de conscienciar la població sobre la
importància de cuidar el nostre Medi Ambient és
a través de l'educació en edat escolar", ha explicat
el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi
Moliner.
El regidor ha afegit que, en esta mateixa línia, entre
el 25 d'abril i el 4 de maig es realitzaran diverses
sortides amb les escoles perquè els estudiants
visitin la Planta de Reciclatge de Cervera i puguen
així veure de prop com són tractats els diferents
tipus de residus que generem un cop són llançats
al contenidor corresponent.

Acord Ciutadà de Vinaròs entrega al diputat Ricardo Sixto reivindicacions per reclamar al govern central
Redacció

Divendres, 17 de febrer, Acord Ciutadà va fer una
reunió de treball d'alt nivell amb el Diputat d'IU a
les Corts Espanyoles, Ricardo Sixto La trobada va
tenir un contingut clarament reivindicatiu i se li van
facilitar qüestions com els serveis de renovació del
DNI, la gratuïtat de l’AP-7, la degradació de la costa,
la problemàtica de les rodalies, mitja distància i la
freqüència de trens i el servei de correus.
Quant a la renovació del DNI, el portaveu de
la coalició a Vinaròs, Lluis Batalla, va recordar
que la ciutat disposa d'Oficina de Renovació del
DNI i Passaport, però que a dia d'avui està quasi
paralitzada, exigint que Madrid dóne solucions al
respecte.
Respecte a la gratuïtat de l’AP-7, Batalla va indicar
que “és una reivindicació que ha rebut visites i
promeses de molts, però a dia d'avui, només sabem
que fa pocs dies hi ha un principi d'acord per a que

el peatge entre Vinaròs/Ulldecona a Hospitalet
de l'Infant(T) siga gratuït per als camions i que
els particulars que circulen entre aquests peatges
també tinguen descomptes. Al País Valencià, amb
greus punts negres a la N-340, tot segueix igual. I
volem que des de Madrid pensen en nosaltres”.
També es va parlar de la costa, recordant Batalla
que els darrers temporals han estat xifrats en vora
el 1'5 milions d'€ pel que fa als danys, que hi ha un
projecte de 2007/2008 per tal de posar un espigó
únic a la platja del Fortí de Vinaròs i evitar la seva
degradació a més de preservar el Passeig i que
Madrid “ha d'actuar”.
També els trens han estat reivindicats per Batalla.
“Les Terres del Nord de Castelló sempre hem patit
la manca de comunicacions en aquest sentit, tant
amb la resta del País Valencià com Catalunya. Torna
a ser preocupant la disposició del govern central en

dotar de més ferrocarrils des de Tortosa en direcció
Barcelona, i aquí Madrid no fa res”, ha assenyalat.
I quant al servei de Correus, va assenyalar que
“volem que Madrid es consciencie de la posició
d'abús que Correus vol fer cap als habitants
de Vinaròs, a l' eliminar el repartiment de
correspondència als afores del nostre poble. Ells
van privatitzar, ells han de posar remei. En aquesta
sentit també ens solidaritzem amb els treballadors
i la retallada de personal que hi ha al darrere”.

El colectivo por una AP-7 gratuita pide una reunión con el ministro de Fomento
El colectivo ciudadano por la AP-7 GRATUITA,
JA., movimiento vecinal trasversal formado por
asociaciones de vecinos de las comarcas del sur
de Tarragona y Norte de Castelló, ha remitido una
carta el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna,
solicitándole una reunión. En la carta se argumenta
que los vecinos “venimos manifestándonos todas
las semanas y en este pasado verano, todos los dias,
llevamos más de 137 días cortando la carretera
nacional 340, manifestándonos pacíficamente,
desde principios del mes de septiembre de 2015,
cortando la N-340 en tres puntos concretos, en
l'Ametlla de Mar, en Les Cases d'Alcanar y en Vinaròs
para la consecución del nuestro único objetivo, la
gratuidad de la autopista AP-7”. Se indica también
en el escrito que en la N-340, “principal arteria
viaria para la comunicación Norte-Sur, con un solo
carril por sentido y que soporta un movimiento
muy elevado de circulación, y debido a ello se
producen innumerable accidentes, que día tras día

aumentan unas estadísticas
realmente espantosas”.
Los vecinos solicitan la reunión para pedir la no
renovación de las concesiones de l'AP-7 en el
año 2019 y 2021 respectivamente ni tampoco
el pago por uso ni por conservación , tal como
manifestó públicamente, su antecesora, la ministra
de fomento, Ana Pastor sin barretas y gratuita.
También piden la paralización inmediata de la
construcción de rotondas y linias dobles continuas
en la Carretera Nacional 340 en el tramo Alcanar

-Hospitalet , en la provincia de Tarragona, que esta
provocando una grandiosa afectación económica
y social a la zona.
Además, señalan que no aceptan la medida de
bonificaciones parciales a los vehículos
pesados y la obligatoriedad de circular por la AP7.
Una medida que
consideran que “agraviaría más la situación del
mundo del transporte y que solo terminaría por
beneficiar solamente a la empresa
concesionaria”.

Queda suspesa la Vetllada de Boxa del 4 de març
L'Ajuntament de Vinaròs comunica que la
Vetllada de Boxa prevista per al proper 4 de març
al Poliesportiu Municipal ha quedat suspesa.

4

A causa de diversos dubtes sobre una de les
empreses patrocinadores, s'ha decidit que este
acte no es realitzés en instal·lacions municipals.

Des de l'Ajuntament lamentem les molèsties que
això pugue causar a les persones interessades
en assistir a este esdeveniment esportiu.

25 febrer de 2017

SOCIETAT

¡Bienvenidos a clase! Taller con familias en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vinaròs

Emilio José Salamanca Safont

Durante esta semana, madres, padres y algunos
abuelos de las clases de Infantil de tres, cuatro
y cinco años han participado en un taller junto a
sus hijos/as para realizar todos juntos el disfraz

de carnaval que lucirán el día de la visita de
Carnestoltes a nuestro centro.
Grandes y pequeños hemos disfrutado de poder
compartir juntos esta experiencia. Un taller muy
enriquecedor, positivo y divertido para todos los

que hemos tenido la oportunidad de participar.
Seguro que repetiremos, ya que los peques han
disfrutado de la visita de sus familiares en clase.
Gracias a todos los que habéis hecho posible
jornada.

Para empezar el carnaval nada mejor que un buen estofado de jabalí. Gracias
Juan Luis por tan sabroso manjar

El Grup Pastisseria Vinaròs va sortejar entre els compradors del dia de
Sant Valentí un sopar romàntic per a dos persones. Els afortunats van ser
Francisco Fora i la seva parella Maria Terresa Ulldemolins. Enhorabona

La COC treballant amb un somriure

Disfrutant un dia de carnaval
5
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© Antonio Beltrán Vidal

LA NOCHE DE LOS TRANSISTORES

La lejana noche del golpe de Estado me hallaba
alojado en una pensión de Valencia, sin poder
conciliar el sueño y sin transistor en la noche de los
transistores. Del recepcionista nada se sabía, y a la
calle no me atrevía a salir por el estado de excepción.
En el edificio de enfrente, alguien manejaba unas
agujas de calceta. Desde mi ventana solo podía
ver sus manos y, tras ellas, un inmenso radiocasete.
Era tanta la incertidumbre, tanta la necesidad
de información que comencé a buscarla en los
movimientos de aquella artesana labor. Intuí que
las noticias radiadas influirían de algún modo en su
ejecución. Y, desde el instante en que me detuve
a observar, el ritmo de las agujas se mantenía

inalterable, supuse que en correspondencia con
cierta calma en el Congreso de los Diputados.
Creyéndome, pues, aún en democracia, suspiré
aliviado hasta que, de repente, el punto de
arroz, o lo que fuera, comenzó a elaborarse con
inusitado frenesí. Estremecido, pensé en ráfagas de
metralleta, en que se iniciaba una nueva dictadura.
Pero, al poco, quien hacía la calceta abandonó la
labor, se levantó de la butaca y abrió las puertas
que daban al balcón. ¡Y resultó que no escuchaba
ninguna emisora! En su radiocasete sonaba Bonei
M, «Grandes Éxitos». ¡Cómo suponer que persona
alguna pudiera permanecer ajena a tan decisivos
acontecimientos! El caso es que, como yo conocía

el disco y el orden de sus canciones, cavilé que,
cuando los momentos de «normalidad», las agujas
se habían movido al compás de la balada El Lute;
y cuando las ráfagas de metralleta, al de Ra-RaRasputín. Y con esta conclusión desperté de un
sueño profundo ya que, de tanto sobresalto, me
dormí al poco de dejarme caer en la cama. Un
sueño en el que experimenté aquello que, con los
años, me parecería mucho menos irreal que los
hechos que habrían de formar parte de la historia.
<a href='http://es.123rf.com/profile_dubassy'>dubassy
/ 123RF Foto de archivo</a>

