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El Govern
no reobrirà
el Castor
Els informes del MIT i la Universitat de Harvard conclouen que no
existeix la certesa absoluta de que no es tornen a produir moviments
sísmics a la zona si la instal·lació tornés a funcionar
La falla d'Amposta va ser sotmesa a estrès per la injecció de gas
i caldrà ara estudiar què es fa amb la infraestructura amb nous
informes per determinar si és possible el seu desmantellament

L’oficina del DNI ja atén tots els dies laborables

Entra en vigor el retall de servei de Correus

Triatló de Vinaròs

L’Ajuntament encara confia en demostrar que hi ha zones afectades
de més de 25 habitants per hectària. Si s’admet, es retornaria el servei.
Mig centenar de veïns afectats acudeixen el 2 de maig per col·lapsar
l’oficina de Vinaròs anant a recollir el seu correu ordinari
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Castor continuarà en hibernació
i només es desmantellarà “
quan sigui segur”

6 maig de 2017

El Ministre Alvaro
Nadal va trucar
a l'alcalde de
Vinaròs abans
de la seva
compareixença
pública per
informar-li de les
conclusions de
l'informe MIT
Redacció

El govern espanyol admet que la
Plataforma Castor no es podrà posar
en marxa de nou i que haurà de
desmantellar-la però de moment
continuarà en estat d’hibernació
i es demanaran nous informes. El
Govern no desmantellarà de moment
l'emmagatzematge subterrani perquè
la situació a la zona està "estable" i
perquè els experts consideren que
treure el gas comportaria un alt risc de
nous moviments sísmics, segons ha
indicat el ministre d'Energia, Turisme
i Agenda Digital, Álvaro Nadal, que va
rebre dimecres l'informe dels experts de
l'Institut Tecnològic de Massachussetts,
el MIT. El document confirma la relació
entre l'activitat del dipòsit de gas i els
tremolors que es van registrar entre els
anys 2012 i 2013 a la costa vinarossenca.
Actualment l'activitat del dipòsit està
aturada i la situació "és estable", en
paraules del ministre. En la roda de
premsa després de rebre l'informe dels
experts, Nadal ha admès que hauran de
desmantellar el dipòsit de gas, però ha
assegurat que no ho faran "fins que no
sigui segur". Demanaran un nou estudi
als experts per garantir que el procés
de desinstal·lació es faci "com toca,
amb totes les garanties". De moment,
el titular d'Energia no ha volgut fixar
una data per a començar el procés de
desmantellament.
Una altra de les novetats que apareixen
en l'informe del MIT és que la falla que
es pensava afectada, fins ara, la de
Castor, no és la que ha ocasionat els
problemes, sinó una altra que està molt
propera: la falla d'Amposta. Per aquest
motiu, l'Executiu també "haurà de fer
estudis de tot tipus, tècnics i geològics,
per veure com es fa amb el futur amb
aquesta instal·lació" que, per a Nadal, "és
clar que no pot tornar a funcionar".

Nadal creu que es va "actuar bé" amb la
posada en marxa de la planta. Els expert
del MIT han confirmat les tesis que ja
havien apuntat els geòlegs de l'Institut
de Geografia Nacional espanyol, que en
tres informes previs havien relacionat
directament les injeccions de gas de la
plataforma amb els tremolors registrats.
Tot i això, el ministre defensa que era
"molt difícil de preveure" que l'activitat
del dipòsit pogués provocar un augment
de l'activitat sísmica de la zona.

més estudis en profunditat. El govern
ja ha manifestat la seva intenció de no
reobrir-la”, va assenyalar. “El que hem
de defensar és el que anhelen els veïns
de Vinaròs, i és que no torni l'activitat
gasística, perquè per sobre de tot està la
seguretat dels habitants de la comarca, i
recolzem plenament que no es prengui
cap decisió respecte a la reobertura del
magatzem. El que ha quedat molt clar
és que tot aquest procès podria haverse fet molt millor”, va concloure.

Trucada del ministre

Responsabilitats
Els senadors de Compromís, Carles
Mulet i Jordi Navarrete han carregat
contra el Govern després de conèixerse les pretensions d'Energia “d'allargar
l'agonia” del projecte Castor, “que
seguirà hivernant mentre s'estudia el
seu possible desmantellament a càrrec
dels pressupostos generals de l' estat
i, per tant dels contribuents sense que
hagen fet el mínim esforç en identificar
els responsables polítics de la mala
gestió i actuacions imprudents que
van permetre posar en funcionament
un projecte energètic que pretenia
convertir-se en el major magatzem
submarí d'Espanya i que ha acabat sent
el major nyap econòmic dels últims
anys".
Per al senador vinarossenc, Jordi
Navarrete, "la coalició no es quedarà
callada com han fet altres, ja que
consideràvem i seguim considerant
que això ha estat un atropellament, un
tripijoc, no han justificat els enormes
sobrecostos ni la gestió econòmica
que denunciava la Comissió Nacional
de l'Energia i no ens han facilitat les
memòries i auditories que els hem
reclamat".
Compromís entén que "es va actuar
de forma imprudent, obviant estudis
tan evidents com els sismològics com
se'ls va advertir i no és possible que
tots els involucrats hagin cobrat, fins i
tot repartit dividends multimilionaris i
s'estiga repercutint als consumidors en
les seues factures un escàndol de tal
magnitud sense que hi haja culpables
polítics i tècnics de cap classe".

L'alcalde, Enric Pla, acompanyat de
Guillem Alsina i Domènec Fontanet,
ha explicat aquest matí que moments
abans de la seva compareixença, el
mateix Ministre Álvaro Nadal li va
trucar per avançar-li algunes de les
conclusions del MIT que faria públiques
una hora més tard el secretari d'estat i
energia Daniel Navia. Pla va dir que de
moment “cal ser molt prudents fins que
no es conegui detalladament l'estudi”,
però va avançar algunes conclusions de
l'estudi que li va transmetre el ministre.
Aquestes, són que va haver-hi relació
directa entre els moviments sísmics
registrats i les operacions realitzades,
que la decisió de parar les operacions
ve avalada en l'informe i que haver
continuat amb les activitats tant
d'injecció com d'extracció haguessin
suposat un perill, així com que el terreny
està encara en procés d'assentament
i que de moment no pot emprendre's
cap acció concreta. Finalment, també
li va informar que els responsables
de l'estudi han estat capaços de
localitzar el centre de l'activitat sísmica,
aplicant noves tècniques. “La principal
conclusió és que la plataforma ni pot
desmantellar-se de moment ni posarse en funcionament, i són necessaris
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L’oficina del DNI ja obre tots els dies laborals
Els funcionaris municipals seguiran col·laborant en l'elaboració de les
llistes per a la renovació del DNI, tot i no ser una competència municipal
Redacció

L'alcalde Enric Pla ha informat que el problema
amb el servei de l'oficina del DNI a Vinaròs, que es
ve arrossegant des de la seua creació el 2015, ha
estat ja solucionat a partir del 2 de maig.
El motiu és que, des d’aquest dia, aquesta oficina
obrirà tots els dies, amb dos policies nacionals
assignats per a, almenys, els propers sis mesos.
Encara falten per cobrir les places de personal
administratiu,
que
seguirà
desplaçant-se
previsiblement des de Castelló. Pla ha afegit
que, tot i que no és una competència municipal,
l'Ajuntament de Vinaròs seguirà col·laborant en
l'elaboració de les llistes per a les cites prèvies en
els propers mesos.
"Dos anys després sembla que la col·laboració
i l'esforç de tots han donat els seus fruits, el que
demostra que treballar en una mateixa direcció
ofereix bons resultats. Creiem que aquest és un

servei molt important per als ciutadans de la zona
i per això hem treballat per poder-lo mantenir i
millorar ", ha conclòs Pla.
La noticia ha estat confirmada pel subdelegat
del Govern a Castelló, David Barelles, que ha
subratllat que “ja vaig anunciar en el seu moment
que l'objectiu prioritari era consolidar l'oficina de
Documentació i Estrangeria de Vinaròs, i només
a partir de llavors, es valoraria la possibilitat de
mobilitzar recursos per al DNI mòbil. Des del 2
de maig, l'oficina de Vinaròs prestarà servei als
ciutadans els cinc dies de la setmana. Per aquest
motiu ja podem donar ja el següent pas, com és
traslladar l'expedició de renovació de documents
nacionals d'identitat als usuaris de l'interior”.
La nova oficina de Vinaròs està atesa per dos
agents del Cos Nacional de Policia, i un auxiliar
administratiu, “mentre es treballa a emplenar

tots els tràmits burocràtics per ampliar el cos de
funcionaris auxiliars als quatre anunciats, ara mateix
en procés de selecció”. L'oficina dóna cobertura a
un àrea de població de 100.000 persones, ja que
no només atendrà als castellonencs que resideixen
a Vinaròs, sinó també a tota la comarca del Baix
Maestrat i la seva àrea d'influència, a les comarques
de l'interior de Castelló, cas dels Ports, i també
ciutadans del Montsià a qui els és més a prop
renovar els documents a Vinaròs per proximitat.

