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Visita. El subdelegat del 
Govern supervisa les obres de 
la costa nord

L’Ajuntament presenta recurs i demana que es continue prestant el servei de correu ordinari fins que no es resolgue
L’auditori s’omple de veïns que s’oposen a la instalació dels BCP i mostren la seua disconformitat amb la retallada del servei

‘No’ unànime a la retallada de Correus

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

L'Ajuntament de Vinaròs ha presentat un recurs extraordinari 
de revisió davant la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència contra la decisió de retallar el servei de correu 
ordinari en les costes nord, sud i l'ermita de la localitat, que 
afecta a una població de 6.072 persones i que, previsiblement, 
entrarà en vigor a partir del pròxim 2 de maig. El consistori va 
a intentar amb açò que canvie la qualificació d'entorns de les 
zones nord i sud com Boverals, Saldonar, Ameradors, Salines, 
Colònia Europa i Cala Puntal, reclamant la revisió del cens 
de disseminats de baixa densitat, aportant informes tècnics 
defensant que es tracta de població estable i que supera els 
25 habitants per hectàrea, amb sòl urbà continu i per tant 
amb serveis i negocis instal·lats, i que també està prevista 
la construcció del col·legi Jaume I en la zona nord, la qual 
cosa suposaria un greu menyscapte per a les comunicacions 
d'aquest centre, entre altres argumentacions. Mentrestant, el 
consistori demana que se suspenga cautelarment la decisió 
de Correus i que seguisca repartint-se el correu ordinari en 
aquestes zones fins que no hi haja una resolució sobre aquest 
tema. 
Aquestes van ser algunes de les conclusions a les quals es va 
arribar després de la convocatòria als veïns afectats realitzada 
per l'Ajuntament a l'auditori municipal, en la qual van estar 
presents el cap de la zona 5 de Correus, Francisco Gómez, José 
Vicente Bayo com a coordinador de Relacions Institucionals 
de la zona 5 d'aquesta mateixa entitat, l'alcalde, Enric Pla, i els 
tinents d'alcalde Guillem Alsina i Domènec Fontanet, així com 
el regidor de Participació Ciutadana, Hugo Romero, que va 
conduir el torn d’intervencions del públic. Una convocatòria que 
es va perllongar durant quasi dues hores i que es va iniciar amb 
una exposició de tot el desenvolupament de la problemàtica 
per part de l'alcalde, Enric Pla, mentre que els representants de 

Correus van insistir que amb la instal·lació dels BCP “el servei 
es prestarà amb més qualitat”. Posteriorment, es va procedir 
a respondre les preguntes del públic assistent, que va omplir 
l'auditori. 
L'alcalde també va anunciar en aquesta convocatòria pública 
que està disposat a consensuar amb els veïns si s'instal·len o 
no les Bústies Concentrades Pluridomiciliarios (BCP) perquè 
puguen seguir rebent correu ordinari prop dels seus domicilis 
mentre no es resolga el recurs per part dels tribunals. Unes 
bústies que, segons va assenyalar, en cas d'haver d'instal·lar-se 
seria en sòl públic i assumit per l'Ajuntament, per la qual cosa 
no suposarien cap cost per als veïns. 

Protestes i no als BCP
D'altra banda, els veïns afectats van acordar que es concentraran 
el pròxim 2 de maig, dia previst per a l'inici de la retallada en el 
servei, davant de l'oficina de Correus de Vinaròs, i possiblement 
en setmanes successives. Una de les propostes que es van posar 
sobre la taula per part del públic assistent va ser col·lapsar 
l’oficina de Correus com a protesta per la retallada, anant tots 
els veïns afectats a la mateixa hora a cercar el correu ordinari. 
Entre moltes altres consideracions, els veïns es van queixar que 
l'avís rebut en els seus domicilis avisant de la retallada ha sigut 
amb menys de dos mesos d'antelació, alguns van dubtar de 
les solucions que poden aplicar-se a partir d'ara amb tan poc 
temps de reacció, van demanar que no es preste sòl públic per 
a instal·lar els BCP i es van mostrar contraris a perdre el servei en 
considerar que són tractats com a ciutadans de segona. També 
van preguntar què passaria amb les persones amb problemes 
de mobilitat i van demanar que equip de govern i oposició 
vagen a una en aquest tema per a defensar els interessos dels 
veïns i no hi haja discrepàncies.

L'Ajuntament presenta recurs contra la retallada del servei de Correus
El consistori demana una revisió del cens i que continue prestant-se el servei fins que el tribunal no resolga 

Els veïns afectats acorden una concentració per al 2 de maig davant l'oficina de Correus

L'Ajuntament de Vinaròs ha iniciat les obres de 
rehabilitació del forjat de la planta baixa i la coberta 
de l'edifici municipal situat a la plaça Jovellar 21, de 
Governació i la Policia Local, el deficient estat del qual 
va provocar un despreniment i el trasllat de diverses 
dependències municipals. 
El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, va explicar que la causa 
d'aquest sobtat despreniment va ser que l'estructura de 
la coberta va ser atacada per xilòfags. Això ha obligat 
a restituir-la totalment, mentre que en els pilars de la 
planta baixa, que també van resultar afectats, s'ha optat 
per realitzar un tractament amb mètodes químics. Les 
obres, adjudicades per 101.949 euros, s'aprofitaran per 
rehabilitar energèticament tot l'edifici, com va informar 
Valls. El consistori s'estalviarà d'aquest import la meitat, 
50.000 euros, ja que podrà ser inclosa en les línies d'ajudes 
de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible. 
Cal recordar que, a causa d'aquest despreniment, l'alcaldia 
va resoldre el passat mes de juliol mesures urgents per a 
la reubicació temporal de les dependències dels serveis 
municipals del Contractació -Governació, Recursos 

Humans i l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local-
després del referit despreniment. D'aquesta manera, es 
va ordenar en el seu moment el seu trasllat a la tercera 
planta de l'Edifici "Pirulí", que és també propietat de 
l'Ajuntament i així evitar qualsevol tipus de perill per a la 
integritat física de treballadors i usuaris.

L'Ajuntament rehabilita constructiva i energèticament l'edifici de la Policia Local
El consistori s'estalvia la meitat del seu cost en incloure-les en les ajudes de l’EDUSI
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, 
acompanyat pel primer tinent 
d'alcalde, Guillem Alsina, i del regidor 
d'Urbanisme, Jan Valls, van rebre 
la setmana passada la visita del 
subdelegat de Govern a Castelló, David 
Barelles.
L'objectiu de la visita ha estat 
comprovar l'estat de les obres 
d'urgència aprovades a finals de gener 
pel Consell de Ministres, després de 
l'últim temporal que va provocar 
importants danys al litoral nord de 
Castelló.
Dels 2.8 milions d'euros aprovats en el 
Pla Litoral 2017 per a tota la província, 
s'han destinat a Vinaròs 30.000 euros 
per a les reparacions d'emergència a la 
Costa Nord.
"Els treballs ja estan en marxa a la Cala 
de la Capella, on es farà un accés i es 
repararà la barana, i en la cala Saldonar. 
D'aquesta manera, es busca millorar 
l'estat de la costa de cara a la campanya 
turística de Setmana Santa", ha explicat 
el subdelegat.
Per la seua banda, l'alcalde Enric Pla ha 

agraït aquesta visita i ha explicat que 
també ha servit per intercanviar altres 
punts de vista amb els tècnics de Costes 
sobre futurs projectes i actuacions que 
es volen dur a terme a la localitat.

N-232, oficina del DNI i el servei de 
Rodalies
Barelles també s'ha pronunciat sobre 
diversos temes d'actualitat a la zona, 
com és el cas de l'adjudicació de les 
obres a la N-232 Vinaròs - Santander. 

Sobre aquesta qüestió ha explicat que 
el següent pas serà la signatura del 
contracte amb l'empresa adjudicatària 
i la planificació de l'inici de les obres, 
que són, ha indicat, "d'especial 
importància per a la zona nord de 
Castelló".
Pel que fa a l'oficina del DNI a Vinaròs, 
el Subdelegat ha admès que des de 
la seua posada en marxa a l'abril de 
2015, el servei ha funcionat de manera 
intermitent amb diversos plans de xoc, 

si bé ha afegit que actualment hi ha 
una convocatòria de places en procés 
i que "pròximament hi haurà una 
plantilla fixa a la localitat que preste 
un servei de manera continuada".
Finalment, respecte al servei de trens 
de rodalies, ha comentat que s'està 
estudiant l'ampliació del mateix, en 
la línia C6 de València a Castelló, per 
veure si es pot ampliar a la zona nord. 
Per això ha demanat la col·laboració 
de la Generalitat Valenciana.

El Subdelegat de Govern a Castelló visita les obres d’urgència pel temporal a la Costa Nord de Vinaròs 
Les obres s'estan realitzant a la zona de Saldonar i  la inversió és de 30.000 euros.

ESTA
SEMANA SANTA

ABRIMOS los 
siguientes 

festivos de Abril
de 9 a 22 h. 

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS

AL REPOSTAR
GASOLINA EN
CARREFOUR,
PRESENTANDO
LA TARJETA
DEL CLUB CARREFOUR
ACUMULAS UN 8% EN TU
CHEQUE AHORRO

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2017

El regidor d'Urbanisme, Jan Valls, ha informat de la 
presentació d'una nova estratègia per fomentar la 
rehabilitació d'habitatges. Vinaròs ha participat en la 
seua elaboració, com a part d'un grup de treball amb 
altres administracions locals valencianes com Mislata, 
Alzira o Bocairent.
Aquesta proposta es basa en quatre eixos fonamentals, 
centrats en la creació d'un punt local d'informació 
i atenció al ciutadà per a temes relacionats amb 
la rehabilitació d'habitatges, la potenciació de 
les campanyes de difusió de les ajudes estatals i 
autonòmiques per a la millora d'edificis i habitatges, 
així com l'estudi de possibles bonificacions en les 

taxes de llicències d'obra.
"L'objectiu és que més persones puguen beneficiar-se 
d'aquests ajuts que, en aquesta edició del Pla Rehnata 
destaquen per ser directes a les famílies i enfocades 
per primera vegada en la millora de l'interior dels 
habitatges", ha explicat Valls.
Concretament es podran subvencionar fins a un 
35% les reformes de banys i cuines d'habitatges 
construïts el 1996 o en anys anteriors, el que inclou 
tant l'elaboració del projecte tècnic com les obres 
en si. En total, el pressupost que es destinarà des de 
Conselleria serà de 3 milions d'euros.
Aquests ajuts, per a obres iniciades a partir l'1 de gener 

de 2017 i que hauran d'estar acabades abans del 15 
d'octubre, podran sol·licitar-se per part de propietaris 
o arrendataris habituals a través del tècnic d'obra, fins 
al 15 de maig pròxim. Per a més informació es pot 
consultar el web www.renhata.es

Urbanisme participa en l’elaboració d’una estratègia conjunta per a la rehabilitació d’habitatges
Per primera vegada es llança a la Comunitat Valenciana una línia d'ajudes per a obres de 

rehabilitació a l'interior d'habitatges (cuines i banys), de més de 20 anys d'antiguitat.
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El Casal Jove de Vinaròs oferirà un total de 9 cursos 
d'abril a juny d'aquest any, i tres d'ells destaquen per 
ser nous i aconsellats pels propis usuaris d'aquest 
Casal, com va informar dimecres el regidor de 
Joventut, Marc Albella.
Les novetats resideixen en els cursos que s'han 
dedicat a resoldre el cub de Rubik, un trencaclosques 
de moviment 3D, inventat a principis de la dècada 
dels 80 com una simple joguina, que avui dia s'ha 
transformat en un de les icones del desafiament 
mental de xiquets, joves i adults de tot el món. Un 
altre estarà dedicat a la modalitat de ciclisme BMX 
i es farà en el skatepark del municipi, els dissabtes 
6, 13, 20 i 27 de maig; activitat en la que es poden 
inscriure en aquesta activitat gratuïta joves de 12 a 
35 anys.
 i una tercera novetat és el curs d'iniciació a l'esport 
de Stacking, un esport apassionant que es pot 
practicar en modalitat individual o per equips, en el 
qual els participants apilen i desfan piràmides amb 

12 gots de plàstic especialment dissenyats, 
en seqüències predeterminades. Aquest 
curs, també per a joves a partir de 12 anys, 
es realitzarà els dissabtes 6 i 20 de maig i el 
3 de juny.
D'altra banda, hi haurà tres edicions del 
curs de manipulador d'aliments, mentre 
que altres propostes són un curs de 
prevenció de bullying per a monitors -9 
i 10 de juny- un altre de cambrer de sala i 
un curs de narració teatral i de kamishibai, 
una forma d'explicar contes molt popular a 
Japó. En aquest cas hi haurà una sola sessió 
el 3 
Albella s'ha referit també a altres iniciatives 
del Casal Jove que ja estan en marxa actualment, 
com el grup de l'aula de teatre, de ballet i dansa i el 
grup de Glee Club. Els interessats a formar part de 
qualsevol d'aquestes iniciatives poden sol·licitar més 
informació a través del correu electrònic casaljove@

vinaros.es o a la seu del Casal Jove (C / Carreró, 51).
El regidor ha recordat que, en aquestes mateixes 
instal·lacions, els joves que ho desitgen poden 
tramitar el Carnet Jove, gràcies al conveni existent 
amb l'IVAJ. Properament, ha assenyalat Albella, es 
presentarà la programació de l'Estiu Jove 2017.

El PP vuelve a exigir explicaciones sobre 
el coste de la carpa de fiestas
La concejal del Partido Popular de Vinaròs, Anabel Matamoros, ha vuelto a 
exigir explicaciones al concejal de Fiestas, Marc Albella, sobre los  más de 
9.000 euros que se pagaron por instalar la carpa de fiestas en el puerto. Desde 
el PP se recuerda que “anteriormente se instalaba en una parcela municipal y 
no costaba nada”. 
Desde las filas populares se acusaba al tripartito de “calificarse como muy 
transparente pero huyen de las explicaciones”

La regidoria d'Ordenació del Territori informa que 
s'estan duent a terme treballs de millora en les 
voreres de la zona portuària, arran de les gestions 
realitzades amb la Direcció General de Ports en què 
l'Ajuntament va posar de manifest el mal estat en el 
qual es trobaven les mateixes.  
El regidor de l'àrea, Jan Valls, ha informat que és 
una obra d'acondicionament de voreres molt 
deteriorades i que presentaven problemes de 
circulació als vianants, especialment a les persones 
amb mobilitat reduïda, situació que va ser posada de 
manifest per l'associació COCEMFE Maestrat durant 
el 2016.  
Valls ha explicat que són "obres necessàries per a 
la millora de l'entorn i del paisatge urbà. La zona 
portuària és un espai integrat a la ciutat i per tant 
ha de tenir el mateix nivell de manteniment de la 
via pública que la resta de la ciutat ". Per a aquesta 

actuació es compta amb un pressupost de 9.000 
euros i el termini de durada de les obres és de, 
aproximadament, un mes.   
Licitació de les obres de millora i reparació del moll 
de la llotja  
D'altra banda, el passat 28 de març va aparèixer 
publicat en el DOCV l'anunci de licitació de les obres 
de millora i reparació del moll de la llotja del port de 
Vinaròs.  
La suma del pressupost de licitació és de 278.692,45 
euros (IVA no inclòs), amb una durada prevista de 
les obres de tres mesos des de l'adjudicació, el que 
permetrà consolidar el moll a la zona d'arribada 
de les barques, la qual presenta actualment greus 
problemes en l'estructura que podrien afectar 
l'estabilitat d'aquesta part del port.  
"Aquestes dues inversions realitzades per la 
Generalitat Valenciana ha suposat un retorn 

àmpliament superat per la taxa d'ocupació de la 
carpa de festes durant el període festiu de Sant Joan 
i Sant Pere, que recordem va ser de 9.518,30 euros", 
ha assenyalat el regidor.  
Valls ha conclòs que "aquestes inversions no només 
s'han de valorar per la quantia econòmica, sinó que el 
seu impacte en les persones és molt superior, ja que 
són de vital importància per millorar les condicions 
de seguretat en el treball diari dels pescadors".