Facebook: Microrrelatos Chulvi

La Muixeranga de Vinaròs comença la seva 3a Temporada a la Salzadella
Ni el Vent ni el mal horari van
impedir a la Muixeranga de Vinaròs
fer brillar les seves figures a la plaça
major de la Salzadella durant les
Festes de Sant Blai. Una combinació
de figures entre les quals es
trobaven un Guió, una Marieta, 2
Castells simultanis i un Banc de
4 altures van fer gaudir al públic
assistent i a més acompanyats de
Música tradicional de Dolçaina
i Tabal de les muixerangues
Valencianes.
Així i tot amb un temps complicat i
alguna enlliçada posàvem fi a una
Bonica Actuació que denominem
com a el principi d’una Gran

Estimado socio:
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Temporada.
La Temporada que s’inicià aquest
5 de Març amb l’Actuació a la
Salzadella dóna el tret de sortida
a una Temporada que es preveu
intensa i amb moltes Novetats
de rellevància per al Futur de
la Muixeranga de Vinaròs i que
enguany busca consolidar la
tradició de les Muixerangues
definitivament a Vinaròs amb
molt de pes, creixent amb més
Muixeranguers i Muixeranueres
i noves actuacions al llarg de la
temporada, finalitzant en la II
Trobada de Muixerangues de
Vinaròs al final de la Temporada.

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
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Inauguració del recinte i i imposició de corbatins
La setmana gran del Carnaval de Vinaròs es va iniciar
divendres 17 de febrer de manera multitudinària
després d'una setmana prèvia en la qual s'ha pogut
gaudir dels actes de l'arribada del Carnaval i dues
exposicions –a l'auditori i el mercat municipal- que
repassen en imatges i diferents objectes els 35 anys

d'història de la festa a la nostra ciutat.
La concentració de comparses es va iniciar a les
19.30 hores a la plaça Sant Agustí, front el mercat
municipal, d'on va sortir el Carnestoltes escortat
pels 33 estendards. Des d'allí es va arribar al recinte
del carnval, que va ser oficialment inaugurat

per l’alcalde, Enric Pla, el regidor de Festes, Marc
Albella i el president de la Comissió Organitzadora
del Carnaval (COC), Jordi Febrer. Seguidament
es va celebrar l'acte d'imposició de corbatins als
estendards en el gran envelat instal·lat en el mateix
recinte, en un acte presentat per Agustín Serrano.
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La gala de reines

La gala de reines de la 35ena edició del Carnaval de
Vinaròs va estar a l'altura de la celebració d'aquesta
efemèride. Un imponent i espectacular escenari,
33 reines de les diferents comparses disposades
a donar el millor i un públic –es van vendre 7.700
entrades- totalment entregat van ser els ingredients
clau per culminar amb èxit el que sempre és un dels
esdeveniments més esperats del nostre carnaval.
Des de les 17.30 hores, quan es van obrir les portes
dels terrenys de l'antic camp de futbol del Cervol,
l'ambient va estar especialment animat. La gala la va
obrir una sonora i espectacular batucada d’Esmuvi
que va acabar d’animar als assistents i després
l'organització va sorprendre amb una encesa de
llums amb efectes de neu, a càrrec d’un xiquet i
una xiqueta. Un bonic inici que va obrir la gala en si
amb la primera reina, la de la comparsa “Ni fu ni fa”,
mentre que la va tancar l'esdeveniment la reina de la
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comparsa “Marxeta 87”.
Van ser gairebé tres hores d'una nit inoblidable, el
millor aparador per al lluïment d'uns vestits en els
quals les reines han estat treballant durant gairebé
tot l'any, descobrint així com participaran en les grans
desfilades d’este mateix cap de setmana. Durant la
gala també va haver-hi actuacions de l'acadèmia de
ball Locura i el gimnàs Gentsana, molt aplaudides pel
públic.
Espectacular va ser l'escenari, amb una superfície
d'uns 400 metres quadrats i un decorat de grans
proporcions a l'estil Bollywood dissenyat per l'artista
valencià Ricardo Alcaide. La més moderna tecnologia
en llum i so es va posar a la disposició de les reines.
Algunes van lluir grandioses disfresses, de proporcions
i pes considerables, en un gran esforç imaginatiu
que requereix sempre de la col·laboració de moltes
persones. Intensament aplaudides van ser les reines

de les comparses que celebren algun aniversari
significatiu. Enguany, a més, hi havia un canvi en la
presentació, amb un guió artístic i actoral a càrrec de
Toni Guillot, de Puro Teatro. Una gala en la qual no va
haver-hi dos presentadors com en anteriors edicions,
sinó que va ser la veu en off d'Alfredo Barberá la que
va introduir la presentació de cadascuna de les reines.
Prèviament a cada reina tenien lloc les actuacions de
les actrius locals Ángela Albiol, Desirée Jiménez, Anna
Oliver, Cecilia Pastor i Carmen Roselló, que van fer el
paper d'una “troupe” de còmiques de Bollywood que
es dediquen a realitzar gires pel món i que venien a
rodar una pel·lícula ambientada en unes noces, en
l'escenari de la gala de reines.
Destacar que per primera vegada, es va contractar
a una productora de televisió amb 8 càmeres d'alta
definició que per via satèl·lit va oferir gratuïtament el
senyal per a qualsevol televisió interessada

25 febrer de 2017
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NI FU NI FA
LAURA LÓPEZ RUÍZ

CHEROKYS
MARIA GALAN FORNER

CENTRO ARAGONÉS
MARIA JESUS FLORES COMPANY

JA HI SOM
AIDA GIL MARCO
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PENYA VALENCIA
MELODY PEINADO YEVES

I SENSE UN DURO
PATRICIA GASULLA BONET

XE QUIN POC SUC
CARLA HERRAIZ ESTELLER

PENSAT I FET
ELISABETH REVERTE MORALES
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DEPRESSA I CORRENTS
CRISTINA ALFARA FIBLA

Captación y presentación profesional de tu inmueble
Promoción inmobiliaria a nivel nacional e internacional
Contamos con una cartera de clientes de países como
Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, etc.

ELS XOCOLATERS
SHEILA LÓPEZ GÓMEZ
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Venta - Alquiler Vacacional
Se buscan viviendas

Rentabilidad garantizada
Podrás fijar unas fechas para disfrutar de tu propiedad
Trabajamos con empresas profesionales de mantenimiento de
jardines, piscinas y limpieza

Tel.: 606 131 117 - Avda. Francisco José Balada, 160 - VINARÒS
www.inmobiliaria-arslan.com / contact@inmobiliaria-arslan.com
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NO EN VOLEM CAP
ISIS VIDAL MORRAL

LA COLLA
ESMERALDA PEÑA CAPAFONS
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EL PILÀ
MARIA PILAR MAÑES AULET

TOT A ORRI SANDRA NAVAS REDÓ

POCHE & FRIENDS
CAROL GARCÍA AGUADO

FOT-LI CANYA
ANTONELLA RODRIGUEZ LACO
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ELS MATEIXOS
VANESSA SUBIRATS ALONSO

LES AGÜELES
ANA GEORGESCU

40 AÑOS CONVIRTIENDO TUS SUEÑOS EN REALIDAD
FELIZ CARNAVAL VINARÒS 2017
Ctra. Ulldecona, km 1 - VINARÒS - TELF. 964 45 02 12
administracion@hermosl.net

Ctra. Ulldecona KM 1- VINARÒS - TELF. 964 45 02 12 - administracion@hermosl.net
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TOTDINSD´UNGOT
LAIA COMES GARCIA

LOCURA
SANDRA ALBIOL GARCÍA
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PAN Y TOROS
MONTSE CASTELL CODINA

PENYA BARÇA
ANA ALBACAR GARRIDO

UIAAA...!
SANDRA GAUXAX DUCH

ARA SI QUE SI
LAURA CID GARRIDO
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VA QUE XUTA
DESIREE BELTRÁN VENTURA

ESMUVI
ALBA LENDINES POY
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¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !
PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.