La CNMC desestima el recurs de l'Ajuntament per la retallada de Correus
La Direcció de Transport i Sector Postal revisarà les zones que l'Ajuntament
demostra que tenen més de 25 habitants per hectàrea i decidirà si manté el servei
La Comissió Nacional de Mercats i la Competència
(CNMC) ha desestimat el recurs extraordinari que va
interposar l'Ajuntament de Vinaròs contra la retallada
del servei de repartiment del correu ordinari en les
costes nord, sud i l'ermita de la localitat. No obstant
això, la CNMC també ha informat en aquesta
resolució al consistori que ha admès la seva petició
de revisar les condicions d'habitants per hectàrea
de diverses zones afectades per la retallada i que
ha donat trasllat de la documentació aportada per
l'Ajuntament a la Direcció de Transport i Sector
Postal de la CNMC per a la seva revisió i posterior
decisió sobre aquest tema. El consistori pretén amb
aquesta documentació demostrar que hi ha diverses
zones afectades per la retallada del servei que tenen
més de 25 habitants per hectàrea. Aquests entorns
són les partides Boverals, Saldonar i Ameradors

en la costa nord i els entorns de Salines, Colònia
Europa i Cala Puntal en la costa sud. El consistori
planteja a la CNMC que s'iniciï un nou expedient per
determinar el sistema de repartiment en aquestes
àrees urbanes.
“El camí emprès per l'Ajuntament que amb les
dades aportades es revisi la situació s'accepta, i ens
centrem a demostrar que en aquests entorns se
superen els 25 habitants censats per hectàrea, la
qual cosa és la via per canviar aquesta situació”, va
assenyalar el primer regidor.
A més, Pla també va indicar que ha donat trasllat
d'aquesta resolució al director de Correus de la
zona de la Comunitat Valenciana, Murcia i Balears
en la qual explica la resolució i li sol·licita un
ajornament de l'entrada en vigor de la retallada del
servei i que continuï prestant-se fins que hi hagi un

pronunciament de la Direcció de Transport i Sector
Postal sobre aquest tema.
El primer edil també va assenyalar que la CNMC
assenyala en la seva resolució que la jurisprudència
dicta que anar a contenciosos administratius és
una via inútil perquè no s'accepta a l'Ajuntament
com a part i que aquesta és l'única via per revertir
la situació en els entorns en els quals és possible ferho per la seva densitat de població.
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L'equip de govern descarta la creació d'una comissió de
transparència pel tema de Correus que demanava l'oposició
PP, Acord Ciutadà i PVI consideren que hi ha hagut errors de gestió que han desembocat
en la retallada i Som, PSPV i Compromís els acusen d'acarnissar-se per una decisió del
govern de l'Estat que l'Ajuntament ha fet tot el possible per revertir
Redacció

El ple ordinari del mes d'abril els grups de l'oposició
del PP i Acord Ciutadà van presentar dues mocions
sobre aquest tema que van ser esmenades en la
seua totalitat per l'equip de govern, en conèixer-se
el mateix dia del ple la desestimació del recurs que
l'Ajuntament havia presentat davant la Comissió
Nacional del Mercat de la Competència (CNMC).
En la seva moció, Acord Ciutadà proposava
entre altres coses la creació d'una comissió de
transparència formada per veïns afectats per
dirimir si hi havia hagut ocultació d'informació
i exigir responsabilitats als regidors si les hi
hagués, així com iniciar una recollida de signatures
reclamant la reposició del servei. Per altra banda,
la moció del PP demanava entre altres coses
“reprobar la deixadesa del govern municipal que
va desatendre als veïns afectats al no haver recurrit
quan tenien dos mesos per fer-ho”.
A les mocions presentades per Acord Ciutadà es
va presentar una esmena de substitució per part
dels partits de l’equip de govern que va ser la
que finalment es va aprovar. La esmena contenia
com acord fer un cens real dels veïns afectats,
seguir treballant per demostrar davant la Comissió
Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) que
les dades que han donat peu a la seua ressolució
no correspon a la realitat del municipi de Vinaròs i
exigir a la CNMC que suspengue el retall del servei
fins que no es resolgue, entre altres aspectes.
Després d’un recès demanat pel PP per estudiar la
nova moció, modificada com va explicar l’alcalde
davant l’arribada el mateix dia de la resposta al
recurs de l’Ajuntament, es va procedir a debatre el
punt.
El portaveu de Som Vinaròs i edil de Participació
Ciutadana, Hugo Romero, va dir sobre les mocions
presentades per PP i Acord Ciutadà que “no
entenem l'afany que té l'oposició de culpar a

l'equip de govern, perquè el problema no
el causa l'Ajuntament, sinó que ho decideix
Correus després de la falta de resposta
del PP quan estava al govern al 2014”. Per
a Romero “no és necessari crear aquesta
comissió a l'Ajuntament cap als regidors
sinó dirigida a la CNMC”. L'edil de Som
Vinaròs va considerar que el PP amb la seva
moció “només vol continuar amb la seva oposició
de bronca”. Romero també va demanar a tots els
grups unir els esforços per revertir la situació.
Per part del PVI, Maria Dolores Miralles va
assenyalar que l'esmena a la totalitat realitzada
per l'equip de govern “és una forma d'intentar
tapar els seus errors que han comès en aquest
tema”. Miralles va considerar que el tripartit
no va facilitar presentar al·legacions als veïns
afectats quan podien fer-ho i va deixar passar
el termini per recórrer a l'octubre de 2016. “No
s'han mogut fins que els veïns van rebre la carta
informant de la retallada del servei”, va assenyalar.
Per la seva banda, el portaveu d’ Acord Ciutadà,
Lluis Batalla, es va preguntar “per què l'equip
de govern té por a crear una comissió de
transparència si creuen que són innocents”.
Batalla va insistir que l'equip de govern “no vol
donar opció al fet que s'aclareixi el que ha passat,
i creiem que la gent té dret a saber-ho”. També es
va preguntar “perquè l'equip de govern no va dir
res de la retallada del servei en les seves reunions
ciutadanes amb els veïns de les zones afectades”.
Juan Amat, per part del PP de Vinaròs, va
assenyalar que l'equip de govern “té por a la
veritat”, i va insistir que l'expedient no diu res de
l'any 2014 i que s'inicia el 14 d'octubre de 2015,
ja governant l’actual equip de govern, quan
la CNMC va sol·licitar informació. La resposta
de l'Ajuntament va ser el 27 de gener de 2016

“certificant que les zones afectades estan incloses
en el disseminat de la localitat”. Per això, segons
Amat, “la CNMC va iniciar l'expedient i a l'octubre
de 2016 va traslladar al consistori la seva resolució.
“Tenien llavors dos mesos per presentar un recurs
i no ho van fer”, va lamentar Amat, per qui “a partir
de llavors es van dedicar a mentir per justificar el
seu error”.
Per la seva banda, el portaveu del PSPV Vinaròs,
Guillem Alsina, va considerar que “no és moment
de buscar culpables” i va destacar que s'han
realitzat múltiples gestions per part de l'equip de
govern per poder revertir la decisió de la retallada,
entre elles el recurs presentat al març, i destacant
també les recollides de firmes i la proposición no
de llei presentada pel PSPV.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va acusar
a l'oposició de voler desgastar a l'equip de govern
en aquest tema. Pla va recordar que els recursos
contenciosos presentats per altres poblacions
han estat desestimats i que el treball a realitzar a
partir d'ara ha de ser el canviar les circumstàncies
d'algunes zones per les quals la CNMC considera
que són disseminat i demostrar que no ho són
perquè tenen més de 25 habitants per hectàrea.
L'alcalde també va indicar que “el responsable de
la decisió de Correus és el govern del PP, que és
qui privatitza els serveis públics” i va defensar que
el recurs presentat per l'ajuntament “ha estat el
correcte”. Finalment, va animar a tots els grups a
treballar conjuntament per revertir la situació.

L'Ajuntament de Vinaròs aprova una moció de rebuig als pressupostos generals de l'Estat
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple una moció
de rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat per
2017 en considerar-los injustos per als valencians.
L'alcalde, Enric Pla, va explicar que l'Ajuntament
de Vinaròs es vol manifestar a favor d'un nivell
d'inversions just per a la Comunitat Valenciana,
i d'acord amb el seu pes poblacional com recull
l'Estatut d'Autonomia. “Però la resposta ha estat
humiliant per als valencians, ja que en els comptes
de l'Estat no solament no s'han tingut en compte les
demandes dels valencians, sinó que ens han situat a
la cua de les inversions”, va assenyalar Pla, explicant
que la inversió de la Comunitat Valenciana se situa

en un 6,9% i no s'ajusta al pes poblacional, suposant
una reducció de més de 200 milions respecte a les
inversions del 2016. “Cada valencià rebrà 119 euros
d'inversions enfront dels 184 euros de mitjana de la
resta de l'estat, amb el que estem molt lluny de la
resta de territoris i cal esmenar aquests pressupostos
i donar suport al Govern Valencià per obtenir millors
resultats”, va indicar.
Per part d’Acord Ciutadà, el seu portaveu Lluis
Batalla es va mostrar favorable a la moció i va
qualificar la situació de “espoli”, a més de demanar
la unió de tots els pobles valencians per millorar la
situació.

El portaveu del PP, Lluis Gandia, va assenyalar
que aquest punt no hauria d'estar debatent-se
al no haver rebut la moció dintre del termini i en
la forma escaient, i va recordar que l'equip de
govern “durant dos plens consecutius van rebutjar
mocions sobre correus que afectaven a milers de
vinarossencs argumentant que no van tenir temps
per llegir-les”. Quant a la moció en si, va dir que el
sostre de despesa que permeten els pressupostos
va ser aprovat també pel PSOE i va recordar que
els comptes del 2017 permetran inversions
importants a la comarca, com els 40 milions d'euros
per millorar el Port de Querol.

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig
12:30 a
13:30
4
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L’Ajuntament aprova l’adhesió al conveni amb la
Generalitat per al foment de la rehabilitació d’edificis
El ple ordinari va aprobar per unanimitat la proposta
d’adhesió al conveni tipus de col·laboració entre la
Generalitat, a través de la Conselleria d’habitatge, obres
públiques i vertebració del Territori i entitats Locals de
la Comunitat Valenciana (Ajuntaments, Diputacions
i Mancomunitats), per al foment de la rehabilitació
edificatòria, regeneració i renovació urbana.
El regidor d’Ordneació del Territori, Jan Valls va explicar
que el conveni és fruit de les reunions amb la conselleria
l’any passat amb l’objectiu d’elaborar una estrategia per

a fomentar l’accés a la informació per part dels ciutadans
per a que opten a les ajudes. Amb aquest acord es proposa
dotar d’un punt d’informació als ajuntaments en materia
de rehabilitació per a tècnics, professionals, ciutadans i
empreses, la realització de jornades o la difusió d’ajudes
als mitjans de comunicación locals. També es proposa
facilitar informació a la conselleria per determinar arees
sensibles susceptibles de renovació urbana. A més
s’ha creat la pàgina web renhata.es per facilitar tota la
informació online.