Ports atén les peticions de l’Ajuntament i comença a realitzar una sèrie d’obres de millora a la localitat
A més de canviar les voreres en la zona portuària, acaben de sortir a licitació les 
obres de millora i reparació del moll de la llotja 

El Casal Jove estrena nous cursos per al segon trimestre
Les novetats són els dedicats al cub de Rubik, Kamishibai, BMX i Stacking

Aetna Group Ibérica se instala en Vinaròs 
La empresa Aetna Group Ibérica se ha instalado en el polígono industrial 
Portal del Mediterráneo.
Aetna Group, con su sede principal en Villa Verucchio (Rimini), es líder mundial 
en el sector del envasado, especializado en soluciones de final de línea. Tiene 
alrededor de 700 colaboradores, 7 filiales (Francia, Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos, Rusia, China y España) y 6 plantas productivas, de las cuales 5 
en la "packaging valley" y una en Brasil. Presente en más de 120 países, ofrece 
un servicio de asistencia global.

El CEIP Sant Sebastià ha estat aquest any agraciat amb la monade pasqua que 
elabora la pastisseria Macip i la dóna la Fundació Caixa Vinaròs a través d'un 
sorteig a un centre educatiu públic de la localitat. Aquesta és la 21ª edició 
d'aquesta dolça iniciativa que tan feliços fa als xiquets d'un col·legi de la localitat. 
El pastisser que l'ha elaborat, Agustí Macip, va explicar que, per fer-la, han estat 
necessaris més de 20 quilos de cobertura de xocolata. La mona d'aquest any ha 
estat dedicada als dibuixos animats de ‘Lady Bug’ i està ambientada a París, per 
la qual cosa s'ha realitzat fins i tot la rèplica en dolç de la Torre Eiffel d'un metre 
d'altura. Serà donada al col·legi el 25 d'abril, primer dia lectiu després de les 
vacances de Pasqua.

El CEIP Sant Sebastià rebrà la mona de pasqua
Des de fa 21 anys la pastisseria Macip l'elabora i la Fundació 
Caixa Vinaròs la regala a un col·legi per sorteig
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La Regidoria de Turisme de Vinaròs ha llançat una 
nova campanya promocional en xarxes socials que 
pretén donar a conèixer, al major nombre possible 
d'internautes, les activitats programades al municipi 
durant la Setmana Santa.
Per a la difusió d'aquesta celebració, catalogada 
com a Festa d'Interès Turístic Autonòmic, s'està 
promocionant la programació d’actes a Facebook, 
Instagram i Google Adwords, mitjançant un vídeo 
realitzat per a l’Ajuntament de Vinaròs. 
El públic objectiu de la campanya són totes aquelles 
persones interessades en fer una visita a la localitat 
entre el 7 i el 16 d'abril, especialment des d'altres 
poblacions valencianes o comunitats autònomes 

com Madrid, Aragó, Catalunya, País Basc, Navarra i 
Múrcia.
A més d'aquesta acció promocional, els visitants 
podran gaudir d’altres activitats en aquestes dates, 
com una nova edició de la Fira Marinera d'Artesania 
i Disseny, que tindrà lloc el cap de setmana del 15 
i 16 d'abril a la Pèrgola del Passeig de Colom, així 
com una sèrie de visites guiades teatralitzades per 
la ciutat que es duran a terme en aquestes mateixes 
dates.
Per a més informació i reserva d'entrades, els 
interessats poden dirigir-se a l'Oficina de Turisme 
local o fer-ho a través del següent enllaç: http://bit.
ly/2naklad

Turisme Vinaròs llança una campanya promocional de les activitats 
que oferirà el municipi aquesta Setmana Santa
A més els visitants podran gaudir d’altres activitats, com una nova edició de la Fira 
Marinera d'Artesania i Disseny i diverses visites guiades teatralitzades que es duran 
a terme els dies 15 i 16 d’abril

La nueva AMPA del colegio de educación especial Baix 
Maestrat ha informado que ha mantenido diversas 
reuniones con el alcalde, Enric Pla y el director territorial 
de Educación, Robert Roig para conseguir que se 
construya un nuevo centro en el casco urbano dadas 
las importantes deficiencias constructivas y la mala 
ubicación del actual. 
“Nos pusimos en contacto con el director territorial 
de Educación, Robert Roig, que al ver las deficiencias 
del colegio incluyó por urgencia la construcción de 
este centro en la planificación de infraestructuras 
de la Generalitat al considerar que está mal ubicado. 
Ahora falta que el ayuntamiento ceda los terrenos y 
la conselleria dé el visto bueno y realice el proyecto”, 
explicó uno de los portavoces del AMPA, Manolo 
Celma, que añadió que “Roig nos dijo que en cinco o 
seis años podría estar realizado”. 
Desde el AMPA se aseguró que la ubicación que se 
baraja para el nuevo centro es el PAI SUR 17, conocido 
en Vinaròs como el PAI de Mercadona, concretamente 
en el lugar donde ahora están ubicadas las aulas 

prefabricadas del colegio Jaume I. En este PAI también 
está prevista la construcción del segundo centro de 
salud y es una de las ubicaciones previstas para la 
piscina municipal. En este sentido, Celma indicó que 
el alcalde Enric Pla “nos dijo que cree que podría caber 
todo, pero que si no es así, el colegio es prioritario y 
se buscaría otra ubicación para la piscina”. El AMPA ha 
enviado también una carta a los 44 ayuntamientos de 
la comarca para que apoyen la petición de construir un 
nuevo colegio en el casco urbano.
Deficiencias
Desde el AMPA, su presidenta Virginia López, la secretaria 
Amparo Palau y Carme Reverté como tesorera, también 
señalaron que las deficiencias del colegio actual son 
muchas. En primer lugar, la ubicación no es la idónea, 
al estar junto a la vía del tren y en un lugar apartado del 
casco urbano. Aseguran que los niños se asustan cada 
vez que pasa un tren, por el ruido que produce. Pero a 
ello se le suman una serie de deficiencias constructivas 
y carencias muy importantes. “Las rampas no cumplen 
la normativa, sólo hay un baño adaptado y construido 

recientemente, hay un mal aislamiento de ventanas y el 
patio principal no reúne las condiciones adecuadas ni 
tiene zona de juegos”, explica la presidenta. 
Desde el AMPA también se ha contactado con la 
Diputación para que se acometan mejoras en el centro 
actual e instalen dos columpios adaptados. “Ya tenemos 
presupuestos y tenemos previsto firmar un convenio 
con la administración provincial para que financie 
los 8.000 euros que costarían estos dos columpios 
adaptados”, señaló. El ayuntamiento se encargaría de la 
mano de obra y de la instalación del suelo de caucho. 
Además, se aseguró que la concejala de Educación, 
Begoña López, les ha garantizado que se cambiarán las 
ventanas para amortiguar el ruido existente dentro de 
las aulas y mejorar el aislamiento.

El AMPA del colegio de educación especial Baix Maestrat reclama la construcción 
de un nuevo centro y mejoras urgentes para el actual
Los terrenos que se proponen son los del actual aulario provisional del Jaume I 
y aseguran que la Generalitat y Ayuntamiento están de acuerdo 

Després d’un intens cap de setmana de la renovada 
fira agrícola Agromoció, el grup municipal BLOC-
Compromís per Vinaròs s’ha mostrat molt satisfet amb 
els resultats de l’esdeveniment, que enguany ha canviat 
totalment el seu plantejament, d’ubicació, de dates i de 
nom. “Des de la regidoria d’agricultura valorem molt 
positivament el canvi de dates i d’ubicació. Es tem més 
que satisfets pels excel·lents resultats, tant a la zona 
de producte de proximitat com al sector industrial. 
Això ens reafirma en la línia de treball engegada des 
de la meua àrea”, ha explicat Jordi Moliner, regidor 
d’agricultura de l’Ajuntament de Vinaròs i principal 
impulsor dels canvis. Agromoció va ser inaugurada 
el dissabte per la consellera d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
Elena Cebrián, juntament al mateix Jordi Moliner, a l’al-
calde de Vinaròs, Enric Pla i al senador de Compromís 
Jordi Navarrete.  Al mateix temps, el responsable 
d’agricultura del BLOC, Àlex Vilanova, va destacar 
també la vocació de canvi de la fira.

BLOC-Compromís per Vinaròs celebra 
l'èxit de la fira Agromoció
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ACTUALITAT

Noemí Adell Simarro, Centre de Dia Municipal L’Onada 
de Vinaròs

Arrel de l'augment de casos de persones amb 
demència als centres de dia sorgeix la necessitat de 
crear una unitat d'especialització per a les persones 
amb aquestes patologies. El que es pretén amb 
aquest nou projecte és oferir un espai adaptat 
d'atenció individualitzada concebent a la persona 
com a eix principal i de manera integral, adaptant-
nos als seus procesos i canvis.
La unitat d'atenció especialitzada (UAE) té una nova 
manera de treballar en la qual es valora a la persona 
en totes i cadascuna de les seves dimensions per tal 
de conèixer quina s'ha d'intervindre amb l'usuari/a 
durant la seva estada al centre. Es té en compte a més 
a més el pla d'activitats del centre, així com també 
les persones que duen a terme certes activitats o 
tasques assistencials amb la fi de personalitzar i 
també humanitzar la intervenció. D'altra banda, s'ha 
realitzat l'adaptació de l'espai on es desenvolupa el 
projecte amb la fi de que les persones integrants 
de la UAE tinguin ben a prop la zona d'activitats, de 
menjar i també de relax, procurant que els resulti 
familiar i proper. Una gerocultura és la que lidera les 
activitats, prèviament pautades per l'equip tècnic 
del centre.
Els treballadors implicats en la dinamització del 
projecte són el metge, la treballadora social, 
la gerocultora que duu a terme les activitats 
vocacionals de l'espai d'atenció especialitzada, la 

infermera i la psicòloga. 
La funció del metge és la de detecció precoç de 
les persones que tenen el perfil per a poder formar 
part de la unitat. Posteriorment d'aquesta detecció, 
es valora amb la resta de l'equip tècnic que forma 
part de la UAE si tothom coincideix en què aquesta 
persona podria treure'n profit d'aquest treball 
personalitzat que es realitza a la UAE. Si és així, 
passem a una següent fase, la de valoració tècnica.
La valoració tècnica consta de tres parts ben 
diferenciades, cadascuna de les quals la realitza un 
treballador membre de l'equip de dinamització de 
la UAE. La primera de les valoracions és de caire 
social i té en compte tant la història de vida com 
les característiques de la unitat familiar i de la xarxa 
relacional al centre, elaborada per la treballadora 
social. La segona es relaciona amb les preferències 
i gustos en l'oci de la persona membre de la UAE, 
elaborada en aquest cas per la gerocultora que lidera 
les activitats. Per últim, s'inclou també una valoració 
sensorial  (vista, audició, gust-olfacte, tacte, sistema 
vestibular i propiocepció), elaborada en aquest cas 
per la infermera i la psicòloga del centre. Es disposa 
també del resultat del Demential Care Mapping com 
a eina externa al projecte per extreure informació 
sobre l'estada al centre de la persona. Un cop 
recopilats els tres tipus de valoracions es realitza 
una reunió amb els trebalaldors/es implicats amb la 
fi de posar en comú tota la informació i elaborar el 
que anomenem full de ruta.
El full de ruta és el document que sorgeix arrel de la 
valoració tècnica i que ens indica cóm hem d'actuar 

amb aquella persona durant les hores d'estada 
al centre. Consta d'un planning diari d'activitats, 
activitats de la vida diària i d'altres tasques que 
realitza l'usuari/a des del moment que arriba al centre 
fins que se'n va. Aquest full de ruta s'acompanya 
amb un horari d'activitats personalitzat setmanal 
adaptat a les necessitats, característiques i estat de 
la persona afectada de demència en aquell moment. 
Amb aquesta manera de treballar personalitzada 
i especialitzada aconseguim treballar amb 
molt més detall amb les persones que pateixen 
demència, doncs cadascuna d'elles està valorada 
exhaustivament i aquesta informació ens permet 
conèixer com relacionar-nos i intervindre amb elles 
de la manera més adequada. Des de que es crea el 
full de ruta cal posar-lo en marxa i realitzar cadascun 
dels treballadors implicats les accions que s'han 
establert i es revisarà cada sis mesos a no ser que la 
persona faci un canvi significatiu i es consideri que 
ha de ser reavaluada.

Unitat d’atenció especialitzada
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

Grupo Miquel inauguró el pasado viernes 31 de marzo, 
su primer supermercado franquiciado SUMA en la 
provincia de Castellón, concretamente en la localidad 
de Vinaròs. Este nuevo establecimiento el primero 
de la enseña de Grupo Miquel en la provincia de 
Castellón, tuvo una gran acogida por parte del público 
local. Durante el primer día, alrededor de 400 clientes 
realizaron sus compras disfrutando de la amplia sala 
de ventas de 495m2 y de su cuidada selección de 
productos.
 
SUMA Vinaròs, ubicado en la calle San Francisco, 56 de 
la localidad castellonense, emplea a 7 trabajadores. 
Sus clientes podrán encontrar las secciones habituales 
en libre servicio, y una gran variedad de snacks frescos 
y comida preparada lista para llevar, en un horario de 
lunes a sábado de 08:30 a 15:00h y de 17:00 a 22:30h.

Creada en el año 2000, la marca SUMA es una de las más 
prestigiosas en distribución alimentaria, y actualmente 
está en expansión en toda España. La enseña, destaca 
por su cercanía, trato directo con el público, y un 
extenso listado formado por más de 10.000 referencias 
-más de 1.600 de marca propia-, todas ellas de primera 
calidad. Los centros SUMA cuentan las marcas propias 
de Grupo Miquel: Gourmet, Mical, Micaderm, Sabor 
Español y Mic&Friends, todas de gran calidad.
 

Grupo Miquel en la Comunidad Valenciana
Miquel cuenta en la Comunidad con 9 GMcash 
(4 en Alicante, 2 en Castellón y 3 en Valencia), 18 
supermercados franquiciados bajo la enseña SUMA, 
1 establecimiento Proxim, 2 plataformas de cross 
docking en Alicante y Valencia que dan suministro a 
todos los establecimientos propios y franquiciados en 
esta comunidad. Implantado en la zona desde 2001, 
Grupo Miquel cuenta con 120 empleados y trabaja con 
140 proveedores locales en esta Comunidad. 

Grupo Miquel 
Se trata de la primera empresa del sector mayorista de 
la distribución alimentaria en España. Con un volumen 
de negocio de 1.053 millones de euros y 2.300 
empleados, centra su actividad mayorista en su línea 
de 66 cash&carry GMcash, situados en 12 comunidades 
autónomas; en la venta a la restauración organizada 
con la división “Miquel Food Service”; la línea de 
Exportación “Miquel Export”; y la venta al mayor a 
detallistas, cadenas independientes y distribuidores. 
Grupo Miquel cuenta también con una cadena de más 
de 600 supermercados en régimen de franquicia con 
las enseñas “SUMA”, “PROXIM”.

Supermercado de proximidad

SUMA abre sus puertas con gran éxito en Vinaròs
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Del 24 al 26 de marzo en la Penya Barca se celebró una exposicion de varios pequeños pintores de 
Vinaròs. Tienen de 6 a 12 años y mucho futuro. Eligieron técnicas como acuarela, acrílico y pastel 
como modo de expresión. El día de la inauguración fue un gran éxito y esperan pronto preparar más 
obras para repetir, llenos de alegria y de ambiciones. Les deseamos que sigan difrutando del arte . 
Felicidades a todos (Alvaro,Alexander,Cristina,Isabel,Martina,Maria,Miquel,Carlota,Hugo,Lara,Hele
na,Claudia,Sofia,Mei)

Esta semana los niños de 3 y 4 años fueron a visitar 
el aeropuerto de Castellón. Pudieron ver cómo 
despegaba un avión, las instalaciones, el servicio 
de bomberos que trabaja allí y la halconera. Por 
otro lado, los niños de 5 años visitaron el castillo 
de Peñíscola donde pudieron ver todas las salas y 

todo de lo que se compone un castillo.
Estas dos excursiones se han llevado a cabo para 
complementar el trabajo  realizado en  clase 
durante este trimestre ya que en nuestro colegio 
trabajamos por proyectos y, como  los niños 
eligieron los aviones, los medios de transporte 

y los castillos como temas de estudio, decidimos 
aprovechar estos dos lugares que tenemos cerca 
(el aeropuerto y el castillo) para poder ver “in situ” 
todo lo estudiado.
Ha sido una excursión muy enriquecedora para los 
niños y niñas del colegio.

