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Vinaròs, al saló del turisme 
B- Travel de Barcelona

Tota una jornada dedicada a la cultura plena d’activitats

Problemàtica 
Correus

L’Ajuntament facilita formularis de sol·licitud de bústies 
concentrades i d’adhesió al recurs davant la CNMC

El consistori demana que el retall previst a partir del 2 de 
maig no entre en vigor fins que no s'instal·len les bústies 
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

L'Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat a Correus un 
ajornament de l'entrada en vigor –prevista el proper 
2 de maig- de la decisió de deixar de repartir el 
correu ordinari en les costes nord i sud i l'ermita de 
la localitat, segons va informar dilluns l'alcalde, Enric 
Pla. “Creiem que Correus està obert com a mínim a 
aquesta possibilitat de retardar el període d'aplicació 
en funció de la instal·lació de les bústies concentrades 
pluridomiciliàries (BCP)”, va assenyalar el primer regidor. 
Paral·lelament, l'Ajuntament de Vinaròs ha anunciat que 
aquesta setmana tots els veïns afectats per la decisió de 
Correus de suspendre el lliurament de cartes a domicili 
en diverses zones de la Costa Nord, Sud i Ermita, rebran 
una carta informativa sobre com està el procés i dues 
formularis relacionats amb aquesta problemàtica. Un és 
una sol·licitud de Bústia Concentrada Pluridomiciliaria, per 
als veïns que decideixin optar per instal·lar-los per seguir 
rebent el correu ordinari, i un formulari perquè els veïns 
afectats interessats s'adhereixin al recurs interposat per 
l'Ajuntament davant la CNMC.
Per als veïns que optin per instal·lar els BCP, “l'Ajuntament 
exercirà d'intermediari entre l'empresa Correus i els propis 
veïns per situar aquestes bústies concentrades en sòl 
públic”, segons va explicar l'edil de Participació Ciutadana, 
Hugo Romero.
Tots dos documents es podran presentar fins al 9 de juny en 
l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). “L'objectiu 
és fer un cens de les persones interessades a col·locar els 
BCP i també que aquelles persones que vulguin unir-se al 
recurs interposat per l'Ajuntament tinguin l'oportunitat de 
fer-ho”, va explicar Romero.

Aquestes bústies, com va explicar l'alcalde, Enric Pla, 
hauran de ser finançades pels propis veïns, encara que va 
matisar sobre aquest tema que el consistori “està disposat a 
col·laborar al màxim econòmicament per facilitar el servei 
als veïns”.
Pla va explicar que l'Ajuntament ha estudiat tots els 
recursos presentats per altres municipis sobre aquest tema 
però va recordar que tots han estat rebutjats, per la qual 
cosa el consistori vinarossenc segueix centrant a intentar 
demostrar que la qualificació urbanística d'algunes 
d'aquestes zones afectades té més de 25 habitants per 
quilòmetre quadrat. Pla va voler deixar clar que la decisió de 
deixar de prestar el servei ordinari és de Correus i, per tant, 
decisió del govern estatal. “L'ajuntament de Vinaròs està al 
costat dels ciutadans, però es tracta d'una aplicació política 
del Govern de l'estat”, va assenyalar. També va indicar que 
el consistori vinarossenc manté el recurs que va presentar 
davant la CNMC i espera canviar les circumstàncies que 
van donar lloc a plantejar la retallada del servei per poder 
canviar aquesta decisió. "Estic convençut que podem 
aconseguir-ho, però mentrestant hem de veure com 
gestionar aquesta situació i ajudar els veïns afectats a 
minimitzar els molèsties que ocasionarà la suspensió del 
servei de lliurament de correu a domicili", ha comentat Pla. 
Finalment, va assegurar que l'Ajuntament estudiarà, com 
una nova via de reclamació, la proposta de Acord Ciutadà 
de presentar una queixa davant el Defensor del Poble.

L'Ajuntament demana a Correus que posposi l'entrada 
en vigor de la retallada del servei
El consistori realitzarà un cens dels veïns disposats a 
instal·lar bústies concentrades i facilita als veïns que 
s'uneixin al recurs interposat davant la CNMC

El regidor de Recursos Humans, David Adell, va anunciar 
dilluns en roda de premsa que s'ha obert una convocatòria 
de dues borses de treball per a educadors i treballadors 
socials.
Les persones amb aquesta formació i que desitgen 
participar en el procés de selecció poden presentar fins al 2 
de maig la seua sol·licitud a l'Oficina d'Informació i Atenció 
Ciutadana (OIAC).
A través d'aquestes borses es buscarà poder incorporar 
a aquest departament dos nous treballadors socials i 
un educador social. Les bases es poden consultar a la 
pàgina web de l'Ajuntament, a la secció d'oferta pública 
d'ocupació.
La regidora de Política Social, Igualtat i Discapacitat, 
Mamen Ruiz, va explicar que es tracta d'incorporacions 
molt necessàries a causa de l'elevat volum de treball, doncs 
només en 2016, es van obrir és aquesta àrea un total de 2.500 
expedients. D'ells, 1000 eren relatius a família i menors, 500 
relacionats amb la dependència, 350 per a persones majors 
i altres 350 per a persones amb discapacitat. Actualment 
l'Ajuntament de Vinaròs disposa d'una plantilla formada 
per dos treballadors socials, un educador, dos psicòlegs i 

dos administratius. “El personal és insuficient per al volum 
de treball i la demanda que hi ha en aquesta àrea, i quan 
vam accedir a l'equip de govern consideravem que no 
s’arribava ni al mínim, per la qual cosa esperem que amb 
aquestes noves contractacions es puguin reduir les llistes 
d'espera i donar un millor servei al ciutadà”, va assenyalar 
Ruiz. Unes llistes d'espera que la regidora va quantificar en 
“tres i quatre mesos” en 2015, any en què es va contractar 
un auxiliar administratiu per avançar el treball de redacció 
d'expedients, i que actualment “segueixen sent d'entre 
mes i mig i dos mesos a causa de l'alta demanda”.   “El 
nostre objectiu és millorar dia a dia l'atenció a la gent 
que necessita dels serveis de l'àrea social”, va indicar 
Ruiz ha explicat que aquesta ampliació respon a la nova 
plantilla mínima definida per Conselleria, després de les 
demandes realitzades per diversos ajuntaments amb falta 
de personal com Vinaròs.

S’obren dues borses d’ocupació per a educadors i treballadors socials
Les persones interessades a participar en aquest 
procés poden presentar la documentació 
requerida en les bases fins al pròxim 2 de maig

Redacció
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La regidora de Política social, Igualtat i Discapacitat, 
Mamen Ruiz, va estar aquest dijous 20 d'abril a la 
presentació del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió 
Social (PVICs).
Aquest pla, ha expressat, "és una oportunitat 
per reduir els factors de desigualtat social i 
vulnerabilitat, promoure l'autonomia de les 
persones i col·lectius vulnerables des de l'activació 
inclusiva i la vida independent, i la cohesió social 
a partir de l'enfortiment dels llaços familiars i 
comunitaris, el sentiment de pertinença a la 
col·lectivitat i el territori ".
El PVICs incorporarà indicadors d'avaluació i una 
comissió de seguiment de l'execució i aplicació del 

pla, que té 6 línies estratègiques bàsiques:
1. Inclusió socio - laboral: accés a l'ocupació de 
qualitat.
2. Garantia de prestacions: renda garantida de 
ciutadania.
3. Garantia de protecció de drets i d'accés a serveis 
públics.
4. Garantia d'equitat territorial.
5. Protecció a la infància i reducció de 
l'empobriment infantil.
6. Lluita contra la feminització de l'empobriment.
Aquest pla és el full de ruta per a l'elaboració del 
Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social i la creació 
del Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials, 

que serà l'encarregat del seguiment i l'avaluació 
del pla durant el seu desenvolupament i estarà 
compost per l'Ajuntament o ens locals, agents 
socials, persones expertes i persones titulars de 
drets socials.

La regidora de Política Social assisteix a la presentació 
del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
Aquest pla és el full de ruta per a l'elaboració del Pla Municipal d'Inclusió 
i Cohesió social i la creació del Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials

L’Ajuntament de Vinaròs ja està presentant el 
cartell de concerts i orquestres que ha preparat 
per celebrar les festes de Sant Joan i Sant Pere, que 
aquest any tindran lloc del 22 de juny al 2 de juliol. 
Sota el lema ‘Hola estiu’, com les primeres festes que 
tenen lloc a la comarca prèvies a l'estiu, la capital 
del Baix Maestrat ja està promocionant la cartelleria 
d'aquestes actuacions, com va explicar el regidor de 
l'àrea, Marc Albella.  
L'edil socialista va assenyalar que aquest any s'ha 

donat un impuls als concerts per a la gent jove, amb 
un ampli cartell per a tot tipus de gustos musicals. 
“Hi havia un buit en aquest tipus de concerts i estils 
de música i hem decidit complementar aquesta 
oferta per a les festes”, va assenyalar Albella. 
El grup de Gandia ‘Zoo’ encapçala aquest ampli 
cartell musical que es completa amb The Tripletz, 
artistes dj’s de Vinaròs com Joan Blanchadell, 
Carlos Martorell, Benny Sánchez, Phanktom, a més 
d'una festa de reggae i dos tributs confirmats, un 

a Coldplay i un altre a Fito i Fitipaldis. A això cal 
sumar que durant 5 dies a la setmana, a la tarda, en 
la pèrgola petita del Passeig marítim hi haurà una 
actuació diària en directe de diferents grups de rock.  
D'altra banda, quant a orquestres pel Envelat del 
Port, hi ha confirmades l'orquestra Vulkano, Platea, 
La Passarela i La Cruzada.
Quant a les dames, mancant tancar-se de forma 
definitiva, hi ha un total de 34 confirmades, i serà 
una de les més àmplies corts d'honor de la història.

Vinaròs donarà un impuls a les actuacions per als joves 
per a les festes de Sant Joan i Sant Pere
El grup de Gandia ‘Zoo’ encapçala l'ampli cartell en unes festes que tindran lloc del 22 de juny al 2 de maig

Entre el 21 i el 23 d'abril Vinaròs va promocionar la seua oferta 
turística a la nova edició del saló del turisme B - Travel de 
Barcelona,   donant a conèixer les jornades gastronòmiques 
que ofereix la ciutat i les rutes de senderisme per potenciar 
les escapades de cap de setmana.
Aquest esdeveniment, al qual va assistir l'alcalde de 
Vinaròs, Enric Pla, el regidor de Turisme Domènec Fontanet 
i tècnics de turisme, és clau per posicionar la localitat com 
a destí per al públic català, tenint en compte que el 2016 
el 18% dels visitants que van arribar a la Tourist Info eren 
originaris d'aquesta comunitat.
Des de l'estand informatiu al recinte de Montjuïc també 
es es van repartir catàlegs sobre les opcions disponibles 
per al turisme familiar i informació sobre les platges i cales 
per a estades més prolongades de cara a la temporada 

estiuenca.
Com ja es va realitzar fa unes setmanes a la fira Sevatur 
2017, Turisme Vinaròs va tornar a sortejar dos caps de 
setmana gastronòmics a Vinaròs entre tots els interessats 
en visitar aquesta fira.
Amb aquesta acció, en la qual es regala una estada que 
inclou allotjament, menjar i una visita guiada, es pretén 
incentivar el nombre de seguidors a les xarxes socials 
de Turisme Vinaròs, sumant-se així a les milers d'ofertes i 
premis que s'oferiran enguany a B-Travel per dinamitzar 
també la venda de viatges.
Aquest 2017 el saló celebrava els seus 25 anys incorporant 
algunes novetats, com noves àrees experiencials sobre el 
turisme industrial i el Glamping. En total, es va comptar 
amb gairebé 200 expositors de 40 regions i països.