Els veïns de les costes nord, sud i l'ermita ja no reben el correu ordinari a les seves cases
Mig centenar d'afectats col·lapsen l'oficina de Correus durant mitja hora per anar a buscar les seves cartes

Mitjà centenar de veïns de les costes nord, sud i
l'ermita de la localitat van acudir dimarts 2 de maig
a les 10 del matí per anar a buscar el seu correu
ordinari en l'oficina del País Valencià en el que era
el primer dia de l'entrada en vigor de la retallada
del servei de Correus. Els veïns que no disposen de
bústies concentrades pluridomiciliaries van constatar
que ja no reben les seves cartes a casa, ja que molts
d'ells van sortir de l'oficina amb la correspondència
ordinària que fa tan sol uns dies haurien rebut als
seus domicilis.
La intenció era col·lapsar l'oficina de Correus de
Vinaròs, la qual cosa van poder fer-se encara que
per un espai de temps molt reduït, d'una mitja
hora aproximadament, en haver-hi tan només mig
centenar de veïns que van acudir a la crida que
va realitzar l'associació de veïns Migjorn, quan els
afectats per la retallada cal recordar que són més de
6.000 persones.

El secretari de Migjorn, Sebastià Fabregat, va ser un
dels veïns que ja va recollir el correu ordinari a l'oficina
i no a casa. “Hem col·lapsat l'oficina durant una bona
estona, en la que ha estat la primera vegada que
acudim, però no serà l'última”, va assenyalar.
De fet, es va acordar que el dissabte al matí tornaran a
acudir tots a buscar de nou la correspondència.
Fabregat va assenyalar que no és moment de
buscar culpables, després d'haver-hi en aquesta
convocatòria veïns que culpaven a l'Ajuntament
de no haver fet tot el possible per evitar aquesta
retallada, mentre uns altres assenyalaven a Correus
com a màxim responsable. “El problema el tenim els
veïns i nosaltres hem de resoldre-ho organitzantnos i col·lapsant més vegades aquest servei, perquè,
almenys, contractin més gent a l'oficina. Hem de venir
més vegades aquí tots junts per demanar la nostra
correspondència i exercir pressió”, va assenyalar
Fabregat.

El portaveu de Migjorn va recordar que poden haverhi comunicacions oficials o de metges que molta
gent podria no anar a buscar a partir d'ara. “Són
coses importants a les quals cal posar solució ja”, va
assenyalar.
Per la seva banda, Andoni Pangua, que porta només
4 mesos vivint a Vinaròs, concretament a la zona
dels Cossis, que és un dels entorns afectats per la
retallada, es va mostrar sorprès per la mesura de
Correus. “Considero tercermundista que això passe
en una capital de comarca com és Vinaròs, i he
acudit com a veí afectat. Crec que amb la pressió
veïnal podem canviar moltes circumstàncies. Quan
calles és quan no es pot fer res”, va indicar. Pangua
també va assenyalar que de moment no optarà
per instal·lar una bústia concentrada. “Crec que
tinc dret a rebre les cartes al meu domicili igual que
qualsevol veí, perquè pago els mateixos impostos”, va
concloure.

Es presenta l’estudi de viabilitat de la futura piscina municipal coberta
En els propers dies es realitzaran reunions amb els diferents grups polítics, associacions
i altres agents implicats per conèixer i debatre en profunditat, en base a aquest
document, aspectes clau del projecte
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, i la
regidora d'Esports, Begoña López, han informat
que l'estudi de viabilitat del projecte per a la
construcció de la futura piscina municipal coberta
a la localitat ja està acabat.
Després de sis mesos de treball, en els quals
s'ha comptat fins i tot amb assistència tècnica
exterior, ja es compta amb un document en el
qual s'analitzen aspectes clau com l'impacte que
tindrà a Vinaròs i en l'activitat econòmica del
municipi, la seua proximitat als centres educatius,
les comunicacions i la disponibilitat de places
d'aparcament.
"Volem que sigue un projecte de ciutat, enfocat

a oferir un servei per a tota la ciutadania i
especialment per a col·lectius com el de la gent gran.
Això ajudarà a fomentar hàbits de vida saludables
i a realitzar més esdeveniments esportius en unes
instal·lacions molt més modernes i eficients".
Valls ha afegit que és important tenir un ampli
consens sobre aquest projecte, de manera que en
els pròxims dies se celebrarà una reunió amb els
diferents grups polítics municipals i posteriorment
hi haurà també una sèrie de taules rodones amb
associacions, clubs i altres agents implicats per
conèixer la seua opinió sobre qüestions com, per
exemple, la ubicació final de la piscina.
Si no s'aconsegueix un acord com a fruit d'aquestes

trobades, està previst que es pugue realitzar
un sondeig popular sobre aquesta qüestió, ha
indicat Valls, que ha recordat que aquest projecte
suposarà una inversió propera als 4 milions d'euros.
L'estudi de viabilitat es posarà també a disposició
de la ciutadania properament perquè pugue ser
consultat a través de la pàgina web municipal.
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Vinaròs signa un conveni per potenciar la rehabilitació d’habitatges
Els consistoris i mancomunitats conformaran una xarxa d’Oficines d’Informació i Rehabilitació (OIR)
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha assistit
va assistir dimarts a València a la signatura
d'un conveni amb la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, per
potenciar la rehabilitació d'habitatges i per a
la creació d'una xarxa d'Oficines d'Informació i
Rehabilitació (OIR).
"Un total de 80 ajuntaments valencians formem
part d'aquest projecte, que a través d'una xarxa
de municipis permetrà treballar en conjunt
per dinamitzar la rehabilitació d'edificis i la
renovació urbana", ha explicat Pla.
En cada un d'aquests consistoris o a la seu de la
mancomunitat s’establirà un punt d'informació
relacionat amb la rehabilitació d'habitatges, per
tal de facilitar al ciutadà interessat i al professional

del sector la informació que necessite. A més,
s'organitzaran jornades i esdeveniments diversos.
Els ajuntaments col·laboraran també en el procés
participatiu de l'Estratègia Valenciana per a
la Renovació Urbana i aportaran informació a
l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. A
més de facilitar informació per a la determinació

d'Àrees Urbanes Sensibles, aportaran experiències
de gestió.
Vinaròs, ha recordat Pla, també participa en el Pla
Renhata, un programa innovador de finançament
autonòmic amb 4 milions d'euros destinats a
ajudes per a la reforma interior d'habitatges.

La Fira Formativa Intercomarcal informa durant tota una jornada de les sortides
professionals que es poden cursar a la comarca
Dimecres 3 de maig al passeig marítim, al costat de
l'antic col·legi Sant Sebastià, va tindre lloc la XII Fira
Intercomarcal d'oferta formativa, amb presència
de 9 centres educatius i amb l'objectiu de difondre
tota l'oferta formativa de Formació Professional i de
Batxillerat artístic de la comarca. La fira, que cada
dos anys se celebra a Vinaròs, estava organitzada
pels departaments dels instituts d'ensenyament
secundari. Molts van ser els alumnes de 4º d’ESO
dels IES de la comarca que van acudir a interesarse i també públic en general. Durant la mateixa es
van realitzar tallers i activitats demostratives de
les diferents titulacions i es podia 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 centres que van acudir a la Fira van ser 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
Centre Integrat públic d’FP Benicarló i l'IES Sòl de Riu
d'Alcanar.
Cal recordar que 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.

Acord Ciutadà, satisfet per la normalització del servei de renovació del DNI

Batalla: “Era una situació lamentable i absurda que el mateix Estat espanyol,que et demana DNI per a operacions legals, no t'ho renovés”

Acord Ciutadà de Vinaròs ha mostrat esta
setmana la seua satisfacció pel fet que
l'esforç “conjunt i unànim de tots els nostres
representants a Madrid pugui dur a tenir un
servei normalitzat de renovació del DNI”.
Per al seu portaveu, Lluis Batalla, “sembla
mentida que el poble al qual se li demanen
que acompleixi tots els deures que vol l'Estat,
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aquest haja tardat tant en facilitar que
tinguem el dret de poder renovar el DNI”.
“Han estat mesos d'espera i lluita de
despatxos en una situació que perjudicava
a tots ja que el DNI en vigor el demana
l'Agència Tributària de l'Estat espanyol, el
DNI el demana la companyia elèctrica o de
telèfon si vols fer canvis, el DNI en vigor te'l

demana el notari si vols fer un testament,
per no parlar de subvencions, ajuts o viatges.
Aquest maltracte que s'ha patit per igual a
Castelló, Vila.Real, i Tortosa, llocs on havíem
d'anar i tampoc ens arreglaven res, finalment
sembla haver-se arreglat gràcies a l'esforç de
tots els representants dels partits a les Corts
Espanyoles”, ha assenyalat Batalla.
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El diputado nacional del PP por Castellón, Óscar Clavell, destaca el compromiso
del Gobierno al priorizar las obras de la N-232
El diputado del PP por Castellón, Óscar Clavell,
visitó la semana pasada la N-232 en Vinaròs,
vial en el que el Ministerio de Fomento va
a invertir casi 40 millones de euros “que se
van a transformar en oportunidades”. Las
obras comenzarán en verano y suponen
eliminar más de 60 curvas en el barranco
de la Bota. “Las obras adjudicadas implican
construir una nueva carretera de nuevo
trazado con el objetivo de mejorar la
capacidad, funcionalidad y la seguridad vial
de la carretera actual, así como disminuir los

tiempos de recorrido”. Este vial conecta la
cornisa cantábrica con Vinaròs y es una de
las puertas de entrada a la provincia desde el
norte de España y a través de este vial llegan
miles de turistas cada año. Con un trazado
de casi 8 kilómetros, Clavell ha explicado
que se trata de una reivindicación histórica
y que la nueva carretera con dos carriles y un
tercero para vehículos pesados en el tramo de
ascenso al Puerto de Querol. La adjudicación
contempla un acceso de enlace con Vallibona
con la antigua carretera Nacional.