Los niños de Infantil del Jaume I visitan el aeropuerto de Castellón y el castillo de Peñíscola

SOCIETAT

EMILI FONOLLOSA
El vinarocense Miguel Ángel Martínez Boti vivió de cerca el 
atentado de Londres del miércoles 22 de marzo dado que trabaja 
muy corta distancia de donde se produjo, concretamente en el 
Ministerio de Business, Energy & Industrial Strategy, que está al 
lado de Westminster Square. “Nos han anunciado por megafonía 
que el edificio quedaba cerrado, y que nadie podía entrar ni salir 
del mismo” decía a las pocas horas de producirse el atentado. 
“Hemos estado así un par de horas, y sobre las cinco de la tarde 
ya hemos podido salir. Enseguida hemos mirado las noticias para 
saber qué estaba pasando, y al principio era todo muy confuso 
porque no había demasiada información”. “Poco a poco se ha ido 
aclarando que había pasado y me da miedo pensar que yo paso 
por aquel puente y aquella plaza cada día para ir a trabajar” añadía. 
Finalmente ese mismo miércoles nos decía que “cuando volvía a la 
estación de tren, para regresar a mi domicilio, Londres estaba llena 
de policías, periodistas, y personas caminando de vuelta a casa 
(el transporte público estaba afectado). Es una tragedia lo que ha 
pasado. Supongo que durante los próximos días veremos mucha 
más policía por las calles”. 
El jueves, no era un día cualquiera, había una gran cantidad de 
agentes de la policía por todo el centro de Londres, como también 
nos narraba, “además, hay helicópteros, periodistas y una gran 
cantidad de gente caminando, muy superior a lo habitual, dado 
que la mayor parte de calles de esta zona están cerradas”.   Por la 
mañana, en el Ministerio de Business, Energy & Industrial Strategy 
guardaron un minuto de silencio por las víctimas. Ese minuto fue la 
única variación de la jornada laboral de Miguel Angel con respecto 
a cualquier otro día, “en la oficina ha sido un día normal” concluía 
después de acabar su labor.

Un vinarocense vive de cerca 
el atentado de Londres

Trabaja en un ministerio junto a Westminster Square

La regidora de Política 

Social, Igualtat i 

Discapacitat, Mamen 

Ruiz, ha visitat avui el 

punt informatiu ubicat 

a la Plaça Sant Agustí 

sobre l'acolliment familiar. 

Aquesta és la primera 

d'una sèrie d'activitats 

que es duran a terme 

durant els propers dies, 

dins la campanya 

#AcollirÉsCrèixer".
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El dissabte 1 d'abril de 2017, Angélika i Manuel, varen celebrar junt amb 
la seua família i amics el seu 50 aniversari de noces. Va ser un dia molt de 
molta emoció i alegria. Moltes Felicitats de part de tots!!!

Gent de Vinaròs, de públic al programa ‘Ahora caigo’

Paella dels Dimonis

La psicòloga Natalia Soriano Tarazona coordinà una taula rodona sobre 

alternatives als càstigs i recompenses, organitzada per l'AMPA del CEIP 

Assumpció. E.Fonollosa  

Despres d’ inaugurar la Fira Agromoció , els pares de les Dames Infantils i Reina Infantil en 
companyia de Carmina i Àngela van anar de dinar. Bon ambient i segur que no es perdrà mai esta bona amistat

La biblioteca municipal va acollir una xerrada sobre les 
clàusules sòl. E.Fonollosa

Reinauguración glamurosa del Boquerón de Plata
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La consellera de Medi ambient, Agricultura, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, l'alcalde de Vinaròs, 
Enric Pla, el regidor d'Agricultura i Medi ambient, Jordi Moliner, 
i les reines i dames de les festes van inaugurar el dia 1 d’abril la 
fira Agromoció, que va estar oberta dissabte i diumenge de 10 
a 22 hores. Es dóna la circumstància que és la primera vegada 
que aquesta cort d'honor de dames ha inaugurat dos vegades 
aquesta fira, ja que l'esdeveniment ha estat desvinculat ara de 
les festes de Sant Joan i Sant Pere amb la finalitat d'impulsar-lo. 
Una fira que tenia enguany un recinte de 22.000 metres quadrats 
situat ara a l'entorn de Fora Forat i no en el port, dels quals més de 
5.000 estaven ocupats pels quasi 70 expositors que participaven, 
a més de foodtracks, parades diverses d'alimentació i venda 
d'articles per a xiquets  i haimes de venda i d'associacions.
Cebrián va felicitarVinaròs "per aquest nou impuls que se li ha 
volgut donar a la fira agrícola, demostrant que hi ha espai per a 
la innovació i per a la gent jove" i ha indicat que "cal apostar fort 
pels productes de proximitat i de la terra ". 
A més, la Consellera ha considerat que "és un encert haver 
complementat aquesta activitat amb un seguit de xerrades al 
Vinalab, que han buscat apropar el coneixement i l'entorn agrari 
a la població". 
  Per la seua banda, el regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, va 
recordar que aquest any es va decidir avançar la fira per donar-
li més notorietat i atraure així a més visitants de la regió, ja que 
en anys anteriors aquesta havia perdut protagonisme a causa de 
l'extensa programació d’activitats que es solapen durant la Fira i 
Festes de Sant Joan i Sant Pere. 
"Això ens ha permès centrar-nos en aquest esdeveniment, amb 
una ubicació nova al passeig Fora Forat i diverses exhibicions i 
activitats lúdiques que busquen que tota la família pugue gaudir 
de la fira en un entorn molt agradable", ha explicat Moliner. 
 Finalment, l'alcalde Enric Pla va afegir que "aquesta és una mostra 
de que el sector primari té una activitat important a la zona, pel 
que hem de donar-li el suport i la visibilitat que es mereix". 
La fira va ser una bona oportunitat per als interessats en vehicles 
nous i d'ocasió, tractors i diferent maquinària agrícola, motos, 
maquinària de jardineria, instal·lacions solars, xemeneies o venda 
d'arbres fruiters, entre molts altres productes
A més de la venda, es van programar una sèrie d'activitats en 
horari de matí i tarda. Així, dissabte va haver-hi castells inflables, 
animació infantil, la presentació de l'associació assessorament 
caní Vinaròs, desfilades de gossos en adopció per part de la 
protectora El Cau, una xerrada per part de la Clínica Veterinària 
Faunivet i una sèrie d'exhibicions de gossos de rescat, de detecció 
de substàncies i d'obediència. I diumenge al matí la Policia Local 
i Cocemfe van realitzar educació vial als xiquets i també es va 
dpoder gaudir d'exhibicions del treball que realitzen els  Gossos 
d’Atura amb ànecs i ovelles, a més de castells inflables i una 
exhibició de tall en motoserra. 
La fira estava enfocada per ser més que un esdeveniment 
comercial, i per això prèviament es van impulsar unes jornades 
agrícoles en el Vinalab els passats dijous i divendres, amb xerrades 
d'agricultura ecològica, alimentació saludable, apicultura i 
unes jornades tècniques de sanitat vegetal sobre plagues en 
l'agricultura.

El Consell Local Agrari i l'Ajuntament, en col·laboració amb Tractor Garden, van fer diumenge passat 

lliurament durant la fira Agromoció d'un reconeixement a Ramon Tena pel seu treball, esforç i estima 

al nostre camp

La consellera de Medi 
ambient, Agricultura, 
Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, 
Elena Cebrián, l'alcalde 
de Vinaròs, Enric Pla, 
el regidor d'Agricultura 
i Medi ambient, Jordi 
Moliner, i les reines i 
dames de les festes van 
inaugurar la fira

La Policia Local i Cocemfe van fer educació vial
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Agromoció ha estat pensada 
per ser més que una fira. Per 
això, dijous 30 i divendres 31 de 
març es van organitzar al Vinalab 
interessants xerrades al voltant del 
món agrari. Dijous el divulgador 
ecològic Mariano Bueno va oferir 
la conferència que duia per títol 
‘Mengem salut’ i a continuación 
Ramon Ortiz, de Mel de Ramon 
(Ulldecona), va explicar la situación 
actual de l’apicultura a les nostres 
terres i els seus beneficis i 
problemàtiques.
I divendres la jornada va ser 
en horari de matí i tarde, 
molt completa. Després de la 
presentación de les xarrades a 
càrrec de Maite Chafer, directora 
general de Desenvolupament 
Rural i PAC, Esther Marco va parlar 
sobre les malalties causades per 
Candidatus Liberibacter, agent 
causal de l’HLB dels cítrics i per la 
Xylella fastidiosa, el bacteri polífag.

Després va ser el torn d’Antonio 
Vicent, que va informar sobre els 
projectes europeus d’investigació 
sobre la xylella fastidiosa, i de 
Mari Carmen Vives, amb una 
conferencia sobre com evitar 
l’entrada i difusió de malalties en 
els cítrics. 
El matí va concloure amb la 
xarrada sobre els controls realitzats 
a Espanya i el Baix Maestrat, per 
part de Vicent Dalmau, i la de 
Maite Chafer que va parlar sobre 
els nous reptes i noves polítiques 
agroalimentàries del Consell. 
Posteriorment es va entablar una 
taula redona amb els ponents 
amb torn obert de paraules. I per 
la tarde, Ramon Mampel com 
a secretari de la Unió i Ferran 
Gregori com a tècnic van parlar 
dels cultius alternatius als cítrics. 
Les jornades van concloure amb 
una taula redona amb els ponents 
i torn obert de paraules.

Més que una fira: 1er cicle de xerrades agràries
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Un recorrido por nuestras imágenes (y5)

Salvador Quinzá Macip

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

Imagen. Tras haber preguntado e 
indagado sobre esta imagen de la 
“Virgen de la Misericordia”, y que 
se puede venerar en la Capilla del 
Santísimo o de la Comunión de 
“La Asunción”, la cual es portada 
a hombros por miembros de esta 
Cofradía, guardando estos la 
tradición familiar de ser los de la 
misma familia sus portadores, no 
sabemos la fecha real de cuando 
llegó esta imagen a nuestra ciudad, 
ni el escultor que la talló. Esta imagen 
junto con su Cofradía, procesiona 
en la “Procesión del Encuentro”. 
Previamente a la procesión, las 
“Camareras de la Virgen de la 
Misericordia y San Sebastián”, bajan 
la imagen en la capilla, la visten con 
un vestido procesional y la llevan 
saliendo de La Arciprestal y con el 
acompañamientos de la “Banda de 
Cornetas y Tambores” de la Cofradía 
de “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la 
Merced”, bajando por la C/: Mayor, 

y portándola una de las camareras 
en sus brazos la preciosa imagen de 
nuestra patrona, hasta entregarla 
en la parte baja de la Plaza San 
Agustín a los “Portantes”, para que 
la coloquen en la peaña e inicien la 
procesión.

Hagamos un poco de historia.
Aprovechando la entrevista que 
le realicé al Hermano Mayor de la 
Cofradía D. Agustín Asensi Artiga, 
recojo los siguientes comentarios:
“La Procesión del Encuentro 
es bastante antigua, no sabría 
precisar los años que tiene. Hubo 
unos años, debido a la guerra 
civil, que no se salió, y aparte se 
destruyó junto con otras imágenes, 
la imagen que se llevaba de 
la “Virgen de la Misericordia”. 
Finalizada la guerra se volvió a 
recuperar la procesión, pero al no 
tener imagen, algunos de nuestros 
cofrades, con la colaboración de 

“Els Lluisos”, supongo que con 
el consentimiento del Sr. Cura, 
cogieron sus bicicletas y subieron 
a la ermita a bajarse la imagen de 
la Virgen. Se ve que en la ermita la 
repondrían rápidamente, ya que se 
dice que fue destruida junto con la 
imagen de San Sebastián. Al paso 
de unos años, y volviendo a tener 

la arciprestal de “La Asunción” otra 
nueva imagen,  ya salimos con esta 
que es la actual”.

Pues bien, a través de estas cinco 
semanas, les hemos mostrado las 
imágenes y un poco de historia de 
las mismas. Espero y deseo, que estos 
comentarios hayan sido de su agrado.

Con esta semana, cerramos ya este apartado en que les hemos mostrado las imágenes de los 15 pasos y de las 15 Cofradías que tiene nuestra Semana Santa de Vinaròs, 
como sabrán, declarada de “Fiesta de Interés Turístico Comunitario”.

COFRADÍA “CRISTO DE LA FAMILIA JUAN” 
Imagen:  Representa a Jesucristo en la cruz. La imagen 
es lo que se dice un “Cristo muerto”, basta fijarnos 
con sus ojos cerrados. En el año 1941 se desplazaron 
a Barcelona los Sres. Sebastián Juan Querol y Tomás 
Juan Giner, padre e hijo, donde en la casa de artículos 
religiosos “Comercial Decorativa, J. Pou” adquirieron 
el Cristo que procesiona solamente en la procesion 
del Jueves Santo. La imagen es de pasta, madera y de 
cruz redonda. Era costumbre en aquella época, darle 
al acabado de madera de las tallas de las imágenes, 
una capa de pasta tipo yeso y luego se pasaba a su 
policromado, como por ejemplo, el “Cristo de la Paz” 
que tenemos a la entrada de la Arciprestal de “La 
Asunción”. Por cierto, ambas imágenes están datadas 
en el año 1941. El precio de la imagen del “Cristo de 
la Familia Juan”, fueron de 850 pesetas de entonces. 
Fue bendecida por el entonces párroco  Vicente 
Enrique y Tarancón. En la procesión del Jueves Santo 
sale cubierta por un velo negro y transparente, y es 
portada por algún miembro de la familia Juan, los 
cuales se turnan a lo largo del recorrido procesional. 

Hagamos un poco de historia.
No sabemos la antigüedad de esta Cofradía, la 
cual desde hace muchos años 200…300…pasa de 
padres a hijos, siendo todos sus cofrades familiares.  
Antiguamente solo salían en la procesión del Jueves 
Santo tres cofrades, los cuales se turnaban en llevar 
a pulso la imagen. En la actualidad son varios los 
cofrades de la Familia Juan, los que acompañan al 
“Cristo”. También en aquellos tiempos antiguos de 
los años 40, la imagen salía de la iglesia del Convento 
de San Agustín (actual auditorio), procesionando 
solamente el Jueves Santo, ya que en el Viernes Santo 
solo salía la imagen del “Santo Sepulcro”. Solo en una 
ocasión hace unos años salió en procesión el Viernes 
Santo, debido a que la procesión del Jueves Santo se 
tuvo que anular por lluvia.
La bella imagen de Jesucristo en la cruz que antes 
estaba depositada en el domicilio de un cofrade, en la 
actualidad se puede venerar en la Capilla del Santísimo 
o de la Comunión de la arciprestal de La Asunción de 
nuestra ciudad. 

COFRADÍA DEL “SANTISSIM SACRAMENT”   

Imagen: Si es cierto que esta Cofradía no tiene ninguna imagen, la realidad 
es que algunos de sus cofrades se cuidan de portar la imagen de “Jesucristo 
Resucitado”, la cual procesiona únicamente el Domingo de Resurrección en la 
entrañable Procesión del Encuentro.
Hagamos un poco de historia.
La imagen de “Jesucristo Resucitado” data de 1999. Fue donada por la familia 
Vives-Ayora y bendecida en los oficios de la “Vigilia Pascual”, por el entonces 
párroco de la Arciprestal de “La Asunción” y arcipreste el Rvdo. Enrique Porcar 
Forés, el Sábado Santo día 03/04/1999. Procesionó al día siguiente Domingo de 
Resurrección día 04/04/1999. 
Fue esculpida en los talleres de talla de madera de Dña. Isabel Oliver de 
Mezquita de Madrid. Llegó a nuestra ciudad en el año 1999 donde procesionó 
con la talla de madera al natural. Al próximo año ya salió policromada. 