GASOLINERAS TORRES

CTRA. N-340
AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS
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SAMBA PA MI
PAULA BOIX FERRIOLS

sea
e
d
¡Les r naval!
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z
i
l
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ELS POVALS
MARIA LUISA ALDEA LUNA

TOMBA I TOMBA
IRINA SAYAS ROMERO

ELS DORMILONS
LAIA SEGARRA REVERTER
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JA ESTEM PREPARANT
EL CARNAVAL!
Us desitgem bon nadal
i feliç any nou 2017!

Major, 36 - Vinaròs

Tel. 964 45 34 98

ARRAMBA I CLAVA
ALBA RUIZ-HERRERA

LA MORTERADA
SONIA AYZA BALLESTER
17

MARXETA 87
YOLANDA PABLO CHALER
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La gala de reines
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infantil

Vinaròs va demostrar diumenge 19
de febrer que té una gran “pedrera”
carnavalera. Les reines infantils van ser
les grans protagonistes de la intensa
jornada que es va viure este dia. I ho
van fer a més en el mateix escenari
a l’estil Bollywood en el qual el dia
abans s’havien lluït les 33 reines de
les comparses. Fins a 20 comparses
van presentar enguany a la seva reina
infantil en un esdeveniment que va ser
presentat de manera molt espontània
i divertida per Elena Mora i Karolina
dos Santos i que va comptar amb les
sempre molt treballades participacions
del Gimnàs Gentsana, l'acadèmia de
ball Locura i el ballet Esplai.
La de diumenge va ser la segona gala
de reines infantils que se celebra en
el carnaval, però aquest any es van
doblar les participants de la primera
edició, la qual cosa ha portat a la
Comissió Organitzadora del Carnaval
a donar-li més rellevància a l'acte i
celebrar-ho en el millor dels escenaris.
Després d'aquesta gal·la va haver-hi
una ‘Festa petarda’ amb música de Djs
i l'actuació de diferents drag queens,
que a la mitjanit tenien una festa en la
discoteca Nácar.
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Les paelles
Diumenge va tindre lloc la tradicional jornada de
paelles de confraternitat entre comparses al recinte de
casetes. Els respectius “xefs” de cada comparsa es van
acurar una vegada més a preparar exquisides paelles,
degustades per més de 4.000 persones.

Batalla de la farina
No podía faltar al carnaval de Vinaròs la divertida
batalla de la farina, que va tindre lloc diumenge a la
carpa de l’avinguda de l’Atlàntic en la que sempre
col·labora l’Associació de Panaders de Vinaròs.
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Concurs de mascotes
La quarta edició del concurs de mascotes
disfressades organitzada per l’Hospital
Veterinari San Francisco va omplir l'envelat
del Carnaval. Van participar en aquesta
ocasió 22 mascotes, gairebé totes gossos.
El primer premi va ser per Brandy i Duna,
presentats per Carolina amb la disfressa
‘Alicia i el seu conill blanc al pais de les
meravelles’. El segon va ser para Nana,
presentat per Vicky, amb la disfressa
‘Princesa en Yukata’. I el tercer va ser para
Nico, Golf i Tula, presentats per Neus, Sorin i
Andrea, amb la disfressa de ‘Angry birds’.
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Jornada dedicada als majors
La Comissió Organitzadora del Carnaval i l'Ajuntament van preparar
dilluns una festa per als majors a l'envelat. El moment més esperat
va ser quan es va imposar la banda de reina de la Tercera Edat a
Narcisa Agudo del Centre Municipal de la Tercera Edat i Dora
Zaera, del Centre López Dóriga. Les bandes van ser col·locades pel
president de la Comissió Organitzadora del Carnaval (COC), Jordi
Febrer i en presència de l'alcalde, Enric Pla i el regidors de Festes,
Marc Albella i de Benestar Social, Mamen Ruiz. En l'envelat, molt
animat i amb molta gent disfressada per a l'ocasió, es van repartir
cocs i cava per als assistents i es va celebrar un animat ball amenitzat
pel duo Badia. No van faltar a la cita les integrants de la comparsa
Les Agüeles.

Desde el colegio
Jaume I queremos
felicitar a nuestro
alumno Amir
Zaitouni de 4 años
por ser el ganador
en el concurso de
dibujo infantil de
Carnaval.
22
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Karaoke intercomparses
El dimarts a la nit les comparses van
posar el toc musical. Va ser en la que ja és
la cinquena edició del concurs ‘karaoke
intercomparses’, un esdeveniment
en el qual no falten mai les paròdies i
imitacions de cantants i grups coneguts.
De nou es va omplir de públic la carpa
del carnaval per presenciar-lo i animar
als seus corresponents representants
de les seves comparses. El primer premi
va ser per la Penya Barça, en segon lloc
va quedar La Colla i els tercers més
votats, I sense un duro.
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OPINIÓ
Ojo a qui deixem les claus
Per Hugo Romero
Aquesta setmana passada el
nostre alcalde Enric Pla, junt
amb la regidora d'Hisenda,
van participar en les Jornades
Municipalistes
per
un
Finançament Just convocades
en València per l'alcalde Joan Ribó. Al costat
d'alcaldes i representants de ciutats del Canvi com
ara Madrid, Barcelona, Saragossa, Bilbao, Màlaga,
Valladolid, A Corunya, Cadis o Pamplona, van
reclamar la racionalització de l'actual sistema de
finançament municipal, el qual es troba ara mateix
totalment ofegat pel Govern del Partit Popular a
Madrid i el seu ministre d'Hisenda Montoro. Els
ajuntaments són les administracions que estan
més prop dels ciutadans, qui coneixen millor les
seues necessitats i qui mes i millor treballa per
solucionar-les.
No serem nosaltres la gent de Som Vinaròs, que
des del primer dia en què els ciutadans ens van
confiar la gestió del nostre poble ens hem dedicat
a mirar amb lupa on ens gastem els diners dels
vinarossencs, qui defendrem tornar a aquells
no molt llunyans dies de malgasto dels diners
públics que ens ha portat a l'endeutament en el
qual ens trobem ara mateix. Però el que tampoc
farem és acceptar una Llei que ens imposa que els
superàvits aconseguits gràcies a la bona gestió
d'aquest Equip de Govern, hagen de ser utilitzats
per pagar un deute als mateixos bancs que han
sigut rescatats no fa molt amb diners públics.
Aquests bancs no tornen ni tornaran res, és clar.
El que si serem nosaltres és els que continuarem
reclamant que s'arregle la barbaritat que
l'empresa estatal Correos ha decidit fer a Vinaròs.
Deixar sense servei de correus a la meitat del
terme municipal és una acció que de cap de les
maneres estem disposats a acceptar.
I bé, com no reservarem un lloc en aquestes
línies per parlar del Carnaval. Com tots sabeu Sa
Majestat va arribar el dissabte passat i després de
ser rebut pels vinarossencs com Déu i la Tradició
manen, l'alcalde sortint li va entregar les claus
de la ciutat perquè a partir d'ara governe durant
tres setmanes com només ell ho sap fer. Encara
sort que el Rei Carnestoltes no va enviar en
representació d'ell a cap gendre, cunyat o familiar
proper: no volem ni pensar que hagués pogut
passar si les claus dels diners hagueren caigut a
les seues mans.
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OPINIÓ
Pla RENHATA
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