Ja es poden demanar les ajudes al lloguer
El regidor d’Ordenació del Territori, Jan Valls, ha
informat que el passat 3 de maig es van presentar
les ajudes al lloguer. L’any 2017 la dotació
pressupostària de lConsell és de 8,5 milions,
una dotació que s’ha anat augmentant al llarg
dels anys. Les ajudes estan enmarcades en el
Pla estatal de Foment de lloguer de les vivendes
elaborat el periode 2013-2016, que s’ha prorrogat.
Les ajudes que es poden demanar a Vinaròs són
per a un lloguer màxim de 400 euros, dels quals
l’ajuda seria del 40% si no hi ha singularitats de les
families (1920€ anuals) i si n’hi ha, seria del 10%
més, arribant fins als 2400 euros anuals.
El termini per demanar les ajudes és fins al 3 de

juny. La renda màxima familiar per rebre
les ajudes no ha de ser superior a 22.365
euros si és d’un membre, i de 46.936
euros per dos adults i dos menors. Poden
acollir-se a les ajudes els afectats per
desnonaments, joves menors de 30 anys,
families monoparentals, nombroses,
dones victimes de la violencia de gènere,
persones amb diversitat funcional, etc.
La sol·licitud es podrà presentar en
els Serveis Territorials d'Habitatge i
Rehabilitació, Oficines Prop, Ajuntaments
i inclús per correu certificat.. Es pot
aportar el número de telèfon a la solicitud per

poder realitzar un seguiment de la mateixa. Més
informació: ajudeslloguer@gva.es

El PP denuncia un incremento del 50% del precio de la inscripción para la maratón popular
El Partido Popular de Vinaròs, a través de su concejal
Miguel Ángel Vidal, ha denunciado “el incremento
en un 50% del precio de inscripción para la maratón
popular que se celebrará el domingo 7 de mayo”.
La inscripción, señala Vidal, pasa de 2 a 3 euros
por persona, “aunque no se incrementa el euro

solidario que se destina a una ONG, sino que esa
subida de recaudación irá a parar íntegramente a
las arcas del Ayuntamiento de Vinaròs con lo que
si se cumplen las previsiones de inscripciones el
tripartito ingresará unos 8.000 euros en lugar de
los 4.000 del pasado año, un dinero que saldrá del

bolsillo de los vinarocenses”.
Un incremento que según Vidal “no está justificado
en nada pues la infraestructura y gastos son los
mismos que en años anteriores por lo que los
participantes pagarán un 50% más por el mismo
servicio”.
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Vinaròs celebra el Primer de Maig

E.Fonollosa

Els sindicats UGT, CCOO, CGT i STEPV celebraren la festa del treballador amb una concentració a la plaça de l'Ajuntament de Vinaròs, seguida d´una manifestació,
encapçalada per una pancarta que deia "Lluitem junts", fins a la plaça Primer de Maig, on es van fer, com sempre diversos parlaments. Participaren dos centenars
de persones, entre les quals hi havia també representants de diversos col·lectius i partits de la comarca, així com l'alcalde de Vinaròs Enric Pla i edils del PSPVPSOE, Tots Som Vinaròs, Compromís i Acord Ciutadà.

El PSPV Vinaròs hace balance de dos años al frente de las concejalías de Cultura, Juventud y Fiestas
El concejal del PSPV Vinaròs de las áreas de Cultura,
Juventud y Fiestas, Marc Albella, ha realizado
un balance de estos casi dos años de gestión.
Albella ha desgranado los proyectos e iniciativas
realizadas. En cultura, destacó que los objetivos a
largo plazo son “fortalecer el músculo cultural” de la
localidad, destacando el aumento del presupuesto
para programas, que ha pasado de 54.000 euros en
2015 a los 82.000 en 2017. Recordó la inclusión de
Vinaròs en el circuito CulturArts que ha fructificado
en siete propuestas anuales en teatro y danza, el
haber sacado a concurso público la gestión del
Aula de Teatre, la iniciativa Kiosc de les Arts, por el
que se ponen a disposición de artistas 4 espacios
del municipio, un “salto cualitativo” de la Feria del
Libro, con cambio de ubicación incluido o el dotar
de una partida específica de 2000 euros al Festival
de Cortometrajes Agustí Comes. También nombró
la constitución de las bolsas de diseñadores e
ilustradores para realizar trabajos municipales o la
subvención de agendas escolares para estudiantes
de primaria, así como la realización de la bandera
de la ciudad.
En cuanto a la biblioteca pública, destacó el éxito

de Biblioestudi, la ampliación de horarios para los
estudiantes en épocas de exámenes, la iniciativa
“Tria el teu llibre” para estudiantes de primaria, el
impulso al Fondo Antiguo, que ha pasado de 1440
ejemplares a 2700 y el aumento presupuestario de
la biblioteca, que ha aumentado en 20.000 euros
de 2015 a 2017.
También se refirió a las mejoras sufridas en el
archivo municipal, que tiene ahora una partida
específica para la adquisición de fondos, o la
apertura del mismo a las redes sociales para su
difusión. En normalización lingüística destacó la
iniciativa Voluntariat pel Valencià, el Congrès Joan
Coromines i el País Valencià y la promoción de la
cultura y la música en valenciano con conciertos
como el de Pau Alabajos o Andreu Valor entre otros,
así como un aumento de la partida presupuestaria
de 3000 a 9000 euros.
En materia de patrimonio señaló la puesta en valor
del poblado ibérico, las jornadas que actualmente
se realizan sobre la memoria histórica, la realización
del Camino de Santiago del Baix Maestrat que
parte de Vinaròs o la adecuación de enclaves
históricos, entre otros.

En cuanto a Fiestas y tradiciones nombró el proceso
público de participación en el Consell de Festes, la
descentralización de los escenarios en las fiestas,
la colaboración con el Carnaval y Semana Santa, el
775 aniversario de la Carta Pobla, la recuperación
de Sant Canut o la ampliación de la corte de honor,
abierta ahora también a representación masculina,
además de la recuperación del Arrockabanda
estas fiestas. Y en materia de Juventud destacó el
programa para jóvenes que han abandonado sus
estudios, la posibilidad de expedir el carnet Jove
en el Casal, la diversidad de Cursos en el Casal
Jove o la nueva iniciativa Estiu Jove, además de la
posibilidad de la inscripción online en L’Illa.

Podem Vinaròs entrega 3.551 signatures al PROP de Vinaròs amb destí a la subdelegació del govern
Per una Oficina del DNI permanent a les nostres comarques"
Els cercles locals de Podem Vinaròs i Benicarló van entregar dimecres
26 d'abril, amb destí a la subdelegació del Govern a Castelló, les 3.551
signatures ciutadanes que s'han recollit en aquests últims mesos als
carrers i places de les diferents poblacions del Baix Maestrat, dintre
de la campanya "Per una Oficina del DNI permanent a les nostres
comarques".
“Amb aquesta fita volem mostrar el nostre total rebuig a l'actual
dotació de personal de l'oficina a Vinaròs, que continua sent molt
deficient i no respon a la demanda real de la població. Creiem que és
inadmissible que per complir una obligació legal com és la possessió
d'un document identificatiu, els veïns de les nostres comarques ens
hàgem de desplaçar en viatges de cents de quilòmetres fins i tot a
Sagunt o Tarragona”, s’ha indicat des de Podem Vinaròs.
La entrega ha coincidit pràcticament amb l’anunci de la subdelegació
del Govern d’obrir la oficina de Vinaròs cinc dies a la setmana amb
augment de personal, que ja és efectiva des del dia 2 de maig.
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El Hospital de Vinaròs diseña el plan de actuación en caso de una emergencia en el centro
Gerencia del Departamento de Salut y el consorcio de Bomberos de Benicarló activan
la difusión del plan con sesiones formativas prácticas y un simulacro
El Hospital ha convocado al personal del centro para que conozcan el Plan de
Emergencias y sepan cómo actuar
El Hospital de Vinaròs ha diseñado, con la
colaboración del Consorcio de Bomberos de
Benicarló, el plan de actuación en caso de
emergencia en el centro y ha programado una serie
de sesiones informativas, formativas y prácticas
para dar a conocer a todo el personal la forma de
actuación ante cualquier situación que requiera la
activación de dicho plan.
De esta forma, durante toda la mañana de hoy, se
han programado una serie de sesiones informativas
y formativas dirigidas en primer lugar a los jefes
de servicio asistenciales y no asistenciales que
tienen responsabilidades en caso de alerta, jefes
de guardia, jefe de Urgencias, responsables de
mantenimiento, etc. Durante el resto del día está

convocado todo el personal del centro hospitalario
que podrá acudir a las sesiones en los dos turnos
de mañana y de tarde.
El equipo directivo del Departament de Salut de
Vinaròs ha mantenido diversas reuniones previas
con los responsables del Consorcio de Bomberos
de Benicarló para diseñar de forma adecuada
el Plan de Emergencias del Hospital. En estas
reuniones se ha establecido el procedimiento
de formación del personal asistencial del centro
que incluye el nivel teórico, iniciado hoy con las
sesiones formativas, y el nivel práctico, que tendrá
lugar durante el próximo mes de mayo.
En estas sesiones prácticas se realizará un primer
simulacro de intervención en el exterior donde

se efectuará práctica con extintores que tendrá
lugar en el aparcamiento del Hospital y en el que
están convocados los jefes de mantenimiento y
de seguridad, como miembros de los equipos de
primera intervención. También en el mes de mayo
se procederá al simulacro de emergencia en las
instalaciones del Hospital que se realizará en la
zona del sótano, almacén y suministros.