COFRADÍA “PORTANTES VIRGEN DEL ENCUENTRO”

COFRADÍA “CRISTO DE LA FAMILIA JUAN” 

COFRADÍA DEL “SANTISSIM SACRAMENT”

COFRADÍA “PORTANTES VIRGEN DEL ENCUENTRO”
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Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 1 de abril, esta Cofradía, tal 
como lo hace desde hace ya tantos años, celebraba el 
final de su “Quinario a Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la 
Merced” el cual se iniciaba el martes día 28 de marzo, 
y con motivo de el, también el “voto de silencio” de 
sus costaleros y costaleras, y la bendición de nuevas 
medallas de la cofradía. Al finalizar, se procedió a 
la veneración de ambas imágenes, tipo besa-pies, 
besando las medallas de cada una de ellas, y con dos 
hileras de costaleros, que entre medio de ellas, desfilan 
los devotos de ambas imágenes.
Valga la pena recordar, que la entronización del 
“Cautivo” tuvo lugar un 21/10/1990 en una noche 
lluviosa y con bastante mal tiempo. Al año siguiente, 
y todo ello promocionado por el que fuera entonces 
párroco de la Parroquia de Santa Magdalena, el bien 
recordado mossen Miquel Romero Navarro, se instaló 
cada primer viernes de mes, el “Día del Cautivo” y 
también el primer “triduo”, dos semanas antes del 
inicio de la Semana Santa.
Fue tal la aceptación de la celebración del “triduo”, que 
pasó a ser “quinario" en el año 1996, y hasta nuestras 
fechas.
Esta celebración del pasado día 1 del presente mes, 
fue oficiada por el párroco de la Parroquia de Santa 
Magdalena de nuestra ciudad, mossen Cristóbal 
Zurita Esteller, y a la vez consiliario de la Cofradía. 
Constó de la celebración de la Eucaristía, en que  uno 
de los momentos mas emotivos, fue cuando mossen 
Cristóbal en el momento del recuerdo de nuestros 
difuntos, leyó uno a uno los cofrades fallecidos durante 
el año 2016-17, también los de la cofradía fallecidos 
anteriormente, y a todos los difuntos en general.
Finalizados todos los actos programados para este día, 
la Cofradía invitó a cofrades y amigos, a un “vino de 
honor” en su sede, dándose la jornada por finalizada.
Hasta el próximo año.

Cofradía de la “Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Merced”

Reunión previa 
a la Semana 
Santa de 
la cofradía 
Virgen de las 
Angustias y 
sorteo de dos 
entradas para 
ver la Pasión de 
Ulldecona
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Al habla con nuestras corales

Salvador Quinzá Macip

Tal como les comentamos la pasada semana a 
nuestros amables lectores del “Diariet”, esta semana 
cerramos este ciclo dedicado a los directores de las 
corales de Vinaròs, los cuales dirigirán el Concierto 
extraordinario de Semana Santa, el próximo 
miércoles santo, en la Arciprestal de “La Asunción” de 
nuestra ciudad.
Si la pasada semana entrevistábamos a Carlos 
Vives Sebastia, director de las corales “Orfeó 
Vinarossenc” y Coral Juvenil “Sant Sebastià”,  esta 
semana entrevistamos al director de la “Coral García 
Julbe”, y a la vez quien dirigirá el concierto, me refiero 
a Rossend Aymí i Escolà.

- Todavía nos quedan los gratos recuerdos de la 
interpretación del Réquiem de Gabriel Fauré el 
pasado 21 de enero de este año. Por que motivo 
decidieron escoger esta pieza para su interpretación.
 . Por su gran belleza musical, y por el claro mensaje 
de esperanza y confianza que rebosa en todos y cada 
uno de sus movimientos. Fue una muy buena pieza 
para celebrar un centenario. 
- Fue para las corales de Vinaròs difícil sacar esta 
obra adelante.
 .  Un poco si, pero no excesivamente. La afinación a 
la música de todos los componentes de los coros, lo 
puede todo. 
- Cual es el motivo por el cual, se repite de nuevo 
esta interpretación en la fecha del "Miércoles 
Santo" día 12 de abril. 
 . Tras la propuesta de la “Federación de Cofradías”, el 

primero de los motivos, es que una obra que cuesta 
un poco llevarla a tiempo, con muchos ensayos y 
preparación, vale la pena volver a interpretarla en 
otras ocasiones, no solo en Semana Santa, sino en 
concentraciones de canto coral que se realizan a 
lo largo del año, como por ejemplo; los conciertos 
anuales por “Santa Cecilia”, en ocasión de las fiestas 
mayores de los pueblos etc. Pienso que hay muchos 
momentos a lo largo del año, donde se puede 
interpretar, bien toda la pieza, o algunas de sus partes. 
- En este concierto, se van a repetir las mismas 
piezas, así también como el Réquiem. 
.  Prácticamente las mismas. Pero al ver lo bien acogido 
que fue el pasado concierto y lo contento que estuvo 
el público asistente, he decidido cambiar una de 
las dos piezas que cantamos al principio nuestra 
coral, antes de interpretar el “Réquiem”. A cambio 
cantaremos la pieza de nuestro mentor mossen 
Vicent García Julbe “Doneunos la pau”. De esta forma, 
ambas piezas serán de mossen Vicent. Espero haber 
acertado y que el público quede contento. 
- En que fase están los ensayos. 
 . Hace unas semanas que nos reunimos los jueves 
las tres corales y el organista, y prácticamente 
recordamos la interpretación del pasado 21 de enero. 
Los ensayos últimos son casi solo un repaso. 
- Un concierto tan bonito y que impresiona con 
tantas voces corales, solistas, etc..¿no cree Vd. que 
se tendría que llevar a otras poblaciones?
. Yo no me limito a decir solamente que si. Creo 
que es posible, ya que existe un buen ambiente 

coral muy importante en los pueblos y ciudades de 
nuestra comarca. Por lo tanto, pienso que no solo 
es llevar el concierto, sino invitar a las gentes de las 
corales y poblaciones donde se pueda llevar, a que 
ellas mismas formen parte del mismo, aunque sea 
mínimamente, aunque sea solo una parte. Creo 
sinceramente, que aparte de llevar el concierto a 
otras partes, fomentaríamos el canto coral que tanto 
nos gusta a todos. 
- Mi forma de ver el mundo coralístico y con cada 
vez menos niños y jóvenes que entren a formar 
parte de las corales, lo veo muy complicado. ¿Vd. 
como lo ve?. 
.  Es todo cuestión de actualizar la idea de tener en 
cada coro, el grupo infantil, el juvenil, el de personas 
mayores y el de jubilados. La música es un bien 
común para todo el mundo. 
- Por último, desea añadir alguna cosa para 
finalizar esta entrevista. 
. La música que realizamos de canto coral, no es para 
presentarnos a concursos y ganarlos, sino para que 
la gente que le gusta esta clase de música se anime 
y venga a cantar. Quiero animar a todos, sobre todo, 
a los que estudian música, a que vengan a nuestros 
coros. Puedo asegurar que en ellos se hace música de 
la manera más sincera posible.

Pues pienso y deseo Rossend, tal como le decía a Carlos, 
que este concierto sea todo un éxito, que la gente llene 
de nuevo la Arciprestal, y que todos, cantaires y público 
disfruten del mismo.
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Redacció

El proper dissabte 22 d'abril, a partir 
de les 10:30 hores, les lletres tornaran 
a ser protagonistes a Vinaròs, a causa 
de la celebració de la setzena edició 
de la Fira del Llibre a la localitat.
Durant aquesta jornada, que es durà 
a terme a la Pèrgola del Passeig de 
Colom, hi haurà varietat de llocs de 
venda de llibres i flors, a més d'una 
àmplia programació d'activitats per 
a tots els públics.
"Aquest any volem consolidar la 
proposta que vam presentar en 
2016, quan vam estrenar nova data i 
ubicació, ja que va donar molt bons 
resultats", ha assenyalat el regidor 
de Cultura, Marc Albella.
Aquest any es comptarà també 
amb un total de 29 entitats 
participants, de les quals 5 són 
noves, i 19 escriptors, els quals 
seran entrevistats per Mariola Nos 
en directe i signaran llibres als seus 

lectors en haimes habilitades amb 
aquesta finalitat.
Albella ha indicat que, a més de 
tallers infantils de manualitats, 
actuacions teatrals i musicals, conta-
contes, sortejos i entrega de premis 
de diversos concursos escolars, hi 
haurà també un recital de poesia 
commemoratiu dels 100 anys de 
naixement de Gloria Fuertes i un 
concert de tancament a càrrec del 
grup Ruth Baker Band.
"En aquesta ocasió hem decidit 
estendre una hora més la venda de 
llibres, tal com ens havien sol·licitat 
les editorials i entitats participants", 
ha assenyalat Albella, que ha 
aprofitat l'ocasió per presentar 
una maqueta gegant del llibre que 
il·lustra el cartell de l'esdeveniment, 
dissenyat per Festuc Studio.
Maite Arnau, tècnica de la Biblioteca 
Municipal, ha animat a tota la 

població a participar en aquesta fira, 
que busca atraure visitants de tota la 
comarca, i ha esmentat que entre les 
entitats que s'estrenen aquest any 
a la fira hi ha el Casal Jove. També 
hi haurà una iniciativa solidària 
d'intercanvi d'aliments per un lot de 
llibres.
"Desitgem que la gent gaudeixi de 
tot el que hi ha preparat, en una 

jornada festiva i en un emplaçament 
molt agradable on tant els més petits 
com els adults podran gaudir amb un 
seguit d'activitats durant tot el dia", 
ha assenyalat.
El programa d'actes estarà disponible 
al llarg d'aquesta setmana a l'Oficina 
de Turisme local i, en versió digital, 
a la pàgina web i xarxes socials de 
l'Ajuntament.

La propera Fira del Llibre de Vinaròs estén el seu horari i comptarà amb noves entitats participants 
Aquesta jornada, amb activitats per a tots els públics, es durà 
a terme el proper 22 d’abril, a la Pèrgola del Passeig de Colom  

JOVE ORQUESTRA DE LA
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte  8 d’abril de 2017 a les 20.00 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”

PROGRAMA
Concert per a oboè i violí Antonio Vivaldi (1678-1741)
Allegro , Largo,  Allegro 

Oboé solista: Daniel Lózano Rodríguez
Violí solista: Ana Falcó Sáez
 
Concert per a violoncel Antonio Vivaldi (1678-1741)
Allegro no molto
Adagio
Allegro ma no molto

Violoncel solista: Ariadna Besalduch Mediavilla
    
La primavera  Antonio Vivaldi (1678-1741)
Allegro , Largo, Allegro 
Violí solista: Ana Falcó Sáez

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Rafel Nadal presenta ‘La senyora Stendhal’ 
a l’Espai Mariola Nos
L’escriptor Rafel Nadal va presentar el passat 1 d’abril llibre 
‘La senyora Stendhal’ a l’Espai Mariola Nos. 

Rafel Nadal i Farreras (Girona, 1954) escriu a La Vanguardia i col·labora 
habitualment a 8TV, RAC1 i TV3. Ha estat director d’El Periódico de Catalunya 
de maig de 2006 a febrer de 2010, període durant el qual el diari va rebre 
nombrosos premis, entre els quals el Nacional de Comunicació. És autor 
d’Els mandarins, un llibre de retrats sobre el poder; Quan érem feliços (Premi 
Josep Pla, 2012), una obra de referència de la literatura de la memòria, i 
Quan en dèiem xampany, sobre una saga familiar a cavall de Catalunya i 
la Xampanya francesa. La maledicció dels Palmisano (2015), la seva darrera 
novel·la i que també va presentar a l’Espai Mariola Nos a Vinaròs, ha estat 
traduïda a catorze llengües.

Nota informativa: 
"Por problemas ajenos a esta Federación de la Semana 
Santa de Vinaròs, la exposición de miniaturas de Semana 
Santa programa y anunciada en el programa oficial, ha 
quedado anulada. Rogamos perdonen las molestias".
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Por la naturalidad con la que se adentró en el museo, nadie hubiese 
aventurado sus intenciones. Más tarde se pensó en un acto reivindicativo, en 
una performance y, por último, en un mero despropósito. Lo único cierto es 
que el argumento esgrimido – el de que en los tratados de Estética se afirma 
que, una vez creada, la obra ya no pertenece al autor sino al público (que la 
complementa, la prolonga y la culmina)- arrancó risotadas de incredulidad. Tras 
un breve forcejeo, el servicio de vigilancia le arrebató el cuadro para instalarlo 
de nuevo en el  espacio de donde había sido sustraído.
 
http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2013/cuadros-robados-kunsthal-cenizas-
quemados-arte-936624.html 
Facebook: Microrrelatos Chulvi.

Las calles de Vinaròs han ido cambiando de 
denominación con el paso del tiempo por diferentes 
motivos, hayan sido religiosos, políticos o sociales. 
De muchas de ellas sabemos el origen de su antiguo 
nombre, pero no de todas. Hay topónimos que 
han desaparecido y han pasado a la historia sin 
que sepamos hoy en día el porqué de su antiguo 
nombre. 
Por ejemplo del denominado “carrer de Na Cordera” 
(actual callejón de San Roque en la plaza Parroquial) 
apenas sabemos nada del origen de dicho nombre. 
Lo mismo pasa con otras calles como la de Soró (con 
acento final) de la cual ya pusimos de relieve que en 
un principio daba nombre a la actual San Ramón, 
aunque luego se bautizó así a una calle de la zona 
de la báscula, aun vigente, y que nada tiene que ver 
con el famoso torero actual, como es lógico. Nada 
sabemos de este topónimo ni a quien correspondía. 
Aparece en los padrones de principios del siglo 
XIX con este nombre, “carreró de Soró”, ya en la 
báscula. Posiblemente haga referencia a algún 
vecino así apellidado, o incluso apodado, y que 
desconocemos. No obstante al tener este personaje 
dos calles dedicadas en el tiempo debía de ser 
alguien conocido, si más no, con propiedades en 
ambas zonas de la población.  
Lo mismo pasa con la actual calle de Santa Bárbara, 
aún conocida por todos popularmente como 
“carrer del poll” y cuya denominación nada tiene 
que ver con el “piojo” ni con los “ulls de polls”, ni 
con la conocida plaga del poll (pulgón). Aparece 
denominada con el nombre oficial de “Calle del 
Pollo” en documentos del siglo XVIII e  inicios del 
XIX. Más que de un animal, posiblemente venga del 
apodo (pollo= joven) de algún personaje popular 

del barrio. No sabemos cuando cambió de nombre 
aunque debió de ser entre 1811 y 1831, año este 
último en que aparece ya bautizada como Santa 
Bárbara. En el año 1849 estaban censados en la calle 
176 vecinos. 
Otra de las calles cuyo topónimo ha desaparecido es 
la calle Colom, que nada tiene que ver con el paseo 
Colón. Dicha calle, o callejón, es la que corresponde 
a la actual Juan Giner Ruiz (en la plaza San Cristóbal) 
con este nombre desde 1967. Con el nombre de 
Colom la encontramos denominada a mediados 
del XIX, en sustitución de su anterior denominación 
como carreró o callizo d’En Prima. Este debía ser el 
también llamado “carreró de Ferrá” (1754), puesto 
que lindaba con la casa de Jaume Miralles en San 
Cristóbal. Desconocemos quien fue el tal Colom, 
posiblemente algún vecino o familia del arrabal. 
Volviendo al inicio de una de ellas, la calle “Na 
Cordera” la sitúa Borrás Jarque en el actual callejón 
de San Roque, frente a  la plaza parroquial, aunque 
esta zona ha sufrido a lo largo de los años diversas 
transformaciones sobre todo con la desaparición 
de las murallas medievales, del portal de San 
Cristóbal y por supuesto del templo gótico que se 
encontraba presumiblemente al lado oeste (cara 
mar) del callejón, mientras que en el otro lado había 
un solar, con construcciones a partir del siglo XVII.
En los archivos parroquiales no hemos encontramos 
ni una sola referencia a la calle “Na Cordera”. No se cita 
en ninguna ocasión, ni en los libros de bautismos ni 
en los de defunciones, lo cual nos hace dudar del 
origen del topónimo y de si correspondía a una 
persona. Sin embargo localizamos en su día una 
escritura del siglo XVIII en la cual podemos leer que: 
“Josep Borrell Mercader, vecino de esta villa de Vinaroz 

expone como mejor puede y dice que Josep Miralles 
de la Cordera, vecino de esta misma villa suplica y 
manda… al dicho Josep Miralles de la Cordera.” Dicho 
documento, del cual únicamente citamos estos 
pequeños párrafos que nos interesan, está fechado 
en el año 1748. Con lo cual podemos establecer que 
existía una saga familiar apellidada “Cordera” que 
residía en Vinaròs, que no eran oriundos de aquí y 
posiblemente fueran los que dieran nombre a dicha 
calle o callejón. A través del mismo podemos así 
aportar un dato o referencia para desentrañar el 
origen toponímico de dicha calle, que hasta la fecha 
nos quedaba en duda. El nombre ya desapareció y 
en su tiempo se la consagró a San Roque, un santo 
protector contra la peste y epidemias contagiosas 
que azotaron la ciudad en siglos XVIII y XIX. 
Topónimos ya desaparecidos pero que forman parte 
de la historia de las calles de Vinaròs, sus orígenes y 
de aquellos nombres olvidados en su nomenclatura 
popular. 

