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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.

La Policia Local de Vinaròs ja compta amb una pàgina web 
pròpia per apropar al ciutadà informació sobre els tràmits 
i serveis que ofereix, tal com ha assenyalat en roda de 
premsa l'alcalde de Vinaròs i alhora regidor de Governació, 
Enric Pla.  
"Es tracta d'una web elaborada per la pròpia Policia Local, 
amb suport dels tècnics informàtics de l'Ajuntament, i que 
representa una nova eina per comunicar-se amb la població 
d'una forma accessible i centralitzada", ha indicat Pla.  
L'intendent en cap de la Policia Local, Juan Manuel 
Doménech, ha remarcat la importància que tenen cada 
vegada més les noves tecnologies i ha recordat que el maig 
del 2016 ja es va iniciar amb aquest projecte, en obrir un 
compte de Twitter que compta actualment amb quasi 500 
seguidors.  
"Amb aquest web volem donar un pas més, oferint tant un 
contingut estàtic amb informació sobre tràmits, normatives, 
telèfons d'interès i consells útils, com un contingut dinàmic 
que s'anirà actualitzant regularment amb notícies, avisos 
sobre talls de carrers o animals extraviats i campanyes 
actives tant de la DGT com altres que es realitzen en els 

centres escolars", ha resumit Doménech.  
L'Intendent en cap ha mostrat una a una les diferents 
seccions que componen aquesta web, a la qual es pot 
accedir a través de l'adreça www.policía.vinaros.es, i 
que també inclou un formulari de contacte perquè els 
ciutadans puguen fer arribar per aquesta via les seues 
queixes i suggeriments. 
De cara a l'any que ve, la Policia Local planeja seguir 
treballant en aquesta mateixa línia, intensificant la seua 
presència a les xarxes socials a través d'altres plataformes 
com Facebook o Instagram, ha avançat Doménech, que ha 
afegit que, malgrat això, la via ràpida per a emergències 
continuarà sent el telèfon 964 82 66 77.

La Policia Local de Vinaròs presenta la seua pàgina web
Aquest web forma part d’un projecte més 
ampli per facilitar informació i altres serveis al 
ciutadà a través de les noves tecnologies

Els grups polítics representats al Ple Extraordinari de 
l'Ajuntament de Vinaròs, han votat per unanimitat 
sol·licitar les ajudes per a la millora de les zones industrials, 
convocades recentment per l'Institut Valencià de la 
Competitivitat Empresarial (IVACE).
Aquesta línia d'ajuts, a la qual també optaran altres 
poblacions de l'àrea del Baix Maestrat, Alt Maestrat i 
els Ports, busca donar suport econòmic als municipis 
perquè puguen modernitzar els seus polígons i dotar-los 
d'infraestructures necessàries. En total, es destinaran amb 
aquesta finalitat, 2.215.000 euros.
En el cas de Vinaròs, ha explicat el regidor d'Urbanisme 
Jan Valls, "es presentaran tres sol·licituds per separat: una 
per a la zona industrial de Capsades, una altra per a la més 
propera a Ulldecona i la tercera per a la zona alta de Portal 
del Mediterráneo”.
Per a Capsades, amb una àrea de 322.688 metres quadrats, 
la proposta contempla actuacions per valor de 601.771,70 
euros, mentre que en el d'Ulldecona (169.987 m2) i en 
el de la zona alta de Portal del Mediteráneo (207.818 
m2 ), aquestes serien de 336.921,53 i 106.629,77 euros, 
respectivament.
Les propostes a presentar giren totes al voltant de tres eixos 
principals, ha afegit Valls: millores en la seguretat de les 
empreses i en el treball, a través de càmeres de vigilància i 

serveis contra incendis; millores en la mobilitat, connectant 
aquestes zones amb l'àrea urbana a través de carrils bici i 
noves zones d'aparcament, així com la creació de noves 
zones verdes i millores de l'asfaltat. Finalment, es pretén 
donar una major visibilitat a les empreses, reforçant la 
senyalització i creant una pàgina web.
Per part de l'oposició, encara que es va votar a favor del 
punt, es va ser crític. Des del PVI, la seua portaveu Maria 
Dolores Miralles va considerar que les accions plantejades 
“són poc ambicioses” i va lamentar que no hi hagués 
referències al polígon industrial de sòl públic que des de 
fa anys es planteja a la zona de Soterranyes. Des d’ Acord 
Ciutadà, Lluis Batalla va assenyalar que la proposta “és el 
maquillatge de les promeses electorals que Ximo Puig va fer 
a Vinaròs” i va lamentar que no s'hagués inclòs la instal·lació 
de fibra òptica en els projectes, mentre que per part del 
PP, Juan Amat va dir que “trobem a faltar una referència al 
pufo de Soterranyes, al que no li dediquen ni un cèntim” i 
va dubtar que les ajudes augmentin la competitivitat de les 
empreses.
L'alcalde Enric Pla, per la seua banda, ha indicat que 
aquestes ajudes beneficiarien a les petites i mitjanes 
empreses assentades en aquestes àrees industrials. En cas 
que siguen concedits aquests ajuts, les actuacions hauran 
d'estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2017.

Vinaròs optarà als ajuts de millora de zones industrials convocats pel IVACE
La localitat presentarà tres sol·licituds que, en cas de ser resoltes favorablement, permetrien dur a 
terme actuacions en tres àrees per un valor màxim de 1.264.840 euros. 
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El passat 11 d'abril, a l'Auditori del 
Centre de Coneixement Vinalab 
de Vinaròs, ha tingut lloc una 
Jornada Formativa sobre les Ajudes 
Econòmiques que ofereix a la 
ciutadania el Pla de Reforma Interior 
d'Habitatges (Pla Renhata) 2017.
A aquest acte hi han assistit diversos 
arquitectes tècnics de la zona, 
interessats en conèixer els detalls 
d'aquestes subvencions, per saber 
els passos a seguir a l'hora de 
tramitar-les.
L'alcalde Enric Pla, així com el regidor 
d'Urbanisme, Jan Valls, i la regidora 
d'Hisenda i Ocupació, María Cano, 

han presentat la jornada, recordant 
que tots els interessats en aquestes 
ajudes ja poden fer la sol·licitud 
adient.
"Properament l'ajuntament tindrà 
un punt informatiu específic per 
informar sobre aquestes ajudes, 
que en aquest cas són directes a les 
famílies i enfocades cap a la reforma 
de banys i cuines", ha recordat Valls.
Pla ha reiterat el compromís del 
consistori "en la difusió d'aquesta 
opció per a la millora d'habitatges, 
especialment pel que fa a la seua 
accessibilitat i eficiència energètica".
Cano ha afegit que és important fer 

arribar aquesta informació, "perquè 
la població pugue beneficiar-se 
d'aquests ajuts, que compten amb 
un pressupost de 3 milions d'euros a 
la Comunitat Valenciana".
Durant aquesta jornada, la 
directora territorial de la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, Lidón 

Bordils, ha parlat i resolt dubtes sobre 
aquest pla d'habitatge i regeneració 
urbana.
Finalment, el president del Col·legi 
d'Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Castelló, Alfredo Sanz, 
ha fet referència a la necessitat de 
l'ordenança d'inspecció tècnica 
d'edificis de més de 50 anys.

Aquesta setmana han començat al CEIP Mare de 
Déu de la Misericòrdia les activitats de la nova 
edició de l'Escola de Pasqua "Easter English: 
Robot Town", en què participen un total de 300 
xiquets i xiquetes de la localitat.
"Estem molt contents amb l'èxit que hem 
tingut, ja que fins i tot s'han hagut d'ampliar 
les places inicialment previstes, a causa de 
l'alta demanda que hi va haver", ha explicat la 
regidora d'Educació i Esports, Begoña López.
López, que aquest dimecres ha fet un 
recorregut per les aules per saludar 

personalment els alumnes i monitors, ha 
recordat que aquest projecte busca ajudar 
a la conciliació laboral i familiar, alhora que 
oferir una opció divertida i educativa per 
als menors durant les vacances de Pasqua. 
Les activitats, dirigides a xiquets i xiquetes de 
P3, P4, P5 d'Infantil i de 1r a 6a de Primària, 
es realitzen en anglès, en horari de 8:45 a 
13:30 hores. Aquest any els robots són els 
protagonistes de l'edició, que finalitzarà 
el proper 24 d'abril per tal que els petits 
reprenguen de nou el curs escolar.

Es realitza al Vinalab una jornada formativa sobre els ajuts del Pla Renhata 2017 
Arquitectes tècnics de la zona han assistit a la cita per conèixer 
els detalls d'aquesta línia d'ajudes directes per a les famílies 
que necessiten millorar els seus habitatges

Tres-cents xiquets i xiquetes participen en les activitats 
de l'escola de Pasqua "Easter English: Robot Town"
Les activitats, dirigides a nens i nenes de P3, P4, P5 d'Infantil i de 1r a 6a de 
Primària, es realitzen en anglès, en horari de 8:45 a 13:30 hores.
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Un total de 18 noves caixes niu per a aus han 
estat instal·lades en edificis públics de la 
localitat, amb ajuda de la Brigada Municipal, 
continuant amb la iniciativa iniciada l'any 
passat per la Regidoria de Medi Ambient, en 
conjunt amb Apnal - Ecologistes en acció de 
Vinaròs.
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi 
Moliner, ha explicat que "aquest projecte és 
de gran importància per a la lluita biològica 
contra plagues com la del mosquit i per a la 
conscienciació ciutadana sobre la importància 

que tenen les aus insectívores i la seua protecció 
en àmbits urbans ".
Déborah Fandos, representant de l’entitat 
Apnal - Ecologistes en Acció de Vinaròs, ha 
afegit que totes les caixes niu van ser realitzades 
pels propis ciutadans, que van participar en els 
diversos tallers realitzats amb aquesta finalitat.
De les 18 caixes niu col·locades, 14 són per 
a falciots i quatre per a l'espècie avió comú. 
Properament s'espera la instal·lació d'una 
altra desena de caixes niu en diversos punts 
estratègics de la localitat.

El grup municipal socialista a l’ajuntament de 
Vinaròs, juntament amb l’executiva local socialista 
de Vinaròs ha demanat una Proposició No de Llei 
(PNL) amb la lectura, interpretació i visualització 
d’aquells articles de la Llei actual que regula el 
servei de Correus a nivell estatal per a que no 
s’aplique la retallada que planteja l’entitat en les 
costes nord, sud i l’ermita de la localitat. 

Després de contactar amb els diputats socialistes 
a les Corts Valencianes,  han presentat la citada 
PNL, on es demana derogar el punt 4.b.3 de 
l’article 37 del Reial Decret 503/2007 de 20 d’abril, 
pel qual s’aprova el reglament de prestació 
de serveis postals del Servei Postal Universal 
i liberalització dels serveis postals i exigir a la 
Comissió dels Mercats i de la Competència, 

la paralització temporal de les mesures de 
suspensió del repartiment del correu ordinari a 
les zones afectades mentre s’adopti una solució 
a la proposta.
Aquesta proposta també es vol elevar a les Corts 
Generals de Madrid, a través del diputat socialista 
a la província de Castelló, Artemi Rallo, per al seu 
debat i posterior votació.

Nova executiva de la Coalició Compromís Vinaròs i del Bloc Nacionalista Valencià a Vinaròs

Es col·loquen 18 noves caixes niu per a aus en edificis públics de la localitat
La regidoria de Medi Ambient i Apnal - Ecologistes en Acció de Vinaròs 
continuen aquet 2017 amb el projecte, de gran importància per a la lluita 
biològica i protecció de les aus insectívores en àmbits urbans.

El PSPV Vinaròs presenta una PNL per aturar la retallada del servei de Correus

El Ayuntamiento de Vinaròs ha sacado a 
licitación las obras para arreglar la carpa 
multiusos de la avenida del Atlántico, 
cuya lona sufrió un desprendimiento el 
pasado verano. El importe de licitación 
es de 29.000 euros y el concejal de Obras 
y Servicios, Guillem Alsina, confía en que 
esté reparada antes de la celebración de las 
próximas Fiestas de San Juan y San Pedro 
del mes de junio. 
Cabe recordar que la realización de esta 
carpa multiusos fue incluida en las obras 

del Plan Zapatero y ofrece la posibilidad 
de realizar espectáculos en un lugar hasta 
ahora desprotegido y a la intemperie. Por 
otro lado, se utiliza también como pista 
auxiliar deportiva, ya que la cubierta 
cuenta con unas dimensiones de 
20x40 metros, que lo posibilitan  y sirve 
como   complemento a las actuales pistas 
deportivas que ya existen en la localidad.
En al año 2011 la carpa ya sufrió daños 
por el fuerte viento y la lona y los tensores 
tuvieron que ser reemplazados.

Licitan la reparación de la carpa del Atlántico

El passat 31 de març de 2017 va tindre lloc a la seu de la Coalició Compromís 
per Vinaròs una Assemblea General Extraordinària de la Coalició Compromís 
per Vinaròs, en l’únic punt a l’ordre del dia de la renovació de l’executiva de la 
Coalició Compromís per Vinaròs.
La nova executiva va ser ratificada per la unanimitat dels assistents a 
l’Assemblea. Els nous membres de l’executiva son:
Portaveu local : Samuel Cerdà
Secretari d'Organització: Jordi Navarrete
Secretari de Finances: Marcos Jovani
Secretari de Comunicacions: Helena Román
Secretari de Relacions Institucionals:  Jordi Moliner
Secretari / Portaveu Grup Municipal : Domènec Fontanet

Altres Secretaries (Vocals): Judith Alvarez i Josep Compte
També el passat 31 de març de 2017 va tindre lloc a la seu de la Coalició 
Compromís per Vinaròs una Assemblea General Extraordinària del Bloc 
Nacionalista Valencià a Vinaròs, en l’únic punt a l’ordre del dia de la renovació 
de l’executiva del Bloc Nacionalista a Vinaròs.
La nova executiva va ser ratificada per la unanimitat dels assistents a 
l’Assemblea. Els nous membres de l’executiva son:
Portaveu local : Jordi Navarrete
Secretari d'Organització: Marcos Jovani
Secretari de Finances: Miquel Miralles
Secretari de Comunicacions: Samuel Cerdà
Altres Secretaries (Vocals): Judith Alvarez.
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El portaveu i regidor d’Acord Ciutadà de Vinaròs, 
Lluis Batalla, ha demanat a l’equip de govern 
que estudie i valore altres possibilitats abans de 
comprar l’immoble contigu a l’Ajuntament on ara 
s’ubica la Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà 
(OIAC) i el PROP. 
L’equip de govern, segons Batalla, proposa adquirir 
l’immoble per 613.019 euros, com apareix al 
pressupost 2017 una vegada s’acaben els tres anys 
de lloguer que es va negociar amb els propietaris 
l’any 2014. 
Una quantitat que, segons Batalla,  “és preu de 
l'època del pelotazo,la qual cosa no ens quadra 
amb el tarannà de l'actual equip de govern”. 
Des d’Acord Ciutadà s’han mostrat reticències si 
finalment s’opta per comprar aquest immoble, 
degut a que el primer i segon pis d'aquest edifici 
que s'enllaçaria amb l'edifici de l'Ajuntament, 
“mostra un desnivell de més de 60 cm, la qual 
cosa vol dir que una vegada comprat l'Ajuntament 

hauria de fer una previsió pressupostària per tal de 
condicionar el nou espai salvant aquestes barreres 
arquitectòniques existents al unir els dos edificis, i  
haurien de valorar l'espai que es menjaria al crear 
rampes”.
Daltra banda, Batalla ha explicat que l'operació 
financera es faria a través d'un préstec bancari, “la 
qual cosa vol dir que, a banda del preu de 613.019€ 
, hem d'afegir els interessos del préstec a més del 
que portem pagat  en opció de compra, 60.000 €” 
. És a dir, “afegint les obres fetes per l'Ajuntament, 
que li revaloritzen el local al propietari, anem més 
enllà dels 800.000 € de despesa”, ha assenyalat.
Davant d'aquesta inversió amb diners públics, 
Acord Ciutadà proposa alternatives com obrir 
una Borsa de Locals Buits de més de 250 metres 
quadrats, oberta a particulars, immobiliàries o 
empresaris, propietaris d'aquests locals, i que 
els posen a disposició de l'Ajuntament per a 
que aquest estudie la seva idoneïtat, per preu i 

localització, per poder ser la nova Oficina PROP de 
Vinaròs. “Proposem i fem una crida per a que tots i 
totes aquells que puguen oferir espais ho facen per 
registre d'entrada, de manera oficial”, ha indicat.
Paral.lelament, Batalla considera necessari iniciar 
l'estudi d'optimitzar l'espai de la Cotxera de Batet, 
de propietat municipal i veure la viabilitat de ser 
oficines de l'Ajuntament.