Vinaròs, present al saló del turisme B- Travel de Barcelona
Turisme Vinaròs va tornar a sortejar dos caps de setmana gastronòmics entre els visitants
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El PSPV Vinaròs ha iniciat una sèrie de rodes de 
premsa per posar en valor els projectes i iniciatives 
que estan duent a terme els regidors socialistes a 
l’Ajuntament en les diferents àrees que gestionen, 
segons ha informat el secretari local de l’agrupació 
Edu Barberà. 
La primera de les convocatòries ha estat la de la 
regidora d’Educació i Esports, Begoña López. En 
matèria educativa va recordar la implantació de 
Xarxa Llibres, el fet que el col·legi Jaume I tinga 
prevista la seua construcció a partir d’aquest 
primer semestre de l’any, l’augment de places de 
l’Escola de Nadal i l’Easter english, un increment 

en el pressupost municipal de la regidoria (passant 
de 389.500 euros al 2015 fins als 485.660 euros al 
2017) , les ajudes al material escolar i el Xiquibono, 
les gestions per a que Vinaròs siga seu de la Escola 
Oficial d’Idiomes, i, entre altres coses, va destacar 
que será un dels seus objectius esta legislatura 
aconseguir que el transport escolar als instituts 
siga gratuït. També va destacar les activitats 
educatives realitzades, el canvi en la festa de Santa 
Caterina, i diferents iniciatives de l’àrea. 
D’altra banda, quant a la regidoria d’esports va 
destacar actuacions de millora a les diferents 
instal·lacions, com el parquet del pavelló, lavabo 

accessible, nous mòduls a l’skatepark, més 
representació d’esportistes al Consell Municipal 
d’Esports o els canvis introduïts a la Marató Popular 
i la Caminada Popular, amb la carrera del Vol del 
Puig, entre d’altres.

Els regidors del PSPV Vinaròs informaran dels projectes i iniciatives duts a terme en les seves àrees
La primera de les convocatòries ha estat la de la regidora d’Educació, Begoña López

Acord Ciutadà de Vinaròs sol·licitarà, a través 
d'una moció que es tractarà en el ple ordinari 
d'abril, la creació d'una comissió de transparència 
ciutadana en la qual a part de regidors formin 
part de la mateixa veïns afectats per la decisió 
de Correus d'eliminar el repartiment ordinari 
de correspondència a les zones de la costa 
nord i sud i de l'ermita a partir del 2 de maig. 
“Una comissió en la qual s'ha d'esclarir el que ha 
succeït amb aquest tema i si els regidors eren 
coneixedors de les intencions de Correus abans 
que es destapés el tema per part dels veïns 

després de rebre la comunicació oficial de Correus”, 
va dir el portaveu de la coalició Lluis Batalla. 
Així mateix, des d’Acord Ciutadà es proposa 
portar el cas al Sindic de Greuges, ja que es 
tracta d'una empresa pública que pren una 
decisió que afecta directament a més de 6.000 
veïns que deixaran de rebre correspondència 
ordinària, entre la qual es troba cartes de 
l'hospital o els rebuts de contribucions o taxes. 
Batalla també demana la unió de tots els partits 
amb representació municipal i aprofitar els 
seus diputats a Madrid per buscar una sortida 

beneficiosa a aquests veïns afectats per la decisió 
de Correus.

Acord Ciutadà demana crear una comissió de transparencia sobre el tema de Correus 
i elevar una queixa al Síndic de Greuges

El pasado lunes día 24 de abril el diputado socialista 
por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, 
acompañó a una delegación del Ayuntamiento 
de Vinaròs encabezada por el teniente de alcalde, 
Guillem Alsina, y el concejal Marc Albella a una 
entrevista con la directora general de Costas, 
Raquel Orts, que, según han señalado desde el 
PSPV “resultó altamente insatisfactòria”.
El encuentro tenía por objeto analizar las 
actuaciones que el Ministerio de Agricultura tiene 
pendientes en la zona litoral de Vinaròs para poner 
freno al proceso de regresión que sufre la costa. 
“Para sorpresa de la delegación vinarocense, la 
respuesta de la directora general de Costas fue 
insatisfactoria porque tratándose de actuaciones 
que ya fueron proyectadas en el pasado, resulta 

que ahora no existe un calendario para llevarlas a 
cabo porque el Gobierno de Rajoy considera que 
no tienen carácter prioritario”, han señalado desde 
el PSPV Vinaròs.
El diputado Rallo también planteó a la directora 
general la necesidad concretar los compromisos 
presupuestarios que adquirió la semana pasada 
con los alcaldes del litoral sur de la provincia de 
Castellón para abordar con carácter inmediato las 
obras que se consideran prioritarias. La directora 
general, según el comunicado socialista, no pudo 
dar garantías de que esas actuaciones vayan a ser 
licitadas ni en 2017, ni en 2018, debido a que están 
condicionadas por los trámites administrativos 
(proyecto de impacto ambiental, etc) y por la 
existencia de disponibilidad presupuestaria.

El PSPV Vinaròs lamenta que Costas no tenga un calendario para próximas 
actuaciones en el litoral vinarocense
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El proper 3 de maig en el passeig 
marítim, al costat de l'antic col·legi 
Sant Sebastià, se celebrarà la XII Fira 
Intercomarcal d'oferta formativa, amb 
presència de 9 centres educatius, 
amb l'objectiu de difondre tota 
l'oferta formativa de Formació 
Professional i de Batxillerat artístic de 
la comarca. La fira està organitzada 
pels departaments dels instituts 
d'ensenyament secundari, on 
s'imparteixen aquests cicles i tindrà 
lloc en horari de 9.30 a 13.30 hores. 
No faltaran a la cita els alumnes de 4º 
d’ESO dels IES de la comarca, encara 
que es tracta d'una fira informativa 
oberta al públic en general. Durant la 
mateixa es realitzaran tallers i activitats 
demostratives de les diferents 
titulacions i es podrà trobar tota la 

informació referent a condicions 
d'accés, proves d'accés pels quals 
no compleixen els requisits, sortides 
professionals i continuïtat d'estudis. 
Els cicles formatius són una bona 
oportunitat per donar una sortida 
laboral tant per a joves com per 
a adults. Aquests cicles tenen 
l'avantatge de ser eminentment 
pràctics, ja que els centres estan 
estretament vinculats amb empreses, 
amb el que augmenten les possibilitats 
d'inserció laboral. Són també una 
manera ràpida de disposar d'una 
titulació amb la qual es pot accedir a 
un lloc de treball. En els últims anys, la 
franja d'edat d'interessats en aquests 
cursos ha variat i cada vegada hi ha 
més alumnes d'edat més avançada, 
alguns d'ells fins i tot jubilats amb 

temps lliure i ganes d'aprendre nous 
oficis. Els centres que acudiran són 
l'IES Serra d’Irta, l'IES Joan Coromines, 
l'IES Ramon Cid, l'IES José Vilaplana, 
l'IES Leopoldo Querol, l'IES Maestrat, 
el Centre de Educació Especial Baix 
Maestrat, el Centri Integrat públic d’FP 
Benicarló i l'IES Sòl de Riu d'Alcanar. 

La preinscripció a les especialitats de 
Formació Professional serà del 25 de 
maig al 6 de juny, i pot realitzar-se de 
forma telemàtica. 
Les proves d’accés per els persones 
que no tinguen l’ESO o el Batxillerat i 
volen accedir a un cicle són del 17 al 31 
de maig.

Vinaròs acollirà el 3 de maig la Fira Intercomarcal d'Oferta Formativa
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Emili Fonollosa
La Pasqua 2017 a Vallibona va servir 
per demostrar una vegada més els 
forts lligams que uneixen aquest 
xicotet municipi d'Els Ports amb 
Vinaròs i aquesta vegada va ser a 
través de la festa. Durant el ball per 
la nit, organtizat per la Comissió 
de Festes 2017, entre la qual hi 
ha "representació" vinarossenca, 
van ser escollides les reines de les 
corts d’honor infantil i major per a 
les festes de l’estiu, les quals tenen 
àmplia presencia vinarossenca. 
La reina major va ser escollida la 

vinarossenca Olga Calvo, mentre 
que les dames són Clara Altaba, de 
Benicarló i Paula Ortí, de Vinaròs. 
La reina infantil serà Laia Meseguer 
i Núria Celma serà dameta, també 
de procedència vinarossenca. A 
més, van ser molts els vinarossencs 
que escolliren Vallibona per passar 
aquests dies de descans.   Aquesta 
Pasqua va ser per a Vallibona una 
de les més intenses dels últims 
anys perquè va venir acompanyada 
d’activitats molt destacades, en 
les quals s’implicaren nombroses 
entitats públiques i privades,

L’Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs ha 
convocat per al 2 de maig de 10 a 11 del matí a 
l'oficina de Correus de l'avinguda País Valencià als 
més de 6000 veïns afectats per la decisió de l'entitat 
de deixar de repartir la correspondència ordinària. 
Els veïns demanen que aquest dia –data que la 
mesura de retallada entra en vigor- i en aquesta 
franja horària, tots els afectats acudeixin a aquesta 
oficina per anar a buscar la seva correspondència 
com a mesura de protesta.
El president de Migjorn, Fernando Llambrich, no 
va descartar encara que prosperi la petició de 
l'Ajuntament de Vinaròs de posposar la mesura 
de Correus fins que no s'instal·lin les bústies 
concentrades pluridomiciliaries (BCP), però va 
assegurar que, fins avui, tot segueix avant i a partir 
del dia 2 de maig ja no es repartirà el correu ordinari 
en les costes nord, sud i l'ermita de la localitat. 

Llambrich va considerar que la carta enviada per 
l'Ajuntament de Vinaròs, en la qual s'adjunten dos 
documents, un amb una sol·licitud de BCP i un altre 
per sumar-se al recurs interposat pel consistori 
davant la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, està sent vista com una contradicció 
per part de molts veïns afectats. Va culpar a l'actual 
i a l'anterior equip de govern de no haver fet els 
deures en aquest sentit, “esperant a última hora” 
per realitzar accions sobre aquest tema.
A més, va mostrar la seva preocupació pel fet 
que els ciutadans afectats que s'instal·lin BCP 
hagin d'anar a buscar el seu correu lluny dels seus 
domicilis a l'hivern i sense llum “serà anar jugar-
se la vida”. Finalment, va lamentar que des del 
ministeri de Foment “s'està castigant a aquestes 
comarques per deixar-nos sense tren de rodalies, 
amb males carreteres i sense servei de correus en 

moltes zones”.
Per la seva banda, el secretari de l'associació, 
Sebastià Fabregat, va considerar que la mesura 
“és un atac al servei públic” a nivell global però 
que afecta en gran manera a Vinaròs, ja que “la 
retallada en el servei postal a nivell de l'estat és de 
60 milions i es volen carregar 20.000 treballadors 
d'un cop”.

Migjorn convoca el 2 de maig a col·lapsar Correus com a protesta contra la retallada del servei

Vinaròs i Vallibona, units per la festa
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

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
R
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ta

u
r

ac
ió

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

La FEDERACION DE COFRADIAS DE SEMANA 
SANTA DE VINAROS, agradece a todos aquellos 
que han hecho posible la celebración de la 
Semana Santa en nuestra Ciudad. En especial a la 
Iglesia de Vinaròs, Ajuntamiento (Concejalias de 
Cultura, Turismo y Comercio), Brigada Municipal 
de Servicios, Policía Municipal, Medios de 
Comunicación, Cofradías, Hermanos Mayores 
y cofrades, Bandas de Bombos y Tambores, 
Bandas de Música, Corales, Espectacles Maestrat, 

Sociedad Colombofila “Vinaròs”, Mercado de Vinaròs y cuantas 
personas que de norma anónima han contribuido para la realización 
de todos y cada uno de los actos que se han celebrado. Muchísimas 
gracias a todos.