Antiguos nombres de las calles de Vinaròs Alfredo Gómez Acebes
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Correus a l’auditori

Per Jan Valls
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Fernando Juan   -   Executiva local PSPV-PSOE
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¿PER QUÈ COMPROMÍS?
Per Samuel L. Cerdà

Sempre he tingut 
la necessitat de 
canviar situacions 

injustes, encara que no m'afecten directament. 
Pensava que milloraria el món a través de 
l'advocacia, però un xicotet gir cap a l'enginyeria 
va fer que acabés descobrint la política i que me'n 
adonés que era el millor camí per poder millorar, 
en aquest cas, el nostre trosset de cel, Vinaròs.
Quan un comença a interessar-se fermament per 
la política, es planteja la dificultat d'escollir partit 
polític. Però si tens clares les idees, l'elecció és 
més senzilla del que pareix:
PP i PSOE, els dos "grandes", sempre són el primer 
que a un li ve al cap. És difícil apropar-se a les 
idees d'un bipartidisme caduc, ja que per molt 
que renovi gent, la idea i la forma de fer segueixen 
sent la mateixa. Sobretot el PP, amb tants i tants 
casos de corrupció que quasi pareix la tònica 
natural i amb una forma de fer política bastant 
allunyada de l'ètica: mentides, manipulacions, 
mitges veritats... (segur heu sentit no fa molt 
com van manipular el preu del  Diariet  a una 
fotografia per intentar desprestigiar l'alcalde). 
A Vinaròs hem tingut moltes d'aquestes, dos 
exemples:
un col·legi que segons Gandia es faria tan segur 
com que és pon el sol, però que ni tan sols van 
projectar.

unes  rodalies  fins Castelló que millorarien les 
comunicacions i per tant l'economia de "la 
terreta", però fa dues setmanes, quan el senador 
vinarossenc  Navarrete va presentar la idea al 
Senat, van votar en contra eliminant qualsevol 
opció.
Després va aparèixer l'opció de Podemos (a 
Vinaròs baix la marca  Som). Era un moviment 
il·lusionant, amb força i ganes, però possiblement 
més preocupat per qüestions nacionals que 
valencianes i amb poca experiència com s'ha vist 
últimament al nostre ajuntament.
I per últim, l'esquerra valenciana baix la marca 
Compromís. Sempre he envejat a Catalunya per 
tindre un moviment polític propi que defensi 
les seves necessitats. Ací el tenim, però no ha 
tingut oportunitat fins a les últimes eleccions. Si 
ens fixem en les seves actuacions (reducció del 
deute a la Comunitat, repartició equitativa de les 
ajudes, denuncia de la corrupció, el nou col·legi 
aprovat, portar l'aprovació de les  rodalies  al 
Senat...), són gent propera, preocupada per 
solucionar els problemes de la gent normal.
Així, l'elecció no ha sigut complicada. Tot 
i això, tinc clar que els partits són (a partir 
d'ara, som) persones i com a tal, en algun 
moment, es poden equivocar. Però l'important 
per a mi és rectificar, no amagar-se. Fer 
política pel poble amb coherència, amb ètica. 
I d'això a Compromís, n'hi ha.

Com tots els lectors saben, aquest 
dilluns passat es va celebrar a 
l'Auditori una reunió oberta a tot el 
món per tractar la problemàtica del 
normal servei de correu a les zones 

Nord i Sud de la nostra localitat.
Tots el veïns presents van poder preguntar a 
l'Alcalde i als representants de l'empresa Correus 
tots els seus dubtes i idees de com solucionar 
aquest tema. Després de quasi dues hores de 
debat, la conclusió que podem traure és que, en 
espera de les negociacions que ara mateix està 
realitzant aquest equip de govern, ara per ara és 
inamovible la data del tres de Maig com a dia on 
Correus suspendrà el servei d'entrega de correu 
ordinari. La llei a la qual s'agafa l'empresa és la que 
és, ha estat aprovada al Congrés dels Diputats, 
i mentre no hi haja un canvi de govern a Madrid 
la gradual pèrdua de serveis públics que patirem 
tots els ciutadans és inevitable. Evidentment 
l'Ajuntament de Vinaròs no s'està quedant de 
braços plegats i l'eix d'actuació serà el de revertir 
davant de l'Institut Nacional d'Estadística unes 
dades urbanístiques que fa 30 anys que ningú ha 
canviat al nostre poble i que demostraran que les 
zones afectades per aquest conflicte son part de 
casc urbà de la ciutat de Vinaròs. Així mateix va 
quedar clar que la ciutadania demana unitat de 
tots els partits polítics per treballar en la solució 
d'aquesta greu adversitat i no a dedicar-se a fer-ho 
exclusivament pels interessos polítics en lloc dels 
vinarossencs.
També vam poder comprovar els presents l'intent 
per part d'alguns polítics de convertir un acte 
on la veu pertanyia a la ciutadania, en un míting 
polític. Creiem que hi ha altres llocs i espais on els 
discursos i les pugnes polítiques es poden realitzar 
sense haver de robar el temps a uns veïns que 
vénen a informar-se i donar la seua opinió sobre 
els seus problemes. Pot ser que alguns partits no 
estan acostumats encara a la nova política, on cada 
vegada més la veu que s'ha d'escoltar és la dels 
ciutadans i no la d'uns oradors habituats a sentir-
se només a ells.
Per acabar volem agrair el gran civisme per part 
d'absolutament tots els presents i donar les gràcies 
a tots els que van muntar a l'escenari del nostre 
Auditori a donar la cara davant de la ciutadania. 
Perquè pot agradar més o menys el resultat de 
l'acte, però és innegable que a aquest Ajuntament 
ningú s'amaga al despatx quan hi ha un problema 
que afecta la gent de Vinaròs.

Aquesta va ser una de les 
paraules més anomenades a 
la convocatòria informativa 
realitzada el passat dilluns 

a l’auditori. Unió del consistori vinarossenc, 
juntament amb la paraula Solucions.  Una Unió que 
molt poques vegades es veu, i moltes menys es fa 
ferma, davant un problema determinat, particular, i 
que afecta a una part important de la nostra ciutat. 
Molt s’ha parlat del que farà Correus i molts són els 
enfocaments sobre el que ha passat fins arribar a la 
situació actual. Una situació que els representants 
de Correus van defensar com a LEGAL, però que per 
a nosaltres, els socialistes de Vinaròs, no és JUSTA.  
I aquest és el problema real, legalitat o justícia, el 
que es pot fer amb la llei a la mà i el que és just per 
al ciutadà, i que no només es circumscriu al tema 
de Correus. Les lleis es presenten i s’aproven en 
funció de determinades situacions que es viuen a 
les societats democràtiques, però les societats van 
canviant, les situacions també, i les democràcies 
i els politics que ens representen poden i han de 
ser capaços de detectar i adaptar-se a les noves 
situacions, fent els canvis necessaris a les lleis per 
tal que aquestes siguen JUSTES. No es tracta de 
saltar-se l’estat de dret, però sí de canviar tantes 
vegades com sigue necessari les lleis amb les quals 
ens servim per a conviure.
I aquest és l’enfocament que diferencia les idees 
de dretes i d’esquerres. Les dretes, o partits 
conservadors, que intenten mantenir determinades 
lleis o estructures i només les canvien a posteriori, 
quan els convé; i les esquerres, que intenten els 
canvis a priori, i per aquest motiu generen més 
dubtes, inseguretats i diversitats d’opinions.
En el tema Correus, entre les solucions possibles, 
destacava el recurs a la decisió presa per Correus, la 
unió de la ciutadania mitjançant accions de protesta 
col·lectiva i la mediació de l’ajuntament per a la 
instal·lació de les ja famoses bústies col·lectives. 
Dels arguments que van utilitzar els representants 
de Correus per defensar la mesura, millor no parlar-
ne. I dels arguments que va utilitzar el senyor Amat, 
també millor no parlar-ne. Un incís, si vols negociar 
amb algú, no el qualifiques com a “enemic”, perds 
credibilitat. Als nostres companys de govern els 
encoratgem a què, no només en aquest tema, es 
posen les piles i acceleren els tràmits en aquells 
temes pendents de resoldre, com fem nosaltres, i 
que tinguen un poc més clar que no només amb 
paraules (per molt bé que sonen) se solucionen 
els problemes, passats, presents i els futurs, que 
ja vindran. I a l’oposició, que valore que és el que 
vol la ciutadania en determinats problemes, no 
tots, però sí alguns, on posar-se al costat de l’equip 
de govern potser no els agrade en funció a les 
seues idees polítiques, totes respectables, però 
sí que ajudarà a resoldre alguns problemes dels 
vinarossencs.
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CAL SUMAR ESFORÇOS
Per Maria Dolores Miralles
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Marketing con Correos
Por Lluís Gandia
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Enric Pla y el tripartito 
convocaron a los 
vinarocenses de la 
costa norte, sur y 

ermita afectados por su ineficacia y dejadez 
ante la decisión de Correos no para encontrar 
soluciones ni explicar los motivos por los que 
escondieron el expediente a los afectados sino 
para lavar su imagen, para engañarles de nuevo 
y para hacer creer a los afectados aquello que 
no ocurrió en la realidad.
Mintió el tripartito cuando en la convocatoria 
afirmaba que nos encontramos ante una 
decisión unilateral de Correos. Quien toma la 
decisión es la Comisión Nacional del Mercado y 
la Competencia con la complicidad del tripartito 
que ni informó a los afectados, ni informó a los 
partidos de la oposición, ni recurrió la decisión 
en el momento en que podía hacerlo.
Mintió Enric Pla ante el auditorio cuando dijo 
que su gobierno tripartito había hecho todo lo 
que podía. No les dijo a los afectados que hace 
un año, en abril de 2016, su tripartito escondió 
en el tablón de anuncios la posibilidad  de los 
vecinos de recurrir y presentar alegaciones. Lo 
escondió por dejadez, por opacidad, por falta 
de rigor en la gestión.
Mintió Enric Pla, acompañado de Guillem Alsina 
y Doménec Fontanet en el escenario, cuando 
no explicó los motivos por los que en octubre 
de 2016, cuando ya sabía que Correos dejaría 
de repartir el correo ordinario, lo ocultó a los 
vecinos afectados y con esta ocultación les 
impidió tomar las medidas que contempla la 
Ley. 
Mintió también cuando explicó los motivos por 
los que no recurrió en octubre de 2016 y aceptó 
la decisión de Correos. ¿Por qué no informó 
entonces a los vecinos y a los partidos de la 
oposición? La reunión de este pasado lunes 
llega seis meses tarde, cuando la decisión que 
nosotros no compartimos, es ya irreversible por 
culpa única y exclusiva de un tripartito que no 
sabe gestionar nuestra ciudad ni sus intereses.
Reunir a los vecinos está muy bien si eres 
capaz de afrontar la realidad con valentía, y 
precisamente eso es lo que no hizo ni Enric Pla 
ni el resto de su tripartito. La suerte que tienen 
es que los vinarocenses afectados no conocen 
el expediente ni tienen acceso a él, si lo tuvieran 
no podrían engañarlos como lo están haciendo.
El 2 de mayo miles de vinarocenses verán 
como un servicio como el de Correos deja de 
prestarse de forma ordinaria en sus domicilios 
y ante eso, después de tres meses desde que 
se destapara el tema, lo único que vemos es 
un tripartito que propone empezar a tramitar 
aquello que debieron hacer hace más de un año 
cuando se inició el expediente. Han perdido un 
año, han sido los cómplices por dejación de una 
decisión injusta y por eso de nada sirven ahora 
los lamentos ni las asambleas de vecinos.
Un gobierno debe gobernar y los vecinos lo 
escogen para gobierne, tome decisiones e 
informe. Nada de ello ha hecho el tripartito por 
mucho que ahora quiera ocultar su inacción, 
su dejadez y su opacidad con asambleas en el 
auditorio.

Aquesta setmana ens 
endinsem en la Setmana 
Santa de Vinaròs, una 

celebració molt vistosa però també emotiva, 
on la devoció , l’art, el colorit i la música 
s’entremesclen per recordar la mort de Jesucrist.
Des del PVI, creiem que la nostra Setmana Santa 
ens ofereix tres vessants enllaçades entre si, que 
l’han convertit en un referent d’entre totes les que 
es celebren en el Mediterrani. Una és la vessant 
turística, per la qual cosa els actes programats 
són un espectacle que atrau els visitants que 
s’apropen a veure-la. També trobem la vessant 
cultural, perquè podrem tornar a gaudir d’una 
nova representació de “La Passió d’Ulldecona”, 
(declarada d'Interès Turístic Nacional), al 
santuari de l’ermita de la Misericòrdia. Sense 
cap dubte ens reafirmem a dir que aquest acte 
dóna més rellevància encara a la Setmana Santa 
vinarossenca. Per últim, tampoc cal oblidar la 
vessant religiosa, on conflueixen tradició i fervor 
popular.
Els actes religiosos centren la programació 
d’aquests dies festius. Comença amb la 
tradicional trobada de Bombos i Tambors, 
on participen bandes de diferents ciutats de 
la província de Castelló, Tarragona i Terol. 
La 1ª processó ha estat el divendres 24 de 
març, coneguda com “La processó del Pinets 
, seguida de la dimecres 12 d'abril, coneguda 
com “La processó de la Matinada”,acte litúrgic 
recuperat fa pocs anys. El dijous i el divendres, 
quan comença a fosquejar , els carrers dels 
centre històric de Vinaròs, s’omplin de gent per 
contemplar a les 11 confraries que participen en 
les processons del Dijous i Divendres Sant, amb 
els seus “passos”. A més a més també es podrà 
gaudir de tot un seguit d’activitats culturals, com 
concerts i exposicions, activitats lúdiques, que 
complementen l’agenda litúrgica i tradicional, 
per la qual cosa converteixen aquestes festes 
religioses en culturals i festives.
La Setmana Santa de Vinaròs, és una festa 
d'Interès Turístic Autonòmic. Nosaltres creiem 
que ha d’haver -hi una major implicació per part 
de totes les institucions. Cal potenciar molt més 
els actes, cal sumar esforços, perquè tots hem de 
mirar pel creixement econòmic local mes enllà 
dels personalismes partidistes. 
Volem felicitar la Junta de Confraries per apostar 
per les noves tecnologies, l'any darrere pel seu 
magnífic treball en la web i, aquest any pels dos 
magnífics vídeos promocionals on es resumeix 
a través de les imatges la nostra Setmana 
Santa, on la música central gira al voltant de la 
música «Crist de Crist», del nostre gran músic 
vinarossenc Carles Santos. A dia d’avui no es 
pot entendre el món fora de les xarxes socials; 
ens donarà a conèixer a tothom la història de 
cadascuna de les confraries i dels seus passos, 
que tanmateix són cultura i tradició de Vinaròs.
Per concloure volem agrair a la Federació de 
Confraries i a tots els confrares el seu treball, 
perquè un any més totes les il·lusions i promeses 
es convertisquen en realitat. També animen als 
ciutadans a participar-hi activament.
BONES PASQÜES

El tripartito no funciona

Javier Eduardo de la Rosa

Ciudadanos (C’s) de Vinaròs tiene 
como objetivo trasladar al equipo 
de Gobierno las iniciativas, quejas 
y sugerencias de los vecinos que 
pretenden tener y vivir en un 