El PP lamenta que el equipo de gobierno no haya conseguido ningún taller de empleo en dos años
Amat dice que las diferencias con la vecina localidad de Benicarló evidencian
que el equipo de gobierno no gestiona bien el área de empleo
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, criticó
ayer la política en materia de empleo del tripartito,
lamentando que en dos años de gobierno no
haya conseguido ningún taller de empleo. Amat
comparó lo conseguido en este tiempo por la
vecina localidad de Benicarló, señalando que
“mientras Benicarló ha obtenido dos talleres de
empleo consecutivos, Vinaròs se ha quedado fuera”.
En este sentido, recordó que Benicarló ha obtenido
194.000 euros para un taller de contratación de
jóvenes desempleados de mayo de 2017 a mayo
de 2018. También señaló Amat que hay diferencias
importantes de consecución de programas de la
Generalitat para empleo, apuntando que en 2016
Benicarló consiguió inversiones por importe de

116.000 euros, mientras Vinaròs no pasó de los
65.000 euros. “Las diferencias son muy importantes
en todo lo relacionado con el empleo. Algo falla,
y es necesario que el alcalde y la concejala del
área salgan públicamente a explicarlo”, señaló
Amat, que recordó que los dos últimos talleres de
empleo conseguidos fueron bajo el gobierno del
PP en 2014 y 2015, convirtiéndose Vinaròs en la
única población de la provincia que los consiguió
de forma consecutiva, con una inversión de casi
600.000 euros.
También señaló Amat que el equipo de gobierno
no ha puesto en marcha aun el centro especial
de empleo del Pou de Mangrano y que a pesar
de que Cocemfe sigue reclamándolo aun no han

presentado un plan de viabilidad económica.
En este sentido, dijo que “tan solo el PP puso
en marcha un centro especial de empleo para
limpieza de dependencias municipales que este
equipo de gobierno ha renovado”.

Acord Ciutadà acusa l’equip de govern de “tirar la tovallola”
en la problemàtica de Correos amb la carta remesa als veïns
Davant la carta que l'equip de govern
ha enviat als afectats de la retallada
de Correos, Acord Ciutadà de Vinaròs
considera que en cap cas s’explica
en quin punt es troba el procés i les
accions dutes a terme per l'equip de
govern i que “l'únic que sabem clar és
que l'Ajuntament consenteix l'acció de
Correus”. Per al portaveu de la colaició
d’esquerres, Lluis Batalla,“no s’entén com
el govern es postula com a intermediari
quan el que fa, al repartir els impressos
de sol.licitud de Bústia concentrada, és
erigir-se en representant comercial de
l'empresa Correos”. “Es un joc a dues
baralles on, per una banda, conviden
a participar de la reclamació que fa
l’ajuntament, que s'allargarà en el temps
i, per l'altra banda, dóna un imprés on,
implícitament, qui l'omple accepta
les Bústies contra les quals lluita”.
Acord Ciutadà tampoc entén “com a

estes alçades no es digui qui pagarà
les bústies, on estaran localitzades, o
què passarà amb aquestes si el recurs
prosperés i es digués que es restableix
el repartiment de correu ordinari”.
Tampoc queda clar, segons Batalla, “en
cap lloc per part de l'equip de govern
què passa amb aquells ciutadans que
no signen la sol.licitud, amb un carta
segellada per a que arribe a aquella
adreça indicada”.
Queden també,
segons Batalla, dues qüestions que
cal que l'equip de govern ens resolga:
“el per què no va fer un repartiment
massiu de cartes fa un any per avisar
als afectats que podien fer al.legacions
i perquè el govern municipal decideix
fa poques setmanes que l'empresa que
repartirà Notificacions, en lloc d'altres
empreses, serà Correos, l'empresa que
deixa sense cartes ordinàries a més de
6.000 habitants del poble”.
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El servici de Rodalies de Castelló a Vinaròs generaria un benefici social de 4,1 milions
Un informe d'infraestructures prioritàries de la patronal de grans constructores inclou la prolongació d'esta línia
Un informe elaborat per la patronal nacional
de grans constructores (Seopan) constata
la viabilitat del projecte de Rodalies entre
Castelló i Vinaròs i xifra el seu benefici social
en 4, 1 milions d'euros. L'estudi de Seopan
inclou esta actuació entre les infraestructures

prioritàries del país i situa la demanda
potencial en prop de 85.000 persones.
L'estalvi de temps comporta el 87 % dels
beneficis descrits per Seopan amb 3,5 dels
4, 1 milions d'euros del traçat entre Castelló
i Vinaròs. El cost de la inversió del projecte

Aquest diumenge passat pel mati es va celebrar a la Casa de
la Cultura a Vinaròs un debat entre les diferents candidatures
que es presentaran al pròxim Vistalegre valencià del mes de
maig. Organitzat pel Cercle Podemos Vinaròs, els caps de
llista com ara la senadora Pilar Lima o els diputats autonòmics
Fabiola Meco i Daniel Geffner van presentar els seus projectes
de cara als nous reptes que Podemos País Valencià afrontara
d'aquí a les pròximes fites electorals. Ames del debat d'idees els
ponents van contestar a totes les preguntes del públic present,
entre les quals van destacar el seu compromís per l'aposta de
la implantació definitiva del partit polític Podemos al nostre
territori del nord de Castelló i el seu punt de vista sobre la forma
en què les agrupacions electorals es presentaran a les pròximes
eleccions municipals i autonòmiques. Tots aquests interrogants
seran contestats a partir del 15 de maig, a la finalització del
congrés del Cabanyal a València.

Óscar López, en Vinaròs

El coordinador de la candidatura de Patxi López, Óscar López, estuvo la
semana pasa en la sede de la Agrupación Socialista de Vinaròs para hacer
campaña por el exlehendakari como el mejor candidato a la secretaría
general del partido.
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se situa, segons el document, en els 416
milions d'euros, una quantia que sobrepassa
amb escreix els 45 milions que va apuntar el
ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una
recent compareixença en el Senat.

fotonotícies
Andrés celebrando su 52 aniversario. Tus
amigos te desean lo mejor.¡Felicidades!

6 maig de 2017

Prebenjamín A del United Vinaròs campeón del torneo ITE , en les Terres del Ebre.
Un gran esfuerzo tiene una gran recompensa. ¡Felicidades campeones!

Presentació de la primera dama de festes amb què compta la Colla de Nanos i
Gegants de Vinaròs, Carla Jovaní. Es va fer a la seu de la Penya Barça, a falta de
seu de la colla i van assistir l'alcalde i regidors de la corporació. E.Fonollosa
El pasat dia 22 d'Abril, es va celebrar al passeig de Colón de Vinaròs, la fira del
llibre.Un any més felicitar al nostre Ajuntament, a les regidories implicades
en la organització, a la Biblioteca municipal, a tots els paradistes i públic en
general per fer una festa única i de gran valor cultural i economic.
Càritas Vinaròs vam muntar un any més, una parada amb llibres procedents
de donacions de particulars i del fons de la Biblioteca municipal.
L' objectiu, com no podia ser d'altre manera, era amb fins sol.lidaris i vam
intercambiar lots de llibres per prodcutes d'higiene bàsica, llet i oli.
Agrair moltíssim a les persones voluntàries que durant tot el dia van estar
al peu de la parada, donant a coneixer l'entitat, el projecte i finalitat del
intercanvi sol.lidari.Mil gràcies, sense vosaltres i en especial a les simpatiques
Alía i sa mare, no haguès estat possible.
Recordar que la nostra entitat agraeix molt l'aportació tant de productes
alimentaris, com de productes de neteja e higiene, ja que aquests últims
també son necessaris per al desenvolupament i la dignitat de les persones a
qui van dirigides.
Finalment es van poder recollir 20 caixes de Gel,xampú,lleixiu,sabó per rentar
roba i lleti llet, entre altres.
Gràcies a tots i totes les persones i fins la propera edició.

El pasado viernes nos reunimos para dar una pequeña
sorpresa a Ángela y Carmina por todo lo que han hecho
este año pasado con las Damas y Reinas 2016. Damas
Infantiles: Noah,Neus,Arantza,Teresa,Mar, Carla, Alejandra y
Reina Infantil Alba Isabel Damas: Llum, Patricia,Mar, Alba,
Andrea,Irene, Laura, Anna, Marina, Noelia y Reina Marina
Soler . Gracias por este año inolvidable tanto para ellas
como para nosotros los padres
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Lliurament de la mona de xocolata al col·legi Sant Sebastià

Lliurament de la mona de xocolata que com cada any la Fundació Caixa Vinaròs i la Pastisseria Macip, sortegen entre els col·legis públics de la nostra ciutat.
Enguany el col·legi afortunat ha estat el Sant Sebastià. La impactant Torre Eiffel elaborada per Agustí Macip ha fet les delícies de totes les xiquetes i els xiquets
de centre. El director de Caixa Vinaròs, Antonio Sebastià i Agustí Macip han estat els encarregat de trencar la mona per repartir-la.