LA COFRADIA DEL CRISTO DE LA 
PAZ, quiere agradecer a la Federación 
de Cofradias, Mn. Emili Vinaixa, 
Asociación de pastelerias, Caixa Vinaròs, 
concejales de cultura y turismo, policia 
local,   Salvador Quinzá,  asociacion de 
bandas de la provincia de Castellón y 

en general a todos la colaboración, ayuda  y participación en todos los 
actos de la Semana Santa 2017. Y una mención especial a los cofrades y 
miembros de la banda que  siempre estan dispuestos sin necesidad de 
pedirselo. Muchas muchas gracias.
LA JUNTA DIRECTIVA.

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

El passat 14 d’abril al cementeri municipal va celebrar-se l’acte en record de les víctimes del franquisme organitzat per la Plataforma pel País Valencià de 
Vinaròs.L’homenatge va tindre lloc a un dels jardins del cementeri municipal de Vinaròs, on hi ha una fosa comú de les persones mortes durant la Guerra Civil i on 
l’any 2006 es va erigir un monument en la seva memòria. A la fosa comú hi ha 74 persones soterrades, 64 de les quals van ser afusellades a la tàpia del cementeri 
i 6 van morir a la presó. Tot va succeir entre el 16 de maig de 1938 i el 6 de setembre de 1941.

Acte en record a les víctimes del franquisme

Dimarts al migdia a les portes de l'ajuntament, es va 
procedir a la lectura de la declaració institucional de les 
Corts Valencianes davant la marginació en els Pressupostos 
Generals de l'Estat 2017, com han fet molts altres municipis 
de la FVMP.
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Celebrando el 30 aniversario del bar Tic Tac. ¡Felicidades!         fotos: Andrus, Pablo C., Eva María B.

El domingo 23 de abril, los niños de Criant en Tribu, disfrutaron de lo lindo buscando conejitos y huevos de Pascua.

Éxito del tirador vinarocense Juan Ripoll al quedar 
Campeón en su modalidad de tiro olímpico de Alta 
Precisión Copa Presidente en 308; en el Club de tiro 
Olímpico de Ribarroja del Túria Modalidad: Bench 
Rest 100 metros.

El pasado día 23 de abril del 2016 hizo un año 
que la abuela Dorotea nos dejó. Este sábado día 
29  a las 19h en la iglesia Arciprestal se hará una 
misa a su nombre

Gosset trobat en la costa sud en Vinaros, prop del Lola Café. Ara està en el Cau. Algún el reconeix?
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La asociación x+vida celebró su Influencer - campamento 2017 para niños y niñas!
Gracias a los monitores voluntarios que trabajaron para que niños y niñas  pasen un fin de semana molón!!

El divendres 14 d'abril, el nostre amic Benjamín Miralles va complir els 40 i ho va celebrar en un gran nombre d'amics.. per molts anys!

Forti femení Vinarós, invictas, campeonas de liga y ascenso de categoría
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El passat 27 de març de 2017 els alumnes de 
4t d'ESO de l'IES José Vilaplana van deixar la 
comoditat de la seua terra per a viatjar a la 
Selva Negra, no sense rebre un mar d'abraçades 
per part de les famílies abans de partir per una 
setmana.  
Després de 15 llargues hores d'autobús vam 
arribar a Friburg, el nostre punt de partida en 
aquesta travessia lluny de la llar. Quan vam 
trepitjar terra alemanya, Sònia, la nostra guia 
durant tota la setmana, ens va oferir una visita 
guiada pels voltants de la ciutat on vam poder 
gaudir durant hores del seu mercat, restaurants, 
botigues i fins i tot edificis d'interés artístic com 
la catedral de Friburg o La casa dels Comerciants. 
Després d'aquest dia esgotador però ple 
d'emocions, ens vam dirigir a l'alberg a Bernau, al 
cor de la Selva Negra, per a sopar, com no, plats 
típics de la zona, prendre una dutxa relaxant i 
preparar-nos per a l'endemà.
Al matí següent, vam canviar el nostre rumb 
per a dirigir-nos a Suïssa i visitar les tan famoses 
cascades del Rin que són, sens dubte, una parada 
obligatòria per a tot turista. I per a una millor 
experiència vam pujar a una barca que ens va 
permetre estar a escassos metres de la cascada 
i poder traure fotografies des de perspectives 
envejables. El dia no va acabar ací, sinó que 
vam visitar Stein am Rhein, una xicoteta ciutat 
molt encantadora amb una xocolata excel·lent 
encara que un poc cara... Llavors, després de fer 
una peuada a Sant Blaisin, vam tornar a Bernau 

per a descansar d'un dia de molt caminar a "pas 
lleuger", o açò ens pensàvem, perquè després de 
sopar vam marxar a un pub on, per a la nostra 
sorpresa, l'amo era fan de la cultura espanyola, i 
després de ballar i riure en aquell bon ambient 
amb música espanyola ens acomiadarem de 
Henry, l'amo, i vam preparar les maletes per a 
marxar l'endemà de Bernau.
Un altre lloc que no podíem deixar de visitar 
en aquest viatge és el Llac Titisee, encara que la 
nostra estada no va ser molt llarga. Tot seguit vam 
continuar la ruta fins a Colmar (França) i els seus 
diversos carrers pels quals no era difícil perdre's, 
vam caminar pel barri conegut com la xicoteta 
Venècia de França, vam comprar regals per a la 
família i ens vam reunir en el punt de trobada, 
establit per Sònia per a posar rumb a Estrasburg 
on ens trobaríem la residència on ens allotjaríem 
els pròxims dos dies. En la residència tot era 
diferent a l'alberg, era més luxosa del que ens 
pensàvem però hi havia més normes, a cadascuna 
més estricta. Per sort, no vam fer estada per molt 
de temps dins d'aqueixa residència perquè hi 
havia massa coses per vore encara i el temps 
no perdona. Vam tenir l'oportunitat de passejar 
pels carrers d'Estrasburg de nit, quan tot està en 
silenci, fosc però alhora il·luminat pels fanals i la 
catedral de Notre Dame que no podia passar de 
forma inadvertida ni als nostres ulls ni a l'objectiu 
de les càmeres.
Al matí següent vam ser a Riquewihr, una localitat 
francesa localitzada en l'Alt Rin que destaca per 

ser una gran productora de vins i, a més, per les 
seues belles cases tan colorides que semblen 
tretes d'un conte. A la vesprada, una guia local 
ens va ensenyar els llocs més interessants 
d'Estrasburg, entre ells el Consell d'Europa i el 
Parlament Europeu, la xicoteta frança, Notre 
Dame...I de nou vam tornar a la residència per a 
empacar l'equipatge, ara ja definitivament.
L'últim dia va ser, sens dubte, el més emocionant 
i entretingut però alhora el més trist ja que vam 
haver de dir adéu als nostres acompanyants 
durant tot aquest temps, Santiago i Vicente, els 
nostres conductors, els qui ens feien passar grans 
moments de diversió; i Sònia, la guia, que malgrat 
fer-nos pujar infinitat d'escales i muntanyes costa 
amunt ens va fer passar bons moments i ens va 
ensenyar llocs preciosos fent més dur encara el 
comiat.
Tot i que va ser difícil Sònia ens va deixar per a 
seguir el seu camí i nosaltres vam entrar en el 
parc d'atraccions conegut com Europa Park. 
Les nostres últimes hores fora de casa van ser, 
sens dubte, increïbles i plenes d'adrenalina. A la 
vesprada vam eixir del parc per a anar a l'autobús 
i tornar a casa després de tant de temps. Quan 
l'autobús va arribar a Vinaròs i va obrir les seues 
portes es podia veure el carrer ple de famílies 
esperant amb ànsia i alegria el nostre retorn. Ha 
estat un viatge ple d'emocions en el qual hem vist 
llocs de conte i hem conegut gent meravellosa. 
És una experiència díficil d'oblidar i que no em 
pensaria dues vegades en tornar a repetir.

El passat dimecres dia 12 d’abril, el CEIP 
MISERICORDIA va ser convidat a un acte de 
reconeixement als centres CEPAFE. El Conseller 
en persona va fer entrega del diploma als centres 
que tenen Projecte Esportiu. Aquest projecte 
ens permet desenvolupar diverses activitats 
en col·laboració amb entitats esportives de la 
població. El club de Futbol Sala realitza sessions 
de perfeccionament a uns 20 alumnes del centre. 
També el Club de Bàsquet, realitza sessions de 
perfeccionament a uns 15 xiquets. Els escacs i el 
tennis són també dues activitats que oferim en 
aquest Projecte Esportiu de Centre.

Viatge de fi de curs dels alumnes de 4art d'ESO de l'IES José Vilaplana
Jennyfer Lizaga

El CEIP Misericòrdia rep el diploma de la mà del conseller Vicent Marzà
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El Grupo de Jota del Centro Aragonés de 
Vinaròs organizó el sábado 22 de abril diversas 
actividades para conmemorar la festividad de 
San Jorge. 

Así, a las 10 de la mañana hubo un encuentro de 
grupos de folckore tradicional al lado del antiguo 
colegio San Sebastián, una ronda por el centro 
de la ciudad y a continuación una actuación de 

los asistentes e imposición de corbatines en la 
pérgola del paseo Blasco Ibáñez. 
Los actos continuaron el domingo 23 de abril 
con una misa y un festival de jota aragonesa. 

El matador de toros ha muerto el pasado lunes día 
24 como consecuencia de una hemorragia cerebral 
derivada de la operación a corazón abierto que se 
le realizó el anterior viernes. Tenía 69 años de edad, 
nacido en Linares el 27 de abril de 1947, su padre 
era minero, viviendo una infancia llena de carencias 
en la España de la posguerra. Fue aprendiz de 
zapatero pero a partir de los ocho años acudía a los 
tentaderos y capeas en donde empezó a entender 
el arte de torear como maletilla. El 20-7-1964 se 
inició profesionalmente al ser anunciado en la 
Plaza de Vista Alegre en Madrid como aspirante a 
torero en una novillada de concurso.
Palomo Linares fue un torero precoz. Recibió la 
alternativa el 19-5-1966 siendo Jaime Ostos su 

padrino y Mondeño el testigo, y pronto supo 
conectar con el gran público durante toda su 
carrera. Fue el principal protagonista de varias 
películas, una junto a Marisol. Y realizó el paseíllo 
por nuestra marinera plaza de toros en 7 tardes 
entre los años 1969 y 1981 en los cuales evidenció 
su gran conocimiento y penetración en el arte de 
torear por lo que coselló sonados triunfos en todas 
las plazas.
Sebastián Palomo fue muy querido por toda 
la afición de Vinaròs. En su vida torera, por sus 
percances, fue preciso que pasara por el quirófano 
en 40 intervenciones médicas. en la última, fuera 
ya de los ruedos, su corazón ya no pudo superar. 
Descanse en paz.

30 años del Centro Aragonés. Festividad de San Jorge

Fallece el torero Sebastián Palomo Linares
 Juan Chaler
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Vinaròs va celebrar durant tota la jornada de dissabte 
22 d’abril la XVI Fira del Llibre a la pèrgola del passeig 
marítim. En aquesta edició la cita va ampliar el seu horari 
fins a la nit i va comptar amb 35 llocs de venda de llibres, 
flors i altres productes,  a més d'una àmplia programació 
d'activitats per a tots els públics i l'assistència i participació 
de 19 escriptors i una trentena d'entitats.
El nombrós públic de totes les edats  que va acudir va 
gaudir d'una àmplia oferta cultural i lúdica durant tot el 
dia, en el qual la climatologia va acompanyar.
Per a això, es van programar tallers infantils de manualitats, 
actuacions teatrals i musicals, contacontes, sorteigs i el 
lliurament de premis de diversos concursos escolars. Així 
mateix, va haver-hi un recital de poesia commemoratiu 
dels 100 anys de naixement de Glòria Fuertes i un concert 
de tancament de la jornada a càrrec del grup Ruth Baker 
Band.