Acord Ciutadà proposa alternatives a la compra de l'espai de l'oficina PROP, que està 
pressupostada en 613.019 € a l'exercici 2017

ElectroSplash cambia Vinaròs por Valencia
Redacción
Después de tres ediciones, la organización del festival de música 
electrónica ElectroSplash Beyond Music ha informado en un 
comunicado que abandona definitivamente Vinaròs para trasladarse 
a Valencia. Así, la próxima edición del evento se celebrará los días 21 
y 22 de julio en la anteriormente llamada Marina Real Juan Carlos I, 
junto a la playa de la Malvarrosa en Valencia, tras no haber fructificado 
las negociaciones para continuar celebrándolo en Vinaròs. 
La intención actual, según Salvador, “es afincarse en Valencia por 
tiempo indefinido, aunque se puede entender que este cambio de 
ubicación no tiene por qué suponer un adiós definitivo a la provincia 
que le vio nacer y en la que se han celebrado la gran mayoría de 
ediciones. ElectroSplash mantuvo meses atrás negociaciones 
con la localidad de Moncofa de cara a futuro y, en este sentido, el 
Ayuntamiento de la localidad de la Plana Baixa mostró su interés en 
acoger la cita musical.

Presentan una querella contra el alcalde 
por la suspensión de una velada de boxeo
Redacción
La Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana ha emitido un comunicado 
informando que el pasado viernes, 7 de abril, la empresa Levantina de Seguridad 
S.L. presentó una querella contra el alcalde de Vinaròs, Enric Pla, tras no celebrarse 
finalmente una velada de boxeo que se había programado para el 4 de marzo en 
el pabellón polideportivo municipal. 
Desde la Federación se señala que fue Pla quien prohibió este evento tras señalar 
que esta empresa, que patrocinaba la velada pugilística, estaba vinculada con la 
extrema derecha. 
El Ayuntamiento de Vinaròs comunicó en su día que se suspendía la celebración 
del evento en instalaciones municipales “debido a diversas dudas sobre una de las 
empresas patrocinadoras”. La velada se celebrará finalmente el 17 de junio en el 
pabellón  Municipal de Peñíscola.
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El centro de Salut Pública de Benicarló continuará 
este año 2017 con el programa de prevención 
de violencia de género tras detectar durante 
el pasado año riesgo positivo en el 4% de las 
mujeres encuestadas. Así lo han anunciado Elvira 
Mensat, directora de este centro y Ana Arizón, 
gerente del Departament de Salut de Vinaròs.
Durante el pasado año 2016, el centro de Salut 
Pública de Benicarló junto con la gerencia del 
Departament, llevaron a cabo charlas informativas 
y talleres sobre prevención y sensibilización de 
violencia de género al personal sanitario de los 
8 centros de salud del Departament de Vinaròs y 
del Servicio de Urgencias del Hospital comarcal. 
Tras esta formación, dirigida principalmente a 
facultativos, enfermería, matronas y trabajadores 
sociales, se realizaron encuestas a un total de 
1.281 mujeres en la consulta, dando como 
resultado que un 3,8% del total de casos 

presentaba riesgo positivo de violencia de 
género y un 88,3%, riesgo negativo, mientras que 
un 7,2% de las consultadas se negó a contestar. 

Violencia física y psíquica
Tras los resultados, Salud Pública de Benicarló, 
continuará con el programa de prevención este 
año y volverá a realizar charlas informativas en 
los mismos centros con el fin de incrementar 
el número de encuestas e interceptar así a las 
mujeres con riesgo de sufrir violencia de género, 
tanto física como psíquica.
Este programa se enmarca en el Plan de 
Formación de Violencia de Género de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
y tiene como objetivo identificar a las víctimas, 
incidir en la búsqueda activa de las mujeres con 
riesgo y difundir entre el personal asistencial 
el Protocolo de Intervención para la Atención 

Sanitaria de la Violencia de Género. De esta 
forma,  los profesionales sanitarios proporcionan 
a las víctimas de violencia de género una 
atención integral, continuada y de calidad, desde 
la perspectiva de género, así como la aplicación 
correcta del protocolo de intervención.
Además, las sesiones formativas incluyen el 
análisis práctico de la herramienta SIVIO, un 
sistema de información para la detección y 
actuación frente a la violencia de género en 
personas adultas que está accesible desde 
cualquier consulta asistencial del Departament 
de Salut, ya sea médica, de enfermería, de 
matronas y de trabajadores sociales. 
En lo que va de año 2017 y hasta la primera 
quincena del mes de marzo, se han practicado ya 
encuestas a otras 184 mujeres en los diferentes 
centros del área de influencia del Hospital de 
Vinaròs.

El personal sanitario del Departament de Vinaròs detecta riesgo de violencia de género 
en el 4% de mujeres
Salut Pública de Benicarló continuará con el plan de formación 
en los centros de salud y Urgencias para identificar a las 
víctimas y manejar la aplicación SIVIO    

Un total de 1.281 mujeres fueron encuestadas a través del 
programa de cribado universal durante el pasado año 2016
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

X.Flores

venda a
‘Els Diaris’

NOVETAT
del llibre d’història de Vinaròs

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

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

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

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

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

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

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

VOLUMS PUBLICATS

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

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

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

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

Vinaròs 1909-1918
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La

antinea

Ramon Puig Puigcerver

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

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

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

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

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

el mateix contingut. Però si tenim la possibilitat de retrocedir 

en el temps per conèixer estructures de convivència social 

contraposades al model que ens han imposat, entendrem 

millor els aspectes negatius del present, podríem començar 

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

seria millor en tots els aspectes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la condició humana i convertir-la en esclava.
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“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 
1909-1918” de Ramón Puig
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AN, Florentí
MORALES BALAGUER, Dolors
MORALES EXPÓSITO, Francesc
MORALES FUSTER, Joan
MORALES PEDRELL, Pere
MUEDRA CODORNIU, 
mossèn Josep
MUÑOZ GASÓ, J. Baptista
MUÑOZ RIPOLL, Rosa
NABÓN ESCARDÓ, Rosa
NAVARRO LLANES, Antònia
NENTO MASPONS, Baptista
NOFRE JESUS, Josep
NOS GASCÓ, Júlia
NUÑEZ MARTÍN, Casimira
OBIOL CASTELLÀ, Manuel
OBIOL DELMÀS, Enric
OBIOL MARTORELL, Antoni
OLMEDO GUILLOT, Francesc
OLMEDO SENDRA, Genoveva
ORERO CAÑADA, Ramon
ORERO CHALEENAVE, J. Baptista
RIPOLL RIZA, Cinta
ROCA FERRER, Higini
ROCA FORÉS, Roderic
ROCA MUELAS, Domingo
ROCA PALAU, Vicent
ROCA PEDRA, Bàrbara
ROCA RIBERA, Francesc
ROCA RIBERA, Higini
ROCA RIBERA, J. Baptista
ROCA RIBERA, Manuel
ROCA RIBERA, Sebastià
ROCA ROCA, Francesca
ROCA VIVES, Joana
ROCA VIVES, Teresa
ROCAMORA GARCÍA, Pere, bisbe
RODA GASULLA, Rosa
RODA GINER, Manuel
RODA GINER, Rafael
RODA PASCUAL, Agustí
RODA RILLO, Conceptció
RODES PUIG, Ignaci
ROMEU CALATAYUD, Josep
RONCHERA BELTRAN, Andreu
RONCHERA ROSO, Filomena
ROSALES HERNÀNDEZ, Dolors
ROSO BOVER, Lluís
ROSO CABALLER, Sebastià
ROSO MIRALLES, Salvador
ROSO MIRALLES, Teresa
ROURE GONEL, Encarna
ROURE MIRALLES, Agustí
ROXALS SÁNCHEZ, Josepa
RULL SERRA, Josep
SABATER ARAGONÈS, Baptista
SABATER ARAGONÈS, Modest
SABATER MIRALLES, Baptista
SACANELLES MONTÓN, Antònia
SACANELLES MONTÓN, Feliu
SAFÓN CALBÉ, Lluís
SAFÓN DURAN, Agustí
SAIZ DE AJA BARRACHINA, 
Liduvina
SAIZ MUÑOZ, Joan
SAIZ RIBERA, M. Fernanda
SALES FERRER, Manuel
SALVADOR CORRAU, Ramon
SALVADOR MIRALLES, Rosa
SÁNCHEZ ALONSO, Manuel
SANCHIZ ASENSI, Josep
SANJUAN ESCRIVANO, Carme
SANJUAN ESCRIVANO, Joaquim
SANJUAN PASCUAL, Joaquim
SANJUAN PASCUAL, Julià
SANTAPAU CHALER, Baptista
SANTAPAU CHALER, Teresa
SANTAPAU EGEA, Josepa
SANTAPAU SABATER, Agustina
SANTAPAU SABATER, Baptista
SANTOS LIBORI, Carles
SANTOS TEN, Maties
SANZ BOIX, Joaquima
SANZ CHALER, Josepa
SANZ ESTELLER, Agustí
SANZ ROSO, Julià
SAURA SALÓM, Sebastià
SEGARRA FONS, Amable
SEGARRA FONS, Vicent
SEGARRA JUAN, Antoni
SEGURA QUEROL, J. Maria
SELMA ESCOBEDO, Joaquim
SELMA ESCOBEDO, Silvestre
SELMA JULIEN, Joaquim
SELMA JULIEN, Lluís
SELMA LLÀTSER, Carme

SENDRA BONET, Antoni
SENDRA CASTELL, Emili
SENDRA CUCALA, Genoveva
SENDRA CUCALA, J. Baptista
SERRANO ESPALLERGUES, Julià
SERRANO FONTANET, Domingo
SERRANO LACRUZ, Agustí
SERRES BORRÀS, Roser
SERRES BORRÀS, Teresa
SERRES GUALLART, Josep Maria
SERRET RODA, Vicenta
SIERRA ALCÁNTARA, Elena
SIMÓ BAYARRI, Miquel
SIMÓ CASTELL, Manuela
SIMÓ CASTELL, Teresa
SIMÓ CORTÉS, Joaquim
SIMÓ CORTÉS, Manuel
SIMÓ FABREGAT, Josep
SIMÓ GUZMAN, Antoni
SIMÓ GUZMAN, Jaume
SIMÓ MESEGUER, Francesca
SIMÓ SIMÓ, Felicitat
SOLANS GUAL, Jaume
SOLER PÉREZ, Josep
SOROLLA BANASCO, Agustí
SOROLLA BUSQUÉ, Antoni
SOROLLA DOMÈNECH, Agustina
SOROLLA DOMÈNECH, Dolors
SOROLLA DOMÈNECH, Joan
SOROLLA SALOMÓ, Agustí
SOROLLA SALOMÓ, Antoni
SOROLLA SALOMÓ, Sebastià
SOROLLA ZANON, Anna
SOSPEDRA NOGUERA, Baptista
SOTO MEYER, Miquel
TABOADA SERRA, Joaquim
TALAVERA ELIES, Maria
TALAVERA GILI, Josep
TAPBIOLES PINÓS, Francesc
TEIXIDÓ QUERALT, Carme
TEMPLADO DOMÈNECH, Miquel
TEN GELABERT, Josep
TEN MERCÉ, Agustí
TEN MERCÈ, Estanislau
TENA RIBERA, Miquel
TODO CROS, Dolors
TORRES MARMAÑA, Antoni
TORRES MARMAÑA, Eduard
TORRES MARMAÑA, Sebastià
TORRES PEÑAROYA, Antoni
TORRES SUARA, Teresa
TOSCA AGRAMUNT, Domingo
TOSCA CABALLER, Trinitat
TOSCA FERRÀS, Baptista
TOSCA GOMBAU, Baptista 
UGUET FANDOS, Edmundo
UGUET FANDOS, Maria
UGUET FUSTEGUERAS, Neus
UGUET MARQUÉS, J. Maria
VALENZUELA BALLESTER, 
Laura Javiera
VALENZUELA BELTRAN, Joaquim
VALLÉS BOIX, Gabriela
VALLS MARCO, Concepció
VALLS NAVARRO, Joan
VALLS SANCHO, Francesca
VALLS SANCHO, Vicent
VAQUER CIURANA, Francesc
VAQUER LLÀTSER, Francesc
VELILLA LLONART, Josep
VERDERA FORNER, J. Manuel
VERDERA GAUDÍ, J. Baptista
VERDERA GAUDÍ, Reyes
VERDERA GONEL, Encarna
VERDERA GONEL, Sebastià, 
mossèn
VERDERA GUARDINO, Sebastià
VERDERA MARIANO, Joan
VERDÚ VELASCO, Jesús
VICENTE JAQUES, Pere
VIDAL FITA, Miquel
VIDAL FREXES, Joan
VIDAL GARGALLO, Joaquim
VIDAL MARIN, Miquel
VIDAL PERTEGÀS, Amàlia
VIDAL PERTEGÀS, Francesca
VILAPLANA EBRÍ, Josep
VIVES PRATS, Júlia
VIZCARRO PRATS, Romuald
VIZCARRO SANSANO, Amado
ZAPATER FUSTER, Joan
ZARAGOZA AGRAMUNT, Ramon
ZARAGOZA JUAN, Pasqual

índex onomàstic d'aquest llibre
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La Asociación de Amas de Casa celebró la Festividad 
de su Patrona con una misa y una comida

Teresa, muchas felicidades te desea tu familia en el día de tu 
cumpleaños. Que pases un feliz día.      Igor

Oleivi disfrutant de les pascues a Peníscola

Centro Municipal de la Tercera Edad
Se convoca a todos los señores socios a la asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar el viernes día 28 de 
abril de 2017 a las 17.30 horas en los salones del Local 
Social y a las 18 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del dia:

1.	 Lectura y aprobación si procede del acta 
anterior

2.	 Estado de cuentas
3.	 Renovación de parte de la junta anterior
4.	 Actividades a celebrar en el centro
5.	 Ruegos y preguntas

Al finalizar la reunión el centro invita a cada socio a 
un café o refresco

 “Sant Jordi” com a cloenda del projecte “El castell medieval”
CEIP ASSUMPCIÓ
Amb motiu de la celebració del dia del llibre ja és tradició a l'escola l'Assumpció de Vinaròs que els alumnes de 
5 anys representen l'obra de teatre “La llegenda de Sant Jordi” amb la col·laboració de tot el cicle d'Infantil i les 
famílies. Enguany la funció escolar representada a l'auditori municipal  ha estat també la cloenda del projecte “El 
castell medieval” que els xiquets han treballat durant tot el segon trimestre.
 L'equip docent implicat considera molt positiva la utilització del teatre dins l'escola per ser una eina d'aprenentatge 
que engloba tots els llenguatges: musical, plàstic, corporal, espacial i verbal. A més a més de potenciar aspectes 
competencials  relacionats amb  l'autonomia, la socialització, la memòria, l'autoestima i l'autocontrol.
L'escola agraeix la col·laboració de l'ajuntament que ha cedit les seves instal·lacions i l'amabilitat i disponibilitat de 
Víctor, el conserge de l'auditori.
Dins un món digitalitzat el teatre esdevé una experiència real i enriquidora que permet obrir l'escola a  l’exterior i 
mostrar a la comunitat educativa un pessic del treball que es fa a l'escola.