Vinarossencs y sanmatebans en la festividad
de la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Sant Mateu
Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 29 de abril, y como es
tradición en la vecina localidad de Sant Mateo, se
celebró la festividad de su patrona la “Mare de Dèu
dels Àngels”. Si bien la festividad “oficial” es el día 2
de agosto de cada año, en Sant Mateu, la celebran
el segundo sábado después de la festividad de la
Resurrección de Jesucristo, fin de la Semana Santa
e inicio del tiempo pascual.
En su preciosa ermita en lo alto de una loma de la
ciudad de Sant Mateu, a las 12 horas nos reuníamos
una buena representación de residentes en
Vinaròs, los cuales estamos vinculados de una u
otra forma con Sant Mateu, para celebrar y festejar
el día de la Virgen.
En mi caso concreto, mi abuelo materno Santiago
Macip Sola, nació en Sant Mateu y bajó a vivir a
Vinaròs y comenzar su negocio como pastelero en
1917. También tengo varios familiares que residen

allí.
Este año, en la misa mayor a las 12 horas, oficiada
por el párroco de la Arciprestal de Sant Mateu
mossen Joaquin Iturat, y concelebrada por los
sacerdotes residentes en Vinaròs, mossen Florencio
Albero, persona muy querida en Sant Mateu ya
que estuvo muchos años ejerciendo como párroco
de la ciudad, en la actualidad lleva la parroquia
de Tirig, celebra la misa diaria en la iglesia del
Convento de Clarisas de la “Divina Providencia”
de Vinaròs, y ejerce la “Pastoral Hospitalaria” en
el “Hospital Comarcal de Vinaròs”, y por mossen
Cristóbal Zurita párroco de la Parroquia de Santa
Magdalena de Vinaròs, el cual fue el “orador” o
“predicador” de la misa.
Mossen Cristóbal, tal como nos tiene
acostumbrados en sus homilías, comenzó con
un poco de humor y sonrisas, para ir poco a poco

a lo profundo, a lo que nos interesa, hacer una
semblanza fiel de la Virgen, de la “Mare de Dèu dels
Àngels”, en que nos lanzó una serie de preguntas y
realidades cara a nuestro compromiso y actitudes
como cristianos.
Acompañó con sus cantos y órgano, la coral de
Sant Mateu.
Al finalizar la misa se repartieron a todos los
asistentes a la ermita, sendas calderas de comida,
pasando un estupendo día de hermandad entre
todos.

Palomo Linares nos acompañó tres tardes de toros en 1969
Espléndidamente premiado y agasajado con tres salidas en hombros
Juan Chaler

Para los aficionados que nos formamos en los
años sesenta supone un mazazo la pérdida de
Palomo Linares al recordar a nuestra tuventud, de
aquellos recuerdos ya en sepia, compartidos junto
a los compañeros que formábamos las recientes
creadas peñas, Pan y Toros y Diego Puerta, de una
generación prolífica que formaban los toreros
Manuel Benítez "el Cordobés", Paco Camino, Diego
Puerta, El Viti, Paquirri,Miguelín, Dámaso Gonzalez,
Miguel Marquez. Fue la historia personal de una
historia de las que no se olvidan.
Recuerdo a Palomo Linares desde aquellas tardes
en Vista Alegre cuando explotó y pude ver sus
actuaciones en los festejos de la Oportunidad a
noveles que ofrecia televisión en blanco y negro,
allí se fraguó un nombre, y de la mano de los
hermanos Lozano.
A Sebastián Palomo se le recordará por ser un
torero pundonoroso, con mucho amor propio
que no se dejó ganar la pelea facilmente en cada
tarde. Supo ser mediático sin perder la compostura
con la simpatía propia en la madurez con agrado
y señorío. Su labor artística en sus quehaceres,
exponente de su mundo interior rico, cuando a
interesar en su faceta de pintor, la otra pasión la
pintura mostrada en numerosas exposiciones
12

La composición completa del vestuario del torero
tenía pocas innovaciones en sus bordados, era
característico verle vestido de blanco y plata que
marcó tendencia, y por mero capricho la estética
del momento, en nuestra plaza marinera realizó
el paseíllo con el traje de rosa palo, fue la tarde
del 21 de junio de 1981, el mismo terno a color
que aparece en la fotografía publicada la pasada
semana, Palomo junto a Ramón y Javier Juanola,
cuya familia mantuvo la propiedad de la Plaza de
toros durante 21 años, rechazando toda oferta
inmoviliaria hasta llegar la compra por parte de
nuestro Ayuntamiento.

Alumnes del CEIP Jaume I (4rt curs ) van felicitar a la
Mare, portant a correus postals per al Dia de la Mare.
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Tornen les visites guiades de les escoles de Vinaròs a la planta de reciclatge de Cervera
Aquesta iniciativa està sent impulsada per la Regidoria de Medi Ambient, en la seua aposta per fomentar
l’educació mediambiental entre els menors del municipi i les seues famílies
Aquesta setmana han començat, per segon any
consecutiu, les visites dels diferents col·legis de
la localitat, a la planta de tractament de residus
de Cervera, on els alumnes de 4t de Primària han
pogut conèixer de primera mà com és el procés de
reciclatge de les deixalles que generem en el nostre
dia a dia.

Aquesta campanya d'educació mediambiental està
sent impulsada per la Regidoria de Medi Ambient, i
compta amb la col·laboració de la Planta de Cervera.
El regidor de l'àrea, Jordi Moliner, ha manifestat
la seua satisfacció per la consolidació d'aquest
projecte, que busca sensibilitzar els menors i les
seues famílies sobre la importància del reciclatge.

Els alumnes de P5 del CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia han visitat
l'Ajuntament de Vinaròs, on han pogut conèixer com és el Saló de Plens i la
funció de l'alcalde i de la Policia Local.

Els alumnes de teatre de les extraescolars del CEIP Assumpció escenificaren
la vida del Cid. Els protagonistes van ser Nuria Bus, Pau Caballer, Sara
Fonollosa, Joan Martorell i Eva Querol.E.Fonollosa

"A través d'aquestes visites guiades, que es
complementen amb una sèrie de xerrades als
centres educatius sobre el reciclatge de l'oli d'ús
domèstic, els alumnes prenen consciència de
l'important que és la cura del nostre entorn i de les
àmplies possibilitats que tenen els residus a l'hora
de ser reaprofitats", ha assenyalat Moliner.

També ha hagut la visita al consistori d'un grup d'estudiants d'intercanvi, procedents
de La Normandie, França. Durant nou dies han vingut a conèixer Vinaròs i a practicar
espanyol amb els estudiants i professors de francès de l'IES José Vilapalana.

Els alumnes de cinqué del CEIP Assumpció van anar a l'Auditori a veure teatre en
anglés, amb l' obra Gulliver's travels.
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Divendres 28 d’abril, alumnat i professorat del col·legi públic Jaume I de Vinaròs van visitar la seu de la Fundació Caixa Vinaròs.

També els membres del Club de la Vida va visitar la seu de la Fundació Caixa Vinaròs, on Nati Romeu els va mostrar les
exposicions i els arxius i fons documentals existents.

Tres exalumnes del Manuel
Foguet, Premis Extraordinaris
de Primària
E.Fonollosa

Tres exalumnes del CEIP Manuel Foguet recolliren aquest 2
de maig a Castelló els seus Premis Extraordinaris de Primària,
ells són Maria Beltran Plaza, Rosa Monfort Batiste i Keni Liu
Lin. El director general de política educativa, Jaume Fullana,
va assistir a l'acte de lliurament que es va fer, pel que fa als
premiats a la província castellonenca, a l' Auditori i Palau de
Congressos de Castelló. La ,Conselleria de Educación de la
Comunitat Valenciana atorga la menció honorífica i aquests
premis per reconèixer públicament l'esforç i la dedicació de
l'alumnat.
14
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‘Arreu’ ofereix el seu primer concert al Limbo

El grup ‘Arreu’ va oferir un concert dissabte 15
d’abril en l’escenari del Limbo de Vinaròs. El seu
pròxim concert serà el proper dissabte 13 de
maig al Pro Aplec dels Ports 2017, a La Mata.
Arreu és una agrupació musical de joves de
pobles del nord del País Valencià i del sud de
Catalunya que va sorgir com un repte necessari

per tots i cada un dels seus membres, tant a
nivell musical com a nivell de compromís social.
Escriuen música en valencià amb temes
que tenen una important càrrega rockera
combinada amb bases i fonaments de ska i
reggae, pel que correspon a la música, i es
veuen potencialment influenciats pel rap en

quant a la lletra.
Nou són els membres d’Arreu, amb Adrián
Gutiérrez, Joel Bohigues i Xavi Beltrán com
a vocals, Bastián Monterde i Esteve Soto a la
guitarra, Vlad Bobu al baix, Jordi Moliner al
saxo, Eric Garcia a la trompeta i Adrià Arin a la
batería.

Vinaròs aumenta su oferta de servicios turísticos
EM ILI FONOLLOSA

Una nueva empresa se ha creado en Vinaròs,
bajo el nombre Cultural Routes, destinada
a ofrecer a esta ciudad y comarca servicios
turísticos de ámbito cultural.
Durante la pasada Semana Santa, puso
en marcha la primera de sus propuestas y
consistió en dos visitas guiadas y teatralizadas
promovidas por el Ayuntamiento de Vinaròs.
Más de 80 personas, adultos y niños,
asistieron a las dos visitas, realizadas en 15 y
16 de abril; las dos se centraron en el ámbito
histórico. La primera fue por el centro urbano
de la ciudad, con las guerras carlistas del
s.XIX como motivo central y la siguiente, por
el paraje natural Sòl de Riu y estuvo dedicada
a los ataques de piratas. El público disfrutó
aprendiendo con las explicaciones de las
guías y se divirtió participando en las escenas
dramatizadas por los actores de Guirigall,
escuela de artes escénicas de Vinaròs. En los
próximos meses de verano se repetirán estas
visitas.
La empresa cuya web es www.culturalroutes.
es y su directora es Elena Iglesias, ha
nacido con el objetivo de mostrar a los
turistas nacionales y extranjeros, familias en
temporada alta y jubilados en temporada
baja, los atractivos tanto actuales como de su
pasado de esta zona del Maestrat, haciendo
especial hincapié en el patrimonio cultural y
natural.