El passat 10 de febrer, el
president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, va
presentar als mitjans de
comunicació el pla RENHATA,
el pla de Reforma Interior d’Habitatges. En aquest
pla, hi ha descrita una línia d’ajuts als ciutadans
de la nostra Comunitat per a reformes en els seus
habitatges, distribuïts en dos grups: un destinat a
la rehabilitació de cuines, banys i accessibilitat, i un
altre grup per a la millora de l’estalvi energètic amb
la substitució de calderes domèstiques actuals
per altres més eficients energèticament, o bé la
rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestres.
El pla contempla una inversió total de 4 milions
d’euros, i el Consell vol donar continuïtat a
aquest pla durant els propers anys. Es pretén no
només millorar els habitatges, també és un mitjà
d’impulsar i generar llocs de treball en els sectors
més afectats per la crisi, com la construcció i la
ceràmica.
En concret, per al primer grup, la rehabilitació de
cuines i banys en habitatges construïts abans de
1996, hi ha una dotació de 3 milions d’euros. Els
interessats hauran d’aportar un pressupost mínim
de 2000 euros i un màxim de 12000. La subvenció
podrà arribar a un 35% del total, amb un màxim de
4200 euros.
En el segon grup hi haurà una dotació de
750.000 euros per a obres destinades a millorar
la eficiència energètica, com la substitució de
calderes domèstiques, i 200.000 per a aïllaments i
substitució de finestres.
Tots els tràmits, bases i ordre es publiquen a finals
del mes de febrer i inicis del mes de març, a l’adreça
http://www.renhata.es/es
Cal destacar que aquest Pla de la Generalitat
Valenciana es troba integrat dins d’un dels
punts que els socialistes de Vinaròs vam incloure
en el nostre programa electoral municipal, la
rehabilitació d’habitatges. Estem segurs que
moltes famílies vinarossenques es podran acollir i
resultaran beneficiades d’aquestes mesures.

Subscriviu-vos a

El Diariet

Pagamos más impuestos

CARNAVAL: UNA FESTA MOLT
ARRELADA A VINARÒS

Por Lluís Gandia

Per Maria Dolores Miralles

En
este
2017
y
por
segundo
año
de Vinaròs
consecutivo las familias
www.ppvinaros.es
vinarocenses pagarán
más impuestos por la decisión de los once
concejales de Podemos, PSOE y Compromís de
subir el IBI un 10% y eliminar en la práctica las
bonificaciones de las que disponían los locales
comerciales, oficinas, restaurantes y familias
numerosas.
Prometieron bajar los impuestos y gestionar
mejor pero lo primero que hicieron fue subirse
el sueldo y después subir los impuestos a todos
los ciudadanos. Si negativo es que el capricho del
tripartito nos obligue a pagar más impuestos no
cabe duda de que la persistencia del tripartito en
negar dicha subida de impuestos significa una
afrenta mayor a la inteligencia del conjunto de
población.
Un gobernante cuando toma una decisión debe
asumir su decisión, dar la cara y ser valiente para
explicar los motivos de la misma. El ataque frontal
de la izquierda a los sectores productivos de
Vinaròs es un ataque a la creación de empleo, a los
más vulnerables. La subida del IBI es un perjuicio
económico para las familias que peor lo están
pasando.
Pero el tripartito ya nos tiene acostumbrados
a esconderse en los temas espinosos. Habrán
notado los vinarocenses que cuando un tema no
tiene justificación posible el tripartito opta por el
silencio y esperar a que pase el tiempo intentando
que se olvide. Son un gobierno que huye de los
problemas y no presenta soluciones.
El Partido Popular, desde nuestro lugar en la
oposición pese a ser la fuerza más votada en las
elecciones municipales, seguiremos alzando la
voz frente a los agravios de un gobierno unido
únicamente por los sueldos que se repartieron
en el primer pleno de la legislatura. Ofreciendo
alternativas a un modelo de gestión caduco y
opaco, que vende como transparencia aquello
que no es más que una política absolutista basada
en el engaño.
Para finalizar, desde el Partido Popular, queremos
sumarnos a la gran fiesta que vive nuestra ciudad
estos días, el carnaval. Este fin de semana Vinaròs
se llenará con miles de visitantes deseando
sumergirse en la fiesta de las comparsas, los
disfraces libres, los desfiles, las casetas. Detrás de
todo ello está el trabajo de la COC a la quien todos
apoyamos para seguir mejorando la fiesta. ¡Visca
el Carnaval de Vinaròs!

La història del Carnaval
de Vinaròs no és una festa
recent, està documentat
què es celebra fa més de 300 anys a la nostra
ciutat. Sí, que es cert, que abans no es feien
desfilades, sinó balls de caretes.
Som sabedors que en el passat, burgesos i
membres de la noblesa, eren els patrocinadors
de la festa i també els que la gaudien,
especialment en els segles XVII –XVIII. Els
abillaments més destacats d’aquells carnavals
eren els antifaços, que només cobrien els ulls i
que podien ser portats amb una vareta. També
usaven les carets, i empraven complements
com les serpentines i el confeti, donant més
color i ambient a la festa.
La documentació més antiga que tenim
constància és d’un document que situa aquest
esdeveniment a l’any 1680, quan el bisbe de
Tortosa, sol·licita suspendre tots els actes
vinculats amb els carnavals, per la despesa i el
luxe que això suposava.
En el decurs d’aquest període, ens trobem
en Vinaròs, un carnaval més enfocat cap a les
elits locals, d’ací que famílies burgeses ( com
Covarsí, Ayguals de Izco,....) junt la noblesa
local (Ferrer de la Torre,...) , incentiven el seu
desenvolupament amb el pas del temps.
És possible. que aquesta festa fou portada pels
italians, ja que hi havia molts bones relacions
comercials entre els dos pobles mediterranis al
segle XVII. Molts d’aquells homes es van quedar
i pot ser lògic que al integrar-se en el municipi
deixant els costums, i amb homenatge nosaltres
continuem celebrant-lo.
Des el PVI, volem felicitar a totes les reines,
grans i menudes per la seua implicació en la
festa. Pensem que és una bona incicativa la idea
de la COC de canviar l'escenari de la gala de
reines infantils per posar-lo a l'alçada de la gala
del dia anterior. Per damunt de tot els xiquets
són el futur de la festa.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
Sintonízanos en Radio Nueva

964 450 085

98.2
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PESCA
ESPORTS

Gambeta d’sorra marró

Andrés Albiol

Mar sosegado en Carnaval

Semana de cuatro jornadas laborales al haber declarado el Cabildo Rector de la Cofradía festivo
el viernes. Las aguas permanecieron tranquilas y todas las embarcaciones de las distintas
modalidades pudieron acceder a todos los caladeros. Las extracciones de pescados y mariscos
resultaron normales. Y las cotizaciones fueron dispares según la especie.

La pesca de arrastre, los nueve bous que operan subastaron a diario gran variedad de capturas,
en especial de langostino, cigala, gamba, calamar, pescadilla, salmonete, gallo, peluda, rape,
caracol, galera, móllera, bacaladilla, caballa, jurel, pulpo roquero, pulpo blanco, canana y
morralla.
El cerco tras varias semanas comenzaron a llevar peix blau. El lunes una traíña de nuestra base
había regresado de aguas alicantinas y arribó aquí con 100 cajas de boquerón y 30 de sardina.
El martes nada. El miércoles ésta llum desembarcó 150 cajas de seitó y 100 de sardina. Y el
jueves no caló.
Los artes menores, unas cinco barquitas trasmalleras calaron cerca del litoral para pescar sepia y
mabre. Otras cuatro pescaron en fondos medios para capturar dorada, lubina, corvina y sorella.
Un par lo hicieron mas alejadas para llevar lenguado y rombo. Y una faenó en lugares rocosos y
profundos próximos a las I. Columbretes, para pescar langosta, gallineta y chopa.
Y el palangrillo de costa pilló con anzuelo pagel, pargo y dentón.