CEIP Assumpció, Vinaròs.- Els alumnes de sisé recuperen els jocs tradicionals.Trompitja, birles i petanca. 
E.Fonollosa
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Des del Centre de Dia Municipal l'Onada de Vinaròs, us volem informar de 
les activitats físiques que realitzem cada dia per tal de mantenir ben actius 
als nostres usuaris. En aquest cas estem parlant d'activitats molt variades 
que van des dels tallers físics fins la possibilitat d'oferir-los aquest servei a 
domicili. A continuació us expliquem ben detallada la nostra programació.
En primer lloc, arribada una certa edat, és molt important entrenar el 
nostre cos diàriament per tal de mantenir les capacitats físiques que fins 
ara preservem. Per aquest motiu ens dediquem a promoure l'activitat física, 
per tal que els usuaris puguin preservar la seva autonomia dintre de les 
seves possibilitats, en aquelles activitats bàsiques que hi portem a terme 
habitualment com per exemple cuinar, realitzar la nostra higiene personal, 
vestir-nos, etc. Les activitats relacionades amb aquest últim objectiu són els 
tallers de gimnàstica adaptats, els passejos dirigits i el muntatge de circuits 
al gimnàs del centre els quals inclouen exercicis de força, equilibri, mobilitat 
i de control motor.
D'altra banda, també cal destacar el paper de la fisioterapeuta del centre 
la qual s'encarrega de pal·liar la simptomatologia dolorosa típica que 
presenta la gent de la tercera edat, tal i com dolors articulars provocats per 
la degeneració òssia que augmenta amb l'edat, dolors musculars, i d'altres 
lesions neurològiques comuns com els ICTUS, als quals se'ls aplica un servei 
de rehabilitació més concret i específic.
A més a més, només heu de trucar al mateix centre per informar-vos, si us 
interessa, de la possibilitat de rebre tots aquests serveis a domicili, en cas 
que l'interessat o l'interessada no es pugui desplaçar fins al centre. Sobretot 
oferim aquesta possibilitat a individus enllitats els quals necessiten que es 

tingui cura d'ells de manera més continuada. 
I ja per últim, aprofitem per explicar-vos que el dia 23 de març vam dur a 
terme les Jornades Lúdiques per a Gent Gran a les <<Ames de Casa>>, les 
quals van gaudir d'allò més fent un tastet del taller de gimnàstica dedicat a 
fer una estona d'aeròbic asseguts. S'ho van passar molt bé! 
Esperem que aquest petit article us hagi semblat interessant i per a 
qualsevol cosa no dubteu en visitar-nos. Sereu molt benvinguts!

La importància de l'activitat física en la tercera edat

La comunidad rusa, ucraniana y moldava celebró la Pascua con una misa en la Arciprestal y después en el exterior se bendijeron los alimentos típicos

La Feria de Artesanía y Diseño se instaló de nuevo durante las vacaciones de Pascua en el paseo marítimo
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ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

Venda anticipada a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores
“ABONAMENT A PARTIR DE 3 OBRES DE TEATRE” (Queden exclosos el BCN 
City Ballet i el Cabaret)

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Divendres, 17 i dissabte 18 de març / 
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les 
20.00 hores / 12 €

BCN CITY BALLET
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que 
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del 
Barrio

Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores / 
Preu: 10 €

NO SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen

Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores / 
Preu: 5 €

CARINYO
Pérez & Dislà

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /  
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE 
MIS ESCLAVOS
Meridional Producciones

Divendres, 3 de novembre / 22.30 hores / 
Preu: 5 €

LA MEJOR CANCIÓN 
DEL MUNDO 
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”
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SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

Vinaròs va celebrar dimecres la 
Processó de la Matinada, organitzada 
per la Confraria de Jesús Natzarè i Sant 
Sepulcre. Una processó penitencial 
que aquesta confraria va recuperar 
l'any 2010, després d'haver-se perdut 
l'any 1912 i que comptava amb més 
de cinc-cents anys d'història.  La 
confraria ha mantingut  el mateix 
recorregut processional  que se seguia 
antany, respectant també els mateixos 
llocs  per a les estacions del Via Crucis.
La processó es va iniciar  a les  5 del 
matí  des de   l’auditori municipal, sent 
seguida per centenars de persones. 
El silenci protagonitza aquesta 
processó,  trencat només pel rés de les 
14 estacions del Via Crucis que formen 
part del recorregut processional.

Processó de la Matinada

Fotos Mariano Castejón
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Salvador Quinzá Macip       Fotos: Aparicio

El miércoles santo día 12 del 
presente mes y dentro del 
programa de actos de la Semana 
Santa de Vinaròs, se ofreció este 
concierto que fue todo un éxito 
en interpretación, así como en 
asistencia de público, el cual llenó 
por completo la iglesia Arciprestal 
de “La Asunción”.
Estuvo presentado por el presidente 
de la “Federación de Cofradías de la 
Semana Santa de Vinaròs” Salvador 
Oliver Foix. Agradeció el que se 
juntaran las corales de Vinaròs 
para ofrecer el mismo, también a 
los directores y solistas. También 
agradecía a mossen Emilio Vinaixa, 
el que hubiera cedido la iglesia 
para poder ofrecer tan importante 
evento. 

El programa fue el siguiente:
Orfeó Vinarossenc
- Sanctus                             Schubert
- Gloria Patri                      Palestrina
Directores: Agustín Casanova 
Miralles y Carlos Vives Sebastiá
Coral García Julbe
- Salmo 46                          Mn. Vicent 
García Julbe
- Doneu-nos la pau             Mn. Vicent 
García Julbe
Director: Rossend Aymí I EScolà      
Organista: Enric Melià I Fortuna
Coral Juvenil Sant Sebastià
- O Mine Eyes                    Jhon Benet
- O Sacrum Convivium      Luigi
Director: Carlos Vives Sebastiá
Todas las corales juntas:
- Réquiem                           Gabriel Fauré
Director: Rossend Aymí I EScolà      
Organista: Enric Melià I Fortuna
En primer lugar actuó el “Orfeó 
Vinarossenc” el cual interpretó 
dos piezas. Fueron dirigidas por 

Agustín Casanova Miralles  y Carlos 
Vives Sebastiá. En la segunda pieza 
se añadieron componentes de la 
Coral Juvenil “Sant Sebastià” y el 
“Grup de Cant de l´Escola de Música 
“Esmuvi”.
A continuación actuó la “Coral 
García Julbe” interpretando dos 
piezas. Fueron dirigidos por 
Rossend Aymí i Escolà. Al órgano 
acompañó Enric Melià i Fortuna.
Finalmente actuó la Coral Juvenil 
“Sant Sebastià” interpretando 
también dos piezas y dirigidos por 
Carlos Vives Sebastià.
Finalizadas estas tres actuaciones 
se llegó al momento culminante 
del concierto con la interpretación 
del “Requiem” de Gabriel Fauré.
Estuvo dirigido por el maestro-
director Rossend Aymí i Escolà, 
con los solistas Silvia Gacón Llopis 
(soprano) y Didac Mesa Romeu 
(barítono) Estuvieron acompañados 
durante todo el concierto a cargo 
del organista Enric Melià i Fortuna.
Al finalizar el concierto que fue 
todo un éxito, debido a la multitud 
de aplausos de las personas 
asistentes, el maestro Aymí 
agradeció los mismos y ofreció un 
“bis” con el movimiento “Libera 
me”. Nuevamente fueron todos los 
componentes ovacionados, y esta 
vez con el público puesto de pié. 
En resumen, se celebró un gran 
concierto, y la “Federación de 
Cofradías” acertó de lleno en incluir 
este acto nuevo a su programación.
Mis felicitaciones a todos.
Bravo por el nuevo acto incorporado 
al programa por la Federación de 
Cofradías
Bravo por juntar nuevamente a 
estas tres corales. Es todo un lujo y 

un placer escucharlas juntas.
Bravo por sus solistas Silvia Gascón, 
la cual después de un día de trabajo 
llegó justo al momento de comenzar 
el concierto. Cerrando los ojos en la 
pieza de Pie Jesu, era como escuchar 
a un ángel cantar. También por el 
barítono Didac Mesa Romeu y por 
los solistas que interpretaron las 
piezas; Ofertorio y Agnus Dei.
Bravo por los casi 100 coralistas que 
con sus muchos ensayos, llegaron a 
ofrecer tan gran concierto.
Bravo por el maestro director 
Rossend Aymí i Escolà. Es todo un 
lujo el tener a este gran músico 
dirigiendo.

Bravo por el conocido organista 
Enric Melià i Fortuna, nos hizo con 
su música seguir todo el concierto 
con su estimable ayuda.
Bravo por mossen Emilio Vinaixa, el 
cual siempre está apunto de ceder 
la iglesia para los actos culturales-
musicales como este.
Y Bravo por el público que llenó la 
iglesia, se calcula entre 700 y 800 
personas, por su comportamiento 
y por sus aplausos, los últimos 
puestos de pie.
Esperamos y deseamos de vez en 
cuando poder ver y escuchar de 
nuevo a estas tres corales de nuevo 
juntas.

Concierto extraordinario de Semana Santa
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El pasado día 13 Jueves Santo, se iniciaban los actos programados, los cuales se 
pudieron llevar todos a término, con un tiempo primaveral, bueno y apacible.

Exposición de pasos procesionales
A partir de las 17 horas de la tarde, podíamos ver la “EXPOSICIÓN DE PASOS”, 
donde se pudieron admirar los 14 pasos expuestos todos este año, en la Plaza 
Parroquial. Durante este tiempo y hasta la salida de la procesión, miles de personas 
pasaron a verlos y fotografiarlos, siendo estos unos pasos bellísimos a con todas 
sus imágenes a tamaño natural.

II Toque excepcional
La Cofradía del “Cristo de la Paz”, nos regalaba a 
las 19,30 horas y desde lo alto del campanario, 
su “II TOQUE EXCEPCIONAL”, en que pudimos 
escuchar a bastantes metros, los toques de sus 
tambores y bombos. Un nuevo éxito conseguido 
por esta Cofradía.

Procesión del Jueves Santo
A partir de las 20,30 horas salían perfectamente las 14 cofradías siguientes 
portando la mayoría de ellas los pasos que tienen:
Cofradía de la “Oración del huerto”, Cofradía del “Paso de San Pedro”, Cofradía 
de la “Hermandad estudiantil de los azotes en la columna”, Cofradía del “Ecce 
Homo”, Cofradía de la “Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo 
y Ntra. Sra. de la Merced, “Venerable Cofradía de la Santísima Faz”, Cofradía de 
“Jesús Nazareno y Santo Sepulcro” con su paso de “Jesús Nazareno” Cofradía de los 
“Portantes de la Virgen de los Dolores”, Cofradía del “Cristo de la Paz”, Cofradía del 
“Crist dels Mariners”, Cofradía del “Descendimiento”, Cofradía de la “Virgen de las 
Angustias”, Cofradía del “Cristo de la Familia Juan”, el consiliario y el presidente de 
la “Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, mossen Emilio Vinaixa 
y Salvador Oliver, Cofradía del “Santissin Sagrament”, autoridades municipales 
locales y cerraba la procesión nuestra centenaria banda de música, la Societet 
Musical “La Alianza”, bajo la batuta del maestro-director José Ramón Renovell 
Renovell. Fue bello ver la reverencia al final de la procesión del paso de “Ntra. Sra. 
de la Merced” a su hijo “Jesús Cautivo”, ambos pasos portados por sus costaleros y 
costaleras. También la reverencia que realizó la peaña a hombros del “Paso de San 
Pedro” a “La Dolorosa”.
En la parte musical estuvieron la “Agrupación Musical de Santa Magdalena de 
Pulpis” dirigida por el vinarocense Sergio Tortajada,  las Bandas de Bombos y 
Tambores de las Cofradías del “Paso de San Pedro”, “Cristo de la Paz” y Crist dels 
Mariners” y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de “Jesús Cautivo”. En 
la Cofradía del “Paso de San Pedro, colaboró junto con la banda el trompetista 
vinarocense Toni Barberá. Como es de rigor, cerraba la procesión nuestra banda 
de música de la Sociedad Musical “La Alianza”.

Procesión del Viernes Santo
Por la tarde se procedió a celebrar la procesión que aquí en Vinaròs llamamos la 
“del silencio”, o bien la del “Sant enterrament”.
Su salida fue como el día anterior a las 20,30 horas con todas las cofradías 
expuestas en la Plaza Parroquial, el recorrido el mismo y recuperado de 
anteriores años: Plaza Parroquial, Plaza Jovellar, C/. Socorro, C/. Arcipreste Bono, 
Avda. País Valancià, C/. Santa Magdalena, Plaza San Antonio atravesándola por 
la mitad, Travesía Safont, Plaza San Agustín, C/. Mayor y llegando de nuevo a la 
Plaza Parroquial.
Las Cofradías representadas fueron las del “Viernes Santo”, es decir, no salió la 
Cofradía del Cristo de la Paz”, y en la Cofradía del “Nazareno y Santo Sepulcro, 
salió la impresionante talla del “Santo Sepulcro” y no la del “Nazareno. Tampoco 
salió la banda de música de inicio del anterior día, la banda de música de la 
vecina Santa Magdalena de Pulpis, bajo la dirección del vinarocense Sergio 
Tortajada. A cambio nos ofreció lo mejor de sus cantos de música sacra-
religiosa, la “Coral García Julbe” bajo la dirección de Enric Melià i Fortuna, los 
cuales procesionaron todo el recorrido con sus cantos.
Al finalizar la procesión, y en un marco incomparable, con recogimiento y 
silencio, tal como corresponde, mossen Emilio Vinaixa, participante en la 
procesión y este día acompañado por mossen Cristóbal Zurita, nos dedicó unas 
sentidas palabras recordándonos que los oficios religiosos celebrados en las 
cuatro iglesias de Vinaròs, eran los mismos que se celebraron en todo el mundo 
cristiano. Recordaba las palabras del Papa Francisco y agradecía a todos los que 
habían hecho posible, la realización de los actos reflejados en el programa 
hasta este “Viernes Santo”, y finalizó las mismas invitándonos al “silencio” de un 
Jesús muerto.