Vinaròs con mejor y mayor calidad de vida.
Desde hace bastante tiempo los que vivimos en 
Vinaròs nos hemos dado cuenta de que la ilusión 
de muchos que con sus votos consiguieron que 
tuviésemos no uno,  ni dos, sino tres alcaldes de tres 
partidos muy diferentes, con el paso de los meses la 
ilusión se ha convertido en desilusión, pero no para 
todos, todavía hay gente que lo negro lo ve blanco, 
tiempo al tiempo.
El tripartito no funciona, no se preocupan ni de las 
cosas básicas de los vecinos, en Pleno el Sr. Alcalde 
dice una cosa y la desmiente o la niega más tarde por 
la radio, aun cuando está grabado. Sus concejales 
solo están para figurar y salir en la foto, ni siquiera 
se pasean por las calles y caminos del municipio, si 
lo hicieran verían el peligro que conlleva el circular 
por la mayoría de ellos sin tener un accidente, pero 
da igual, que pase el tiempo.
---Últimamente las quejas vienen del CEMENTERIO, 
y el problema es enorme, su despreocupación 
es total, hasta el punto que se han quedado sin 
nichos, y más cuando por parte de los funcionarios 
del Cementerio se les había avisado desde hace 
mucho tiempo y varias veces del problema que 
existía. Pero como todo va bien nos permitimos el 
lujo de dedicarnos a otros asuntos como de hacer 
viajecitos, con la excusa de hacer promoción del 
pueblo, algunos nos vamos a Canarias, eso si hasta 
el aeropuerto en coche oficial, el coche que tanto 
habíamos criticado anteriormente.
---La muy próxima eliminación de los parkings 
gratuitos, los problemas con Correos por la 
negligencia de alguien, las costas por arreglar, los 
problemas del Sr. Concejal con los usuarios del 
mercadillo, etc.
---Desde  Ciudadanos (C’s) creemos que no es 
solo culpa del Equipo de Gobierno por ser 
incompetente e ineficaz, también mucha culpa la 
tienen los Concejales que están en la oposición 
que tendrían que estar más atentos a lo que 
ocurre, ya que les toman el pelo y no se enteran de 
nada, no basta con hacer luego ruedas de prensa 
quejándonos cuando el daño ya está hecho, eso 
se hace antes para evitarlo.  
---las quejas de los vecinos son tantas que es 
imposible enumerarlas todas, pero poco a poco 
lo iremos haciendo.
---Pedimos en nombre de todos que ya basta 
de quedar bien, de salir en la foto, y de no dar 
soluciones, es hora de TRABAJAR.
 Desde Ciudadanos (C’s) Vinaròs damos las 
gracias a los vecinos que se ponen en contacto 
con nosotros para trasmitirnos sus quejas y 
sugerencias
 Para contactar con nosotros: ciudadanosvinaros@
gmail.com            

www.canal56.com
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Segons el color amb què es mira Manuel Villalta

¿Nadie piensa en dimitir por Correos? Luis Rosado – Presidente de ACRA 

Carta a Enric Pla Ramon Puig

M’agradaria haver-la titulat “Carta a l’alcalde” però no 
ho puc fer perquè la persona que em va humiliar al 
vestíbul de la Casa del Poble, en presència de quatre 
persones, no era l’alcalde, sinó Enric Pla. Crec que 
és bo per ambdós entendre-ho així perquè ni jo 
puc permetre que un alcalde es negue a rebre’m ni 
l’alcalde pot negar-se a atendre qualsevol ciutadà 
que li ho demane.
Possiblement devia tenir raons de pes per dir-me que 
no tenia res a parlar amb mi, ignoro la causa, però he 
de pensar que no hauria actuat de tal manera si no 
hi hagués un motiu. No importa la raó que el va fer 
reaccionar amb aquella prepotència, tothom té dret a 
triar amb qui vol parlar i amb qui no i sé que el vestíbul 
de l’ajuntament no és el lloc adequat per interpel·lar 
l’alcalde, però ell sap que tinc motius sobrats d’estar 
preocupat per la conservació de la casa on visc. Feia 
dues setmanes que demanava inútilment una cita 
amb l’alcalde per defensar les meues al·legacions 
contra el projecte d’un PAI que m’afecta des de fa 14 
anys i que el govern que ell presideix està més prop 
que mai de sentenciar.
Com a representant del poble, l’alcalde m’hauria 
hagut de rebre tantes vegades com ho hagués 
demanat, i contradir, matisar o mostrar les raons 
per les quals jo he d’entendre que la casa dels meus 
pares, on vaig nàixer i vull morir, ja no està a les meues 
mans mantenir-la tal com ells la van cedir al seus fills. 
Fins i tot, en la intimitat del despatx, l’alcalde podia 
demanar-me no insistir sobre el tema mentre no hi 
hagués alguna novetat. Però no era l’alcalde, sinó 
Enric Pla qui em va deixar amb un pam de nas a les 
escales de la Casa del Poble, mentre desapareixia dins 

l’ascensor municipal.
He fet públic i notori en moltes ocasions que jo no 
participo en els processos electorals, actitud tan 
digna de respecte com la de participar-hi. PSOE, 
Partit de Vinaròs Independent i PP sabien que jo no 
sóc votant, la qual cosa no va ser cap obstacle perquè 
Romeu, Balada i Juan Juan em reberen sempre que 
ho vaig demanar amb la cortesia corresponent sense 
que això suposés cap afinitat ideològica ni molt 
menys personal. Només en el cas de Juan Juan es va 
establir una relació de comprensió i confiança que ens 
permeté poder expressar-nos amb total llibertat des 
de posicions completament oposades en referència 
al criteri dels interessos que hi havia darrere del PAI 
“Matxaco”.
Malgrat la poca credibilitat que em mereix el sistema, 
vaig cometre l’error infantil de creure que l’arribada 
de Podem a l’ajuntament significaria una abans i un 
desprès a la obcecació megalòmana dels consistoris 
anteriors. Contràriament a la posició que jo defensava 
—que el “poder” municipal estava sotmès al poder 
dels serveis tècnics— vaig desentendre`m del 
problema convençut que el nou equip de govern 
posaria les coses al seu lloc i endreçaria el desgavell 
del Pla General d’Urbanisme, creat desprès de la 
bombolla urbanística. Molt més sagaços van ser els 
promotors del PAI que no van parar de pressionar els 
serveis tècnics fins que, en nom de l’ajuntament i dels 
interessos generals, s’elaborà el projecte actual que 
reprodueix la versió especuladora de sempre.
No sé si Enric Pla ha estudiat a fons el projecte, però jo 
només volia demostrar que els dos grans propietaris, 
de tenir un solar, passen a disposar de nou alçades, 

entresol i àtic, i els menuts podem aspirar a quatre 
alçades després de retirar-nos a vint metres de 
profunditat que, en la majoria dels casos, per l’estretor 
de les cases, no tindran espai ni per a pati de llums ni 
ascensor, cosa que les fan inhabitables i invendibles. 
Però el meu cas és encara més dolorós ja que la resta 
de veïnat es troba fora d’ordenació i té el privilegi 
de conservar les vivendes mentre no hi facen obres 
estructurals, la qual cosa obligaria a retrocedir quatre 
metres. Jo no tinc ni aquesta opció, ja que no estic 
fora d’ordenació i en el cas d’aprovar-se el projecte, 
l’ajuntament haurà d’executar l’ordenació del PAI 
(carrers, enllumenat, clavegueram, voreres, etc.) i la 
meua propietat perdria dotze metres de profunditat.
Podria estendre’m en arguments, però ara em 
preocupa menys el PAI que el tracte humiliant que 
vaig rebre. Potser la intensitat i vehemència amb 
què tracto de defensar els meus interessos contra 
l’avarícia dels especuladors incomoda el continuista 
equip de govern actual. Potser la meua presència no 
siga ben rebuda ni als serveis tècnics ni als despatxos 
de la Casa del Poble, però amb el convenciment que 
la solució al PAI “Matxaco” no és tècnica sinó política, 
continuaré la lluita per trobar una majoria municipal 
que actue amb seny i llance aquest despropòsit de 
PAI a les escombraries.
Enric Pla, com que la pilota no està al teu costat ni al 
meu, qualsevol dels dos pot guanyar la batalla. Tu tens 
la majoria municipal, els serveis tècnics, l’interventor 
i el secretari, jo només el sentimentalisme familiar, la 
lògica i el sentit comú. Tal com estan les coses ningú 
apostaria per mi, però almenys ningú dirà que no he 
lluitat. 

La casta, escuchar al pueblo, 
diálogo, transparencia, los de 
arriba y los de abajo, los que 
escuchan y los que imponen, 

los que trabajan o los que roban, el pueblo, la 
ciudadanía, la participación… una larga lista de 
palabras usadas para engañar a la gente y que 
utilizaron aquellos que hoy gobiernan sin ganas 
ni programa.
La Asociación de vecinos y cívica Raimundo 
d’Alós exigió hace unas semanas dimisiones 
ante un error mayúsculo, garrafal, del tripartito 
de izquierdas. Nadie ha explicado nada y las 
sensaciones de quienes acudieron al auditorio 
es que nada se les explicó en claro. Ninguna 
pregunta respondió el alcalde con claridad. 

El tripartito los toreó, los volvió a engañar. 
Los vecinos que estamos afectados por vivir 
en la zona turística norte, zona turística sur o 
ermita nos sentimos maltratados por Correos y 
abandonados y engañados por el tripartito de 
izquierdas que nos ocultó la que se nos venía 
encima en las reuniones a las que nos convocaba 
para hablar de los problemas de la localidad.
Se acerca la fecha marcada por Correos y 
el tripartito de izquierdas, apoyado como 
siempre por Migjorn, sigue sin explicar a los 
ciudadanos quien pagará todos los buzones 
comunitarios, donde se instalarán dichos 
buzones concentrados, quien los mantendrá, 
quien garantizará su integridad. El tripartito 
de izquierdas no contestó a ACRA cuando 

realizamos estas preguntas hace unas semanas y 
tampoco contestó a los afectados en el auditorio.
ACRA vuelve a exigir conocer toda la 
documentación, los vecinos queremos saber 
hasta el último extremo de un expediente 
que se nos ha ocultado y que se nos continua 
ocultando. 
Por último nos gustaría que el alcalde o algún 
concejal del tripartito de izquierdas respondiera 
por escrito aquella pregunta que formuló el 
concejal Batalla de Esquerra Republicana en 
el último pleno y que no contestó el alcalde: 
¿Conocían todos los concejales el expediente de 
Correos desde el mes de marzo de 2016 cuando 
llegó la primera propuesta de recorte en el 
servicio? ¿O solo lo sabían Pla, Alsina y Fontanet? 

Fa uns dies vaig assistir al ple ordinari del mes 
de març que es va celebrar en l'Ajuntament de 
Vinaròs.
Jo sabia que estava en el saló de plens i que el 
presenciava. Però he de reconéixer que a la poca 
estona d'haver començat  ja no sabia si estava 
presenciant el ple o una tertúlia en una taverna 
després d'esmorzar i amb dos rebentats en el 
cos. Sobretot quan es va debatre el punt de 
l'orde del dia:”Sistema de Dipòsit de Devolució 
i tornada d` envasos (SDDR). El regidor de Medi 
Ambient, Jordi Moliner, va exposar i va defendre 
el perquè del si al punt. Però pel que es va 
poder comprovar, el regidor es veu que se va 
assabentar dels arguments que va exposar per 
mitjà de facebook o per alguna revista del cor, ja 
que no va estar a l'altura ni en l' exposició ni en 

la defensa del mateix, motiu pel qual els partits 
de l' oposició li van donar una bona renyada. 
Encara que el dit regidor no donant-se per vençut 
ni per assabentat va fer ús del seu espai en el 
Diariet, ja que per a això s'utilitza i va fer la seua 
particular rèplica. Quedant-nos amb el dubte 
que si els punts polèmics de l' orde del dia dels 
plens no seria més convenient que es debateren 
per mitjà del Diariet, així des de casa el regidor 
de Medi Ambient podria explicar i defensar millor 
els punts i evitar-se algun que un altre ridícul 
espectacle. No entraré en el contingut del punt 
ja que no tinc la informació adequada per a fer-
ho, però opine que quan es presenta un punt de 
l' orde del dia per a la seua exposició del mateix el 
que ho fa deuria tindre-ho un poc més preparat, 
demostrant d' esta manera a la ciutadania que 

s'està ocupant i preocupant pels temes d' interés 
del poble. I evitant  el fer el ridícul i no donar 
avantatge a l’adversari. 
També opine que tant els debats del ple del mes 
de març, tipus debats de taverna, com en altres 
que hem vist i que segurament continuarem 
veient, cada un, tant de l'equip de govern com 
de l' oposició és lliure d' argumentar i debatre el 
que vullga i com vullga sobre el tema que s' esta 
debatent. Però com a mínim si entenc que  es 
deuria tindre un poc d' ètica pólitica i respecte a la 
ciutadania per la manera que en alguns punts es 
debatixen. Els representants polítics municipals 
han d' entendre que ho són de tota la ciutadania 
i que els problemes els paguem tots. Encara que 
alguns els vullguen defendre ”segons el color 
amb què es mira.”
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RESUM  DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE FEBRER DEL 2017 (i III)

Andrés Albiol
Xivitona

Los mistrales ahuyentaron a los pescados
Comenzó la semana con un par de jornadas aireadas por vientos secos del 
noroeste que perjudicaron a diferentes barcos de las distintas modalidades 
pesqueras. En general las capturas resultaron flojas para todos.

La pesca de arrastre, los nueve bous operaron sin pérdidas de días de faena. Los desembarcos 
fueron de langostino, cigala, gamba, calamar, pescadilla, salmonete, peluda, rape, caracol, galera, 
caballa, canana, pulpo roquero y blanco, móllera y morrallas.
El cerco, las tres traíñas nuestras recalaban por aguas de Altea y Benidorm en busca del cotizado 
peix blau.
La flota de artes menores calaron a medias por los vendavales marítimos. Además, las capturas 
resultaban flojas. Unas cinco atraparon poca sepia. Otras tres llevaron algunos mabres y pageles. 
Sobre tres pillaron lenguado y raya. Y una subastó langosta, gallineta, déntol y chopa.
El palangrillo de costa dos barquitas pescaron con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; El calor ante el dolor corporal
Tras una lesión a bordo o en tierra, golpe o percance, ya comentamos cómo en un principio se 
aplicaba frío y en qué condiciones, forma, etc.
En cambio, el calor se aplica en dolencias más crónicas, o sea, aquéllas que llevamos sufriendo 
durante varios días o semanas, que nos han provocado contracturas y disminución de la 
flexibilidad. Las partes del cuerpo que mas agradecen el calor son las zonas del cuello y la 
espalda. También una contracción muscular y algunos procesos crónicos como la artrosis, si no 
cursa con inflamaciones.
La termoterapia se recomienda cuando una lesión lleva más de 72 horas de evolución, si hay 
rigidez crónica en las articulaciones o músculos se puede poner calor húmedo (baño o ducha de 
agua caliente, gel térmico, etc.) o calor seco (almohadilla caliente o manta eléctrica)
Se aplica entre 10’ o 20’, a menos que el doctor diga mas tiempo, entre 3 y 5 veces al día.
No se debe utilizar calor si hay inflamación, mala circulación o diabetes, varices, úlceras o heridas 
abiertas o con puntos, enfermedades graves o debilitantes, sensibilidad alterada de la piel y 
procesos infecciones, todo ello según nos dice Sanidad Marítima.

De vegades solen veure's per la dàrsena portuària, 
en la desembocadura del riu Servol, i fins i tot pels 
aiguamolls del Sénia o de aigua oliva revolejant per 
l'aire o caminant per platges i aigües estancades. 
En castellà li diuen andarríos chico, en francès 
chevalier guignette, en anglès common sandpiper 
i en alemany FluBuferläufer. El seu nom científic és 
Actitis hypoleucos.
De l'ordre Caradriforme i de la família Escolopacids, 
és un au petita. El seu bec marró amb base groga 
és llarg i prim. De potes llargues amb color groc 
verdós i amb membrana incompleta entre els dits. 
Les ales plegades estan apuntades i volant són 
punxegudes i rectes.
El seu color en la part dorsal és marró grisa, amb 
les vores blanques. En el pit hi ha taques marrons 
fins al ventre. Té una banda supreocular clara. A 
l'hivern el plomatge és mes apagat.
La seva grandària és de 20 cm. de llarg i la seva 
envergadura de 40.
Construeix els nius sobre pedres i vegetació amb 
trossos d'herbes, etc. en llocs apartats de les 
voreres de rius, etc. Posa sobre 3 ous en forma 
de pera amb taques vermelloses clapejades. La 
incubació dura 22 dies i els progenitors s'alternen. 
Després d'alimentar-los, els pollets volen en 4 
setmanes i es busquen el menjar.
Mengen invertebrats com a insectes i cucs o 
peixets.
És molt vivaç caminant i es balanceja ràpid amb 
el cap i la cua.
El seu reclam en vol és un ‘hididi’. 
Au migratòria que va del nord europeu a l'africà, 
però molts exemplars es queden a Espanya, 
especialment en zones humides costaneres del 
sud.
Va alternant els embats de vol amb planatges 
prop de l'aigua. És espantadís.