Ecos de ‘Mar’; Pescado fuente de Omega-3

Hace 35 años los científicos estudiaron la dieta esquimal y demostraron que comer grasa animal
marina tenía mucho que ver con el bajo índice de infartos y enfermedades cardiovasculares
entre los habitantes del Polo Norte.
Los investigadores comprobaron que los ácidos grasos omega 3 que llevan éstos productos
marinos, son aceites poliinsaturados esenciales que el cuerpo humano no puede elaborar a
partir de otras sustancias, de manera, que se tienen que ingerir con la comida. Además, son
necesarios para desarrollar básicas funciones del organismo, como el metabolismo lipídico
(tipo de grasa en la sangre), la coagulación y presión sanguínea o la regulación de procesos
inflamatorios.
Por ello, Sanidad Marítima hace campañas en pro de ésta clase de alimentación a base de
productos del mar. Otra aportación que deriva de la ingesta de peces en todas las personas es
la disminución de los niveles de triglicéridos y de lipoproteínas de muy baja densidad.
Sabido es que una dieta de pescado (en especial el azul) además de modificar el perfil de las
grasas en el torrente sanguíneo aporta efectos vasodilatadores en nuestro sistema arterial que
nos protegen de trombosis y otras enfermedades cardíacas.

En castellà li diuen quisquilla parda. El seu nom
científic és Philocheras sculptus.
Decápodo pertanyent a la família Crangonidae,
aquesta gamba de litoral el seu cos està format per
dues seccions. Una és el ‘cap’ on té la regió branquial,
gàstrica, etc., La seva banya és petita, deprimida i
roma. Els ulls són pedunculads i mòbils. En la boca té
cinc peces masticadores entre ambdues mandíbules.
Té dues pues grans i dues petites en la línia mitjana
del cap. Posseeix un parell d'antenes curt i un d’altre
de llarg, a més de cinc parells de potes marxadores
compostes cadascuna per set artells. El primer parell
és mes gran i subquelad. El segon també amb pinces
però és mes curt. I els d’altres restants tres parells
acaben en arpa.
L'altra secció, l'abdomen, és segmentat amb set parts,
que poden encorbar-se. Acaba amb el ventall cabal
per donar-li propulsió en la seva fugida. Els segments
abdominals fortament esculpits, del 3º al 5º són
aquillads dorsal i lateralment i el 6º amb dos quilles
En la seva part baixa hi ha una espècie de cinc parells
d'amples potes o apèndixs natatoris. Els dos primers
modificats en els mascles com a òrgan copulador.
El seu color és sorra clar terrós o vermell ratjola amb
taques blanques i tons blaus, segons l'època de l’any o
lloc. Es camufla en el seu hàbitat.
Talla 3 cm.
Es reproduïx a la primavera i estiu. Després de
eclosionar les larves dels ous, creixen mitjançant el
canvi de mudes, a base de formar el seu exosquelet
amb carbonat càlcic.
Per mitjà de les seves brànquies respira l'oxigen de
l'aigua.
Prefereix fons sorrencs amb vegetació de 6 a 30 m. de
profunditat i sol enterrar-se.
De costums nocturnes.
La seva captura és accidental amb arts d'arrossegament
i tremall. Es pot capturar amb gambers. Sense valor
comercial.

MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS DE TOTES LES MODALITATS PESQUERES DEL ANY 2016 (i IV)
PEIXOS
Alatxa (Alacha)
Seitó (Boquerón)
Tonyina (Atún rojo)
Albacora (Atún blanco)
Maira (Mare del lluç)
Escritas (Rayas)
Totines, Mantes (Batoideos)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Boga y Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Llampuga (Lampuga)
Caballa (Verdel)
Vetes (Cintas)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orá (Dorada)
Musoles (Escualos, Cazón)
Móllera (Faneca)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles, Chicharros)
Esparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
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26.886 Kg.
222.627
730
294
5.574
7.854
460
6.283
12.999
820
1.956
1.556
6.069
3.519
6.663
2.122
26.624
44
10.053
2.269
61.634
8.387
10.056

Sarg (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Panagal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Vívora)
Pagell (Pagel, Breca)
Peluda (Solleta)
Peix espasa (Emperador)
Lluç (Pescadiila, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón)
Bacoreta (Sarda)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Mújols)
Pagre (Pargo)

3.909
3.122
1.019
1.307
3.128
5.815
76.538
5.036
2.733
87.517
26.204
3.267
137
4.190
80.119
26.171
47.087
83
1.347
24.454
6.394
16.233
51.474
622

Bis (Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomita (Palometa blanca)
Corvina (Reig)
Morruda (Sargo picudo)
Vidrià (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Varis (Varios)
Total

..................

1.920
778
992
545
549
407
635
2.754
4.018
420
93
726
426
1.726
114
65
1.105
1.253
5
545
296
_______
922.586

CRUSTACIS
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomateido)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Gambas)
Llomantol (Bogavante)
Total
...........................
MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito picudo)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Polp blanc (P. Blanco)
Polpa (P. patudo)
Polp mesquer (P. almizclado)
Llonguet (Holoturia)
Cargol punxent (Cañailla)
Total
TOTAL

5.548
932
7.389
37.105
1.817
544
176
_____
53.510

4.716
2.538
31.132
19.607
35.978
13.672
132
2.543
10
2.635
_________
..............................112.964
EXTRACCIÓ…...
1,089.061
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Fase territorial del Campionat Autonòmic Aleví
Els dies 18 i 19 de febrer es va disputar la fase territorial del Campionat Autonòmic
Aleví de la província de Castelló. Es va nadar en dues jornades, el dissabte en la piscina
municipal d'Onda i el diumenge en la piscina Servol de Vinaròs.
El Club Natació Vinaròs va participar en un total de 9 nadadors amb el tècnic Isidro
Martorell. Els nadadors van ser: Pere Simó, Hèctor Cervera, Martí Forner, Ivonne
Martínez, Lucia Garcia, Ainhoa Canalda, Aura Pérez i Carla Bernial. Els resultats van ser
prou bons, ja que es van aconseguir varies mínimes autonòmiques i també destacar
que Carla Bernial va aconseguir una mínima nacional en 200 m papallona amb un
temps de 2′ 36″'56. Les marques més destacades van ser la de Pere Simó amb un
temps de 1′ 26″'97 en 100 m braça i 3′ 04″'58 en 200 m braça i Aura Pérez amb un
temps de 2′ 58″'27 en 200 m braça i 1′ 22″'85 en 100 m braça. En la prova de relleus
de 4x100 estils femení van fer 1° posició amb un temps de 5′ 03″'62.

VIII Campionat d'Espanya Nacional Llarga Distancia

El passat dia 18 de febrer en la piscina municipal de Mataró (Barcelona), es va celebrar el VIII Campionat d'Espanya Nacional de llarga distancia en piscina de
50 m descoberta, on la nadadora Llum Serret del Club Natació Vinaròs va participar en la prova de 3000 m amb un temps de 38′ 31″' 43, no va ser un dels seus
millors resultats obtinguts en aquestes últimes competicions però encara així hem de donar-li l'enhorabona d'haver arribat fins a tan lluny.

ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

EL CLUB DE AJEDREZ RUY LÓPEZ OBTIENE LAS PRIMERAS
VICTORIAS EN EL CAMPEONATO POR EDADES DE CATALUNYA
El pasado sábado 11 de febrero se vivió en el
Colegio Marcelino Domingo de Roquetes una gran
jornada de Ajedrez donde se dieron cita más de
100 ajedrecistas pertenecientes a las categorías
sub8, sub10, sub12 y sub14. En ésta fase previa
de Terres del Ebre se clasifican los mejores de
cada categoría que tendrán el pase directo al
campeonato de Catalunya.
Nuestro club participa con una amplia
representación: en la categoría sub8 Elsa Zafra, en
la sub 10 con Rubén Vinuesa, Eric Segarra, Marc
Calduch, Manuel Fernandez, Xavi Martinez y Pablo
Iranzo, en sub12 con Andrés Fernandez, Albert

Robles y Elisa Barreda, y por último en sub14 Diego
Zafra, Pau Morales, Dani Martinez y Vicente Juan .
En su primera jornada, nuestros participantes
dieron muestras del gran nivel. Elsa Zafra, Rubén
Vinuesa, Manuel Fernandez, Xavi Martinez,
Andrés Fernandez, Albert Robles y Diego Zafra
ganaron las dos rondas disputadas, mientras Pau
Morales y Dani Martinez cedieron un punto al
encontrarse con fuertes rivales en sus primeros
enfrentamientos, por su parte Eric Segarra, Marc
Calduch, Pablo Iranzo y Elisa Barreda se estrenaron
con buenas perspectivas en el campeonato oficial
al conseguir un punto cada uno de ellos de los dos

disputados.
En las próximas jornadas a disputar en Gandesa,
Tivissa y Sant Carles de la Rápita deberán mantener
el nivel requerido para éstos torneos si quieren ser
finalistas y optar a las plazas reservadas para el
Campeonato de Catalunya.