Els menuts van poder disfrutar de diversos tallers i espectacles

XVI Fira del llibre

La inauguració va tindre lloc a les 10.30 hores, a càrrec de l’alcalde, Enric Pla i els regidor de Cultura, Marc 
Albella, a més de representació de tots els grups municipals

Durant la jornada també es va procedir a la entrega de premis del IV Concurs de relats breus per a l’alumnat 
d’ESO i del V Concurs de contes per a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys organitzat per la Regidoria d’Educació i 
la Biblioteca Municipal. 
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A la tarde va actuar la 
Muixeranga de Vinaròs

Mercat solidari. A la fira també hi havia una parada de recollida 
d’aliments per a Cáritas. Un lot de llibres a canvi d’aliments
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Èxit de públic a la conferència que dintre del cicle ciènciaprop, el Dr. 
Sebastià Agramunt Puig va impartir el divendres 7 d’abril a l’auditori 
Carles Santos de Fundació Caixa Vinaròs.

Presentació del fons fotogràfic i documental de 
San Miguel de los Reyes que tenim al CDGCE 
de Fundació Caixa Vinaròs, a càrrec d’Antonio 
Arnau i Jesús Maestro . Aquest fons ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de la Biblioteca 
Valenciana, l’Arxiu Històric Militar de Madrid i 
l’Arxiu Nacional de Espanya.
A la presentació van assistir-hi alguns familiar 
dels represaliats que van explicar algunes de 
les seues vivències, donant-li una càrrega força 
emotiva a l’acte.

El Vinalab acogió la 
conferencia de la profesora 
de Secundaria del IES de 
Betxí, Eva Alcón,
con el título “La acción 
colectiva de las mujeres en 
la Segunda República y la 
Guerra Civil”, enmarcada en 
las Jornadas de la Memoria 
histórica que se celebran en 
Vinaròs del 8 de abril al 11 de 
mayo.  E.Fonollosa

L’Orfeó Vinarossenc va participar dissabte passat juntament almb el Cor de la Lira en un concert coral a l’església Arxiprestal d’Amposta dins de la Setmana 
Cultural que organitzava l’Escola i Centre Professional de Música La Lira Ampostina del 21 al 29 d’abril.

Presentació del fons fotogràfic i documental de San Miguel de los Reyes 
a càrrec d’Antonio Arnau i Jesús Maestro

Concert coral de l’Orfeó Vinarossenc i el Cor de la Lira

Conferencia de Eva Alcón en las Jornadas 
de la Memoria Histórica
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La artista Natalia Silina ha resultat guanyadora del 
II Concurs de Pintura Ràpida que organitza l'Escola 
Municipal d'Art. El premi estava dotat en 600 euros 
en material de pintura i trofeu. El premi infantil ha 
estat per Eva Alexellis, que ha guanyat 50 euros en 
material de pintura i trofeu.  La entrega de premis es 
va fer a l'auditori municipal el passat dia 22 d’abril, 
amb presencia de l’alcalde, Enric Pla, la regidora 
d’Eduació Begoña López i el regidor de Cultura, 
Marc Albella, i la exposició de pintures romandrà allí 
visitable fins al 30 d'abril.

Natalia Silina i Eva Alexellis, guanyadores del concurs de pintura rápida
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La trama de Sant Jordi 
Per Manuel Balagué

La fira del llibre o el tango que 
ballàvem

Fira del Llibre
Per Marc Albella 

Per Marcos Jovani
Ja fa 16 anys que Vinaròs 
respira l'aroma de les roses i les 
pàgines de paper dels llibres 
per a voltes de Sant Jordi.

Aquesta iniciativa, que va sorgir l'any 2001 de 
forma tímida, actualment és una de les cites 
literàries, festives i lúdiques que més ressò tenen 
a la nostra comarca.
La nostra Fira del Llibre és una fira característica. 
Amb idiosincràsia pròpia. Sempre es celebra 
en dissabte, caiga quan caiga Sant Jordi, ja que 
la baixa disponibilitat d'escriptors, editorials, 
llibreries i entitats culturals per a fer front al 
muntatge i desplaçament que suposa un dia tan 
assenyalat com el 23, ens obliga a treballar amb 
enginy i poder oferir, encara que amb alguns dies 
d'antelació, la nostra esperada fira. Fa anys ja es va 
prendre aquesta decisió: O una fira descafeïnada 
i amb baixa assistència el dia 23 (cal recordar que 
a les nostres terres és un dia laborable com un 
altre) o una avantsala que res ha d'envejar a altres 
trobades i fires literàries de la nostra província.
Des del període 2015-2016, quan vam accedir al 
govern de Vinaròs, la Fira del Llibre va ser una de 
les nostres prioritats i una de les meves prioritats 
com a Regidor de Cultura.
En una decisió valenta i arriscada, vam canviar 
l'emplaçament d'aquesta, des de la plaça Sant 
Antoni (La Mera) a la Pèrgola del Passeig Colom. 
Es va dotar d'una programació més ambiciosa, 
sobretot per al públic infantil, així com un horari 
més extens amb una franja horària nocturna i un 
gran concert final que li donés el toc festiu que 
volíem.
Els resultats són més que palpables: L'assistència 
a la fira s'ha disparat en les dos últimes edicions 
en un espai urbanístic més orgànic que, reforçar 
amb l'adquisició de noves haimes per part de 
la regidoria d'Obres i Serveis encapçalada pel 
company Guillem Alsina, ha dotat de més i millor 
infraestructura als llibreters, editorials, escriptors, 
entitats culturals i paradistes. La participació de 
tots aquests, s'ha vist incrementada en quasi 10 
estands més en les dues últimes edicions, i els 
propis "firaires" ens han fet saber que les seves 
vendes s'han incrementat notablement amb els 
canvis introduïts.
Tot i que hem de seguir millorant i no perdre el 
caràcter ambiciós d'aquesta fira, anem pel bon 
camí. Un camí que recorrem conjuntament de la 
mà de totes aquelles i aquells que fan possible la 
nostra fira. Gràcies a la Brigada Municipal, Maite, 
Ramón i Estella, treballadors de la Biblioteca 
Municipal i a tots vosaltres per acompanyar-nos.
Gràcies. Seguim!

Aquest dissabte vam poder 
celebrar al passeig una altra 
edició de la Fira del Llibre i la 
festivitat, encara que un dia 
abans, de Sant Jordi. No va 
faltar ni l'alcalde Enric Pla ni 

cap dels regidors de Tots i Totes Som Vinaròs 
per fer costat a les nostres llibreries, editorials i 
associacions ciutadanes que van sortir al carrer 
i que junt amb els treballadors de la Biblioteca 
Municipal van fer possible que milers de veïns 
pogueren gaudir d'una jornada d'entreteniment 
i cultura. I és mitjançant la cultura que nosaltres 
tenim l'esperança que aquest país on vivim està 
canviant i serà un lloc on les persones honrades 
podrem viure tranquil·les i sense por que ens 
empobreixen i ens furten els diners públics, que 
són els de tots. Perquè com va dir Simón Bolívar, 
"un poble ignorant és l'instrument cec de la seua 
destrucció".
Parlant de destrucció, l'Ajuntament de Vinaròs 
continua aquests dies amb la lluita que evitar 
que la privatització dels serveis públics que porta 
a terme el Govern del Partido Popular des de 
Madrid, ens afecte als vinarossencs de manera 
tan implacable. Mentre el recurs extraordinari 
interposat davant de l'Administració Central 
segueix el seu curs, els veïns afectats rebran 
aquests pròxims dies una carta signada per 
l'alcalde on se'ls informara de l'estat del procés, 
junt amb uns formularis on podran demanar la 
possible instal·lació d'una bustia pluridomiciliar 
i signar si ho desitgen un formulari d'adhesió al 
recurs. En aquest tema estem segurs que entre 
tots els ciutadans i partits polítics del consistori 
disposats a fer un front comú per lluitar pels 
interessos del poble, aconseguirem solucionar 
aquesta injustícia que ens afecta a més de sis mil 
vinarossencs.
Ja per acabar, recordar que la regidoria de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat ha 
presentat l'obertura de dues borses de treball per 
educadors i treballadors socials. Aquesta acció 
s'inclou dins d'un pla de revitalització dels serveis 
socials al nostre poble, tan ofegats per la Llei 
Montoro. La lluita davant de les administracions 
autonòmiques i centrals efectuada per la 
regidoria Mamen Ruiz està donant els seus fruits. 
Perquè a més de poder doblar el pressupost de 
contractació de personal titulat, s'han augmentat 
els diners per a la partida de prestacions i s'han 
reduït els temps en la resolució dels expedients 
de demandes d'ajuts socials, molts dels quals en 
anteriors legislatures podien arribar a durar més 
d'un any.

Al principi, molt 
al principi, a finals 
del segle XIX, el 
tango es ballava 

entre homes. Expliquen els  que coneixen 
la història d'aquesta dansa que ho ballaven 
entre ells mentre esperaven el seu  torn en 
els prostíbuls de les ribes portenyes. I clar, 
també ballaven amb dones. Molt més tard,  
quan  la  dansa  va  entrar  en  els  salons  de  
bona  família  i  va  aconseguir  la  benedicció  
de  les classes acomodades, solien passar 
llargues hores practicant passos en els clubs 
de barri per a marcar-li'ls després a les seues 
companyes de torn en la milonga. 
Aquest preàmbul històric que ens explica 
com va nàixer el tango a Argentina i que a 
priori gens  té a veure amb la Fira del llibre, 
ens serveix a Compromís per Vinaròs com una 
metàfora per a  qualificar el que passa en la 
nostra ciutat amb una activitat cultural ja 
quasi és la fira del llibre. 
Deixem de costat el fet que començara a ballar-
se entre homes, potser no, no ho deixem de 
costat,  potser  no és convenient  fer-ho  del  
tot;  si  tenim  en  compte  que  durant  les  
setze  edicions que s'han realitzat de la fira 
del llibre tan sols hi ha hagut una dona com a 
regidora de  l'àrea.  Se'ns  planteja  llavors  una  
pregunta:  és  la  cultura,  com  el  tango  en  
l'inici  de  la  seua marxa, un ball d'homes que 
esperen el seu torn? És potser l'àrea de cultura 
un trampolí des d'on saltar a altres àrees? 
Seguim amb la nostra metàfora, quan el 
ball aconsegueix l'acceptació de les "bones 
famílies"  és quan aconsegueix entrar en els 
salons de ball. Quan va deixar de ser la Fira del 
llibre una  activitat  que  movia  consciències?  
Quan  ha  sigut  acceptada  per  les  "bones  
famílies"?  Doncs igual  que  li  va  succeir  al  
tango  quan  va  aconseguir  entrar  en  els  
salons  de  ball,  quan  s'ha convertit en un 
esdeveniment comercial i lúdic. Totalment 
asèptic, sense contaminar. 
Compromís  troba  a  faltar  en  una  Fira  
del  llibre  magníficament  organitzada  i  
amb  una  gran tirada per a la gent i per al 
comerç del llibre, aquell lloc de trobada per a 
aquells sectors de la societat més combatius i 
reivindicatius.
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La Fira del Llibre: un 
esdeveniment cultural i econòmic
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

La ineficacia del tripartito
Por Lluís Gandia

La semana pasada el 
portavoz de Podemos 
en Vinaròs decía en esta 
columna que a pesar de 

ser Semana Santa habían seguido trabajando con 
intensidad en múltiples temas. Es de vergüenza leer 
frases como esta cuando el portavoz de Podemos 
reconoció en la tertulia de la Cadena Ser que el 
tripartito no había prestado importancia durante 
doce meses al expediente que ha finalizado con 
la supresión del servicio ordinario de reparto de 
correos para más de 6.000 vinarocenses.
El Alcalde lo podrá repetir tantas veces como 
quiera y cada vez que lo haga añadirá una mentira 
a su extenso currículum de falsedades que intenta 
colar a los vinarocenses: Correos recorta el servicio 
por un expediente iniciado con el tripartito en el 
gobierno local, del que no informaron a los vecinos 
afectados, del que escondieron la posibilidad de 
recurrir y del que no presentaron recurso cuando 
era el momento. Un cúmulo de despropósitos 
consecuencia de unos concejales que no tienen 
proyecto de ciudad y que se esconden los 
documentos los unos a los otros.
Lo cierto es que llevamos ya prácticamente dos 
años de tripartito y los ciudadanos no han percibido 
nada de nada. Prometieron mucho y muy variado 
pero lo único que los vinarocenses recuerdan 
son una subida de sueldos para los políticos del 
tripartito escandalosa, un recorte de libertades en 
el Setmanari Vinaròs, una auditoría fantasma que 
sigue sin aparecer ni conocer nadie, una piscina que 
sigue teniendo la ubicación en un limbo porque no 
se atreven a decir donde han decidido ellos donde 
la quieren, el olvido del polígono de Soterranyes, 
la subida del IBI, la eliminación de bonificaciones 
de impuestos a los sectores productivos y una falta 
total y absoluta de trabajo en el conjunto de las 
áreas de gobierno.
Ya ni el Alcalde con sus ironías de mal gusto y trazo 
grueso puede tapar lo que es una evidencia. En 
dos años las asambleas de Podemos ya no son ni 
públicas ni concurridas como en el principio, el 
PSOE directamente ha desaparecido y Compromís 
sigue con su lucha interna cada vez menos 
disimulada. Nada respalda a los once concejales 
cada vez más desunidos y más aislados de sus 
entornos y de los vinarocenses. El tripartito está 
agotado y las consecuencias las están pagando ya 
los vinarocenses.
En el ecuador de la legislatura se observa con 
claridad lo que algunos dijimos nada más empezar 
este mandato y es que un gobierno unido solo 
por el odio a un proyecto y por la necesidad de 
cobrar unas nóminas no es bueno ni a corto, ni 
a medio ni a largo plazo. Los hechos están ahí y 
desgraciadamente nos dan la razón.