Jueves Santo
Salvador Quinzá Macip

Agrupación Musical Santa Magdalena de Pulpis Oración del huerto

Azotes en la columna Ecce Homo Banda cornetas y tambores Hermandad Jesús Cautivo

Nazareno Nazareno Dolçainers i tabaleters

Bombos y tambors Cristo de la Paz Cristo de la Paz

Virgen de las Angustias Cristo de la Familia Juan

Autoridades Reverencia de San Pedro a la Dolorosa

Banda -La Alianza- Palabras finales de Mn. Emilio
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Cornetas y tambores -San Pedro Paso de San Pedro Cabildo pescadores Toni Barberá con San Pedro

Banda cornetas y tambores Hermandad Jesús Cautivo Jesús Cautivo Ntra. Sra. de la Merced Reverencia al Cautivo Santísima Faz

NazarenoDolçainers i tabaleters Santo Sepulcro Virgen de los Dolores

Cristo de la Paz Bombos y tambores Crist dels Mariners Crist dels Mariners Descendimiento

Cristo de la Familia Juan Coral García Julbe Cofradia Santissim Sagrament Autoridades
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Viernes Santo,  XXXV Vía Crucis en el puerto

Salvador Quinzá Macip

El día 14 Viernes Santo, se celebró 
en un tiempo húmedo y con algo 
de niebla, el ya 35 aniversario 
de este “Vía Crucis”, que no me 
cansaré de repetir, que seguro es 
el más marinero de toda España.
La bella talla de la imagen de la 
“Serena Majestat del Crist dels 
Mariners”, llegaba a bordo de la 
embarcación “Antonio”.
Este año se ha tenido la acertada 
idea de dedicar el mismo al 
gratamente recordado Pepito 
Ferrer Meseguer, el cual, tantos y 
tantos años colaboró con la labor 
de proveernos a todos con lo que 
el sacó como clásica repartición 
de “romeret y timonet”, saliéndolo 
a buscar este día a altas horas 
de la mañana, para que en el 
momento del inicio, se pudiera 
repartir bien fresco a todos los 
participantes.
Organizado por la “Parroquia de 
Santa Magdalena” de nuestra 
ciudad de Vinaròs, y por la 

Cofradía del “Crist dels mariners”, 
con su párroco mossen Cristóbal 
Zurita, y con un invitado de lujo 
este año, el Sr. Obispo emérito de 
Segovia, monseñor Ángel Rubio 
Castro, se realizaron las 14 + 1 
estaciones de este marinero “Vía 
Crucis”. 
Al finalizar el mismo, mossen 
Cristóbal cedía las palabras 
de despedida al Sr. Obispo 
finalizando el “Vía Crucis” con la 
veneración de la bella imagen 
de la “Serena Majestat del Crist 
dels Mariners”. También como 
cada año, participó la “Banda 
de Bombos y Tambores de la 
Cofradía del Crist  dels Mariners”, 
realizando una muy buena 
actuación.

Exposición de pasos
Desde la mañana hasta la hora de 
la procesión estuvieron todos los 
pasos de nuestra Semana Santa, 
expuestos en la Plaza Parroquial.

El Sábado Santo día 15 por la tarde a las 19 horas, y en el bello marco de la 
ermita de nuestros santos patronos de Vinaròs, la “Virgen de la Misericordia” y 
“San Sebastián”, el cuadro de actores con un plantel de 60 actores, nos ofreció 
de nuevo esta impresionante obra, en la cual se nos recuerda, en el acto 
añadido este año, el primero de ellos; la entrada triunfal de Jesús al templo de 
Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Tengo que agradecer a Salvador Oliver que me presentara al director de la 
“Passió d´Ulldecona” Jordi Carapuig, el cual me atendió en todo lo necesario 
para poderles ofrecer este comentario.
Esto hizo que si bien he seguido todas las representaciones de la “Passió”, la 
primera en el año 2002 dentro de la iglesia Arciprestal, el próximo año en 
que se quiso realizar por la C/. Mayor y entrar luego a la Arciprestal, cosa que 
no fue posible por la lluvia, y los últimos años 2015-2016 y este 2017, en la 
ermita. Gracias a las indicaciones de su director, hizo que me pusiera mas que 
nunca dentro de esta representación.
Me impresionó colocarme delante de la cruz que estaba en tierra. Preguntando 
a Jordi Carapuig por tan impresionante cruz, me indicó que tiene una historia 
de 62 años, desde la primera representación que efectuaron, y que su peso es 
de 80 kilos. Naturalmente a Jesús le ayuda a portarla un “cirineo”.
Siguiendo con todo detalle y emoción a lo largo del recorrido, por supuesto 
que escuche mofas de la gente, risas, algo de cachondeo, que si la micro mina, 
que si el año pasado había caído un trozo antes, etc. pero la realidad es que 
la mayoría de gente estuvo callada y con respeto siguieron todas sus nueve 
escenas, incluso vi caras con alguna que otra lágrima. En resumen fue una 
representación que nos gustó a la mayoría de los allí presentes.
Como digo anteriormente, como primicia este año se le ha añadido esta 
“entrada triunfal”, la cual va perfectamente en la representación del acto, y que 
fue muy bien interpretada, incluso contamos con “borriquilla” y con un Jesús 
montado encima de ella. En esta representación se contó con la colaboración 
de la Cofradía de la “Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo 
y Ntra. Sra. de la Merced”, por medio de la borriquilla de la gentil Cinta Griñó.
Las escenas que nos representaron los actores de la pasión, fueron 
acompañados cada uno de ellos por la “Coral García Julbe” dirigidos por su 
director Rossend Aymí i Escolà. Por cierto, saludamos a cuatro figurantes de 
nuestra ciudad.
     Para mí, releyendo los comentarios de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús en los textos bíblicos, pensando en las 14 estaciones del “Vía Crucis” y 
recordando el viaje a Tierra Santa,  titulo las escenas de la siguiente forma:
  Escenas   Cantos
– Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.  Gloria Laus (Mn. Vte. García)
– Última cena – traición de Judas.  Bone Pastor (Beat J.M. Peris)
– Jesús ante Pilatos.   Christus factus est (del Novenario a 
Jesús Nazareno)
– Flagelación y coronación de espinas. Poble meu (de la litúrgia de Divendres Sant)
– Vía Dolorosa y las tres caídas con la cruz. Stabat Mater (Zoltan Kodaly)
– Jesús clavado en la cruz.  Jesús muere en la cruz. O Crux (Ginés Pérez)
– Descendimiento.    Estaba al pie de la cruz (Joaquín 
Madurga)
– Santo entierro.    Adoro te devote (Richard Wagner)
– Resurrección de Jesucristo.   Hallelujah (Haendel)
Repito, fue esta una gran interpretación por todo el cuadro de actores, con un 
tiempo ideal, sin frío ni calor con un radiante sol y enormemente primaveral, y los 
que allí nos reunimos, sentimos y disfrutamos del acto.
Mis felicitaciones al cuadro de actores y a su director Jordi Carapuig, a la “Coral 
García Julbe”, al grupo de “Bombos y Tambores de la Cofradía del Crist dels 
Mariners”, los cuales con sus toques “hacen ruido” como haciendo gritar a las 
“turbas” ante Jesús. A todos mis felicitaciones.

Sábado Santo – Escenificación de la “Pasión de Ulldecona”

Salvador Quinzá Macip

Entrada triunfal de Jesús en Jerusalen Última cena - traición de Judas



15

22 abril de 2017

Jesús ante Pilatos Flagelación

Coronación de espinas Vía dolorosa

Las tres caídas de Jesús

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

Jesús clavado en la cruz
Jesús muere en la cruz Descendimiento

Entierro Resurrección de Jesucristo

Para muchos vinarocenses, esta es 
la procesión que mas nos gusta. 
Es la explosión en el “Domingo de 
Resurrección”, cuando ha quedado 
atrás ya la pasión y muerte de Jesús, 
y celebramos con todo júbilo su 
“Resurrección”.
Domingo de resurrección día 16 y último 
de la celebración de la “Semana Santa 
de Vinaròs”, en este su último día. Hoy se 
realizaron los siguientes actos:
7’00 horas DIANA por diferentes 
calles de nuestra ciudad a cargo de 
la Banda de Bombos y Tambores 
de la “Cofradía del Cristo de la Paz”. 
PROXCESIÓN DEL ENCUENTRO.                                                                      
10,30 horas. Salida de la imagen 
de Jesucristo Resucitado de la 
Arciprestal de Vinaròs. En dirección a 
la Plaza San Valente con el siguiente 
recorrido: Plaza Parroquial, calle 
San Cristóbal y Plaza San Valente 
El orden procesional fue el siguiente: Cruz 
de guía, imagen de “Jesús resucitado” 
portado por cofrades de la Cofradía 
del “Santissim Sagrament”, el clero con 
mossen Emilio Vinaixa Porcar, “Cofradía 
del Santíssim Sagrament, “Federación 
de Cofradías de Semana Santa” con 
su presidente Salvador Oliver Foix, 

Autoridades Municipales y nuestra banda 
de música, la centenaria Sociedad Musical 
“La Alianza” bajo  la dirección del maestro-
director José ramón Renovell Renovell. 
La imagen de la Virgen del Encuentro 
salió desde la Plaza San Agustín con el 
siguiente recorrido: C/. Santo Tomas y 
Plaza San Valente. Le acompañó durante 
todo el recorrido completo, la Banda de 
Cornetas y Tambores de la “Cofradías de 
Jesús Cautivo·” y Ntra. Sra. de la Merced. 
En la plaza San Valente se realizó el 
encuentro con la imagen de Jesucristo 
Resucitado  y la Virgen, Nuestra Señora 
de la Misericordia patrona de Vinaròs, 
realizándose la suelta de palomas 
a cargo de la “Colombófila Vinaròs”. 
Seguidamente, regreso a la Arciprestal 
por la C/. San Jaime y C/. Mayor hasta 
llegar a la Plaza Arciprestal, donde 
entrando en la iglesia de “La Asunción”· 
se celebró la Santa Misa.
Finalmente a las 12 horas se celebró un  
PASACALLE por varias calles de la 
Ciudad a cargo de la banda de Bombos y 
Tambores “Crist dels Mariners”.
 Con este comentario finalizamos lo que 
ya ha sido historia de la SEMANA SANTA 
DE VINARÒS 2017, deseándoles a todos 
unas “Felices Pascuas de Resurrección”.

Procesión del Encuentro

Tambores y bombos del CRISTO DE LA PAZ

Cornetas y tambores del 
Cautivo

La Alianza Tambores y bombos del 
CRIST DELS MARINERS
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L’ÚLTIM RELAT

Marc Borrás nos hablará del Bosco y de su 
Tríptico de los improperios 

Grup de debat i recerca TRÀNGOL

Microrrelatos Chulvi  els agraïx el seu seguiment, i s’acomiada, amb gran 
satisfacció d’haver col·laborat en el nostre Diariet, publicant el mateix 
relat amb el qual va començar aquest cicle, ara fa un any. 

EL LLIBRE
Davant la cinta giratòria esperava ansiós la sortida de la meua maleta. 
Aleshores, vaig observar en altres mans un llibre idèntic al que, amb 
entusiasme, havia llegit i subratllat estos dies de vacances. Un llibre molt 
poc conegut. Vaig obrir la motxilla de seguida i, en efecte, es tractava 
del meu exemplar, oblidat al seient de l'avió. Però, com reclamar-li’l a qui 
tan dolçament ara se’l mirava, a qui l’estudiava amb aquell somriure tan 
deliciós?

Portada: Marta Stella
Facebook. Microrrelatos Chulvi.

El próximo viernes, 28 de abril, en el Auditori Carles 
Santos, y a las 19.30 horas, un joven experto en la 
pintura del Bosco, Marc Borrás Espinosa, nos hablará 
del autor nacido en el norte del ducado de Brabante 
(Países Bajos). Borrás y el Bosco han estado en la 
palestra de la actualidad puesto que el primero ha 
autentificado la autoría de la tabla del Bosco que 
había en el museo de San Pio V de Valencia y ha 
descartado la autenticidad de las restantes con la 
misma temática.
Hasta hace poco tiempo, la mayoría de especialistas 
habían aceptado el hecho de que La coronación de 
espinas de El Escorial, la cual perteneció a Felipe II, 
era una obra autógrafa del Bosco, pensándose que 
la tabla valenciana de El tríptico de los improperios era 
una “copia dura y con variaciones” de la pintura 
madrileña. Sin embargo el estudio comparativo, 
que ha realizado Borrás de estas pinturas y del resto 
de versiones conservadas, obliga a pensar diferente, 
quedando patente que la obra madrileña y el resto 
de versiones devienen de la obra valenciana del 
San Pío V, la única, además, que podemos entender 
como original. El estudio fonográfico confirma a su 
vez que su autor no pudo ser un simple imitador, sino 
que hay razones suficientes para pensar que la obra 
fue ejecutada en el taller del Bosco, probablemente 
bajo la supervisión del maestro, y quien sabe si él 
mismo pudo participar en su realización. 
El Tríptico de los improperios de Valencia, según nos 
explicará Borras, posee una serie de cualidades 
carentes en el resto de piezas, desde la firma que nos 
hace pensar que salió del taller de Bosco, pasando 
por la riqueza de elementos iconográficos, muchos 
carentes en otras versiones, hasta que su dueña 
fuese María de Mendoza, una gran conocedora del 
arte  de Jeroen van Aken. Estas pesquisas que nos 

ponen sobre aviso de encontrarnos ante una obra 
notoria son refutadas por las distintas pruebas 
dendrocronológicas, reflectografías y radiografías 
realizadas a las obras.
Marc Borrás Espinosa se licenció en Historia del Arte 
en la Universidad de Valencia. Tiene un máster en 
estudios avanzados y está realizando actualmente 
su tesis doctoral, dirigida por el reputado Ximo 
Compay. Su trabajo de investigación se centra 
en los boscos perdidos, acercándose a la obra 
desaparecida del pintor a través del estudio de 
copias y fuentes secundarias de los siglos XV al 
XVII. Su especialización en el Bosco le ha llevado 
a colaborar con el Archivo de Arte Valenciano y la 
Revista Internacional de Arte. Ha sabido defender 
y argumentar científicamente en simposios 
internacionales, seminarios y congresos la primacía 
de La Coronación de Espinas de Valencia respecto a la 
versión de El Escorial.
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IES JOSÉ VILAPLANA

Després de diversos anys Vinaròs tornarà a ser una 
de les localitats que, el proper 6 de maig, acollirà 
una nova edició de la "Festa per la Llengua", junt 
amb altres poblacions valencianes que enguany 
celebraran també aquesta jornada festiva.
La setmana passada es van presentar els cartells 
i la programació dels actes i tallers, els quals 
començaran a partir de les 10:00 hores amb una 
crida a unir-se a la celebració, a càrrec dels Dimonis 
i la Colla de Dolçaina i Tabals. Posteriorment, les 
activitats es concentraran a la pèrgola del Passeig 
Colom de la localitat.
"Tindrem unes 40 haimes d'entitats educatives i 
culturals i s'han organitzat unes 12 activitats, entre 
elles un concert de Cesk Freixas, a més dels tallers 
de les associacions. Es tracta, per tant, d'una aposta 
forta que hem volgut fer aquest any, amb una 
programació més potent i amb major pressupost 
destinat a l'organització d'aquesta jornada", ha 
assenyalat el regidor de Cultura, Marc Albella.