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

CAMPIONAT D'ESPANYA ABSOLUT PISTA COBERTA
Carla Masip, espectacular 4ª absoluta.
Nomes una setmana despres de guanyar l'or al
campionat d’Espanya promesa, Carla s'enfrontava
a les millors corredores nacionals de 1500 a la
final del campionat d'Espanya absolut. Entre elles
Nuria Fernandez (campiona d'Europa) o Solange
Pereira, amb minima per a l'europeu de Belgrado.
La cursa es va plantejar molt tactica i lenta des
de l'inici, i Carla va saber trobar un bon lloc dins
del grup i mantenir el cap fred durant 1000m; a
partir d'aquell moment, l'atac de les favorites va
transformar la carrera en un esprint d 500m que
Carla va correr en 1'20" i que la va portar fins a una
quarta posicio que es un grandissim resultat per
a la jove atleta del CEVinaros-FACSA Aigües de
Vinaros.
VII MARATÓ DE CASTELLÓ-LXXX CAMPIONAT
D'ESPANYA DE MARATÓ
L'elit espanyola ha corregut pels carrers de Castelló
el dia 19 de febrer i ha disputat la victòria als
corredors africans. Del CEVinaros-FACSA Aigües
de Vinaros. s'han desplaçat per recórrer els 42 km
i 195 metres, José María Aulet Hens, Vicent Beltran

Gondomar, José María Saiz Vives, Vicente Martorell
Aragones, José Miguel Fabregat Ayza, Sebastian
Cid Meseguer, i el debut a aquesta distància de
la valenta Rosa Blanca Castell Marco, tots han vist
complerts els seus objectius en acabar aquesta
dura, llarga i emocionant carrera.
Conjuntament en el Marató es va disputar el
10k Castelló, on també hi va haver presència
d'atletes del nostre Club, el millor classificat va ser
l'incombustible Guillem Adell, que va acabar en
8a posició de la general, amb un temps de 30'51”,
seguit de Jesús Tomero, 34’11”, Oscar Tomás, 35’09”,
Francisco Balastegui, 35’09”, Pau Forner, 38’04” y

José Dgo. Forner, 43’56”.
I fins a Sevilla, per participar a la Marató, també es
va desplaçar, Gabriel Estevan de la Fuente.
CAMPIONAT AUTONÒMIC VETERANS, Velòdrom
Lluís Puig de València.
Miguel Angel Carvajal 1r als 3 km marxa, David
Miralles Ballester 1r al salt amb perxa, Milio Querol
3r en salt d'alçada i Eva Sorli Chueca 2a en 800m.ll.
Gràcies a tots els atletes participants en les diferents
proves que han passejat el nom del CEVinarosFACSA Aigües de Vinaros. i el de la nostra ciutat
per tota la geografia d'Espanya.
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C. F. San Jorge

4

Clasificación.

Rafa Marcos

A. C. D. Benicense

Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge

Jornada 22

Jornada 21
4
0
2
4
3
5
4

C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

SUSPENDIDO

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím

0
0
1
1
0
0
0

C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge

PARTIDOS PENDIENTES:
JORNADA 17 VINROMA - VILLAFAMÉS (17/3)
JORNADA 18 MORELLA - VINROMA (21/3)
JORNADA 21 BENICENSE - CABANES (¿?)

FUtbol.
C.E. Fortí Femení
Clasificación.

G.
E.
P.
U.D VALL DE UXO. 1 J.
FORTI FEMENI
1 San Jorge
21
17
4
0
VINAROS.2 Rafalafena
8
21
12
4
5
3 Oropesa
21
12
1
Alineaciones
Vall de UXO:Mar,Ana,
María,5 Alba, 86
4 Els Ibarsos
21
10
5 Vinroma
19
11
1
7
Gloria,Daniel,Blanca,Aida,Yolanda,Carmen,Carla
6 Morella
20
9
4
7
Suplentes
:Irene,"B"Zaira 21
7 Onda
8
7
6
8 Benicasím

21

C. F. San Jorge

0

PARTIDOS PENDIENTES:
25 febrer de 2017
JORNADA 17 VINROMA - VILLAFAMÉS (17/3)
JORNADA 18 MORELLA - VINROMA (21/3)
JORNADA 21 BENICENSE - CABANES (¿?)

ESPORTS

Resultados

C. D. Benicasím

9

3

9

9 Villafamés
7
8Creus, 5
Fortí Vinaros:
Lorena, Isa, 20
Anna, Laura,Mari
10
Traiguera
21
8
5
8
Nerea, Alicia, Andrea Albiol, María, Andrea
11 Moro
21
7
4
10
González,
Zamora 21
12 Ainhoa
Catí
8
1
12
El Fortí 13
se Cabanes
disfrazó de líder,
20 pese a
6 viajar 4con 11 10
14 Benicense
jugadoras,
demostró por20que es 5el líder5 de la 10
15ySemprerapid
5
31-8. La 13
categoría
se impuso con21
un contundente
21
0
3
18
16 VINARÒS
Vall quinto clasificado, plantó cara en la primera
parte.
Pronto abrió el marcador por mediación de Andrea
Albiol en el minuto 8 hizo el 0-1.
La Vall empezaba a llegar a la portería del Fortí, con

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

San Jorge
Rafalafena
Oropesa
Els Ibarsos
Vinroma
Morella
Onda "B"
Benicasím
Villafamés
Traiguera
Moro
Catí
Cabanes
Benicense
Semprerapid
VINARÒS

J.
21
21
21
21
19
20
21
21
20
21
21
21
20
20
21
21

G.F.
G.C.
cierto
peligro,
hasta PTOS.
que en el minuto 19, de un tiro
62
11
55 empatar el partido.esto
lejano la Vall,conseguía
39
26
40
hizo que
más, y se notaba que el
37 el Fortí
29 apretará
37
gol caería,
porque
ocasiones
no faltaban, pero fue
43
25
35
34
en el 25
minuto 21
33 una internada
de Ainhoa Zamora
37 el 1-2.
21
31
marcaba
37
31
31
De ahí
al final37
de la primera
parte las vinarocenses
36
30
buscaron
el tercer
gol,que
no llego gracias a la
24
25
29
portera
hizo paradas muy buenas.
36 de la Vall,
41 que29
33 mitad25todo cambió, el Forti hizo
En la31segunda
25 y algunos ajustes,
unos 35
cambios41de posición
26
33
22
Y el equipo
salio
a
dominar
el partido.
33
44
20
En el25
minuto 53
46 Ainhoa
Zamora
hacia el 1-3 y la
18
12 derrumbó,
67
3
Vall de
el Forti
seguía insistiendo y en
el minuto 57 Andrea Albiol, lograba el 1-4,de ahí al
final solo hubo 1 equipo, ese fue el Forti.
Minuto 63 gol de maría,minuto 65 gol de Andrea
Albiol, minuto 69 gol de Andrea González, minuto
77 gol de maría.