El dissabte passat es 
celebrà la setzena edició 
de la Fira del Llibre a 

Vinaròs, a la Pèrgola del Passeig Colom, a la 
vora de la Mediterrània. La fira , igual que en 
els darrers anys , va romandre oberta tota la 
jornada.
La bona climatologia que ens va acompanayar, 
les nombroses paradetes de venda de llibres 
i roses, una àmplia programació per a tots 
els públics: talleres infantils, manualitats, 
actuacions de teatrals i musicals, conta-contes, 
…van fer possible que la façana marítima dels 
passeig estigués de gom a gom.
Aquest any també com a novetat hi havia una 
paradeta de Ca Massita on es podia comprar 
pa de San Jordi.També es va poder gaudir de 
la presència de nombrosos escriptors, que van 
signar llibres als seus lectors i sense cap dubte 
va contribuir a l'increment de la venda de 
llibres.
Des del PVI ens alegrem que es vulgue potenciar 
aquesta fira incorporant activitats com 
entrevistes als escriptors en directe, recitals 
de poesia com el que es va fer commemorant 
els 100 anys del naixement de Glòria Fuertes, 
la posada en marxa la iniciativa solidària 
d'intercanvi d'aliments per llibres.
Estem satisfets per l'alt grau de participació de 
la ciutadania i pel gran nombre de visitants de 
la fira . Iniciatives com aquestes també són un 
reclam per atreure gent a la nostra ciutat. A més 
a més del seu caire cultural la Fira del Llibre és 
font generadora de riquesa econòmica.
A dia d'avui s'està demostrant que les activitats 
firals són un sector viu i dinàmic i de vegades no 
som conscients de la seua importància. Llavors 
cal reflexionar per fer balanç.
La Fira del Llibre de Vinaròs ha anat creixent 
amb el pas del temps, perquè s'ha treballat de 
valent des de fa molts anys per aconseguir la 
fira de la qual gaudim avui.
Pareix ser que el sector econòmic que està 
funcionant és el de serveis, per això estem 
convençuts que cal potenciar aquests tiups 
d'esdeveniments per dos motius, perque 
es converteixen en motor econòmic, 
perquè generen treball i riquesa i perquè es 
converteixen en un reclam per als que ens 
visiten any rere any.
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RECORDEM A TICO F. LLAMBRICH.

El Club de la Comèdia Manuel Villalta

La actualidad desde todos 
los puntos de vista

www.infomaestrat.com

Company, amic, la barca “MIGJORN” 
continua navegant i no hi ha qui la 
puga parar. Quan ens ve un cop de 
mar el passa i la caiguda a barlovent, 

les gavines xillant, com sempre, i natros en la 
nostra lluita pel poble.
La barca de fustà perfecta i del motor no en parlem. 
Tu, en els teus coneixements mecànics, continua 
estant a punt, arranca a la primera i així naveguem. 
De la tripulació hem tingut una baixa, que 
suposadament ja deu estar com sempre discutint 
amb tu, l’amic Toni Fabregat. Bé també hem tingut 
algunes altes que s’han enrolat i ja estan prenent 

part de la navegació. Són bons tripulants.
El port que tant vas lluitar segueix abandonat. 
Diuen que faran, faran...., però res de res. Quan 
plou la platja del Fortí com sempre, en un vistiplau 
de la bandera blava que no parla, tot a la platja. 
Natros Migjorn sí que parlem, ara tal com estem 
ja no parlem Vinarossenc, per què?, ara parlem 
Vinarocense. 
Sense servei de correus a les zones no urbanes, 
sense el segon ambulatori, sense col·legis ben 
dotats, el Jaume I en barracons, sense parada 
d’autobusos, sense trens de rodalies, sense 
carreteres segures per circular, sense una AP-7 

alliberada de peatges, i sense, sense, sense...
Les terres negres del dragat del port al mateix 
lloc, dormint com dorment tots els governants de 
Vinaròs.
FORINYO, continuarem parlant, et recordarem a la 
manifa del primer de maig. Com sempre estaves a 
la proa. 
Per acabar aqueta conversa te diem que ens vas 
deixar una barca que les tempestes no poden amb 
ella i el motor com el vas deixar tan ben ajustat, no 
ens paren ni els poders fàctics. 
BÉ, TICO, FORINYO. BON ARMADOR I BON PATRÓ. 
Continuarem parlant.

Desde hace ya bastantes años, no se si comencé 
en el año 2000, y habiendo tenido como maestro 
en presentación y locución a mi amigo Mariano 
Castejón Chaler, Canal-56 ha retransmitido en 
riguroso directo, antaño las procesiones del Jueves 
y Viernes Santo de Vinaròs, y en los últimos años la 
del Jueves Santo.
Mi colaboración con la empresa no se inicia en 
esta etapa, ya que a finales de los 80 realizaba 
entrevistas (en diferido) a entidades y personajes 
de nuestra ciudad.
Mucha gente me ha preguntado el motivo, del 
porqué este año no se ha retransmitido en directo  
la procesión del Jueves Santo, y a mi me gustaría 

aclarar el porqué. Canal 56 Televisió Comarcal 
es una empresa, y como tal tiene  sus ingresos y 
gastos. El retransmitir en riguroso directo dos 
horas de la procesión del Jueves Santo, cuesta 
dinero, y si bien, en anteriores años han dispuesto 
de alguna que otra subvención, desde el pasado 
año, si no me equivoco, han dejado de llegar estas 
subvenciones.
La retransmisión del pasado año 2016, supongo 
que sin ninguna ayuda económica, la realizarían 
por reconocimiento a mi labor durante estos años, 
pero…la cosa no podía seguir de esta manera, y 
por lo tanto, al no volver a llegar subvenciones para 
este año 2017, la empresa decidió no retransmitirla 

en directo. Si la hemos visto en diferido.
“A quien corresponda”, debería trabajar y luchar 
para que de nuevo esta procesión de la Semana 
Santa de Vinaròs, declarada “Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico” se pudiera retransmitir de 
nuevo en directo. Aquí lanzo la idea. Espero sea 
bien acogida.
Valgan estas sinceras líneas, para gradecer de 
veras, tanto a la empresa como a mi amigo ramón 
Blanch todo su apoyo y colaboración, no solo 
en las retransmisiones de las procesiones, sino 
en todos los programas que se han realizado 
para ensalzar nuestra Semana Santa de Vinaròs. 
Siempre, siempre les estaré agradecido.

Mi agradecimiento a Canal-56 Televisió Comarcal  Salvador Quinzá Macip

En els últims dies han ocorregut coses a Vinaròs 
que escoltant o llegint les versions del mateix 
tema que han fet els representants polítics 
municipals, s'assemblen més als monòlegs de El 
club de la comèdia.
En el tema de correus ja hem vist fins a la data 
el que està passant, molts monòlegs, versions, 
acusacions i el llevar-se responsabilitats per a 
carregar-se-les a l'adversari. El Partit Popular 
acusa a l' equip de govern d' ineficaç i de no 
haver fet res en el seu moment sent sabedor del 
projecte que pretenia correus. Encara que segons 
informacions pareix que el Partit Popular en la 
legislatura anterior governant en l' Ajuntament 
amb majoria absoluta també va fer el mateix, sent 
sabedor del projecte de correus. Així que cada un 
fa el seu monòleg segons els interessa en El club 
de la comèdia.
Un altre monòleg exposat en el mateix club és el 
que tracta sobre els nínxols del cementeri. En el 
Diariet del dia 1-4-2017, l' exalcalde de Vinaròs 
Juan Bautista Juan, en el seu monòleg manifesta 

que la situació dels nínxols del cementeri és 
extremadament preocupant ja que no queda 
pràcticament cap nínxol. Motiu de la nefasta i 
ineficaç gestió de l' equip de govern, per la qual 
cosa el Sr. Juan, demana la dimissió de l' actual 
alcalde de Vinaròs.
En el Diariet del 15-4-2017,només tretze dies 
després en el seu monòleg el regidor d'urbanisme 
de l' equip de govern manifesta que el que tinga 
pensat deixar este “Valle de lágrimas” ho pot fer 
amb tota tranquil·litat ja que en el cementeri hi han 
disponibles més de 50 nínxols. Que cada un faça 
el seu propi monòleg i versions sobre un mateix 
tema que passen a Vinaròs ja estem acostumats, 
però en un tema com este s' entén que és passar-se 
7 pobles i que és una manera descarada i de molt 
poca vergonya el prendre el pèl a la ciutadania 
d' esta manera i d'este tema. En el Diariet de 
la setmana passada hi ha un altre monòleg de 
Fernando Juan, membre de l' Executiva del Partit 
Socialista local de Vinaròs, que pel seu contingut i 
exposició és perfecte per a “El club de la comèdia”

En el mateix es manifesta que els socialistes de 
Vinaròs som i ens sentim republicans. Si ser i 
sentir-se republicà per assistir una vegada a l' any 
al cementeri a l' acte d' homenatge als caiguts per 
la República, és com assistir una vegada a l' any al 
Bioparc de València i sentir-se ser una balena. Als 
socialistes de Vinaròs ja se 'ls ha vist com actuen 
en el govern municipal governant i en l'oposició 
i ja hem vist el concepte i la manera d' actuar que 
tenen de ser i sentir-se republicans.
És cert que vivim en una societat laica i que cal 
respectar les creences de cadascú, però això no 
és motiu per a no saber diferenciar que és i que 
representa cadascú.
Ser socialista i republicà són els que al matí 
acudixen al cementeri a un acte republicà en 
homenatge a uns companys assassinats sabent 
per qui i perquè. Al mig dia acudir a un temple 
musulmà a resar i a la nit a la processó de Setmana 
Santa. Això no és ni més ni menys que no se sap el 
que s' és ni perquè s' és. És un monòleg que esta 
molt bé per a El club de la comèdia.
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PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE MARÇ DEL 2017 (II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Cranc enmascarat

En castellà cangrejo enmascarado per semblar-
se la closca a una cara humana. En llatí és 
Corystes cassivelaunus.
És de l'orde dels Decápodes i la secció Brachurs 
per la forma típica d’un cranc. D'aparença 
ovalada, es més llarg que ample. Cap gran. 
Rostre apuntat. Vores laterals de la closca 
arrodonits, amb dues dents a cada part. Ulls 
mòbils en posició frontal en la cavitat ocular. 
L'aparell bucal té 5 peces per triturar l'aliment, 
com a cucs, algues, carronya. Té 5 parells de 
potes toràciques marchadores, compostes 
cadascuna per 7 artells. El 1er. parell són 
les robustes mordasses, i en la femella són 
igual de llargues que el cos, i en el mascle el 
doble. La resta de potes són comprimides 
lateralment i cobertes de pelets que acaben 
en afilades ungles. Del seu front surten dos 
parells d'antenes, sent unes mes llargues que 
les utilitza quan està enterrat, i ajuntant-les 
treure-les per fer un tub per on circuli l'aigua 
que absorbeixen les brànquies l'oxigen per 
respirar.
La curta zona abdominal està doblegada i 
abatuda. L'abdomen estret en tots dos sexes, 
sent els segments 3º-4º i 5º soldats en ells i 
lliures en elles.
De color gris cendra a vermell. La part inferior 
és clara.
De grandària 3 cm.
Es reprodueix a la primavera. Després de 
l'acobli per fecundar els ous, ella els porta en 
l'abdomen i els deixarà anar perquè eclosionen 
en larves. Creixen canviant de muda composta 
de quitina i calci, a intervals regulars.
Viu en fons secundaris de 10 a 60 m. sota la 
sorra.
Es pesca poc al bou i tremall. Sense valor 
comercial.