Dimarts es va inaugurar a l'Auditori Municipal una exposició de cartells molt
interessant, dins les jornades de la memòria històrica, amb la dona com a
protagonista. És visitable fins al dia 11 de març
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Cartal del CNMV
Per Hugo Romero
Aquests dies es continua
escoltant el rum-rum del
Partit Popular al carrer, als
plenaris i als mitjans de
comunicació
afins,
sobre
l'assumpte del repartiment de
la correspondència ordinària a les costes nord i
sud del nostre poble. Un tema, que a pesar que
com tot el món sap, es deu exclusivament a les
polítiques privatitzadores i de desmantellament
dels serveis públics que són el sant i senya del
Partit Popular que ens governa a Madrid, pareix
que no desisteixen en intentar fer creure als
vinarossencs que la supressió del servei és per
ordre de l'Alcalde Enric Pla. En tot cas pensem
que a part de la inutilitat d'aquesta estratègia,
als veïns afectats per aquesta qüestió ens faria
molta més falta que les energies del Partit
Popular de Vinaròs es gastessen en intentar
convéncer als seus superiors a Madrid de què
tornaren a instaurar el servei tal com estava
abans i ha de tornar a estar.
Però bé, aquesta és la primera part d'un tema
del qual a Tots i Totes Som Vinaròs voldríem
haver de parlar menys i treballar més. La segona
ve sobre la insistència del Partit Popular referent
els cinquanta mil euros de diners de tots els
vinarossencs que segons ells l'Ajuntament
s'hauria d'haver gastat en recórrer als jutjats
l'ordre donada des de Madrid. A més de tenir
present què els mateixos especialistes jurídics
consultats, els exemples de les altres ciutats
afectades per tot l'Estat i les minimíssimes
sentències de l'Audiència Nacional estaven
totalment en contra d'empedre aquest camí, des
d'aquestes línies volem presentar l'argument
que esperem que servisca per a tancar d'una
vegada aquesta inservible polèmica. Es tracta
de la carta enviada per la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (l'organisme
estatal encarregat de de justificar la decisió de
Correos) on informa l'Ajuntament de Vinaròs
de la seua falta de competències per presentar
cap demanda als jutjats sobre la decisió presa
per aquest organisme, havent de ser els veïns
afectats qui han d'efectuar-la.
Creiem que amb aquesta contundent i
clarificadora missiva queda aclarit que les
accions que s'estan duent a terme ara mateix per
arreglar la situació, són les més correctes que es
podrien haver pres. És a dir: modificar davant
de l'Institut Nacional d'Estadística una situació
d'aquestes dues zones que fa més de trenta anys
que és la mateixa i que és on s'agafen per llevar
el servei. Però sobre tot ajudar i explicar a la
ciutadania que ho desitge com presentar-se com
a part perjudicada davant de l'administració i els
jutjats. Perquè a Tots i Totes Som Vinaròs tenim
clar que som la gent del carrer qui tenim la força
de millorar les coses quan ens ajuntem per ferho. I que no tenen per què costar-nos cinquanta
mil euros perduts de les nostres butxaques.

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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POLITIQUES VARIABLES, O NO
Per Jordi Moliner.
D'un temps ençà
estem
observant
per part dels partits
de l'oposició una posició molt concertada e inclús
unànime en moltes de les votacions dels plenaris.
Fa molt que pensar les lloes que el representant
d'Acord, va llançar al portaveu i exalcalde del PP,
ell que es vanagloriava de ser l'azot del Pp, ell que
va ser expulsat del plenari per la seua actitud i
inclús va marxar alguna volta el mateix per la seua
disconformitat davant de les posicions autoritàries
de l'anterior alcalde. Doncs bé, ara, a l'últim
plenari en tastar de la seua pròpia medecina, el
regidor d'Acord lloa a l'anterior alcalde. El regidor
d'Acord es va mostrar molt indignat perquè des
de l'equip de govern es va presentar una esmena
de substitució a la seua moció referent al tema del
servei de Correos. No vull entrar en el fons, sinó en
les formes, una esmena de substitució totalment
legal i ajustada a dret, o és que des de l'equip de
govern no podem fer el que creiem més adient o
millor per a la nostra ciutat? Jo crec que sí. Algunes
voltes sobretot en mocions consensuades en
junta de portaveus, en la que estava acordat
que no hi hauria torn de paraules, és a dir que
només es llegiria el manifest o moció, ell decidia
unilateralment utilitzar el torn de paraula i fer-nos
un discurs dels que ens té acostumats. Deixant a
la resta de grups en desavantatge i això no ha fet
només una volta no, han estat més, en fi a ningú li
agrada prendre de la seva medecina.
Així, no entenc molt bé la seua sorpresa i enuig
davant de la nostra posició.
Menció a part és la postura del PP, que encara no
accepta la seua posició d'oposició, i continua amb
una postura d'enfrontament i baralla constant.
Posició que ja va deixar clara el mateix dia de la
investidura, al ser primer grup polític que no es
va fer la foto de la nova corporació municipal,
cosa inaudita. La posició del PP es fa cada volta
més burlesca, contestatària i amb evidents faltes
de respecte tant a la figura de l'alcalde com, en
aquest últim plenari a la del secretari, discutint-li
a ell el reglament d'aquest, és inaudit
com li discutien al secretari, garant de la legalitat,
intentant imposar el seu criteri per damunt de
tots, secretari inclòs

San Isidro Labrador
Los Mayorales de San Isidro
invitan a los agricultores a la
Misa que tendrá lugar el día 15
de Mayo, a las 12 del mediodía,
en la Iglesia Arciprestal para
venerar a su patrón San Isidro
Labrador.
P.D. Habrá una comida en el
restaurante Casino. Reservas
al 964 45 10 08.
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Y la dejadez del tripartito
nos dejó sin Correos
Por Lluís Gandia

Llegó el 2 de mayo y
el servicio ordinario
de Vinaròs
www.ppvinaros.es de Correos en la zona
sur, norte y ermita ha
dejado de funcionar, salvo que desde que se
escribe esta columna hasta el momento de su
publicación aparezca alguna novedad.
A estas alturas los vinarocenses ya conocen
a la perfección los hechos, reconocidos
incluso por algunos concejales del tripartito.
Ocultaron el expediente a vecinos y partidos
de la oposición, no recurrieron cuando era el
momento adecuado y cuando se descubrió la
chapuza en el mes de enero empezaron a buscar
culpables allende de las fronteras municipales,
a dar variadas y contradictorias explicaciones
sobre lo ocurrido y a evitar el debate entre la
población para evitar quedar, una vez más, con
las vergüenzas del tripartito al descubierto.
Nadie comparte la decisión de Correos pero
quien gobierna debió informar hace un año de
las intenciones existentes porque el expediente
se inició y concluyó bajo el mandato de Enric Pla,
los socialistas y los concejales de Compromís
que sobre este tema no han abierto la boca.
El chiringuito de la participación ciudadana se
ha desmoronado definitivamente con el tema
de Correos. Reunir en asambleas vecinales a los
vinarocenses y ocultarles la que se nos estaba
a punto de caer encima es la demostración
más palpable de la farsa de la participación.
El tripartito calla lo que no le interesa y abre
la participación para lograr fotografías que
ilustren notas de prensa oficiales. La opinión de
los vecinos y sus problemas les importa poco,
o nada.
Y por lo demás pocas novedades. La acción
de gobierno se resume en muchos fuegos
artificiales pero ninguna iniciativa real en
beneficio de los vinarocenses. La prueba más
clara son los últimos seis plenos ordinarios
donde el tripartito ha sido incapaz de llevar
algún tema productivo para el desarrollo de la
ciudad. Es esta la demostración más palpable
de la falta de proyecto de un tripartito nacido
con el único objetivo de evitar el gobierno
del partido elegido por un mayor número de
ciudadanos.
Por el contrario el gobierno central sigue
mejorando los servicios que presta en nuestra
ciudad. La comisaria administrativa mejorará
su dotación de personal y con ella el servicio
que presta. Nadie creía posible que Vinaròs
dispusiera de una comisaria administrativa
y el gobierno del PP lo hizo posible y ahora
se mejora la dotación de personal tal y como
anunciamos en su momento.
Y es justo recordar ahora que el Ministerio de
Fomento ha adjudicado las obras del Puerto
de Querol donde se invertirán 40 millones
de euros en otra reivindicación histórica de
nuestra comarca. Esta es la diferencia entre una
izquierda que promete pero no cumple y el PP
que sin tanto ruido cumple con nuestra Vinaròs
y su comarca.

CONTRACRÒNICA (als NO-DO de les
Notes Oficials de Premsa del Govern de
la Transparència)
Per Lluís Batalla i Callau