G.
17
12
12
10
11
9
8
9
7
8
7
8
6
5
5
0

E.
4
4
1
5
1
4
7
3
8
5
4
1
4
5
3
3

P.
0
5
8
6
7
7
6
9
5
8
10
12
10
10
13
18

G.F.
62
39
37
43
25
37
37
36
24
36
31
35
26
33
25
12

G.C.
11
26
29
25
21
21
31
37
25
41
33
41
33
44
53
67

PTOS.
55
40
37
35
34
31
31
30
29
29
25
25
22
20
18
3

En definitiva el Fortí fue dueño y señor del
partido,el público así lo reconoció y agradecer a la
Vall su gran comportamiento.
Próximo partido domingo día 26 a las 11 de la
mañana en Vinaros contra el San Pedro.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
El CD Vinaròs FS no baja el ritmo ni en Carnavales
Inmejorable inicio de Copa de los Benjamines,
victorias de los Infantiles y Alevines y valiosos
puntos conseguidos por los Cadetes y Juveniles,
éstos últimos con opciones de ganar la Liga el
próximo fin de semana ante el Alcora en Vinaròs.
Crystal Park CD Vinaròs FS 1-1 Esporting Club
Villarreal (Juvenil)
Los de Said Mansouri no pudieron sumar su octava
consecutiva en Liga, pero al menos lograron
salvar su condición de invicto en estas 17 jornadas
ligueras y seguirán líderes con 4 puntos de margen
sobre el segundo. Los vinarocenses se marcharon al
descanso por debajo en el marcador, una situación
inédita hasta la fecha. Por suerte, en la segunda
parte, los locales fueron un poco más efectivos y
empataron por medio de Mohamed Zouwabi, un
punto que puede ser fundamental en el tramo final
de competición.
CD Moreres 5-5 CD Vinaròs FS (Cadete)
Los vinarocenses consiguieron un valioso empate
en su desplazamiento a Castellón. Los de Francisco
Javier Paricio se distanciaron en el marcador en
dos minutos mágicos, con dos tantos de Jordi

Castejón y otro de Daniel Guridy, quien más tarde
fue expulsado, situación que aprovecharon los
locales para adelantarse en el marcador mediado
el segundo tiempo. Sin embargo, los visitantes
supieron reaccionar a tiempo y con los goles de
Mario Sánchez e Ivan Salvi sumaron un punto que
les permite seguir en la segunda plaza.
CD Vinaròs FS 4-1 At. Morvedre (Infantil)
Los jugadores de Juan Puchal se situaron, el pasado
sábado, a solo tres puntos del líder después de
vencer al undécimo clasificado con un triplete de
Isaac Suescun y otro tanto de Óscar Castel. Los
vinarocenses dominaron el encuentro de principio
a fin pero no fue hasta superada la media hora de
encuentro cuando lograron sentenciar para sumar
un nuevo triunfo que les mantiene en la segunda
posición de la clasificación.
Puchal Climatización CFS Bisontes CS 1-3 CD
Vinaròs FS (Alevín)
Los alevines del club vinarocense se aseguraron,
como poco, el tercer cajón del pódium con su
triunfo en Castellón. Los de Brahim Es Saiydy se
impusieron al quinto clasificado con un hat-trick
de Joan Meseguer Grau con el que los visitantes se

sitúan ya con 28 puntos, siete más que el cuarto, el
CFS Arco de Cabanes.
CD Vinaròs FS 6-3 CFS Burriana (Benjamín)
Extraordinario inicio de Copa Provincial de los
más pequeños del club. Los de Antonio Vaca,
con la Liga ya finalizada, comenzaron esta nueva
competición de una forma inmejorable, luciendo
orgullo y fe para remontar el autogol de Neo
Mayor. Emilien Gaiben y Lluc Rochera, ambos con
sendos dobletes, lideraron el triunfo de un equipo
que se sitúa en lo más alto de la tabla.

Totes les imatges

www.fotospai.com
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ESPORTS
BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS

Fin de semana atípico ya que era fin de semana de carnaval y varios
de los equipos no jugaron ya que aplazaron sus partidos para jugarlos
entre semana.
Nuestros más pequeños descansaron, pre benjamines, benjamines
y alevín femenino no jugaron y nuestro cadete masculino y júnior
femenino jugaran martes y miércoles en Benicarló y Castellón
ALEVÍN MASCULINO
LOGOS SEDAVI 59 – C.B GIL COMES VINARÒS 30
Este sábado nos desplazamos a jugar a Sedavi. El
partido empezó bastante igualado pero al segundo
tiempo la baja intensidad, los fallos “tontos” y
la pitada en contra del árbitro hizo perder ya el
partido. Hasta el último cuarto nuestros jugadores
no despertaron. Animar a nuestros jugadores a
ponerle más ganas en los partidos.
INFANTIL MASCULINO
MONCADA 79 – C.B GIL COMES VINARÒS 44
Derrota del infantil de Vinaròs, donde en un mal
comienzo de nuestros jugadores con un parcial 120 que les peso durante todo el partido juntado con
un mal arbitraje con 18 faltas a favor i 38 en contra
hizo que el marcador final fuera 79-44 muy excesivo
por lo visto durante el partido.
CADETE FEMENINO

C.B TABERNES BLANQUES 57 – C.B GIL COMES VINARÒS 35
Este sábado nos trasladamos a Tabernes blanques
para jugar nuestro partido. Era un partido que a
priori tendría que haber sido más igualado pero
no fue así. Se perdieron muchos balones tontos
y se fallaron canastas fáciles pero lo que más nos
castigo fue la floja defensa de algunas de nuestras
jugadoras que propicio muchas penetraciones a
canasta del rival. A destacar la mejoría en defensa
de las jugadoras que normalmente disponen de
menos minutos. No queda otra que trabajar duro
para intentar remediar estas situaciones.
JÚNIOR MASCULINO
BASQUET MORVEDRE 54 – C.B GIL COMES VINARÒS 78
Partido importante para los de Vinaròs en su
objetivo de mantener la plaza de preferente ante
un rival directo. E partido no empezó bien ya que el
equipo local endoso un 8/0 de salida y los visitantes
no daban una. Cambios en el banquillo visitante y
parcial de 26/0 que ya marco el partido aunque los
jugadores del Morvedre lo intentaron pero ya los de
Vinaròs no se dejaron sorprender y ganaron por un
marcador amplio.
SENIOR MASCULINO 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINARÒS 50 – PUÇOL 54

Muy buen partido de los de Vinaròs en los 3
primeros cuartos que fue lo que le duro las fuerzas,
ya en el último paso factura el carnaval y eso lo
aprovecharon los visitantes para ganar un partido
que debió ganar el Vinaròs. Pero el parcial del último
cuarto de 7/19 hizo que se le escapara el partido a
los locales. Cosas del carnaval.
SENIOR MASCULINO AUTONÓMICO
BASQUET MORVEDRE 74 – C.B GIL COMES VINARÒS 82
Victoria sufrida del Vinaròs ante un buen equipo que
lucho hasta el final y que puso en serios problemas
al Vinaròs para llevarse la victoria. Partido muy
igualado, pero siempre con domino visitante
pero nunca por más de 10 puntos. Al final victoria
importante en una pista difícil que sigue dejando al
Vinaròs en lo más alto de la clasificación.

TRIATLÓ. Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs

El passat 19 de Febrer i en un dia primaveral a Castelló, es donava
sortida a la septima marató internacional de Castelló on el nostre
triatleta del ClubTriatló JijiJaja Vinaròs Blas Català va aconseguir
creuar la línia d'arribada amb una marca de 3h 27' en una prova
que va ser determinant per a la preparació d'aquesta temporada.
Enhorabona Blas Catala i desde el teu equip i Club desitjar-te que
continues amb aquesta progressió tant positiva!

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

www.jjcinema.es

'' TARDE PARA LA IRA'' ''LA GRAN MURALLA''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:3
Día:4
Día:5
Día:6

20:00:h
19:00:h
20:15:h
21:15:h

Classificació: + de 16 anys

DIMECRES:
DIJOUS:
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:1
Día:2
Día:3
Día:4
Día:5
Día:6

21:30:h
19:30:h
21:55:h
17:00:h – 22:55:h
18:15:h
19:15:h

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

25 febrer de 2017

www.jjcinema.es
''LO QUE DE VERDAD IMPORTA''
DIMECRES:
Día:1
19:30:h
DIJOUS:
Día:2
21:30:h
DIVENDRES:
Día:3
18:00:h
DISSABTE:
Día:4
21:00:h
Classificació:Tots els públics

Classificació: + de 7 anys
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Tauler Municipal
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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ANUNCI LICITACIÓ
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).
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
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.

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:
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
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ESQUELES

ANIVERSARIS

Rogad a Dios por el alma de:

Sebastián Gombau Forner
Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 17 de febrero de 2017
a los 89 años de edad

D.E.P.