Retorno del pescado azul de la llum
Ésta semana comenzó a pillarse de nuevo el peix blau  cerca de nuestro litoral. 
Lástima que la mala climatología propició una encrespada mar y cortó un par 
de días dicha pesquera. Las cotizaciones resultaron buenas.
La pesca de arrastre faenó a diario y llevó cigala, calamar, pez de S. Pedro, gallo, pescadilla, 
salmonete, peluda, caracol, rape, galera, móllera, caballa, pulpo roquero y blanco, canana, 
burros, arañas y morralla.
El cerco el martes regresó una traíña con 600 cajas de boquerón y 30 de sardina.
La flota artesanal, varias barquitas del trasmallo se dedican al langostino y la sepia. Una cala 
al pagel, corva y sorella. Otros van al lenguado, rombo y raya. Y uno pilla langosta, gallineta, 
dentón y mamona.
El palangrillo costero atrapó con anzuelo dorada, sargo y pargo.  

Ecos de ‘Mar’; Auge de los Puertos del Estado
El tráfico total de mercancías en general, que durante 2016 han movido las 46 dársenas que 
gestiona el sistema portuario español, por tercer año consecutivo ha superado el récord anterior, 
para situarse en 508.877.476 toneladas, siendo un 1,3% mas que el 2015.
Por segmentos, se em-desembarcaron un total de 235,8 millones de toneladas (MT) de 
mercancía tipo contenedores (15 millones de unidades que representan el 52%). De coches de 
pasaje fabricados en España para exportarlos 4,8 millones de unidades. Además de los vehículos 
ro-ro y los pasajeros. 
Los graneles líquidos están estancados en los 167,7 (hidrocarburos, etc)
Los graneles sólidos (cementos, minerales, cereales, etc) bajaron un 4%, situándose en 91,7.
 Y el capítulo de varios rondó los 13,6.
Por puertos o Autoridades Portuarias, el 1º en el ránking, como siempre es Algeciras (y el 4º 
europeo), con un movimiento de 102,9 MT. El 2º sigue siendo Valencia con 71,3. Y el 3º otra vez 
Barcelona con 48,9. 
Castellón creció el 3,66% al traficar un total de 17.076.065 t., predominando las descargas 
de petróleo y gas, y de cargas la cerámica y cítricos. Está situado el 10º lugar en los puertos 
españoles.

PEIXOS
Escrita (Rajada, Raya)               66 Kg
Congre (Congrio)                         9
Orà (Dorada)                            376
Gallineta (Cabracho)                   2
Sard (Sargo)                            150 
Pagell (Breca)                          617
Corva (Corvallo)                          5
Déntol (Dentón)                            4
Vidriá (Mojarra)                          83
                                                 _____
Total ……...............              1.427
MOL·LUSCOS:  
Pop roquer (Pulpo roquero)         28
                                                  _____
Total Palangrillo………..       1.455
PEIXOS                
Escrita (Rajada, Raya)                            264 Kg
Mantes (Batoideos)                                  6 
Besuc (Besugo)                                       61

Rallat (Bonito)                                           7               
Congre (Congrio)                                     18
Gall (Pez de S. Pedro)                             86
Orá (Dorada)                                         916
Musoles (Escualos)                                   4
Gallineta (Cabracho)                               220
Sorells (Jureles)                                       60
Asparrall (Raspallón)                                53
Palá (Lenguado)                                     497
Sard (Sargo)                                           403
Llobarro (Lubina)                                      73
Mabre (Herrera)                                       519
Pagell (Breca)                                        631
Peluda (Solleta)                                       3
Lluç (Pescadilla, Merluza)                        118
Rap (Rape)                                             202
Aspet (Espetón)                                      11
Rom empetxinat (Rodaballo)                    40
Jurioles (Rubios)                                      8
Moll (Salmonete)                                     204

Morralla (Serranos, etc)                            2
Mero (Cherna)                                            2
Letxa (Pez limón, Serviola)                       78
Sorella (Jurel real)                                    11
Llises ( Lisa, Mújol)                                334
Pagre (Pargo)                                        21
Gatet (Pintarroja)                                      8
Roncador (Roncón)                                41
Rata (Miracielo)                                      11
Palometa (Palometón)                             6 
Tigre (Lenguado portugués)                     23
Corva (Corvallo)                                      71
Mamona (Brótola de fango)                      47
Saboga (Alosa)                                        3
Déntol (Dentón)                                       88
Chopa (Cántara)                                      234
Palomida (Palometa blanca)                       5
Reig (Corvina)                                         16
Morruda (Sargo picudo)                            14
Vidriá (Mojarra)                                        29

Salpa (Salema)                                        39
Tords (Tordos)                                          27
Rom (Rémol, Rombo)                               28
                                                           ______             
Total...................................             5.535
CRUSTACIS: 
Cranc (Cangrejo)                                        4
Escamarlà (Cigala)                                     1
Galera (Estomatoideo)                               38
Llagosta (Langosta)                                 60
Llomàntol (Bogavante)                              9                                                              ____
Total......................................          113
MOL·LUSCOS:
Sepia (Choco)                                           856                                        
Pop roquer (Pulpo roquero)                      220
P. blanc (P. blanco)                                   3
Cargol punxent (Cañailla)                             6
                                                            ______
Total……………………            1.085
Total Tremall i d’Altres Arts.......... 6.736
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EN VALENCIÀ,
CREIXEM.

 09.30 h  Muntatge de paradetes.

 10.00 h  Crida a la festa, des de l’ajuntament, amb els Dimonis de 
Vinaròs i la Colla de Dolçaina i Tabal.

 10.30 h  Obertura de tallers.

 11.00 h  Lectures a càrrec d’alumnes del CEE Baix Maestrat.

 11.15 h  Actuació dels alumnes participants en el Projecte Pizzi-
cato del CEIP Jaume I.

 11.30 h  Lliurament de premis i reconeixements als guanyadors i 
finalistes dels concursos de dibuix i logos de la Festa per la Llen-
gua Vinaròs 2017.

 12.30 h  Lectura del Manifest de les Trobades 2017. Cant coral 
conjunt d’alumnes dels centres públics de Vinaròs. 
Ball a càrrec dels alumnes del col·legi Jaume I de la Sénia. 
 
 13.00 h  ZUM, espectacle musical d’animació amb cançons i dan-
ses, dirigit a públic familiar a càrrec de La Tresca i la Verdesca.

 14.00 h  Dinar lliure. 
Durant el matí animació amb la Batucada del CEIP St. Sebastià.

FESTA PER LA LLENGUA
6 DE MAIG 2017, VINARÒS

 17.00 h  Conte del drac Guivan a càrrec de Dimonis de Vinaròs. 
Obertura de tallers.

 17.30 h  Actuació de la Muixeranga de Vinaròs i la Colla de 
Dolçaina i Tabal.

 18.00 h  Mostra de Dansants de Vinaròs acompanyats de la Colla 
de Dolçaina i Tabal.

 18.30 h  Lectura dramatitzada del Tirant a càrrec d’alumnes de 
primer cicle d’ESO de l’IES L.Querol. 
Recital poètic a càrrec de l’Associació d’Alumnes de l’IES L.Querol. 
Recital poètic a càrrec dels alumnes de l’IES J. Vilaplana. 
Lectura del guanyador del concurs d’assaig de l’IES J. Vilaplana.

 19.30 h  Bicicletada popular

 20.00 h  Clausura: concert de Cesk Freixas

 Presentadors: Aula de Teatre de Vinaròs 

Carretera Nacional 340

Port
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ON TROBAR-NOS

GUANYADORES DEL CONCURS DE DIBUIX

GUANYADOR DEL CONCURS DE LOGOTIPS

PERE LLUC VIDAL CARRERAS  
4T ESO CONSOLACIÓ

NATALIA MUÑIZ BIGORRA  

EI5 CEIP SANT SEBASTIÀ

ANNA CHEN SANTAPAU 
5É CEIP MISERICÒRDIA
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El proper diumenge 7 de maig Vinaròs 
celebrarà un any més, una nova edició de 
la marató popular, que arriba amb molta 
novetats, tal com ha explicat aquest matí 
en roda de premsa la regidora d'Esports 
Begoña López.
Encara que es mantindrà invariable 
el recorregut de l'any passat, amb 10 
quilòmetres i arribada al passeig Fora 
Forat, aquest 2017 s'avança l'hora de 
sortida de les 10:30 a les 10:00 hores des 
de la Plaça Parroquial.
A més aquest any hi haurà dues 
modalitats d'inscripció: la normal, que 
costarà 3 euros, dels quals un euro solidari 
es destinarà a la Fundació Espanyola de 
Malalties Rares, i la cronometrada amb 
dorsal, que tindrà un cost de 5 euros.
"D'aquesta manera busquem que tots 
puguen ser partícips d'aquesta prova 
esportiva, pel que animem a la ciutadania 
que es vulgue inscriure a que ho faci tan 
aviat sigue possible, per evitar problemes 
d'última hora. Esperem que aquest any 
torne a ser un èxit i puguem superar els 
4.400 participants ", ha indicat López.
El tècnic d'esports del CME, Ignacio 
Chaler, ha afegit que aquest any també 
ha canviat el procés d'inscripció, ja que 
en aquesta edició aquestes es tancaran 

el dimecres 3 de maig a les 23:59 hores i 
no el dia anterior a la marató .
Els dies 4, 5 i 6 (de 10:00 a 13:00 i de 17:00 
a 20:00;   dissabte de 10:00 a 13:30h), 
es farà entrega al Mercat Municipal 
de la samarreta que hauran de portar 
els corredors el dia de la prova i que 
aquest any serà de color blau, així com 
de la bossa de caldo que es reparteix 
tradicionalment. 
Per primera vegada les inscripcions 
s'han de fer on-line, a través de la 
pàgina web www.hj-crono.es. Malgrat 
això, les persones que no tinguen accés 
a Internet o tinguen dubtes sobre els 
passos a seguir seguiran comptant 
amb el suport del personal del Consell 
Municipal d'Esports (CME) o de les 
principals botigues esportives locals que 
col·laboren amb aquest esdeveniment.
Finalment s'ha avançat que la Regidoria 
d'Esports es troba ja de ple treballant 
en els preparatius de la Festa de l'Esport 
2017, que es durà a terme el proper 
19 de maig, a partir de les 20:00 hores 
al Poliesportiu Municipal. En aquest 
esdeveniment es premiarà al millor 
esportista promesa, absolut, així com a 
clubs, entrenadors, equips i es realitzarà 
una distinció a l'esport vinarossenc.