Per la seua banda, Joan Ortí, de Maestrat Viu, 
l'entitat que representa a l'Acadèmia Valenciana 
en el territori, ha parlat de la importància d'aquest 
tipus d'iniciatives per fomentar l'ensenyament 
del valencià i l'estima per la nostra llengua.
En aquesta "Festa per la Llengua" es troben 
representats tots els centres públics i concertats 
de Vinaròs, que de fet ja han participat en el 
concurs per a l'elaboració del logotip. També ho 
faran estudiants, docents i representants de les 
AMPES d'altres poblacions com Benassal, la Sénia, 
Benicarló o Peníscola, a més d'agrupacions com 
la Muixeranga, Nanos i Gegants o Els Dimonis, 
entre d'altres.
Tant Albella com Ortí han volgut agrair la seua 
implicació i convidar a la ciutadania a participar 
en aquesta festa. En la seua organització, per 
part del consistori, també està participant AVIVA 
Vinaròs, a càrrec de la tècnica lingüística Maria 
Josep Arayo.

Vinaròs celebrarà el 6 de maig la “Festa per la Llengua” 
Durant tot el dia hi haurà multitud d’actes i tallers relacionats amb el 
valencià al passeig de Colom

La brigada municipal del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha realizado la instalación de las baldosas 
que marcan el inicio de la ruta del Camino de 
Santiago en la comarca del Baix Maestrat, junto 
a las poblaciones de Càlig, Cervera del Maestre, 
Xert y Sant Mateu.
En el caso de Vinaròs, ciudad de salida de la ruta, 
el trazado comienza en la calle Sant Jaume, junto 
a la imagen de Santiago Matamoros, hacia la 
calle Mayor y la plaza parroquial, destacando la 
Portalada Plateresca de 1560 procedente de la 
primitiva iglesia y el templo de Nuestra Señora 
de la Asunción, iglesia fortificada del siglo XVI, 

de arquitectura gótico-renacentista y portada 
barroca. En la plaza Jovellar, se sigue por las calles, 
Sant Francesc, cruzando la Plaça del Convent de 
Sant Francesc, la calle del Hospital , y calle Pilar, 
hasta llegar a la antigua N-340. En todas estas 
calles ya están instaladas las baldosas que marcan 
el camino a seguir, y tal como informó el concejal 
de Cultura, Marc Albella, “ahora sólo faltará poner 
el cartel de inicio del camino en la calle Sant 
Jaume”.
Próximamente se realizará una presentación 
pública y se editará toda la documentación 
informativa para difundir en la Tourist Info.

Vinaròs señaliza el inicio de la ruta del Camino de Santiago por el Baix Maestrat

El passat dimarts 11 d'abril els alumnes 
de 1r de Batxillerat de l'IES José 
Vilaplana de Vinaròs van realitzar una 
sortida de senderisme, organitzada 
pel departament d'Educació Física, 
pel terme de Morella. 
Els alumnes van poder gaudir 
d'una magnífica jornada de 
senderisme aprofitatnt els PR-CV-215 i 
216. Van iniciar el recorregut als arcs de 
Santa Llúcia per tal de continuar cap 
als arcs de la Pedrera, mas de Bessó, 
Torre del Posso, serra Pelada, mas de 
Carceller, mas de Mejora, capelleta de 
la Verge del Roser i Xiva.   La tornada 
per mateix lloc.  
Indrets que van permetre contemplar 
els espectaculars paratges que 
envolten la capital dels Ports i conèixer 
un entorn únic pels seus valors 
naturals i patrimonials.

Els alumnes de 1r de batxillerat de l'IES José Vilaplana, de senderisme 
per Morella (Morella-Xiva-Morella)
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Primer el treball i després l’oci

Per Hugo Romero

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Un tripartito sin corazón
Por Lluís Gandia

Setmana Santa i República
Fernando Juan   -   Executiva local PSPV-PSOE

OPINIÓ 

Els dies abans de les vacacions de 
Setmana Santa van ser bastant 
fructíferes en el que es refereix al 
treball en defensa dels interessos 
dels vinarossencs.

En primer lloc l'alcalde Enric Pla i el regidor 
d'Urbanisme Jan Valls es van reunir amb arquitectes 
de tota la nostra zona, per explicar i formar sobre 
el Pla de Reforma Interior d'Habitatges. Aquest pla 
d'ajuda econòmica està enfocat a la reforma de 
banys i cuines de persones amb necessitats especials 
d'accessibilitat i evidentment ha despertat un gran 
interés entre els tècnics i experts en habitatge de 
la nostra comarca. El lloc elegit va ser el Vinalab, 
precisament un edifici abans infrautilitzat i que ara 
demostra el que es pot arribar a fer amb ganes de 
promoure els recursos públics de la nostra ciutat. 
Entre la infinitat de punts tractats, creiem que el 
que ara més interessarà als veïns serà la propera 
ficada en marxa d'un punt informatiu específic per 
informar sobre aquestes ajudes.
També explicarem que el mateix Dimecres Sant pel 
matí es va celebrar un plenari per tal de sol·licitar les 
ajudes per a la millora de les zones industrials que 
aquest any ofereix la Generalitat Valenciana. Aquest 
pla d'ajuts busca la dotació d'infraestructures i 
modernització dels polígons industrials per als 
pobles del nostre territori. Per part de l'ajuntament 
de Vinaròs s'han presentat tres sol·licituds d'actuació: 
una per a la zona alta del Portal Mediterráneo, una 
altra per al polígon de la carretera d'Ulldecona i la 
tercera per a la zona industrial de les Capçades. El 
projecte presentant per Jan Valls girara al voltant 
de la seguretat de la zona, millores en la mobilitat i 
el reforçament de la visibilitat de les empreses, tan 
físicament com a través de les xarxes.
Ara per acabar, i després de parlar de la feina feta, 
ens agradaria comentar un tema que ja és recurrent 
per part del Partit Popular en les seues campanyes 
des que està l'oposició. No està de més recordar 
que la Constitució Espanyola en el seu article 16.3 
declara que és un Estat aconfessional. La qual cosa 
vol dir que cap càrrec polític té l'obligació d'anar 
en representació de les institucions als actes que 
les diferents religions que conviuen al nostre país 
celebren. Com tampoc ha d'enviar a cap funcionari 
o treballador a fer-ho; ja siga un treballador de la 
brigada o una policia municipal. Sabem que l'any 
que ve haurem de tornar a sentir les mateixes 
paraules per part dels mateixos, però no està de 
més anar recordant quina és la realitat que dicta la 
nostra Constitució.

Setmana Santa i 14 d’Abril. 
Dues dates amb significació 
que aquest any han coincidit. 
Setmana Santa que inclou 

moltes activitats, la major part d’elles religioses, 
amb dues processons d’Interès Turístic  
Autonòmic, una el dijous i l’altra el divendres molt 
participatives,  amb més de 2000 persones a la del 
dijous. El mateix Divendres Sant tenia lloc l’altre 
fet significatiu: la commemoració del 14 d’Abril al 
cementeri, amb un acte d’homenatge als caiguts 
per la República i als represaliats per la dictadura 
franquista.
Dos actes que, d’entrada, haurien de ser 
independents, però no incompatibles. Dos 
actes on vam participar els socialistes de 
Vinaròs.  De fet, són dos actes que mouen 
idees i creences de molts vinarossencs. Els 
socialistes de Vinaròs, des de les nostres idees, 
som i ens sentim republicans. Republicans pel 
que significa aquesta paraula, republicans en la 
defensa de la llibertat, republicans en el sentit, 
també, de respecte i solidaritat. I ho manifestem 
amb la nostra participació, com tots els anys, a 
l’acte del cementeri per a mostrar el respecte 
als morts que van defensar el que creien just i 
era legal. 
Els socialistes de Vinaròs també volem deixar clar 
que, dins d’una societat laica com és la nostra, 
respectem les creences de tothom i no volem 
que cap s’impose. La nostra societat actual té 
unes bases religioses de caire cristià catòlic, 
i les processons són una manifestació clara 
d’aquesta base religiosa. I és en representació 
dels vinarossencs que viuen aquesta tradició, 
que la nostra regidora Begoña López va assistir 
a la processó del dijous. Però no volem mesclar 
uns conceptes, les creences, amb altres, el 
respecte als morts que van defensar uns valors 
de convivència lliure i solidària. De fet, en 
algunes generacions de persones encara està 
tot molt, massa, junt. Encara està present una 
educació que van rebre en èpoques passades, 
la nacional catòlica, on un règim presentava 
com a bandera una religió. I van patir en les 
seues carns els efectes d’aquesta mescla 
d’idees i creences, que en altres parts del món, 
ara, continuen patint, encara que siguen altres 
religions les que ara les pateixen.
Respecte i tolerància, tant difícils de entendre 
pels extrems....

Los once concejales del 
tripartito prometieron 
que sumaban sus 

votos en la investidura para poner la política al 
servicio de los vinarocenses… y nos mintieron. Lo 
demostraron cuando en el primer pleno repartieron 
sueldos entre los concejales del gobierno de forma 
escandalosa y subieron el sueldo del Alcalde que 
pasó de costar 23.400 euros al año a más de 50.000 
euros.
No vamos a recordar hoy las múltiples promesas 
incumplidas en política social y que llevaron a 
dimitir a la concejala del área después de poco más 
de seis meses de gestión. El plan de emergencia 
social ni está ni se le espera. El parque público de 
vivienda que prometieron ni está ni se le espera. La 
rebaja de impuestos que prometieron ni está ni se 
le espera.
¿Recuerdan que el tripartito prometió una 
auditoría inmediata y pública? Pues ni está ni se 
la espera y además ni el Alcalde ni ninguno de sus 
subordinados se atreven a decir el nombre de la 
persona o personas que debemos suponer que 
están trabajando en ella. Todo un esperpento al 
alcance de Enric Pla y unos pocos más.
Pero a todas estas carencias en la gestión, fruto de 
la incompetencia de quien no tiene más proyecto 
político que desalojar al adversario ahora le 
podemos sumar la falta de corazón, de tacto, de 
sensibilidad. 
Hemos podido leer en estas páginas del Setmanari 
y en medios digitales la carta que un conocido 
vinarocense, un hombre de izquierdas como 
Ramón Puig, ha dirigido a Enric Pla evidenciando 
la falta de corazón de un gobernante que tiene 
siempre a la “gente” en su boca.
Un tripartito atento siempre a los intereses 
urbanísticos de los grandes propietarios y hostil 
con los vinarocenses más indefensos ante 
propuestas urbanísticas agresivas. Un tripartito que 
esconde a los vinarocenses las negociaciones con 
propietarios de PAI’s, que habla de transparencia 
pero ni convoca a los vecinos afectados por una 
decisión que saben que les perjudica y así evitarse 
problemas. Estamos ante un tripartito sin cabeza 
para gestionar y sin corazón para afrontar sus 
decisiones ante los vinarocenses.
Si a Enric Pla le quedara un mínimo de dignidad 
presentaría su dimisión por mentir. Por mentir a los 
vinarocenses a los que les prometió aquello que 
no está cumpliendo. Por mentir a todos aquellos 
que le creyeron y le votaron confiados en que su 
prioridad era la gente y ahora ven como ese Alcalde 
desprecia a los vecinos que le son incómodos y le 
reclaman justicia. 
El tripartito es un gobierno en descomposición 
interna, sin cohesión, donde cada concejal va a la 
suya sin preocuparse del resto y donde el Alcalde 
está sobrepasado y ya ni atiende a los vinarocenses. 
No era esto lo que prometieron. No es esto lo que 
merecen los vinarocenses.

Subscriviu-vos a 
El Diariet 964 450 085
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www.canal56.com

Una Setmana Santa 
multitudinària 
Per Maria Dolores Miralles

Finalitzada la Setmana 
Santa, cal fer un balanç 
d’aquesta i encara que 
no coneixem la xifra 

d’ocupació d’aquests dies, creiem que ha estat 
molt  positiva, per la gran afluència de visitants 
que s’han apropat a la nostra ciutat.
La bona climatologia que ens acompanyat, 
ha fet possible que els turistes haguen pogut 
gaudir de les nostres cales, platges i  de la nostra 
gastronomía. La façana marítima del passeig ha 
estat  plena de gom a gom, així com els carrers 
del casc antic al pas de les processons.
Nosaltres vàrem manifestar públicament 
, que  la nostra Setmana Santa ens ofereix 
tres vessants enllançades entre si, que l’han 
convertit en un referent d’entre totes les que 
es celebren a la vora de la Mediterrània. Una 
és la vessant turística, per la qual cosa els actes 
programats són un reclam , perquè no deixen 
de ser un espectacle per els  visitants que 
s’apropen a veure-la; també trobem la vessant 
cultural, perquè hem pogut tornar a gaudir de 
la  representació de “La Passió d’Ulldecona”, 
(declarada d’Interes Turístic Nacional), al 
santuari de l’ermita de la Misericòrdia, que ha 
estat,  tot un èxit. Van assisstir-hi centenars 
de persones,  cosa  que  prova  que  la  gran  
acceptació  d´ aquest gran espectacle a l’aire  
lliure ;  i no ens  podem oblidar de  la vessant 
religiosa, on conflueixen tradició i fervor 
popular.
En Vinaròs, a dia d’avui, tenim dos festes 
“d’Interés Turístic Autonòmic”; poques ciutats 
de la Comunitat Valenciana ho poden dir, i 
la Setmana Santa és una d’elles. Hem  pogut 
disfrutar d´un seguit d’activitats culturals, 
d’activitats lúdiques, que han complementat 
l’agenda litúrgica i tradicional. En  definitiva 
disfrutem  d´unes  celebracions  religioses,  
culturals  i  festives, per la qual cosa s’han 
convertit en un reclam turístic per als que ens 
visiten any rere any. 
 Cal potenciar molt més els actes, no podem  
retallar, cal sumar i no restar, perquè tots hem de 
mirar pel creixement econòmic local mes enllà 
dels personalismes partidistes. Malauradament 
, Vinaròs  al igual que arrreu  de tot l’Estat 
Espanyol, hem sofrit la  crisi económica. Som 
tots conscients de la fallida de la construcció, la 
pesca, les fàbriques de mobles,… A dia d’avui, 
els sectors econòmics que pareix que estan 
funcionant són els sector serveis, per això cal 
potenciar aquestes esdeveniments, perquè 
s’han convertir en  motor econòmic, perquè 
generen treball i riquesa. Per això, creiem que 
ha d’haver -hi una major implicació per part de 
totes les institucions públiques. 
 