PEIXOS
Seitó (Boquerón)                               5.009Kg.
Maira (Mare del lluç)             1.365             
Escritas (Rayas)                             952
Besucs (Besugos)                       1.040
Boga i xucla (Bogue-Picarel)         554
Rallat (Bonito)                                    2
Burros (Gobios)                                 439
Caballa (Verdel)                                709
Vetes (Cintas)                                    180
Congre (Congrio)                               556
Gall (Pez de San Pedro)                     74
Orá (Dorada)                                   4.897
Móllera (Faneca)                             1.592                      
Gallineta (Cabracho)                          179
Sorells (Jureles)                              4.292
Esparrall (Raspallón)                        513            
Palá (Lenguados)                            897
Sards (Sargos)                                  668
Lliri (Anjova)                                     33
Llobarro (Lubina)                             911

Penegal (Boca negra)                      98
Mabre (Herrera)                             425
Aranyes (Salvarriego)                    341                                          
Pagell  (Breca)                             1.363
Peluda (Solleta)                             477
Lluç (Pescadilla, Merluza)           8.056
Raps (Rapes)                               2.697
Espet (Espetón)                               69
Rom empetxinat (Rodaballo)              7
Jurioles (Rubios)                              159
Molls (Salmonetes)                        6.675
Morralla (Serranos, etc.)                2.213
Sardina                                          2.417
Mero (Cherna)                                    4
Letxa (Pez limón, Serviola)               27
Bacoreta (Canutera)                          12
Sorella (Jurel real)                             31
Llises (Mújol, Lisa)                          236
Pagre (Pargo)                                   83
Biso (Bis, Estornino)                        13
Gatets (Pintarroja)                            52

Roncador (Roncón)                         51
Rata (Miracielo)                                55
Tigre (Lenguado portugués)              8
Corva (Corvallo)                              61
Miseria (Gallo)                                 409
Peix de rei (Pejereyes)                    68
Mamona (Brótola de roca)                40
Saboga (Alosa)                                  12
Dèntol (Dentón)                                44
Chopa (Cántara)                                43
Reig (Corvina)                                  162
Morruda (Sargo picudo)                      2
Vidriá (Mojarra)                                  199
Salpa (Salema)                                    117
Tords (Tordos, Lábridos)                      25             
Rom (Rombo)                                       16
                                                      _______
       Total    ..................                  51.609
CRUSTACIS    
Cranc (Cangrejo)                 440
Escamarlà (Cigala)                         50

Llagostí (Langostino)                         186                
Galera (Estomatoideo)                    3.860
Llagosta (Langosta)                            25
Gambes (Camarones)                      225
Llomàntol (Bogavante)                         4
                                             _____
Total      ..........................   4.790
MOL·LUSCOS 
Calamars (Calamares)                       348
Sepió punxa (Choquito picudo)          134
Canana (Pota, Volador)                     738
Sepia (Jibia, Choco)                         1.323
Pop roquer (Pulpo roquero)            1.484
P. blanc (P. blanco)                        1.445
P. mesquer (P. almizclado)               250
Polpa (Patudo)                                   2
Cargol punxent (Cañailla)                60
                                                  _______
Total     ..............................5.782
TOTAL EXTRACCIÓ…...  62.182
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

Los tres municipios plantean la celebración 
de diversos partidos en la categoría junior  
femenino y masculino y senior en las 
tres sedes como proyecto conjunto con 
vocación de ampliación a las escuelas de 
básquet base
Con el objetivo de evaluar la situación 
de esta disciplina en la comarca y medir 
las fuerzas del conjunto de sus jugadores 
frente a otros equipos de comarcas vecinas, 
nacía hace varios meses la propuesta 
de crear una selección comarcal con la 
colaboración del Básquet Club Peñíscola, 

el Club de Básquet Benicarló y el Club de 
Básquet Vinaròs Servol.
La colaboración de las áreas de deportes 
de los tres consistorios y la cesión de las 
infraestructuras deportivas respectivas 
para disputar los partidos ha resultado 
en la programación de los primeros 
encuentros de la selección comarcal 
de jugadores de las categorías junior 
femenino y masculino, así como senior.
Concretamente, el día 14 de abril se 
disputarán los encuentros en Peñíscola, 
frente a una selección de los jugadores 

de Terres de l’Ebre así como contra el 
club Nou Básquet. El día 16, en Vinaròs, 
se medirán las fuerzas contra el Amics y 
el CB Castelló y, finalmente, el día 18 en 
Benicarló se enfrentarán contra el CBC y el 
club de básquet de Tortosa.

Vinaròs, Peñíscola y Benicarló crean una selección de jugadores 
para medir sus fuerzas y unir sinergias para el futuro

CD Vinaròs FS 3-3 Alcora ‘A’ (Cadete)
Los jugadores de Francisco Javier Paricio lograron un 
valioso empate en el Pabellón Municipal de Vinaròs, 
con la visita del segundo clasificado. Un tanto de 
Gerard Carlos hizo que los vinarocenses sumaran un 
punto para quedarse a 4 de la segunda plaza, con 10 
jornadas por disputarse.

CD Vinaròs FS 10-3 CFS Navarti ‘A’  (Infantil)
La alegría del fin de semana la dieron los jugadores 
de Juan Puchal, que golearon al Navarti en un bonito 
encuentro, en el que los locales llegaron a ganar, al 

descanso, por seis goles, que se amplió a siete tanto 
al inicio del segundo tiempo como a la finalización del 
mismo, con sendos dobletes de Isaac Suescun, Óscar 
Castel y Yago Calduch. 
CD Vinaròs FS 0-8 Alcora ‘A’ (Alevín)
La mala noticia fue la derrota de los alevines, en su 
estreno de Copa Provincial. Los pequeños de Brahim 
Es Saidy pagaron demasiado caro dos momentos de 
desconexión que el segundo mejor equipo de la Liga 
no perdonó. En tramos de tres minutos, en ambas 
partes del juego, los visitantes marcaron 3 goles, para 
dejar el partido sentenciado en el minuto 32.

Ironmans continúa con racha
IRONMANS 34 - 25 BOCS
Iniciando el encuentro Ironmans con un ataque 
dubitativo que no adelantaba yardas, en una jugada de 
4º down, con un balón perdido en un pase hacia la zona 
profunda, unas manos mágicas de Patrick rescataban 
el ovalado a pocos centímetros del suelo y daba la 
posesión a pocas yardas de la zona de anotación, cosa 
que no desaprovechó el Quarterback Alberto y abría el 
marcador anotando en el primer drive del partido. Bocs 
no pudo completar su ataque y en el siguiente cambio 
de posesión una gran jugada por la banda del center 
de Ironmans Adrián, terminó de nuevo en la zona de 
anotación abriendo una brecha de 13 puntos que Bocs 
no pudo cerrar aunque al finalizar la primera parte logró 

situarse a un solo Touchdown de diferencia, pero en la 
segunda parte, Ironmans Vinaròs continuó avanzando 
su ataque y completando las jugadas en anotaciones 
con muy buenas jugadas de un Manel que estuvo a 
un gran nivel y con Alejandro en su juego habitual 
desconcertando a la defensa rival. Destacar a Santi que 
con su trabajo gestionando la defensa paraba los ataques 
de unos Bocs que vieron desaparecer sus oportunidades 
de remontar después de una intercepción de Lara que 
casi termina en la zona de anotación. Ines realizó su 
aporte en la defensa cubriendo la zona corta y quitando 
varios flags a jugadores muy rápidos. Victor tuvo sus 
primeros minutos en el terreno de una larga parada por 
lesión. Todo esto dirigido por el Head Coach Diego que 
poco a poco va enfilando el equipo hacia un objetivo 
cada vez más real; la clasificación para los PlayOffs.

IRONMANS 2 - 0 BÚFALS
Tras presentarse Barcelona Búfals con muy pocos 
efectivos al terreno de juego y perder un jugador por 
lesión en el partido anterior, no pudieron afrontar este 
encuentro y se dió por ganado a los de Vinaròs. 

El diumenge dia 2 d'abril en la piscina municipal de 
Benicarló és celebrar la 6ª jornada de lliga Benjamí/
aleví, amb la participació dels clubs: C. Aquàtic 
Castelló, C.N. Albacora, C.N. Benicarló i el C.N. Vinaròs. 
El C.N. Vinaròs dirigit pel tècnic Isidro Martorell va 
presentar un total de 31 nadadors,l'equip de la 
categoria benjamí va està format per: Dylan Martin, 
David Constanti, Ivan Roda, Franc Jaime, Andreu 
Jovani, Iker Mas, Joan Chavarria, Santi Matamoros, 
Izan Rubió, Joel José Ribelles, Vera Perez, Arancha 
Canalda, Gema Fibla, Sara Garcia, Arianna Mara, 
Daniela Muñoz, Mar Garcia, Lluna Bordes, Júlia 
Muñoz, Ona Leciñera i Candela Albuixech.
La sessió va ser prou dura, ja que la majoria no havien 
nadat mai la prova de 200 estils, tot i això destacar 
les marques d'Andreu Jovani en 2′ 42′46, Iker Mas de 
3′ 04′41, Dylan Martin de 3′ 15′05 i Vera Pérez de 
3′ 47′98, en les proves de relleus van fer primers tant 
en masculí com en  femení, en 4x100 estils masculí 
van fer una marca de 5′ 43′17 i en 4x100 estils 

femení 6′ 17′00. 
En categoria aleví van nadar les proves de 400 estils 
i 100 lliures destacant el relleu de 4x100 papallona 
femení format per (Carla, Aura, Ainhoa i Ivonne) que 
van quedar primeres en una marca de 5′ 25′19.
En les proves individuals, cal destacar les marques en 
400 estils de Carla Bernial en 5′ 33′60, Aura Pérez en 
5′ 39′08, Ainhoa Garcia 5′ 52′75, Martí Forner en 
5′ 58′95, Hèctor Carceller en 6′ 23′08; en la prova 
de 100 lliures destacar les marques de Pere Simó 

en 1′ 06′'01, Carla Bernial en 1′ 07′'54, Aura Pérez 
en 1′ 08′30, Natàlia Burriel en 1′ 15′'00 i Ivonne 
Martínez en 1′ 15′97, també va nadar Lucia Garcia 
que va tindre la mala sort de ser desqualificada pels 
jutges.
El dissabte en el tercer control provincial Màster 
celebrat a Benicarló, el nedador Roberto Alberiche de 
86 anys del Club Màster Múrcia, va batre el rècord del 
món en 200 lliures màsters en l'edat de 85-89 anys en 
piscina curta, amb un temps de 2′ 53′'91. 

FUTBOL SALA.  Vinaròs F.S.

La pluralidad se adueña del CD Vinaròs FS

6ª Jornada de Lliga Benjamí Aleví
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El proper diumenge 7 de maig es durà a terme la Marató popular , un esdeveniment que permet 
gaudir d’un matí de l’esport popular a Vinaròs. Un recorregut de 10km per a tot tipus d’esportistes 
indistintament del nivell, que podran realitzar-la caminant, trotant o corrents. 

Sempre amb coneixement i hem de tenir cura d’una sèrie d’aspectes que durant aquest mes previ 
anirem compartint, esperant que resulten d’utilitat ta nt a la gent que la pensa f er corrents, co m 
trotant o caminant. 

I per iniciar amb l’apartat de Marató Consells anem a donar les 10 claus essencials per dur 
a terme els 10km amb tranquil·litat. 

1.-Hem de valorar i saber el nostre estat de forma, si fa temps que no fem activitat 
física iniciar progressivament i si patim algun tipus de malaltia consultar amb un professional. 

2.-No hem d’esperar a l’ultim a setmana i es convenient fer activitat física o sortir a 
caminar, trotar o córrer per establir un hàbit. 

3.-Podem compaginar-ho amb qualsevol altre tipus d’activitat física que ja realitzem. 

4.-Realitzar una pauta d’estiraments adequada. 

5.-D’ur robar adequada per a la pràctica de l’activitat, s obretot les sabatilles. No abrigar-
se en excés. 

6.-Es molt importat estar ben hidratat abans, durant i després de la pràctica esportiva. 

7.-Fer l’activitat amb coneixement i davant de qualsevol dubte acudir a un professional de 
la salut. 

8.-Controlar la dieta es part fonamental per a que el nostre cos funcioni correctament. 

9.-Si realitzem l’activitat física en grup sempre es mes agradable i ens ajudem a superar-
nos. 

10.-Realitzar qualsevol  t ipus d’activit at física sempre ha de  ser de forma saludable, 
lúdica i divertida i preparar-se per la Marató es una bona forma de gaudir de l’esport. 

Andreu Jiménez Catalá 

Fisioterapeuta  

 

 

 

ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA – 8 ABRIL

1 2 3 4 5 6
PISTA SANSE PISTA SANSE PISTA SANSE ZONA E. PETANCA ZONA E. BIRLES AV. ATLÀNTIC

7 8 9 10 11 12
CARPA 1 CIRCUIT VIAL 1 CIRCUIT VIAL 2 PARC CARPA CARPA PAVELLÓ – PISTA BLAVA

13 14 15 16 17
PAVELLÓ – PISTA BLAVA ESQUAIX PAVELLÓ AVDA CANTÀBRIC ROCÒDROM PAVELLÓ – SALA

ACTIVITATS D'ACCÉS LLIURE ALS GIMNASOS 

GIMNÀS GENTSANA

PASSEIG COLOM – JUNT A L'OFICINA D'INFORMACIÓ I TURISME

17:00 a 19:30 hores UNFLABLES ESPORTIUS GRATUÏTS I PER A TOTES LES EDATS

HORARI ACTIVITATS JORNADA ESPORT EN FAMILÍA DE 10:00 A 13:00 HORES

     BÀSQUET      
C. BÀSQUET   

ESPORT ADAPTAT 
( BOCCIA ) 

C.BAMESAD

FUTBOL SALA   
C.D. VINARÒS 
FUTBOL SALA

PETANCA 
C.PETANCA

      BIRLES      
C.BIRLES

CICLISME  
DECATHLON

 HANDBOL 
C.BALONMANO

       JOCS        
CME

 GYM PRO FITNESS 
CLASSE DE CUBBÀ 

DE 11,30 A 12,15

  RUGBI       
RUGBY CLUB 

  EXHIBICIÓ CAMPIÓ 
D’ESPANYA DE FORÇA 
I POTENCIA DE 12,15 A 

12,30 

    TAEKWONDO      
CLUB TAEKWONDO 

VINARÒS

   TENNIS     
C.TENIS 

VINARÒS

    PÀDEL       
PADEL INDOOR 

 ATLETISME  
C.ESPORTIU 

 ESCALADA  
PEUS VOLATS

TENIS TAULA 
C.TENIS TAULA

ATENCIÓ!! 10:00 a 11: 30 h. 
VINE A BUSCAR LA QUARTILLA 

D'ACTIVITATS A LA CARPA 
ROJA DEL CME. AQUESTA 

S'OMPLIRÀ A CADA ESTACIÓ I 
ENTREGAR-SE A LA MATEIXA 
CARPA UN COP OMPLERTA, 

PER REBRE UN OBSEQUI CME.

STRONG GYM 
VINARÒS

GIMNÀS SYSTEM 
SPORT

JORNADA DE 
PORTES 

OBERTES 10:00 
a 13:00 h.

PASSEIG B.IBÀNEZ                                     10,00h a 
11.00h  Classe de Chicun. Professor: Juan Ángel.      
                                           11.00h a 12.00h Iniciació 
al Claqué. Professora: Eva.                                          
                   Portes obertes AL GIMNÀS:                   
           - Classes de Cross Trainning a las 10,00 h i a 
les 11,00 h. A les 12,00 h iniciació al flamenc.

JORNADA DE 
PORTES 

OBERTES DE 
10:00 A 13:00 h

DIA: SABADO, 8,04,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 A 
13 SANSE+SINTÈTICA+CARPA TOTS TOTES ESPORT EN FAMILIA

         
10,00 PISTA PARQUET HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS – BM CASTELLON B
12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC. CB GIL COMES VINARÒS – LOGOS SEDAVÍ NARANJA

 
18,00 PISTA SINTÈTICA F.SALA BENJAMÍ CD VINARÒS FS – L´ALCOIRA F.S. "A"
19,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB GIL COMES VINARÒS NEGRO – VUB.