Vinaròs celebrarà el proper 7 de maig una 
marató popular amb moltes novetats 

La Regidoria d'Esports es troba treballant també de ple en els 
preparatius per a la Festa de l'Esport que tindrà lloc el proper 19 de 
maig al Poliesportiu Municipal

FUtboL SALA.  Vinaròs F.S.

Una de cal y otra de arena
La Copa y la Liga, en cuatro categorías, se 
disputaron este fin de semana para los equipos 
del CD Vinaròs FS, con dos malas noticias y dos 
alegrías.

CD Vinaròs FS 4-3 CFS Bisontes Castellón 
(Cadete)
Los de Francisco Javier Paricio consiguieron 
un importante triunfo en su pista ante los de 
la Plana. Sendos dobletes de Iván Salvi y Jordi 
Castejón sitúan a los vinarocenses a un solo 
punto del segundo clasificado, en una categoría 
en la que aún restan siete jornadas.

CD Vinaròs FS 1-8 Club Vila-Sport (Infantil)
Los infantiles no pudieron repetir triunfo frente 
a un rival que labró su triunfo en cuatro minutos 
del primer acto, cuando lograron anotar cuatro 
tantos. Tras el descanso, el tanto de Óscar Castel 
hizo soñar a los aficionados vinarocenses con 

una remontada que no se produjo por otros 
siete fatídicos minutos. Pese a todo, los de Juan 
Puchal se quedan a cinco puntos del tercero.

CFS Arco de Cabanes 5-3 CD Vinaròs FS 
(Alevín)
La quinta jornada copera se adelantó a este 
fin de semana, pero los de Brahim Es Saiydy 
no consiguieron sumar en su desplazamiento 
a Cabanes. Aunque los vinarocenses lograron 
empatar el marcador, hasta por tres veces con 
dos goles de Joan Meseguer y uno de Leandro 
Marqués, los locales se distanciaron en los 
minutos finales.

Alcora FS 3-13 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Los de Diego Villar siguen soñando con la Copa 
después de una imponente goleada en Alcora, 
con cuatro goles de Emilien Galben y otros 
cuatro tantos de Neo Mayor. Con los tres de Lluc 
Rochera, y un 2-6 al descanso, los vinarocenses 
se sitúan terceros, a solo tres del segundo.

964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet
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FUtboL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

Dos segundos puestos para Jan Peral

El pasado fin de semana se disputó la segunda carrera del 
campeonato de la Comunidad  Valenciana en circuito de Albaida  
en la cual nuestro joven piloto Jan Peral Resurrección obtuvo 
dos segundos puestos en las dos carreras que se disputaron 
incluyendo vuelta rápida.  Damos las gracias a nuestro equipo 
Marlonkart, patrocinadores y colaboradores que nos siguen 
apoyando. Próximamente el 20 mayo   correremos   en el 
campeonato de Catalunya  en el circuito de Osona.

DUELO EN LA CUMBRE
Así se podría definir la jornada que ha disputado la 
categoría S-15 el pasado Sábado 22 en Terrassa, ya 
que se enfrentaban a Torrelles Legends primeros 
en la clasificación general y L’Hospitalet Pioners 
segundos en la clasificación, destacando también 
la tercera posición de Ironmans Vinaròs.

Ironmans 14 - 13 Legends
Emocionante e intenso primer encuentro de 
la mañana que se llevaron los de Vinaròs por 
una anotación extra que fue decisiva. Empezó 
Ironmans moviendo el balón pero con algunas 
imprecisiones que evitaban culminar en anotación, 
al igual que Legends los nervios pasaron factura a 
ambos equipos, pero fueron los de Vinaròs los que 
empezaron anotando y sin fallar los extrapoint 
que posteriormente serían decisivos, estuvieron 
todo el encuentro por delante del marcador. 
Legends no bajaba los brazos y también anotó 
dos touchdowns, pero en el segundo intento de 
extrapoint la gran defensa de Ironmans Vinaròs 

pudo impedir que subiese al marcador y así 
conseguir una muy trabajada victoria contra los 
primeros en la clasificación.

Ironmans 6 - 13 Pioners
Tras un breve descanso, volvían al terreno de 
juego los de Vinaròs frente a unos Pioners en 
muy buen estado de forma con jugadores que 
ya están compitiendo en la modalidad de Fútbol 
Americano. Quizás este punto fue lo que no 
supo gestionar bien Ironmans pensando que el 
encuentro estaría muy difícil de competir, más 
aún con dos anotaciones tempranas en la primera 
parte de Pioners dejando un marcador de 13-0 a la 
media parte. Pero un cambio de actitud por parte 
del entrenador Alejandro Messeguer puso el punto 
de motivación en los jugadores de Vinaròs que se 
crecieron y empezaron anotando en la segunda 
parte poniendo mucha emoción al encuentro y 
encerrando en su campo al equipo de L’Hospitalet, 
pero el lastre obtenido en la primera parte frenó 
a los de Vinaròs que quizás con algunos minutos 
más pudieron dar la vuelta al marcador.

En definitiva dos grandes encuentros de los que 
gusta jugar y ver, con muy buen ambiente en el 
campo, compañerismo de los jugadores y equipo 
arbitral a un gran nivel.
Estos dos encuentros dejan a Ironmans S-15 en 
cuarta posición y con un partido menos que sus 
contrincantes, enfocando con firmeza el objetivo 
de la clasificación para la final four y la lucha por 
el título.

Rafa Marcos

4 2
3 1
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2 2
1 1
2 2
1 1
3 5

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

1 San Jorge 28 21 5 2 80 20 68 60
2 Oropesa 28 17 3 8 56 33 54 23
3 Rafalafena 28 16 6 6 53 33 54 20
4 Els Ibarsos 28 14 6 8 58 35 48 23
5 Vinroma 28 14 4 10 41 34 46 7
6 Onda "B" 28 12 8 8 59 39 44 20
7 Morella 28 12 5 11 46 34 41 12
8 Cabanes 28 11 7 10 47 40 40 7
9 Villafamés 28 9 11 8 34 39 38 -5

10 Traiguera 28 10 8 10 44 51 38 -7
11 Benicasím 28 10 6 12 43 53 36 -10
12 Catí 28 11 1 16 50 57 34 -7
13 Moro 28 9 4 15 43 51 31 -8
14 Benicense 28 7 5 16 44 65 26 -21
15 Semprerapid 28 7 3 18 34 81 24 -47
16 VINARÒS 28 1 4 23 18 82 7 -64

30/04/2017Resultados Jornada 28

A. C. D. Benicense

C. F. Rafalafena

C. D. Catí
Morella F. C.

Jornada 29

C. D. Onda "B"

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

C. D. Cabanes
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C F. Moro 
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"

C. D. VinromaC. D. Vinroma
C F. Moro 
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C. F. Rafalafena

C F. Moro 
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"

C. D. VinromaC. D. Vinroma
C F. Moro 

KARtINg VINARòS

Varios atletas del CEV-Facsa Aigües de Vinaròs. Han participado en el 
10K ciutat de Benicarlo. Destacar el resultado de Plaza 1er veterano y 
Bordes 2do clasificado de la general.  
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ESPORTS
bÀSQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs

Fin de semana con poca actividad ya que las 
competiciones van acabando, este fin de semana 
se jugó el sábado la Trobada Tierras del Ebro que 
organizo el C.B Vinaròs Servol y donde sobre unos 
100 niños y niñas.

tRobADA tIERRAS DEL EbRo 
Trobada que organizo el club de Vinaròs el sábado 
por la mañana en el pabellón municipal y donde 
pasaron muchos niños/as de las categorías pre 
benjamines y alevín, contento con equipos tanto 
de la comunidad valenciana como de la catalana. 
En estas trobadas no hay marcador ni se busca el 
resultado, solo se busca la diversión de los niños 
jugando al baloncesto y sin pensar en el resultado. 
Gran ambiente y lo más importante los niños 
jugaron al básquet y se lo pasaron en grande, que 
es de lo que se trata en estas edades

JÚNIoR MASCULINo
C.b gIL CoMES VINARòS 55 – JoVENS L´ELIANA 58 
Partido muy igualado que domino la mayoría del 
partido el equipo visitante. Ultimo partido donde 
ninguno de los dos equipos se jugaba nada solo el 
ganar el último partido. Al final  opciones de ganar 
el partido el Vinaròs pero dos decisiones arbitrales 
perjudicaron a los locales y victoria que también 
fue merecida para el l´Eliana. 
Al final balance positivo de la temporada del 
equipo júnior que salvo la categoría sin problemas 
y donde compitió bien y donde también pudo 
haber ganado algunos partidos más. 

SENIoR MASCULINo AUtoNÓMICA 
C.b gIL CoMES VINARòS 84 – JoVENS L´ELIANA 68 
Último partido de liga y donde jugábamos  en casa 
contra el 3º clasificado y el equipo quería dedicarle 
la el campeonato y el ascenso a la afición con la 

victoria y haciendo un buen partido. De esta forma 
el equipo salió enchufado tanto en ataque como en 
defensa y consiguió diferencias importantes desde 
el principio y haciendo un juego rápido y vistoso 
para el público que disfrutaba con cada jugada del 
equipo. Se llegó a tener 30 puntos de diferencia y 
que al final acabaron en 16. Al final victoria donde 
participaron todos los jugadores y todos fueron 
participase de la victoria y del campeonato. 
Al final el equipo celebro con la afición que 
en muchos partidos a llenado el pabellón e 
campeonato y ascenso. Fiesta al final del partido 
donde participaron todos. 
FELICIDADES EQUIPo Y MUCHAS gRACIAS A LA AFICIÓN QUE NoS 
HA ACoMPAÑADo DURANtE LA tEMPoRADA 
tAMbIÉN AgRADECER A NUEStRA DIRECtIVA PoR SU tRAbAJo 
ASÍ CoMo A LA EMPRESA gIL CoMES Y EL AYUNtAMIENto PoR 
SU CoLAboRACIÓN CoN EL CLUb, SIN SU APoYo No HUbIERA 
SIDo PoSIbLE EStE CAMPEoNAto Y ASCENSo

Patrick Y Tere.
El día 7 de abril nos embarcamos en 
nuestra gran aventura “la maroc challenge 
spring 2017” prueba que tuvo lugar en 
marruecos. Animados y con el apoyo de 
grandes amigos del raid aventura maestrat 
de vinaròs iniciamos la que sería nuestra 
aventura. 
Acompañados por jose luis, Lydia, didac, 
Rafaela, y Alfonso hemos formado un gran 
equipo y con los hemos reído, animado y 
ayudado tanto en pistas como fuera de 
ellas.
Decir que ha sido una prueba dura de 
muchos kilómetros de pistas, arena y 
mucho polvo en la cual la estrategia era 
lo que contaba ya que el recorrido estaba 
marcado por un track lleno de wayponts 
con límites de velocidad y algunas trampas 
a las que había que estar atento para no 
penalizar y con un tiempo limitado para 
realizar la etapa de cada día. 
Después de 6 intensas etapas en la que 
disfrutamos de lo lindo el resultado no 
podía ser mejor, nos alzamos con un primer 
premio tanto en  categoría tt2 y el primer 
premio al mejor equipo mixto.
Desde aquí queremos dar las gracias a 
todos los que nos han mostrado su apoyo 
incondicional y con los que queremos 
compartir nuestro triunfo.

Raid Aventura Maestrat a la Maroc Challenge Spring 2017 
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ESTÀS BUSCANT 

treball?
1.  TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ·
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MAÑANA EMPIEZA TODO 
divendres :21;45;h 
Dissabte:22:15:h
Diumenges:18:45:h
Dilluns:19:00h

MANCHESTER FRENTE AL MAR
divendres :19;00;h 
Dissabte:19:45:h
Diumenges:20:45:h
Dilluns:21:20h 

LOS SUPER HÉROES

Dissabte:17:15:h
Diumenges:16:45:h
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT

Tauler Municipal

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.

Regidoria de Recursos Humans informa: 

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: 

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: 

Convocatòria procés selectiu constitució Borsa Treball de Tècnic 
d’Administració General

Per Decret d’Alcaldia, núm. 825, de data 25 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 TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
(TAG), grup A, subgrup A1, per a futurs nomenaments com a funcionaris 
interins, 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 
25/04/2017, 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.