Segurament el 
títol d'aquest 

article algunes persones ho puguen 
assimilar al d'una pel·lícula de cine. Altres a 
persones que per algun motiu no parlen. Altres a 
alguna associació de veïns que no parla, o que no 
ho fa segons altres volgueren i com volgueren.
 Als que es refereixen a l'Associació de Veïns 
Migjorn , este que escriu com a soci de la mateixa 
he de manifestar que l'associació si parla i que 
sempre ho ha fet en tots els temes i dic en tots els 
temes  d’interés per a la ciutadania i el poble de 
Vinaròs.
El que no es deuria és mentir sense escrúpols ni 
vergonya a l'hora de fer certes manifestacions que 
són totalment falses.
L'Associació de Veïns migjorn, es compon d'una 
junta directiva correctament formada i legalitzada 
amb més de 70 socis que tots som associació, no  
una persona o dos.
I és un desvergonyiment i repugnant mentida que 
es diga que ha estat 5 anys callada sobre el tema 
del Castor. I que s'oblida d'altres temes d' interès 
de la ciutadania i el poble de Vinaròs. Proves més 
que suficients hi ha per a demostrar-ho. I la millor 
prova d'això són els 40 anys d'existència de la 
mateixa i el suport de la ciutadania vinarossenca 
que així el corrobora per molt que algú cobrint-se 
amb el nom d'una altra associació la vol difamar.
És cert i així ho he manifestat en altres articles que 

durant l'actual legislatura l'Associació de Veïns 
migjorn no ha donat la informació que és tènia 
que haver donat en alguns temes. No per això no 
s' ha estat treballant en això. El que ocorre és que 
en la legislatura anterior amb el govern municipal 
del Partit Popular se li va prohibir les preguntes en 
els plens tan verbals com per escrit. I menys inclús 
les entrevistes amb els regidors responsables de 
cada regidoria per a manifestar les seues opinions, 
propostes i critiques i clar calia utilitzar els mitjans 
de què es disposava i encara que molt a pesar del 
Partit Popular era la utilització de la premsa local 
perquè els nostres governants i la ciutadania es 
poguera assabentar, cosa que ara no ocorre.
Però així i tot entenc que migjorn deu informar 
més públicament de tots els temes que parlen 
i es discuteixen en els despatxos dels regidors 
responsables corresponents.
I clar tant com jo en qualitat de soci com els meus 
companys a banda del càrrec que ocupe cada 
un pertanyem a Migjorn, però no per això estem 
cecs ni sords. Sabem com està actuant l'equip de 
govern municipal aquesta legislatura i reconeixem 
que no és del tot com es va prometre i que ens 
agradaria. Però des de Migjorn farem tot el que 
estiga en les nostres mans perquè l'equip de 
govern reconduïsca la seua política i manera de 
governar que Vinaròs necessita i ells van prometre. 
I mentre això no siga així l'associació no serà: “El 
silenci dels anyells.”

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

EL SILENCI DELS ANYELLS M.Villalta AAVV Migjorn
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE MARÇ DE L’ANY 2017 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Alga verda calcària

Comenzó la campaña del llagostí al ‘tiret’
Semana con una mar un poco alterada por marejadillas del E, que llevaron consigo 
cielos encapotados y bajada de las temperaturas. De las cuatro jornadas hábiles, varias 
embarcaciones perdieron algún día de faena por el oleaje. Lo bueno fue que ya se inició la 
temporada del langostino con la ‘xarxa’ de trasmallo.
La pesca de arrastre faenó normal a excepción del miércoles, en que sólo lo hicieron cinco bous. 
Las capturas mayoritarias subastadas fueron; cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, 
salmonete, gallo, peluda, rape, caracol, galera, móllera, pejerrey, bacaladilla, canana, pulpo roquero y 
blanco, jurel y morralla.
El cerco sigue operando por aguas alicantinas. 
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras algunas se dedican a la extracción del llagostí con 
estas redes durante la primavera y verano. Sus ventas de momento eran flojas. Otras calan a la sepia 
y mabre.  Una pilló corva, pagel y dentón. Varias se dedicaron al lenguado, rombo y raya. Y otra llevó 
langosta, bogavante, gallineta y mamona.
Y el palangrillo costero atrapó con anzuelo pagel, dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; El Omega-3 del Pescado
La ingesta de grasa animal marina contribuye también a regular la presión arterial, aumentando 
la elasticidad de las arterias y reducir riesgos como la diabetes, accidente cerebrovascular, ciertos 
cánceres, artritis reumatoide, lupus, asma, enfermedad intestinal inflamatoria y colitis ulcerosa, según 
informa Sanidad Marítima.
Ésta grasa poliinsaturada esencial o éste tipo de ácidos grasos omega 3, que no produce el organismo 
humano, nos la aportan de una manera natural cuando comemos pescado, sobre todo el azul y el 
marisco. Médicos y nutricionistas nos recomiendan comerlos al menos dos veces semanales para 
notar sus beneficios.
Los pescados azules y los mariscos más recomendados son el boquerón, atún, salmón, caballa, 
sardina, arenque, jurel, palometa, gambas, cangrejos, mejillones y ostras. 
Por último cabe recalcar que aunque no todos los peces sean ricos en estos componentes, consumir 
productos del mar con regularidad puede aportar cantidades considerables de estos ácidos 
‘milagrosos’ a las personas.

A simple vista la forma de discos units en línia no 
sembla un alga, i menys encara si la toquem, ja que 
és dura a manera de pedra per la forta calcificació, 
però sí que ho és.
En castellà li diuen macroalga i alga verda calcária, 
en anglès calcareous green alga i en alemany 
Meerkette. Científicament es diu Halimeda tuna. 
Pertanyent a l'ordre Caulerpals consta de tres 
parts, els rizoides que se subjecten ancorant-se al 
substrat com les arrels de les plantes terrestres, el 
talo a manera de tronc o branques, i les frondes 
com a escorça i ‘fulles’, que són les formes discoides 
que li donen la diferenciació vistosa amb altres 
algues, corals, etc.
És un típic gènere que té un talo aplanat, que està 
recobert en un mateix plànol d'aquestes espècie 
de discos durs de 2,5 cm de diàmetre de forma 
arrenyonada a manera de cadena aplanada. Les 
ramificacions s'alcen des de la base amb formes 
de Y, o de ventall d'una altura sobre els 20 cm.
La seva estructura està composta per carbonat 
càlcic, especialment en les frondes. Aquestes 
també contenen els pigments fotosintètics 
necessaris per a la nutrició. 
És de color verd groguenca, amb pigments de 
clorofil·la.
Viu entre els 15 i 60 m. de profunditat en llocs 
fins i tot amb poca llum i a sotavent dels corrents. 
Prolífera en bona qualitat d'aigua i de nivells alts 
de calci. És bastant comú en el Mediterrani.
Per a la seva reproducció es torna blanca i el 
seu contingut cel·lular es transforma en cèl·lules 
reproductores. Allibera les espores per donar lloc 
a altres individus.
Quan creix despobla el seu al voltant.
En ser dura només té a alguns eriçons com a 
enemics capaços de rosegar-la.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                          507 Kg.
Maira (Mare del lluç))                  447
Escrita (Raya)                               613
Besuc (Besugo)                                603
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)          1.712
Burros (Gobios)                                 397
Caballa (Verdel)                                 506
Veta (Pez cinta)                                  133
Congre (Congrio)                                447
Gall (Pez de S. Pedro)                        142
Orà (Dorada)                                     1.024
Musoles (Escualos)                                15
Móllera (Fanéca)                                1.571
Gallineta (Cabracho)                               94                     
Sorells (Jureles)                                 4.857
Asparrall (Raspallón)                            490
Palá (Lenguado)                                    44
Sard (Sargo)                                         106
Llobarro (Lubina)                                  74

Penegal (Bocanegra)                            552
Aranya (Araña)                                    741
Pagell (Breca)                                   2.205
Peluda (Solleta)                                  629
Lluç (Pescadilla, Merluza)                9.331
Rap (Rape)                                      3.537
Rom empetxinat (Rodaballo)               25
Jurioles (Rubios, Lucerna)                230                
Moll (Salmonete)                             6.365
Morralla (Serranos, etc)                  3.037
Sardina                                              336
Mero (Cherna)                                     2
Sorella (Jurel real)                              17
Bacaladilla                                        151
Llises (Lisa, Mújol)                            659
Pagre (Pargo)                                    27     
Gatet (Pintarroja)                             101
Rata (Miracielo)                                 49
Palometa (Palometón)                       22
Miseria (Gallo)                                  460

Peix de rei (Pejerrey)                       221
Mamona (Brótola de fango)                10
Saboga (Alosa)                                  11
Déntol (Dentón)                                  21
Reig (Corvina)                                   35
Morruda (Sargo picudo)                      59
Vidrià (Mojarra)                                 29
Rom (Rèmol, Rombo)                        7                                 
                                                   ________
Total.............................       43.173
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                     1.064
Escamarlà (Cigala)                        144
Llagostí (Langostino)                          57               
Galera (Estomatoideo)                     3.686
Llagosta (Langosta)                               24
Gamba (Camarón, Quisquilla)             192
Llomàntol (Bogavante)                           3
                                                          ______
Total......................................      5.172

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         463
Sepió punxa (Choquito)                        152
Canana (Pota, Volador)                       696
Sepia (Choco)                                      373
Pop roquer (Pulpo roquero)               1.833
P. blanc (P. blanco)                            1.714
P. mesquer (P. almizclado)                   481
Polpa (Pulpón)                                          3
Cargol punxent (Cañailla)                270
                                                    ______
    Total……………….……..     5.985
Total d’Arrossegament..........  54.340

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                         17.724
Sardina                                          3.828
                                                  ________                                    
Total de Cèrcol.......................   21.552
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La localidad valenciana de Alberic, 
fue escenario este pasado sábado del 
Campeonato Provincial de patinaje 
artístico, que contó con siete de 
nues tras mejores representantes 
pertenecientes al CPA Vinaròs. 
La competición contó con una nutrida 
participación con la mayoría de l@s 
mejores patinador@s de las provincias 
de Valencia y Castellón. L@s de-
portistas, el sábado por la mañana, 
tuvieron que realizar el Programa 
Obligatorio, o Disco Corto como se 
conoce habitualmente. 
A partir de las 15,30 h. del sábado, 
tuvo lugar la competición de la Terce-
ra Categoría y de todos los programas 
libres. 
Las deportistas desplazadas de 
nuestra ciudad, fueron en: 
TERCERA CATEGORÍA: Virginia Chesa 
Ferreres. CADETE: Anna Gil Berbel y 

Corinne Nolasco Canale. 
JUVENIL: Iris Pujol Gómez y Paula 
Escura Roca. 
JUNIOR: Irene Tomás Rodríguez y 
Patricia Gomis Miralles. 
Una vez más algunas de nuestras 
patinadoras pudieron conseguir unos 
buenos resultados. 
Destacamos el tercer puesto de 
Paula Escura en la Categoría Juvenil. 
El primer lugar obtenido por Irene 
Tomás y la segunda posición de 
Patricia Gomis en la Categoría Junior. 
Aseguran así, su participación en el 
Campeonato Autonómico el próximo 
mes de mayo: Corinne Nolasco, Anna 
Gil, Irene Tomás y Patricia Gomis. 
De nuevo, queremos felicitar a nuestras 
representantes y entrenadoras, y 
animarlas a seguir trabajando para 
que puedan conseguir en el futuro 
nue vos y mejores logros deportivos.

PatinatGe aRtíStic.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

PARTICIPACIÓN DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VINARÒS EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL 2017 

El vinarocense José María Aulet 
se ha proclamado campeón de la 
Comunidad Valenciana de boxeo, 
categoría Élite Superpesado (de más 
de 91 kilos). Este triunfo adquiere 
mayor relevancia si se toma en 
consideración que había estado 14 
años sin competir en esta disciplina. 
Este campeonato le permite 
clasificarse para los campeonatos 
de España. Aulet, en la final 
disputada en Picanya se enfrentó en 
representación del club vinarocense 

C.B. 8 Onzas a Iván Sánchez, del 
Boxing Unitres. Como el mismo Aulet 
nos relataba, fue un combate de 
grandes pesos. Una lesión a partir del 
primer asalto privó al “Ruso” Sánchez 
de poder combatir como le gustaría. 
Aprovechó Aulet su mejor técnica 
para clavar las manos más claras. 
Sánchez aguantó pese a su lesión 
pero no pudo revalidar su medalla 
de oro. Aulet así se proclamó nuevo 
campeón y Sánchez se tuvo que 
consolar con la medalla de plata.

El vinarocense José María Aulet, campeón valenciano de boxeo en superpesado
Boxeo

E.FONOLLOSA

Cambrils gran fondo de 183km

El cap  de setmana del 1 i 2 d'abril a la Cambrils gran fondo de 183km 
i 3200m de desnivell positiu per carretera  amb uns temps de 7h:07:15 
per a Sergi Giner i Alex Barreda i Victor Miralles fent el recorregut curt de 
120km per problemes físics amb 5h:08. 
Amb poc temps per a recuperar, tenien cita a la Priorat gran fondo MTB el 
cap de setmana següent amb un recorregut de 100km i 2900 de desnivell.  
La duresa d'aquesta cursa es va fer notar i el primer en arribar va ser sergi 
amb un temps de 6h:06:14, seguit de alex amb 7h:26:56 i finalment victor 
amb 7h:50:21 demostrant els tres una gran fortalesa fisica i mental per a 
estar tantes hores damunt la bicicleta.

*

  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 !
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FUtBol Sala.  Vinaròs F.S.

La entidad vinarocense logró tres resultados 
positivos lejos de su pista, en un fin de semana en el 
que tanto Cadetes como Infantiles se mantuvieron 
firmes en la carrera por la segunda plaza de la 
Liga y en la que el Alevín consiguió inaugurar su 
casillero en la Copa Provincial.