Hijos, nietos, biznietos, hijos políticos: agradecemos de
corazón las muestras de cariño recibidas, de todas
las personas que nos habéis acompañado.

Allá donde estés, descansa en paz.
Te queremos.

A D. AGUSTÍN PRADES ARNAU “IN MEMORIAM”
No todo acaba aquí, al contrario, todo comienza para
no volver a acabar. Dedicado a su familia.
El pasado viernes día 17 del presente mes de febrero me
daba la familia, la triste noticia del fallecimiento de D.
Agustín Prades Arnau.
Conozco desde hace muchos años a Agustín y su familia,
y todo comenzó en lo que podríamos llamar una bella
“Historia de amor”. Corin y Agustín, tras un largo noviazgo
de 10 años, se casaban hace 57 años y tuvieron dos hijos;
Agustín y Corin, en el que el progenitor de la familia supo
dar a lo largo de los años, un ambiente familiar lleno de
amor y cariño hacia los suyos, desde el primer día hasta
el final.
Sus hijos a la vez, y a través de sus matrimonios les
dieron dos nietos Pablo y Dani, de entre los cuales, no
sabría decirles cual de los dos es el que mas quiere a sus
abuelos, y esto es el resultado de la familia, de la buena
familia, en la cual imperó y destaca el tan difícil hoy en
día, amor familiar.
Tuve la suerte de conocer a Agustín Prades Arnau a
través de la “Semana Santa de Vinaròs”, concretamente
al entrar a formar parte de esta junta. Fue fundada
por el entonces arcipreste de la “Arciprestal” de “La
Asunción”, el bien recordado Mn. Enrique Porcar Forés.
Agustín fue su primer presidente a lo largo de cuatro
legislaturas desde 1987 hasta 1998, con un mandato de
12 años consecutivos, siendo una persona muy querida
y apreciada.
Mucho le debe la “Semana Santa de Vinaròs” a Agustín
junto a su junta, ya que consiguieron el renacer de una
Semana Santa, en que por los años 70-80 parecía que
nos íbamos a quedar sin ella. Agustín añadió a los actos,
entre otros; el “Solemne Pregón de Semana Santa”,
el “Vía Crucis a la ermita”, así como que se pusieran
autocares gratuitos, para poder subir la gente que por
sus medios no podía asistir a este bello acto, recuerdo lo
mucho que le costó. También la exposición de la Semana
Santa, primero en la “Oficina de Turismo” en la Plaza
Jovellar, y luego en nuestro auditorio. Tuvieron que pasar
algunos años, para que consiguiera que todos los pasos,
momentos antes de las procesiones del Jueves y Viernes
Santo, estuvieran todos formados unas horas antes en la
Plaza Parroquial, para salir en procesión desde allí a las
21 horas en punto los dos días. Salió todo tan bien, que
se añadió el acto de la exposición de los pasos, tanto el
jueves por la tarde como el próximo día viernes, hasta
la salida de la procesión, guardando las peañas dentro
de la “Arciprestal” a su llegada de la procesión del Jueves
Santo.
Agustín ha sido una persona buena y muy activa, que se
desvivió por nuestra Semana Santa de Vinaròs.
Tras los 12 días de su estancia final en el hospital, tuve la
satisfacción de ir a visitarlo varias veces con mi esposa, y
nuestras conversaciones siempre iban dirigidas hacia su
34

querida familia, y recordando sus tiempos en la “Junta de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs”.
Agustín siempre tuvo una gran simpatía y un buen
sentido del humor. El lunes 13, al ir a visitarlo y hacerle
un poco de broma con su barba blanca, le dije que se
parecía al “Rey Melchor”, a lo cual me dijo; la próxima vez
que vengas a verme, me haces una foto, y luego le diré
a mi peluquero Cristian, que venga a afeitarme. Dos días
mas tarde llevaba mi máquina de fotos, pero su estado
ya no permitió su deseo.
Hablando como persona creyente y católica, y
recordando la vida de Agustín, les diré aquello de que
“por sus obras los conoceréis”. También se que todas las
personas tenemos nuestra parte de maldad, “no hay un
solo justo en la tierra”, el único que hubo, Jesucristo, lo
mataron en una cruz. Para mi, el único perfecto es Dios.
Si lo prefieren de otra forma, les diré aquello de que
“obras son amores y no buenas razones”. Pues así de esta
forma debemos recordar a Agustín, por sus buenas obras,
y por el enorme cariño hacia su familia, donde ha sido
un marido, un padre y un abuelo ejemplar, alargando su
cariño al resto de familia.
La misa funeral se celebró en la Parroquia de Santa
Magdalena el pasado sábado a las 12 horas, oficiada
por su párroco Mn. Cristóbal Zurita Esteller. Por cierto, al
finalizar la misma, nos emocionó a todos, unas sentidas
palabras que leyó su nieto Pablo, dirigidas con todo su
cariño hacia su abuelo y familia.
Amigo Agustín, me precio de haber sido tu amigo, así
como de ser una persona querida tanto por ti como por
tu por tu familia.
Desearía a los creyentes pedirles oraciones por su alma,
y al resto, un grato recuerdo de su recorrido por la vida
terrena.
No todo acaba aquí, al contrario, todo comienza para
no volver a acabar.
Agustín, amigo, descansa en paz. Salvador Quinzá Macip

NOTA NECROLÓGICA
Larga es la historia de la Semana
Santa de Vinaròs y si pudiéramos
hacerla, aun seria mas larga
la lista de las personas que la
han hecho posible durante esa
trayectoria del tiempo. Personas
que han ocupado un espacio, un lugar y una
época siendo un eslabón mas de esa larga
y fuerte cadena que representa una tradición
antiquísima en Vinaròs en especial y en el
Cristianismo Católico en general.
Con tristeza para todos, el pasado día 17,
nos dejo una de esas personas a las que
tanto debemos en el mantenimiento y
continuidad de la celebración de la Semana
Santa vinarocense Don Agustín Prades Arnau
, primer presidente de aquella Junta de
Cofradías constituida en el año 1987 junto
con el que fuese el arcipreste Mn. Enrique
Porcar Fores que también hace tiempo nos
dejo, presidencia a la que estuvo al frente
hasta el año 1998, periodo de tiempo y de
una época que marcó un antes y un después
en cuanto a la celebración del acontecimiento
mas importante para los cristianos dentro del
año litúrgico. Época de grandes innovaciones
y apuestas atrevidas de nuestra Semana
Santa, de la que hoy gozamos como Fiesta
de Interés Turístico Autonómico. También
él, sin saberlo entonces, aportó su granito
de arena y con toda seguridad fue la
cimentación de lo que hoy es la Federación
de Cofradías de Semana Santa, desde donde
hoy, con tristeza, queremos mostrarle nuestro
agradecimiento , tal como hicimos muchas
veces personalmente.
Agustín Prades Arnau nos dejo casi en
silencio y con una gran sorpresa para todos
aquellos que formamos parte de la Semana
Santa de Vinaròs. Seguro que él gozará ya del
reencuentro con muchos de sus seres queridos
y amigos. Desde allí donde esté, con toda
seguridad, seguirá atento y participando de
todos y cada uno de los actos de la Cuaresma
del 2017 y en especial de esa Semana grande
en la que él participó activamente en su día.
Nosotros, desde aquí y con el sonar del primer
tambor que marcara ese periodo que se inicia
con el Miércoles de Ceniza, le recordaremos
con cariño y elevaremos una oración por el
eterno descanso de su alma. Descansa en paz
Agustín, descansa ¡Presidente!”.

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
c. Pont, 83
25
febrer
SANZ

26

febrer

VALLS

zona turística nord, 11

27

febrer

MATEU

c. Sant Francesc, 103

28

febrer

TORREGROSA

1

març

PITARCH

2

març

MARTÍNEZ

3

març

FERRER

4

març

ROCA

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

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

¡No hay excusas!
Poner tu casa a punto es
#tanfácilquenotelocrees

NUEVA APERTURA

Vinaròs

C/ Dels Artesans, s/n
Ctra. N-340a, Km. 1049
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de Marzo