RECURS INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE VINARÒS DAVANT LA CNMC PER LA DECISIÓ DE DEIXAR DE REPARTIR EL CORREU ORDINARI A DIVERSES ZONES DE LA LOCALITAT
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PUBLICITAT

 

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

El Martes 2 de Mayo a las 20 h se oficiará
 una misa en su memoria en la iglesia

Arciprestal de Vinaròs

1º aniversario de:

Dr. Agustín Ribera Caballer

Que murió cristianamente en Vinaròs
el dia 2 de mayo de 2016 

a los 79 años de edad 
D.E.P.

Tu esposa, hijos y nietos, no te olvidamos

ESQUELES



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

29 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9

30 abril PITARCH c. del Pilar, 120

1 maig MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

2 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39

3 maig ROCA c. Sant Francesc, 6

4 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

5 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

6 maig SANZ c. Pont, 83



Listado de Premiados en el Sorteo de Sant Jordi
de Ed. Antinea - Els Diaris 2017 -

Nº TITULO   LIBRO      NOMBRE  PREMIADO Nº TITULO   LIBRO      NOMBRE  PREMIADO

Los ganadores 
pueden pasar a 
buscar su libro 
en la libreria Els 
Diaris, a partir 
del SÁBADO 29 
de Abril 2017

Celebramos el 

día de 

Sant 
Jordi

“recordando 
a nuestros 
autores”

EDITORIAL
ANTINEA

ELS DIARIS
librería

1.-  IV CENTENARIO  =     
2.-  LLOC VILA I CIUTAT =  
3.-  LA VENGANZA =
4.-  OBRA POETICA =
5.-  ATLAS DE VINAROS  =
6.-  GALAXIES  =
7.-   LA INDEPENDENCIA. =
8.-  OBRA  POETICA =
9.-  EL DELITO...  =
10.-  GALAXIES   =
11.-  OBRA  POETICA =
12.-  LA VENGANZA =
13.-  ATLAS DE VINAROS =
14.-  OBRA  POETICA =
15.-  OPERACIÓN ATLAS =
16.-  PAOLO TEMPI  =
17.-  GALAXIES   =
18.-  VINAR. EN LA BARC. =  
19.-  LA RESTAURACIO I =
20.-  OBRA  POETICA =
21.-  EL SOL ..EN MAT.  =
22.-  LLOC VILA I CIUTAT =
23.-  GALAXIES  =
24.-  DE LES CAPSADES... =  
25.-  OBRA  POETICA =
26.-  GALAXIES  =
27.-  ATLAS DE VINAROS =
28.-  OBRA  POETICA =
29.-  EL COMERÇ NEU =  
30.-  LA INDEPENDENCIA..=
31.-  GALAXIES  =
32.-  LA VENGANZA =
33.-  FLORA RARA  =  
34.-  OBRA  POETICA =
35.-  LA RESTAURACIO II =
36.-  GALAXIES  =
37.-  GUIA DE LA NATUR. =  
38.-  OBRA  POETICA =
39.-   LES BARQUES GROG. =  
40.-  GALAXIES   =
41.-  OBRA  POETICA =
42.-  PALEOGRAFIA DE V. =  
43.-  NUESTROS  D. OSC. =  
44.-  OBRA  POETICA =
45.-  GALAXIES  =
46.-   DE LES CAPSADES.. =  
47.-   IV CENT. RELIQUIA =
48.-  GALAXIES  =  
49.-  CATAL. DELS M.FAR. =  
50.-  OBRA  POETICA =
51.-   GALAXIES  =
52.-  OBRA  POETICA =
53.-   LA PASTORA   =  
54.-   GALAXIES  =
55.-  CRISTOBAL COLON =  
56.-  OBRA  POETICA =
57.-  EL MAESTR. CARL. = 
58.-  LA RESTAURACIO III =
59.-   GALAXIES  =
60.-   ATLAS DE VINAROS =
61.-  LA PASTORA   =  
62.-  OBRA  POETICA =
63.-  PASCUAL CUCALA =  
64.-  LA RESTAURACIO I =
65.-  GALAXIES  =
66.-  LLOC VILA I CIUTAT =
67.-   LA INDEP.ALDEAS  M. =
68.-  OBRA  POETICA =
69.-  LA RESTAURACIO I =
70   ATLAS DE VINAROS =
71.-   GALAXIES  =
72.-  GUIA NATURALEZA = 
73.-  EL COMERÇ NEU.. =  
74.-  OBRA  POETICA =
75.-  LA RESTAURACIO II =

76.-  GALAXIES  =
77.-  LA RESTAURACIO  II =
78.-   LA PASTORA   =  
79.-  PASCUAL CUCALA =  
80.-  OBRA  POETICA =
81.-  ATLAS DE VINAROS =
82.-  LA RESTAURACIO  III =
83.-  GALAXIES  =
84.-  PASCUAL CUCALA =  
85.-  DE CAPS. SERVOL =  
86.-  OBRA  POETICA =
87.-  PAOLO TEMPI  = 
88.-  DE CAPS. AL SERVOL =  
89.-   GALAXIES  =
90.-  ATLAS DE VINAROS =
91.-  LLOC VILA I CIUTAT =
92.-  OBRA  POETICA =
93.-  LA PASTORA  =  
94.-  ENC.EN EL ADIOS =  
95.-   GALAXIES  =
96.-  GUIA NATUR. COSTA = 
97.-  PAOLO TEMPI  =  
98.-  OBRA  POETICA =
99.-   LLOC VILA I CIUTAT =
100.- GALAXIES  =
101.-  PASCUAL CUCALA =  
102.-  LA VENGANZA =
103.-  ATLAS DE VINAROS =
104.- OBRA  POETICA =
105.- VINAR. EN LA BARC. =  
106.-  PASCUAL CUCALA =  
107.- GALAXIES  =
108.-  EL COMERÇ NEU =  
109.- LES BARQUES GROG. =  
110.- OBRA  POETICA =
111.-  DE LES CAPS. SERV. =  
112.- GUIA NATUR. COSTA = 
113.- GALAXIES  =
114.- PASCUAL CUCALA =  
115.- EL COMERÇ NEU =  
116.- OBRA  POETICA =
117.- PASCUAL CUCALA =  
118.- GALAXIES  =
119.- OPERACIÓN ATLAS =
120.- PAOLO TEMPI  =  
121.-  EL MAEST. CARLISTA =
122.- EPITOM. DE LA HIST V.=  
123.- CRISTOBAL COLON =  
124.- LA PASTORA   =  
125.- LA RESTAURACIO  I =
126.- OBRA  POETICA =
127.- EL DELITO ES ... =
128.- GUIA DE LA NATURA.=  
129.- GALAXIES  =
130.- ENCUENTRO.  =  
131.- FLORA RARA  =  
132.- OBRA  POETICA =
133.- NUESTROS DIAS OSC.=  
134.- PALEOGRAFIA VIN.  =  
135.- GALAXIES  =
136.- CATAL. DELS MOLINS =  
137.- LA IND. DE LAS ALD. =
138.- OBRA  POETICA =
139.- ANTONIO MOLINA =  
140.- ATLAS DE VINAROS =
141.- GALAXIES  =
142.- EPIT. DE LA HIST.  =  
143.- EL SOL.. MATHAUS. =
144.- OBRA  POETICA =
145.- NUEST.DIAS  OSC. =  
146.- GALAXIES  =
147.- DE LES CAPS. AL  SER.=  
148.-  LLOC VILA I CIUTAT =
149.- IV CENT. RELIQUIA =
150.- GRAN ENCICL.  =

Pablo Blasco Forner
Fco. Miguel Ruiz Asencio
Antonio Macias
David Chavarria
Monica Abella
Isabel Fernandez Macias
Mercedes Figueredo Miralles
Marta Bueno
Javier Sorli Gellida
Iris Beltran Centelles
Samantha Santana Zorrilla
Rosa Maria Orts
Gloria Bagan Fonollosa
Joan Orti
Paco Molpeceres
Toni Guillot
Gloria Falco Llatser
Sergio Franco
Maria Jose Meseguer Ramon
Helena Boixadera Espax
Claudia Narren Sanchez
Paco Ricart Obiol
Erica Hernandez Salvado
Mercedes Figueredo Miralles
Maria Jose de la Cruz
Romulo Fatsini Blasco
Daniel Moreno Forner
Rosario Garcia Barrera
Manuela Agramunt Julbe
Eulalia Ausensi
Maria Angeles Fuentes
Jeanine Françoice Saez
Sergio Franco
Carmina Blasco Polo
Eva Bel
Biel Marti Valles
Amat Romero Gil
Jessica Peraire Mundo
Marti Gandia
Sandra Blat Borras
Maria Pilar Garcia Milian
Tere Marcia
Lola Andreu Bonzo
Rafa Roda Buch
Laura Catalan
Tere Viñes Salvador
Nieves Laguardia Espatolero
Isabel Fernandez Macias
Irene Justo Roca
Asoc. Jubilados Lopez Doriga
Carlos Tundidor
Jose Manuel Calduch Sales
Merche Figueredo Miralles
Ramona Gomez Niña
Sebastian Monserrat
Conchita Fortea Almella
Merche Arnal
Manel Mas Font
Hugo Verge Albiol
Mari Gil
Maribel Camos Roso
Alex Farga
Pablo Blasco Forner
Carmina Blasco Polo
Tania Richart Domenech
Lourdes Orti Besalduch
Jesus Espada Benavent
Agustin Chaler Cardona
Vanesa Aulet
Cristina Miralles Hallado
Andrez Gimenez Gomez
Nino Sierra Garcia
Jose Miguel Milian Gimenez
Antonia M.Garcia Quixal
Tere Viñes Salvador

Lola Mirabet Garcia
Elena Tora Eroles
Lourdes Diax Lores
Maria Higeo Puig
Enrique Adell
Ruth Garcia Sabater
Rosa Gomez Mateu
Enrique Adell
Nuria Paula Safont Pitarch
Biel Marti Valles
Laura Catalan
Anna Maria Cases Vicent
Helena Catalan
Monica Abella
Susana Bayarri Gomez
Elena Fora Eroles
Paco Ricart Obiol
Jose L. Forner
Vicent Vericat
Guillermina Capafonts
Martina Suria
M.Milagros Serret Llatser
Virginia Llorach
Maria Jose Cervera
Guadalupe Espinosa
Jose Orti Fuster
Alfonso Sanchez Beltran
Maria Luisa Miralles Caballer
Esther Carmona Fuentes
Caterina Ortiz Fibla
Silvia  Ondinot Agramunt
Cristina Milian Gascon
Esther Querol Forner
Ruben Antonio Diaz Fontanet
Yolanda Olives Gomez
Sebastian Fabregat
Ana Redo Forner
Ana Falco Saez
Mireia Castro Pellicer
Jose Luis Miñana Climent
Jose Javier Martinez Martin
Ramona Gomez Niño
Tere Colome Roig
Ivonne Sabate
Lina Aparicio Villalonga
Agustin Boix Garcia
Montserrat Prades Gavalda
Marta Bueno
Yolanda Olives Gomez
Ruben Antonio Diaz Fontanet
Borja Queralt Fontanet
Rosana Vives Borras
Gemma Benlloch Alvaro
Toni Aguilera
Melania Flefle
J.Vicent Cardona Gavalda
Antonia jimenez
Montserrat Prades
Anselmo Garcia
Antonio Lluch Ayza
Berta Laura Arnau Coscollano
Agustin Serret Miralles
Caterina Ortiz Fibla
Miriam Piñol Llorca
Helen Catalan
Margarita Salazar Caballero
Rosa Roca
Marta Bueno
Maria Dolores Miralles Mir
Manuela Ribera Esteller
Tere Viñes Salvador
Pau Garriga Santapau
Francisco Piñol Miro
Sebastian Gombau Caballer
Tere Garcia