CFS Navarti 4-5 CD Vinaròs FS (Cadete)
Los vinarocenses consiguieron imponerse a 
domicilio en un encuentro marcado por la 
igualdad, tanto en el marcador como sobre la pista. 
Tres tantos de Ivan Salvi y dos de Gerard Carlos 
Paris fueron claves para que los de Francisco Javier 
Paricio pudieran remontar un 4-3 adverso en el 
último minuto para sumar tres puntos más que les 
mantienen a solo cuatro de la segunda posición.
Club Castellón FS 3-6 CD Vinaròs FS (Infantil)
Los de Juan Puchal lograron un importante 
triunfo en la capital de la Plana, con una goleada 
comandada por Isaac Suescun, autor de dos tantos. 
Los otros anotadores de un triunfo que sitúa a los 
vinarocenses a cuatro puntos del segundo fueron 

Yago Calduch, Óscar Castel, Iker González y David 
Domínguez.
Club Atlético Morvedre 2-2 CD Vinaròs FS 
(Alevín)
Alejandro Salamanca, casi sobre la bocina, permitió 
a los de Brahim Es Saiydy puntuar en la pista del 
Morvedre. Pese a que los visitantes se adelantaron 
en el marcador por medio de Leandro Marqués, su 
rival consiguió recomponerse hasta situarse por 
delante. Sin embargo, el postrero tanto del jugador 
vinarocense permitió a su club sumar el primer 
punto en la presente edición de la Copa Provincial.

CD Vinaròs FS 3-13 Alcora A (Benjamín)
El líder de la categoría pasó por Vinaròs como un 
auténtico rodillo. Aunque los de Diego Villlar se 
pusieron por delante en el electrónico, con un gol 
de Neo Mayor, el tanto posterior de Emilien sirvió 
para establecer un empate que Pau Del Águila, con 
cuatro anotaciones, se encargaría de dinamitar 
para permitir, a los suyos, seguir una jornada 
más en lo más alto de la clasificación de la Copa 
Provincial. Los locales, igualados a puntos con la 
tercera plaza.

Puntos a domicilio

La gran família de Cicles Fandos va acudir a Fraga per participar en la marxa BTT Trotamons Bike Race 2017. Quasi 20 ciclistes representant 
Cicles Fandos i Vinaròs, van completar els 105 quilòmetres dels què constava la prova. Gran matí de ciclisme i camaraderia.



23

22 abril de 2017

ESPORTS

FUtBol aMeRicÀ.  Club Ironmans Vinaròs

El passat 8 i 9 d'abril molts membres del club es van 
desplaçar a la localitat de deltebre per a participar en el 
TriCircuit Catalunya . 
Dissabte van competir en distància sprint: Guillem Milian 
(1h:11:24) i Ramon Adell I-Aparicio (1h:26:44). pel que fa 
a la categoria relleus femenina l'equip format per Carla, 
Laura i Mirellin Guardino Meseguer van pujar al primer lloc 
del podi.
Pel que fa a la categoria olímpica cal remarcar els podis de  
Guillem Segura Arnau(1h:55:47) fent top 10 de la general 
i 2n sub-23 i la bona actuació del veterà Josep Pomada 
Antich amb (2h:07:23) pujant al 2n esglaó del podi en la 
seva categoria, i una molt bona progressió de jose antonio 
fent 2h29:50. També va haver representació femenina en 
relleus amb Gisela Sanz Adell Arene Re VI i Ana que també 
van pujar al podi amb una merescuda tercera posició.
El diumenge dia 9 va participar el nostre triatleta josep 
panisello en la distància short (1000m de natació, 56km de 
ciclisme i 10km a peu) fent un molt bon temps de 2h:46:15
Desde el club donar la enhorabona a tots els participants i 
acompanyants perque junts som una familia. També donar 
les gracies als patrocinadors i col•laboradors per fer-ho 
possible.

Duro fin de semana para el club 
de Fútbol Americano y Fútbol Flag 
Ironmans Vinaròs. Tocaba jugar en 
las dos competiciones autonómicas 
que esta temporada está jugando 
Ironmans Vinaròs. El sábado tocaba 
a la categoría S-13 en la competición 
autonómica Catalana y el domingo a 
los S-15 en la autonómica Valenciana. 
Este es el resumen de este trepidante 
fin de semana.

CATEGORÍA S-13: IRONMANS 42 - 0 
IMPERIALS
Gran encuentro del equipo de Vinaròs 
con los jugadores muy concentrados 
y sabiendo que no podían fallar 
para mantener las opciones de play-
offs. Después de un primer drive de 
ataque de Ironmans que no lograba 
avanzar yardas, la defensa pudo parar 
a Imperials y en el siguiente ataque 
ya más concentrados y dentro del 
partido no dieron opciones a los 
de Reus que no supieron encontrar 
ningún hueco llegando a sufrir 2 
safetys por parte de Ironmans. 

CATEGORÍA S-13: IRONMANS 32 - 6 
WOLVES
Segundo encuentro contra los de 
Sarriá del Ter que ocupan la segunda 
posición en la clasificación por 
encima de Ironmans, partido decisivo 
que tuvo unos primeros minutos 
espectaculares del equipo de Vinaròs 
anotando en la primera jugada de los 
3 primeros drives, Wolves contestaba 
con una anotación pero Ironmans 
Vinaròs estuvo fantástico, con un 

destacado Santi Matamoros en 
posición de Quarterback realizando 
buenas lecturas y conectando 
grandes pases con sus receptores 
Marc Saez y Gerard Plomer, apoyado 
por el rápido juego terrestre de 
Sebastián Casajuana, no dieron más 
opciones a Wolves que vieron como 
su defensa no podía con el juego 
ofensivo de Ironmans que convertía 
en Touchdown todos los drives de 
ataque.
Destacado papel de Pau Saez, Marius 
y Albert Albiol que aún siendo de 
categoría S-11, estuvieron como 
titulares en los dos encuentros 
demostrando un buen nivel de juego 
que va mejorando en cada encuentro

CATEGORÍA S15 : IRONMANS 7 - 
SHARKS 6
Primer encuentro del domingo de 
infarto. Unos Ironmans que acusaron 
el largo desplazamiento a las tierras 
alicantinas, no encontraban su juego 
frente a unos locales Alicante Sharks 
que se presentaron con muchos 
efectivos en el campo preparados 
para dar la sorpresa e imponerse a los 
de Vinaròs. Una fatídica intercepción 
de Sharks dejaba el balón a la yarda 
2 de Ironmans cosa que Alicante 
Sharks no desaprovechó y anotó un 
Touchdown fallando el punto extra 
dejando el marcador 6-0. Ironmans 
Vinaròs no bajó los brazos y empezó 
a trabajar moviendo el balón, 
acercándose cada vez más en los 
ataques a la línea de goal y cuando 
quedaban menos de 2 minutos 
para finalizar el encuentro sucedió 

la jugada del partido, con el balón a 
6 yardas de la zona de anotación el 
entrenador Víctor Casajuana pidió 
tiempo muerto que fue aprovechado 
para ajustar una jugada de engaño 
que culminó con un Touchdown de 
carrera de Carlos Oroz dejando el 
marcador 6-6 y todo por decidir en el 
punto extra. Entonces un gran pase 
de Gerardo Sancho a Jose Abel Serret 
en la zona de anotación subieron el 
punto decisivo que daba la victoria 
a Ironmans Vinaròs por un ajustado 
7-6. Sharks tuvo unos segundos 
para intentar una anotación pero 
la defensa de Ironmans con Paula 
Casajuana en buena forma e Iñaki 
Gimenez que pese a ser su primer 
encuentro estuvo a buen nivel, no 
dejaron que Sharks completara 
llevandose una ajustadisima y 
trabajada victoria para Vinaròs. 
Destacado papel de David Monteiro 
que pese a no estar en plena forma 
por lesión estuvo con su equipo 
entrando en muchas jugadas y 
realizando un buen juego.

CATEGORÍA S15: IRONMANS 13 - 
46 FIREBATS
Encuentro totalmente diferente 
frente a los invictos líderes de la 
competición que se presentaban 
con una amplia plantilla con mucha 
calidad y gran físico que no daba 
opciones a los de Vinaròs a entrar 
en el partido. Firebats culminaba 
todos sus ataques en anotación 
volcando su juego en el mismo 
jugador imparable. Pero pese a saber 
que el encuentro sería muy difícil, 
Ironmans lo aprovechó para mejorar 
y como hizo en el partido contra 
Sharks no bajar los brazos. Esto 
tuvo su recompensa realizando dos 
anotaciones, un punto extra y varias 
intercepciones al equipo de Valencia.

Después del parón de semana santa 
arrancará la recta final en todas las 
competiciones puesta la mirada en los 
playoffs de la autonómica Catalana y 
en escalar posiciones dentro de la 
competición autonómica Valenciana.

CAP DE SETMANA PER A RECORDAR!

IRONMANS VINARÒS EN DOS COMPETICIONES
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La maratón popular de Vinaròs es un gran evento, 
ya que por una parte es una oportunidad para 
realizar actividad física en familia y por otro lado 
es la primera puesta a punto para los corredores. 
Sea cual sea el caso, es importante cuidar la 
alimentación para dar el máximo posible.

Desayuna de manera adecuada. 
En general, un desayuno completo esta compuesto 
por un lácteo, un cereal y una fruta, ya que estos tres 
grupos de alimentos configuran una combinación 
interesante de nutrientes. Este desayuno lo 
podemos completar de manera opcional con un 
alimento proteico o un alimento graso.
Los lácteos pueden estar representados por leche, 
yogur o por queso. 
En cuanto a la fruta, es importante remarcar que 
es más interesante tomar una pieza de fruta entera 
que tomar un zumo de fruta, por muy natural que 
sea, ya que durante ese procesado la fruta pierde 
mucha fibra y gran parte de nutrientes, y, además, el 
estímulo sensorial y de saciedad es diferente. 
Cuando hablamos de cereales nos referimos a los 
cereales integrales sin azúcares añadidos, a los 
cereales tipo muesli, copos de avena, copos de 
diferentes cereales combinados con frutos secos, 
tostadas, etcétera. 
Los alimentos proteicos son los alimentos ricos en 
proteínas como pueden ser los embutidos magros 
(jamón cocido, pavo, lomo embuchado), atún en 
lata o huevo. En cuanto los alimentos grasos podrían 
estar representados por los frutos secos (que 
también son muy ricos en proteínas) o el aguacate. 
Es recomendable desayunar alrededor de una hora 
y media antes de realizar una actividad física.
Os proponemos una serie de ejemplos de desayuno:
Para la persona que la va realizar andando:
•	 Vaso de leche semidesnatada + Tostadas 
con aguacate y semillas de sésamo + Una manzana

•	 Naranja + Un puñado de frutos secos 
+ Tostadas integrales con tomate y queso fresco 
desnatado 
Para la persona que la realizará corriendo:
•	 Dos yogures + copos de avena + plátano 
en rodajas + un chorrito de miel 
•	 Batido hecho con queso batido, fresas y 
plátano + tostadas con membrillo

Hidrátate bien
Una de las cosas más importantes de nuestro día a 
día es la hidratación. El agua es la bebida de elección 
para calmar la sed y se sabe que cuando se tiene sed 
es porque ya existe una ligera deshidratación, por 
lo tanto, es importante no esperar a tener sed para 
beber. La deshidratación hace disminuir nuestro 
rendimiento por lo es importante no llegar de 
ninguna manera.  La temperatura y la humedad 
hay que tenerla en cuenta porque las necesidades 
aumentan, por lo que es recomendable mirar que 
temperatura va a hacer para el día de la maratón.
La mejor manera de combatir la deshidratación, 
sobre todo cuando se realiza una actividad física, 
es beber antes, durante y después. Se recomienda 
ir bebiendo tragos  de agua cada cuarto de hora 
antes de la práctica deportiva. 
Durante el ejercicio es recomendable beber 
con cuidado, en trayectos en plano, a pequeños 
tragos. En ejercicios de menos de una hora de 
duración no es necesario beber líquidos (aunque 
si recomendable), pero sí que es necesario si este 
ejercicio se prolonga más de una hora. 
 Para recuperar es importante beber todo el peso 
perdido en sudor, aunque sea difícil de calcular, se 
puede recomendar, de manera genérica, beber al 
menos dos vasos de agua, unos 400 ml. 
 En este apartado es interesante recordar que el 
consumo de alcohol deshidrata, por lo que nunca 
estará recomendado el consumo de alcohol 

cuando se vaya a realizar una actividad física, ni 
mucho menos su consumo para la rehidratación. 
Como ya se ha comentado en el punto anterior, 
la única bebida que quita la sed y que hidrata 
completamente es el agua. A demás el alcohol 
actúa como diurético, por lo que puede producir 
deshidratación durante la práctica de una 
actividad física. Por lo que la noche de antes es 
recomendable sustituir el consumo de alcohol 
por el de agua, porque sin darnos cuenta, nos 
vamos deshidratadando. Además que se suma 
la deshidratación que se produce al sudar por la 
noche. Por lo que al levantarnos, el consumo de 
líquidos deberá ser mucho mayor. 
Lo mismo ocurre después. No es recomendable 
bajo ningún concepto el consumo inmediatamente 
después de realizar el ejercicio ya que, finalizaremos 
el ejercicio deshidratados y con el alcohol nos 
deshidrataremos aun más. 

Para concluir
Cuando se realiza una actividad deportiva extra 
se debe de aumentar el consumo de alimentos 
ricos en hidratos de carbono (cereales, 
tubérculos, legumbres, frutas, verduras, etc), ya 
que si se agotan sus reservas puede aparecer 
sensación de fatiga que reduce la intensidad del 
ejercicio.
Además de una correcta hidratación se necesita 
realizar una alimentación variada y equilibrada y 
para ello es imprescindible una dieta correcta en 
cuanto a cantidad y calidad, tanto antes como 
después del ejercicio. 
La dieta tras el ejercicio debe recuperar y 
equilibrar todos los nutrientes perdidos.
Evitar los alimentos con elevado contenido 
de grasa y azúcar, como las patatas fritas o la 
bollería, que a menudo apetecen después de 
una actividad física.