 
DIA: DIUMENGE, 9,04,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET INFANTIL MASC C.B. GIL COMES VINARÒS – FDM MONCADA
12,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET CADET MASC. C.B. GIL COMES VINARÒS – CB BENICARLO

12,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. C.B. GIL COMES VINARÒS – CB TAVERNBS BLANQUES
 

DIA: DISSABTE, 8,04,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 ESTADI 1 FUTBOL BENJAMÍ D CF UNITED VINAROS - MASDENVERGE
16,15 ESTADI 2 FUTBOL BENJAMÍ B CF UNITED VINAROS - TORRESPORT
16,15 ESTADI 1 FUTBOL ALEVÍ B CF UNITED VINAROS - SAN LORENZO
17,45 ESTADI 1 FUTBOL BENJAMÍ A CF UNITED VINAROS - BENICARLO
18,00 ESTADI 2 FUTBOL ALEVÍ A CF UNITED VINAROS - BENICARLO

 
DIA: DIUMENGE 9,04,17 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,00 ESTADIO FUTBOL 11 INFANTIL B CF UNITED VINAROS - FOMENTO DE CASTELLON

 
DIA: DISSABTE, 8,04,17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ B VINARÒS EFC – ACD BENICENSE

10,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL B VINARÒS EFC – CD SAN LORENZO
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET B VINARÒS EFC – CD SAN LORENZO

 
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL B VINARÒS EFC – CD SEMPRERAPID
17,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ A VINARÒS EFC – CF UNTITED VINARÒS
18,00 CAMP 3 FUTBOL ALEVI B VINARÒS EFC – RAFALAFENA CASTELLÓ
18,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL A VINARÒS EFC – PRIMER TOQUE CF

 
DIA: DIUMENGE, 9,04,17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10.00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL A VINARÒS EFC – CF SAN PEDRO
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET A VINARÒS EFC – CF SAN PEDRO
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ESPORTS

Rafa Marcos

TAEkwONdO.  

1º Jorge René Castillo
2º Joel Gómez Pacheco

Cuarta prueba de la LPT (Local Pool 
Tour) de Oropesa y valedera para 
el ranking del Club Billar Orpesa 
que da derecho a participar en la 
segunda prueba nacional del Tour 
España que tendrá lugar en el Hotel 
Boston de Zaragoza los días 22 y 23 
de abril. Los finalistas de esta prueba 
fueron dos jugadores del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino) 

En estos momentos el ranking lo 
encabeza:
1º Jorge Rene Castillo, Vinaròs con 
675 puntos
2º Ivan Fuentes, Onda 475 puntos
3º Joel Gomez Pacheco Vinaròs 400 
puntos

IV Open Nacional de 
Taekwondo Ciutat 
de Vinaròs
Este pasado fin de semana se celebró en 
Vinaròs la 4° edición del Open Nacional de 
Taekwondo " Ciutat de Vinaròs", con un éxito 
rotundo tanto de participantes como de 
público asistente. 700 competidores, 42 clubs 
y más de 3000 personas, venidas de diferentes 
comunidades del territorio nacional, Cataluña, 
Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares...
se dieron cita en este ya consolidado torneo. 
En representación del club   Taekwondo 
Atencia de Vinaròs y Alcanar, participaron 
32 taekwondistas con edades de los 3 a los 
17 años, que disfrutaron e hicieron disfrutar 
a propios y familiares. Desde estas líneas 
queremos agradecer a todos su participación, 
pero sobretodo queremos agradecer a 
todos los voluntarios, padres, familiares y 
colaboradores, su gran ayuda y apoyo, porque 
sin ellos no sería posible la organización de un 
evento de esta magnitud. Gracias y a seguir 
trabajando para mejorar.

1 2
1 1
1 6
0 2
0 2
4 1
4 0
1 0

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

1 San Jorge 26 21 4 1 78 17 67 61
2 Rafalafena 26 16 5 5 51 29 53 22
3 Oropesa 26 16 2 8 51 32 50 19
4 Els Ibarsos 26 13 5 8 54 32 44 22
5 Vinroma 26 13 3 10 36 31 42 5
6 Onda "B" 26 11 7 8 56 38 40 18
7 Morella 26 11 5 10 44 31 38 13
8 Cabanes 26 10 6 10 42 38 36 4
9 Benicasím 26 10 5 11 41 47 35 -6

10 Villafamés 26 8 11 7 30 37 35 -7
11 Traiguera 26 9 8 9 40 48 35 -8
12 Moro 26 9 4 13 37 42 31 -5
13 Catí 26 10 1 15 46 52 31 -6
14 Benicense 26 6 5 15 38 60 23 -22
15 Semprerapid 26 6 3 17 30 76 21 -46
16 VINARÒS 26 0 4 22 17 79 4 -62

C. D. Vinr
C. D. Onda "B"
C F. Moro 

C. F. RafaC. F. Rafalafena
C. D. Vinroma

C. D. Cat
C. F. Trai
C. D. Sem
VINARÒS
C. D. Ben
C. F. SanC. D. Onda "B"

A. C. D. Benicense
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C. D. Cabanes
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C. D. Els Ibarsos

C. D. Cabanes

Jornada 27

C F. Moro 

C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím

Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos

09/04/201Resultados Jornada 26

A. C. D. Benicense

C. F. San Jorge 

Morella F. C.
C. F. Villafamés
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BILLAR AMERICANO

Dos vinarossencs finalistas en Oropesa
Aquest cap de setmana 1 
i 2 d'abril es va celebrar al 
velòdrom lluís Puig (València) 
la trobada interprovincial en 
categories infantil i aleví. Quatre 
atletes del Club Esportiu-FACSA 
Aigües de Vinaròs van ser 
seleccionades per formar part 
de la selecció de Castelló, en 
aquesta gran competició. 
Dissabte, entre l'equip 
provincial infatil, va participar 
Lluz Altaïr Cid en la prova de 
1000m.l que va aconseguir 
acabar en tercera posició amb 
una marca de 3:26.61.
Diumenge va ser el torn de 
les alevins que debutaven en 
aquesta competició. En els 2 
km marxa, Marta Zaragozá va 
finalitzar en 9a posició amb 
un temps de 14:56.78 seguida 

d'Àgueda Cid amb 14:56.94. 
En la prova de salt de llargada 
va participar Marta Buch que 
va aconseguir un millor salt de 
3,17 acabant 10a de la prova. 
Tant en categoria infantil com 
en aleví la selecció provincial 
va aconseguir el bronze del 
campionat.
Agrair el patrocini a FACSA 
Aigües de Vinaròs i la 
col·laboració de NovaNutrició.

Campionat interprovincial infantil i aleví
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Dos vinarossencs finalistas en Oropesa
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Presentació del llibre Mujeres infieles en la era franquista  de

Stella  Manaut  i  editat  per  Araña

Editorial.

LLOC:    sala d’actes de la Biblioteca Municipal                 
(plaça de l’Hort dels Escribano, s/n)

DIA:     dimecres, 12 d’abril de 2017

HORA:    19.00 h
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ESTÀS BUSCANT 

treball?
1.  TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB 

ÈXIT UNA ENTREVISTA PERSONAL
 Del 5 al 7 d’abril (Inscripcions fins al 27 de març)

 PROGRAMA:
• Els secrets de la comunicació entre persones
• L’entrevista de selecció: enfoc pràctic
• Normes a seguir en una entrevista: presència, puntualitat, to de 

veu, llenguatge no verbal, ...
• Fases de l’entrevista: preparació, realització...

2.  CURS CERTIFICAT DIGITAL PER A LA 
RECERCA D’OCUPACIÓ

 Del 17 al 19 de maig (Inscripcions fins al 8 de maig)

 PROGRAMA:
• Obtenció, descàrrega, instal·lació i desinstal·lació del certificat 

digital
• Tràmits i serveis en la Seguretat Social
• Tràmits i serveis en el SERVEF
• Tràmits i serveis en el SEPE
• Altres tràmits mitjançant certificat digital 

3.  TALLER APRÈN A UTILITZAR EL TEU MÒBIL 
EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ 

 Del 1 al 5 de juny (Inscripcions fins al 22 de maig)

 ROGRAMA:
• CV en línia
• Enviament del cv des del mòbil com a adjunt o compartint l’enllaç
• Aplicacions de cerca d’ocupació: Infojobs, Job Today, Corner Job, 

Indeed, Jobeeper, Linkedin...
• Calendari en el mòbil: gestió d’avisos i recordatori 

4.  TALLER MILLORA LES RELACIONS 
PROFESSIONALS A TRAVÉS DE LA 
COMUNICACIÓ 

 Del 14 al 15 de juny (Inscripcions fins al 5 de juny)

 PROGRAMA: 
• Principis, procés i dimensions de la comunicació
• Comunicació verbal i no verbal
• Barreres i habilitats per a una comunicació eficaç
• Llenguatge corporal

Requisits: per als tallers 2 i 3 es requerix coneixement 
mitjà d’informàtica, així com per al taller 3 hauran de tenir 
un smartphone/tablet
Lloc de realització: Centre del Coneixement VINALAB
C. Galícia, 12
Horari: De 9:30 a 13:30h

MÉS INFORMACIÓ  INSCRIPCIONS
ADL Agència de Desenvolupament Local OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta Pl. Jovellar, 2
Tel. 964407700 SEU ELECTRÒNICA 
 https://vinaros.sedelectronica.es/

  ·
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   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

''BEBÉ JEFAZO''''BEBÉ JEFAZO''
                              

 

  

   Classificació:Tots  els pùblics

DIMARTS: Día:18          16:30:h

DIMECRES:      Día:19          16:30:h

DIJOUS:            Día:20          16:30:h

DIVENDRES: Día:21 17:00:h

DISSABTE: Día:22          16:45:h

DIUMENGE: Día:23   16:45:h

DILLUNS: Día:24          18:00:h

   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

''FAST & FURIOUS 8''''FAST & FURIOUS 8''

 

  

   Classificasió:+ 12 anys

DIJOUS:      Día:13   17:00:h  19:50:h  22:50:h

DIVENDRES:Día:14   17:00:h  20:00:h  22:50:h

DISSABTE: Día:15   17:00:h  20:00:h  22:50:h 

DIUMENGE: Día:16   17:00:h  19:50:h  22:50:h

DILLUNS: Día:17          18:00:h  20:55:h  

DIMARTS: Día:18          18:30:h  21:25:h

DIMECRES: Día:19          18:30:h  21:25:h 

   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

          ''LA CURA''''LA CURA''
                                DEL BIENESTARDEL BIENESTAR

 

  

   Classificació: + de 12 anys

DIJOUS:            Día:20          20:45:h

DIVENDRES: Día:21 19:00:h

DISSABTE: Día:22          18:45:h

DIUMENGE: Día:23   20:45:h

DILLUNS:         Día:24 20:00:h

   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

''POWER RANGERS''''POWER RANGERS''

 

  

   Classificasió:Tots els públics

DIJOUS:          Día:20               18:30:h

DIVENDRES:    Día:21               21:45:h

DISSABTE:     Día:22               22:00:h 

DIUMENGE:     Día:23               18:45:h
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Regidoria de Recursos Humans informa: 

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data 
23 de març de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a 
la contractació del SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT 
I SOCORRISME, AIXÍ COM L’ACOMPANYAMENT DE 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, I ALTRES 
ACTUACIONS PER A LES PLATGES DE VINARÒS DURANT 
LA TEMPORADA D’ESTIU 2017-2018. (EXPT. 372/2016).

Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm, 
n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 10 d’abril de 2017.

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al 
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 
9 a 14 hores.

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local 
de data 27 de març de 2017, va aprovar l'expedient 
i plecs per a la ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA 
DE DOS VEHICLES DE PROPIETAT MUNICIPAL. (EXPT. 
13047/2016).

Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm, 
n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la 
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 17 d’abril de 2017 a les 14:00h.

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al 
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 
9 a 14 hores.

L'Alcalde

ANUNCI LICITACIÓ

ANUNCI LICITACIÓ

Convocatòria procés selectiu borsa treball de MONITORS CONSERGE 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Per Decret d’Alcaldia, núm. 644, de data 30 de març de 2017 es va aprovar la 
convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la 
constitució d'una Borsa de Treball de MONITOR-CONSERGE INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES, altres agrupacions professionals (laborals), per a futures 
contractacions temporals, pel sistema de concurs-oposició.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria en 
el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de Recursos 
Humans, ubicat a la Pl. Sant Telmo núm. 6 (edifici Pirulí).

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a partir del 
dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Castelló.

ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local 
de data 3 d’abril de 2017, va aprovar l'expedient i 
plecs per a la contractació del SUBMINISTRAMENT 
I MUNTATGE DE PART DE LA CARPA SITUADA 
A L’AVINGUDA DE L’ATLÀNTIC, NÚM. 2. (EXPT. 
11158/2016).

Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant 
Telm, n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Data límit de presentació: 21 d’abril de 2017.

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al 
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores.

L'Alcalde
Enric Pla Vall
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Feria Marinera de
Artesanía y Diseño

en Vinaròs

Jueves 13 de abril
12.00 h Apertura del mercado.
13.00 h Patry Funny: abracadabra pases de magia potagia.
15.00 h Cierre del Mercado, nos vamos a comer.
16.00 h Apertura del Mercado.
16.30 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
18.00 h Patry Funny: fiesta pirata, juegos, cuenta cuentos, y mucho más.
19.30 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
19.00 h a 22,00 h Dj Membrana, música al aire libre.
22.00 h Cierre del Mercado.              
Viernes 14 de abril
12.00 h Apertura del mercado.
12.30 h La mujer del mar, llega desde las profundidades para enseñar a los
             humanos  la importancia del cuidado del medio marino.
13.30 h La hora del Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
15.00 h Cierre del Mercado, nos vamos a comer.
16.00 h Apertura del Mercado. 
16.30 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
17.00 h DJ Membrana música al aire libre.
17.30 h Teatro itinerante: Pirateando, en busca de un inalcanzable tesoro.   
19.00 h Cuenta Cuentos: Sosa la Marinera, cuentos del mar, salados, didácticos
             y participativos  para todas las edades.
20.00 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
21.00 h Espectáculo de fuego Danzaora: Danza Ritual del Fuego. El elemento
             aire, danza en busca de otros elementos, su viaje final fundirse con el fuego.
22.00 h Cierre del Mercado.              
Sábado 15 de abril
12.00 h Apertura del mercado.
12.30 h Canta canciones: La Sirena Arrecife. Al ritmo de las olas del mar, cantos
             y poemas te hechizarán.
14.00 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
15.00 h Cierre del Mercado, nos vamos a comer.
16.00 h Apertura del Mercado. 
16.30 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
17.00 h Membrana DJ, música al aire libre.
17.30 h Teatro itinerante: Pescando amores, si caes en la red y logras escapar 
             el amor encontrarás.
19.00 h Cuenta Cuentos: Sosa la Marinera, cuentos del mar salados didácticos y
             participativos para todas las edades.
20.00 h Dj Membrana, música al aire libre.
21.00 h Espectáculo de fuego Danzaora. La noche danza en la oscuridad
             hacia la luz, transformará el frío en calor, mientras el fuego se hace
             dueño de la penumbra.
22.00 h Cierre del Mercado.

Domingo 16 de abril
12.00 h Apertura del mercado.
13.00 h Patry Funny: abracadabra pases de magia potagia.
14.00 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
15.00 h Cierre del Mercado, nos vamos a comer.
16.00 h Apertura del Mercado.
17.30 h Patry Funny: fiesta pirata, con juegos, cuenta cuentos,  y mucho más.
19.00 h Dj Membrana música al aire libre hasta el anochecer.
20.00 h Photocall, llévate un recuerdo del mercado marinero.
22.00 h Fin del Mercado.

Organitza: Realitza:

* * *

* * *

VISITES TEATRALITZADES 
PER VINARÒS
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ESQUELES

ANIVERSARIS

PUBLICITAT

Tu ets l’adéu que mai sabrem dir

En memòria de:
José Sebastián Català Vallés

Que va morir a Vinaròs el dia  28 de març
de 2017, a l’edat de 59 anys 

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

8 abril MATEU c. Sant Francesc, 103

9 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

10 abril PITARCH c. del Pilar, 120

11 abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

12 abril FERRER pl. Sant Antoni, 39

13 abril ROCA c. Sant Francesc, 6

14 abril GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

15 abril ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)



*

  GRATIS

Celebra el día de 

Sant Jordi

EDITORIAL
ANTINEA

con

ELS DIARIS
librería

* Entrega tu boleto en la LIBRERIA ELS DIARIS o en su estand de la Fira 
del Llibre, hasta el 23 de abril 2017 a las 13h. Participarás en sorteos de 
más de 150 libros de Editorial Antinea, que se realizarán el 23 de Abril, 
Dia de Sant Jordi, en la Fiesta del Libro.

“recordando a nuestros autores”

y

¡ Participa

en sorteos de más de 150 libros !