Tips de alimentación para la Maratón Popular

DIA: DISSABTE, 22,04,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
TOTES LES PISTES TROBADA BASQUET DE 9 A 14
         

17,00 PISTA SINTÈTICA F.SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – CLUB 
VILAESPORT FS

18,30 PISTA SINTÈTICA F. SALA CADET CD VINARÒS FS – CFS BISONTES 
CASTELLÓN “A”

17,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CLUB BASQUET GIL COMES 
VINAROS – JOVENS L'ELIANA

 

DIA: D I U M E N G E , 
23,04,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB GIL COMES VINARÒS – JOVENS 
L'ELIANA

 
DIA: DISSABTE 22,04,16 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI 2 FUTBOL ALEVÍ B CF UNITED VINAROS - CABANES
12,15 ESTADI 1 FUTBOL BENJAMÍ A CF UNITED VINAROS - EFC VINAROS
12,15 ESTADI 2 FUTBOL ALEVÍ A CF UNITED VINAROS - EFC VINAROS
         
16,30 ESTADI FUTBOL PREBENJAMÍ B EFC B
19,00 ESTADI FUTBOL 1ª REGIONAL VINARÒS CF – CF VILLAFAMES
         
DIA: DIUMENGE 23,04,16 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI FUTBOL PREBENJAMÍ A EFC A
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV JESUS I MARIA
 
DIA: DISSABTE, 22,04,16 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL A CF UNITED VINAROS - FUTUR 
CASTELLO B

11,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET CF UNITED VINAROS - FUTUR 
CASTELLO B

11,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ B CF UNITED VINAROS - RENOMAR 
ELS PORTS

 
17,30 CAMP 3 FUTBOL ALEVÍ B EFC B

DIA: D I U M E N G E , 
23,04,16 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,30 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMNS CF UNITED VINAROS BLAU - 
UNITED VINAROS ROIG
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    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

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

Divendres , 19 de maig ,17h.30 
 Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos  

    “ Las uvas de la ira  ” 
  Presenta l’obra : Pedro Hernández         

   

“Las uvas de la ira”  descriu el drama 
de l'emigració , de la família Joad, que, 
obligats per la pols i la sequera, es veuen 
obligats a abandonar les seves terres 
sense vore complides les seues 
expectatives  
 
      Hi ha alguna novel·la escrita 
recentment, que descrigue amb tanta 
precisió el món en el qual vivim, els 
èxodes migratoris i la devastació 
laboral derivada de la crisi econòmica 
de 2008?   
    Probablement, no. Aquesta parla de 
nosaltres, de la nostra societat, dels 
nostres dies, però va ser escrita en 
1939 per John Steinbeck. “Las uvas de 
la ira”  és una de les grans novel·les 
polítiques de la història de la literatura 
i conserva, a més, tot el seu vigor 
narratiu. 
John Steinbeck 
(Salines, 1902 - Nova York, 1968) Narrador i 
dramaturg nord-americà, famós per les seves 
novel·les que EL situen en la primera línia del 
corrent naturalista o del realisme social 
americà,. Autor d’obres com “De ratolins i 
homes”, “A l’est de l’Eden” o “Las uvas de la 
ira”. Va obtenir el premi Nobel en 1962. 

Las  uvas     
      de  la  ira  
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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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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   Classificasió:Tots els públics

DIVENDRES:Día:28      19:30:h  22:00:h

DISSABTE: Día:29   17:00:h 19:35:h  22:00:h 

DIUMENGE: Día:30   17:00:h 19:30:h  22:00:h

DILLUNS: Día:1  17:00:h  19:30:h  21:45:h  
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ESCOLARITZACIÓ CURS 2017-2018

ADMISSIÓ D'ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

 
Calendari d'admissió per a educació infantil i primària:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs Fins al 2 de maig

Publicació de vacants existents als centres El 22 de maig

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu indicat
com a primera opció

Del 22 al 29 de maig

Publicació de les llistes provisionals d'admesos El 8 de juny

Presentació  de les  reclamacions  davant  la  direcció  dels  centres públics  o titular  de
centres privats concertats

Del 8 al 12 de juny

Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les sol·licituds
que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades

Del 8 al 16 de juny

Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos 20 de juny

Al·legacions contra les llistes definitives, a presentar davant la comissió d'escolarització
si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic

Del 20 al 21 de juny

Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit Fins al dia 27 de juny

Contra les decisions de la comissió d'escolarització, els interessats podran interposar un
recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

Si  la  sol·licitud  es va presentar  en un centre  privat  concertat,  es  podrà interposar
reclamació contra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord
amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016

Termini de formalització de matrícula Del 20 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds i documentació:

La sol·licitud es presentarà al centre escolar que s'indique com a primera opció i s'acompanyarà de la següent

documentació:

1.  Sol·licitud  degudament  emplenada.  Poden  emplenar-la  via  telemàtica  o  a  mà.  Si  s'opta  per  emplenar-la

telemàticament (http://.www.ceice.gva.es  /) s'haurà d'imprimir i  portar-la també al  centre indicat com a primera

opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar.

Els que òmpliguen la seua sol·licitud de forma telemàtica, rebran, en l’adreça de correu electrònic que faciliten, la

informació relativa al resultat del procediment d’admissió.

2.  Per  a  l'acreditació  de  l'existència  de  germans  matriculats  al  centre:  Els  òrgans  competents  dels  centres

verificaran aquest extrem. Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família,

certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o

contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis

que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha

efectuat  el  corresponent  depòsit  de  fiança  (model  805  o  806).   En  cas  de  custòdia  compartida  acordada

judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què

acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model

036 o 037.

5.  Per  a  l'acreditació  de pares o tutors treballadors en actiu  al  centre docent:  s'acreditarà pel  mateix  centre

 

 

escolar.

6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)

7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria

de Benestar Social.

8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.

9.  Per  a  l'acreditació  de  la  condició  de  membre  de  família  monoparental,  s'haurà  d'aportar  títol  de  família

monoparental.

10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:

- Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.

- Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.

- Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.

- Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

- Els fills i filles en gestació: s’haurà d’aportar certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs

Reunions informatives dels centres escolars:

A continuació els indiquem les dates de les reunions de cadascun dels centres escolars a les quals podran assistir
per conèixer millor el centre educatiu:

CENTRE EDUCATIU DIA HORA

COL·LEGI CONSOLACIÓ 8 de maig 19 hores

CEIP MISERICÒRDIA 10 de maig 19 hores

CEIP ASSUMPCIÓ 11 de maig 19 hores

CEIP MANUEL FOGUET 15 de maig 19 hores

CEIP SANT SEBASTIÀ 16 de maig 19 hores

CEIP JAUME I 17 de maig 19 hores

COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 18 de maig 18 hores

Horaris centres escolars:

A títol informatiu es fa constar que l’horari dels centres educatius serà el següent:

- Centres públics: De 9 a 17 hores (essent horari lectiu de 9 a 14 hores) – Jornada continua-

- Centres concertats: De 9 a 13 hores i de 15 a 17 h

Normativa aplicable:

- Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats
concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.

-  Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.

- Resolució de 29 de març de 2017 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2017-2018.

 

 

ESCOLARITZACIÓ CURS 2017-2018

 

Calendari d'admissió per a secundaria i batxillerat:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs Fins al 2 de maig

Publicació de vacants existents als centres El 22 de maig

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu indicat
com a primera opció

Del 22 al 31 de maig

Els centres de primaria certificaran la promoció a ESO Fins el 22 de juny

Els centres de secundaria expediran el certificat que consta a l’annex XVII de l’Ordre Fins el 6 de juliol

Presentació requisit acadèmic alumnes sol·licitants de 1º ESO Del 21 al 29 de juny

Presentació requisit acadèmic sol·licitants de batxillerat i de 2n, 3r i 4t d’ESO Del 19 de juny fins al 7 juliol

Publicació de les llistes provisionals d'admesos El 12 de juliol

Presentació  de les  reclamacions  davant  la  direcció  dels  centres públics  o titular  de
centres privats concertats

Del 12 al 14 de juliol

Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les sol·licituds
que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades

Del 12 de juliol fins a les 15
hores del 17 de juliol

Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos 19 de juliol

Al·legacions contra les llistes definitives, a presentar davant la comissió d'escolarització
si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic

Del 19 al 20 de juliol

Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit Fins al dia 24 de juliol

Contra les decisions de la comissió d'escolarització, els interessats podran interposar un
recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

Si  la  sol·licitud  es va presentar  en un centre  privat  concertat,  es  podrà interposar
reclamació contra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord
amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016

Termini de formalització de matrícula Del 19 al 27 de juliol

Més informació a la Regidoria d'Educació o al telèfon 964 40 79 61

 

Tauler Municipal

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data 
7 d'abril de 2017, acorda aprovar l’expedient per a la  
contractació del SERVEI CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ DEL 
CAMPUS D’ESTIU ILLA (exp. 2954/2017).

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: 26 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.

ANUNCI LICITACIÓ

Convocatòria procés selectiu constitució Borsa Treball 
d’EDUCADORS/RES SOCIALS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 733, de data 10 d’abril 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 d’EDUCADORS/RES SOCIALS, 
grup A, subgrup A2, per a futurs nomenaments com a funcionaris 
interins o contractacions temporals, pel sistema de concurs-oposició.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, de 
data 10/04/2017, 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 naturals 
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Regidoria de Recursos Humans informa: 
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT

Tauler Municipal

Convocatòria procés selectiu constitució Borsa Treball de 
TREBALLADORS/RES SOCIALS

Per Decret d’Alcaldia, núm. 734, de data 10 d’abril 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 TREBALLADORS/RES SOCIALS, 
grup A, subgrup A2, per a futurs nomenaments com a funcionaris interins o 
contractacions temporals, pel sistema de concurs-oposició.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, de data 
10/04/2017, 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 naturals comptats a 
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Regidoria de Recursos Humans informa: 

Programa de Apoyo y Refuerzo Escolar para 
Primaria y Secundaria

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en 
la Concejalía de Educación del 8 al 9 de mayo 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs y la Fundación 
Vicente Bernat Camañes y Agustina Domenech Julve, ponen en marcha 
el PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR PARA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA.

QUÉ ES: El Programa de Apoyo y Refuerzo es un recurso educativo que 
se pone a disposición de las familias para ayudar a los niños/as con 
dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales de lengua y 
matemáticas o ciencias.
 
CÓMO FUNCIONARÁ: El programa se compone de clases académicas en 
grupos reducidos de alumnos, con el objetivo de mejorar los resultados 
académicos de los menores con vista al próximo curso escolar para los 
alumnos de primaria y con vista a los exámenes extraordinarios de julio 
en secundaria.

CUANDO SE REALIZARÁ:

PRIMARIA: Del 4 de julio al 10 de agosto / 2 días a la semana/ 1h cada 
día.                                                  
SECUNDARIA: Del 5 al 30 de junio / tres días a la semana/ hora y 
media cada día.

DÓNDE SE REALIZARÁ: En el antiguo Colegio San Sebastián para 
alumnos de primaria, con horario de mañana. Para alumnos de 
secundaria en el CEIP Jaume I con horario de tarde.

DESTINATARIOS/AS DEL PROGRAMA: El programa está dirigido 
a alumnos de PRIMARIA y de SECUNDARIA con dificultades de 
aprendizaje.

PRECIO: 10 €

PERIODO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD: Los alumnos/as interesados 
tendrán que presentar la solicitud en la Concejalía de Educación en las 
siguiente fecha:                                                del 8 al 9 de mayo

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR:
1.	 - DNI de los padres y del menor.
2.	 - Boletín de notas de la segunda evaluación.
(En el caso de haber más solicitudes que plazas se ofertan, se priorizará 
a aquellos alumnos cuyas familias tengan menos recursos económicos.
En el caso de no haber suficientes solicitudes, la Concejalía de Educación 
se reserva el derecho de anular la realización de este programa)

tRaMitaciÓ De la taRGeta DaURaDa
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta 
daurada per poder accedir al transport públic urbà de manera 
gratuïta,  que el proper dia  que es durà a terme la seva tramitació 
serà el  dia 5 de maig de  2017

Requisits:

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

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

COM ACTUA 
L´AJUNTAMENT 
DE VINARÒS?
El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs 
compta amb tècnics especialitzats en el control vectorial.

Per això es revisen durant tot l’any els focus de mosquits, 
com és el cas de les séquies, embornals, fonts ornamentals 
i qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada.

El mosquit tigre s’ha instaurat a Vinaròs des de fa uns anys. 
El mosquit tigre cria sobretot en zones privades perquè 
necessita molt poca quantitat d’aigua per a depositar els 
seus ous, ja que n’hi hauria prou amb qualsevol recipient que 
poguera acumular aigua.

Amb esta finalitat, l´Ajuntament de Vinaròs demana la 
COL·LABORACIÓ CIUTADANA, ja que no pot accedir a l’espai 
privat de cadascun dels ciutadans. Sense este contracte 
de RESPONSABILITAT COMPARTIDA no es pot controlar 
totalment el mosquit tigre. 

www.lokimica.es

Una aplicació de mòbil gratuïta per a la 
investigació i localització de mosquits.

Col·labora amb nosaltres a través de:

Tel: 964 91 50 66
castellon@lokimica.es

Aprén a defendre´t

Podeu tindre un focus de mosquit 

tigre al jardí, al pati, al plat de 

les vostres plantes, en gerres, 

cendrers, fonts, abeuradors, 

canalons, albellons, poals...

PREVENCIÓ I
CONTROL
CONTRA
el mosquit tigre

BIOLOGIA del mosquit tigre

OUS

LARVAPUPA

ADULT
EMERGINT

ADULT

Etapa aquàtica

Etapa aèria

Cicle biològic

· Quironòmids

NO ET CONFONGUES
És important no confondre el mosquit tigre amb altres 
xicotets insectes voladors anomenats ”quironòmids”. Els 
quironòmids no piquen, apareixen a l’alba i al capvespre en 
grans quantitats formant núvols que duren escassos dies i 
no afecten la salut pública.

El mosquit tigre SÍ QUE PICA, la seua picada és dolorosa i és 
capaç de travessar amb el seu fibló una peça de roba fina. 
No forma núvols, vola en solitari.

El mosquit tigre està catalogat com una espècie invasora 
procedent d’Àsia que s’ha expandit a causa del comerç 
internacional de mercaderies, ja que es desenvolupa a 
els pneumàtics usats i a les plantes ornamentals. Va ser 
l’estiu de l’any 2004 quan es va detectar la seua presència a 
Espanya, concretament a Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 
i actualment s’ha estés a tota la conca mediterrània.

Pot transmetre malalties infeccioses, però al nostre país no 
ha transcendit que hagen aparegut casos d’estes malalties 
a causa de la seua picada. 

És la femella la que pica, ja que necessita les proteïnes de la 
sang per a desenvolupar els seus ous, que després deposita 
en punts molt menuts d’aigua estancada, «contenidors 
artificials», que solen estar en propietats privades on 
l´Ajuntament no pot accedir a realitzar tractaments.

Com a ciutadà, com hi puc col·laborar?

EN EL CONTROL del mosquit tigre TOTS ESTEM IMPLICATS!

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Eviteu els recipients que puguen acumular aigua 
estancada (poals, bidons, cendrers, taps, plats de 
plantes, fonts...) a fi que no existisquen llocs de 
cria, i impedir així la seua reproducció.

Reviseu els buits als arbres i tapeu-los o buideu 
l’aigua estancada.

Aclariu les canaletes per a l’aigua de pluja.

Tireu aigua als desaigües almenys una vegada a la 
setmana per a evitar el seu estancament. 

Renoveu cada 2 o 3 dies l’aigua dels abeuradors 
dels animals.

Vigileu el reg per goteig que pot deixar xicotets 
punts d’aigua en testos i plats. Cal retirar l’aigua 
sobrant del reg de les plantes.

Protegiu els pous i aljubs amb malles mosquiteres 
amb l’objectiu que no posen ous.

Manteniu els nivells de clor adequats durant tot 
l’any a les piscines, basses i estanys per tal que 
no crien allí.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet



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

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

16 abril SANZ c. Pont, 83

17 abril VALLS zona turística nord, 11

18 abril MATEU c. Sant Francesc, 103

19 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

20 abril PITARCH c. del Pilar, 120

21 abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

22 abril FERRER pl. Sant Antoni, 39