VINARÒS acollirà el 1r Congrés
Mundial de Trileros
Després de consolidar el Top Manta
i el cultiu de Maria en pisos Okupats,
Vinaròs, capital mediterrània de
CEANA(Cedir Espais Nostres a d'Altres), es convertirà
a la tardor de 2017 en referent mundial en Enganys
Reglats.
05/05/2017
La notícia va arribar ahir a última hora de la vesprada,
miraculosament per Correu. No va agafar en cap cas
per sorpresa al Govern del Tripartit. En paraules d'Enric
Pla: “Una apretada pugna final va fer possible l'elecció
de la nostra ciutat, però l'esprint que vam fer al darrer
plenari va ser fonamental”. Pla es referia a l'eliminació
de la Moció d'ACORD que demanava una Comissió de
Transparència.
Recordem que el Joc de Triler és un joc, normalment
associat a l'estafa, que és tradicional en carrers
concorreguts, fires, mercats ambulants i certs governs
municipals. Es presenta com un joc d'atzar, però en
realitat, quan es fa una aposta per diners, gairebé
sempre és un truc de confiança utilitzat per cometre
el frau. En l'argot de confiança truc, aquesta estafa, es
coneix com un curt perquè és ràpid i fàcil d'aconseguir.
Vinaròs després d'un èxit consolidat des de fa anys
amb el Top Manta, que campen on volen, obre
campanya turística a nivell estatal per atreure Trileros i
fauna diversa. D'aquesta manera Vinaròs es convertirà
a la tardor en la capital dels Jocs d'Atzar amb Trampa.
A diferència d'altres events, l'Ajuntament serà
l'organitzador únic del I Congrès Internacional de
Trileros . El programa d'actes inclourà l'emissió en
3D, aprofitant les Ulleres Turístiques de Turisme, dels
darrers plenaris, sobretot el d'abril de 2017, que ara
mateix ja comença a ser viral a les xarxes socials. “Mai
havia pensat que jo sentaria Càtedra...tan prompte”, va
expressar, emocionat, Enric Pla. ”El darrer plenari és una
excel.lent carta de presentació i una invitació a aquestes
gents, tan lluny, tan prop, tan iguals”.
Va precisar Alsina: “De fet la nostra aposta ve reforçada
amb l'aportació dels altres companys de govern, uns
amb acreditada experiència traient conills de la “xistera”
i d'altres fent de 'ganxos' a les diferents assemblees de
partit, perdó, d'agrupació electoral.”
A preguntes de la premsa assistent sobre la possibilitat
que els Jocs de Trileros fossin amb gots Transparents,
així s'expressava el 2n Tinent d'Alcalde:”És ben cert que
ens demanaven fer-ho amb gots transparents, però
és que no té gràcia. Reconeixem que seria un repte fer
desaparèixer el cigrò amb un got transparent, però ho
deixem per a més endavant.”
Respecte les despeses va expressar Hugo Romero: “En
això estem tranquils. Farem una Comissió d'Investigació
per a d'ací un any ...o dos, i que tinga clar la ciutadania
que hi haurà Auditoria Ciutadana Immediata, en tres
o quatre anys... o cinc”. Incidint en la polèmica de la
Intervenció del Consell d'Esports respecte la Piscina,
va seguir: “ No sé què és el Consell d'Esports. Participació
Sóc Jo.”
Des de la regidoria d'Infraestructures el missatge
era clar: “Estem preparats tenim una ciutat compacta:
un edifici d'okupes que van cuidar 3.000 plantes de
marihuana, persones que es creuen tot el que diem, locals
que tanquen quan volen i sobretot, i això ens fa singulars,
una ciutat a fosques.”

SUSPESOS
Per Maria Dolores Miralles
Ja hem aribat al mes de
maig i ens trobem que
al voltant de 6000 veïns
que viuen a la Costa Nord,
Sud i l'Ermita, han deixat de rebre el servei de
correspodència ordinària.
En el plenari ordinari del mes d'abril es va
debatre la decisió presa per Correus, i després
de quasi 4 hores , va quedar palès que en tot
aquest procés, els únics responsables de la
restricció del servei a les zones esmentades han
estat l'actual equip de govern format per TSV,
PSPV I Compromis perquè hanestat incapaços
de gestionar bé l'expedient.
Quan vam tindre tota la documentació al
nostre abast, ens assabentarem que l'expedient
s'inicia en aqueta legislatura. Amb data 1410-2015, la Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència,a petició de Correus sol.licita
informació a l'Ajuntament.
Al mes de gener de 2016, l'alcalde signa un
informe que es remet a la CNMC on certifica
que les zones afectades per la cancel.alció del
servei estan incloses en la zona disseminada de
Vinaròs. Al mes de març la CNMC, comunica la
seua decisió a l'ajuntament d'atendre la petició
de Correus i es penja al tauler d'anuncis des del 6
fins al 22 d'abril, per a que els possibles afectats
pugueren presentat al.legacions.
Finalment, el 6 d'octubre del 2016, la CNMC
confirma a l'Ajuntament de Vinaròs, la decisió
de suspendre definitivament el servei. La CNMC
els dóna un termini de dos mesos per recórrer la
resolució davant l'Audiència Nacional.
L'Ajuntament no ho va recórrer, cosa que ha
deixat indefensos els afectats. Amb aquesta
actuació , a més a més, no ha possssibilitat la
presa de mesures cautelars per paralitzar el
procés fins sentència ferma.
Pensem que les actuacions de l'equip de
govern han estan molt desafortunades. Han
intentat confondre els ciutadans amb les seus
declaracions, han faltat a la veritat i això ha
conduït a la inexistència d'al.legacions per part
dels afectats. Per totes aquestes raons suspenem
a l'equip de govern ja que els ciutadans de
Vinaròs es veuen perjudicats una vegada més.

www.canal56.com
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OPINIÓ
DONDE NO HAY, NO SE PUEDE SACAR
Vinaròs, desde que está el
tripartito, es una caja de
Pandora. No dudamos de que
ponen voluntad y empeño en
el gobierno de nuestra ciudad, pero sin lograrlo. Están
consiguiendo que la población se harte de problemas
sin solucionar, y este último, el de Correos, ha sido la
gota que ha hecho rebosar el vaso.
Lo más triste y penoso es la discusión y salidas de
tono entre el todopoderoso alcalde y la oposición,
especialmente hacia el PP, a quien echa la culpa de
todo. En esta ocasión el PP es culpable por no haber
solventado la situación de Correos allá en el año 2014
(cuando no había problema); todo es válido para
no reconocer su error, a pesar de que la totalidad de
la oposición y la mayoría del pueblo así lo cree. Los
ciudadanos afectados pagarán las consecuencias como
en la fábula de las liebres, que discutían cuando a lo lejos

Juan Bautista Patón Silva

venían los perros, ¿serán galgos o podencos? Y mientras
discutían (así ha ocurrido), los perros las cazaron.
Volvemos siempre al “y tú más”, “la culpa del PP”, “la culpa
es del tripartito”“PIV” o “Compromis” (este último partido
es como un ente, existe, sin embargo no se le ve ni se le
oye) pero al fin se quedan sin reparto de correo los de la
Zona Norte, Zona Sur y Zona de la Ermita. Más gastos para
estos ciudadanos por una malísima gestión Municipal.
Ya estamos acostumbrados a que el alcalde siempre
achaca fallos propios por la ineptitud para gobernar, a
los funcionarios, a los técnicos y al PP, claro. Es increíble
la acumulación de errores: la zona azul, los toros, el
boxeo, la Ermita, la piscina, correos… Y no hablemos de
temas como el IBI, el suministro eléctrico, la subida de
sueldos que se adjudicaron o la famosa auditoria entre
otros.
La sustitución de las barandillas de la zona del barco y
del mirador de Lo Saldonar, es de Juzgado de Guardia;

EL ALCALDE CRUEL PROFESOR DA CALABAZAS AL CIUDADANO PATON
¡Qué indignación ver al Sr. Pla tratar
en el último Pleno al ciudadano Juan
B. Patón! ¡Qué crueldad y altivez! ¡Qué
fuerte con el débil porque no obtuvo
ni un escaño! ¡Y qué sumiso con sus comilitones
gracias a los que es alcalde de chiripa, pues su partido
Podemos sólo consiguió el 19% de los votos? Si se cree
superior, que lo demuestre con más educación cívica,
en lugar de ridiculizar. ¿No se da cuenta que actuando
así parece un bufón? ¿Qué sus gracietas de humorista
sin gracia honra poco la dignidad de Excelentísimo del

Ayuntamiento como Institución del Consistorio que
él mal representa? Consistorio equivale a consistir. Y
Ayuntamiento que ayunta, conjunta ¿O está en ayunas?
¿Y su afán de hacer participar a los vinarocenses en
los Plenos ciudadanos, cual si democracia directa
asamblearia se tratase como el del Auditorio? Ah,
que le tiemblan las piernas ante el horror vacui de
que le interpelen en igualdad de condiciones. Que
es más chuli mandar que dirigir democráticamente.
Que actuar al diktad es más cómodo. ¿Pero no estaba
usted empeñado, como Profesor, en denunciar los

CORREOS
El tema ja està servit. La culpa serà
d’uns, la culpa serà d’uns altres però
el problema el tenim la gent i, tot i que
l’Ajuntament pot fer més o podria fer
quelcom més, hem de ser els veïns els que hem de
moure fitxa. De fet la Comissió Nacional del Mercat i la
Competència ja ha fet el primer dictamen: L’Ajuntament
no es pot personar en la decisió presa per Correos per
no ser part afectada. Ara el que cal és activar a tots els
veïns del poble, per a que fasen la reclamació pertinent
adherint-se al recurs extraordinari de revisió contra
la totalitat de les resolucions de la dita Comissió, amb
l’objecte de reclamar la continuïtat en la prestació del
servei. Aquest document ha estat enviat d’una forma
massiva per l’Ajuntament a tots els veïns de les zones
afectades. El podeu trobar en http://www.vinaros.es/
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Luis Rosado – Presidente de ACRA

modos dictatoriales del Franquismo y en revelar a la
ciudadanía, cual ángel custodio ex machina, la verdad
de la falsa “Memoria Histórica” (¡vaya pleonasmo!). ¿Y
la de la 2ª República? ¿No será usted un dictador en
potencia, un césar redentor? Oiga, Sr. Alcalde: No
proyecte o traslade lo escrito a la persona del Sr. Enric
Pla, pues ni es, ni quiere ser, un ataque ad hominemargumentum. Y recuerde lo del molt honorable Josep
Tarradellas: “En Política se puede hacer de todo. Menos
el ridículo”. Y añadimos: Pero siempre con coherencia.
Calabazas, Sr. Profesor.
S. FABREGAT

documentos/4242.pdf . S’ha de presentar per duplicat a
l’Oficina de Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) abans
del 9 de juny.
A més a més de l’Assemblea que va organitzar
l’Ajuntament, de moment portem una concentració
davant de correus i, el dia 2 de maig primer dia sense
correus, una petició massiva de correspondència a les
oficines de Correos del País Valencià. Ara n’hem convocat
un altra pel proper dissabte. Al mateix lloc però a les 11
del matí. Acudim a demanar la nostra correspondència
junts. Allí mateix decidirem quan farem la següent,
Avui ens han fet arribar més raons per seguir en la lluita.
Tal com marca la LEY 14/ 86 LEY GENERAL DE SANIDAD
, LLEI 10/14 DE SALUT DEL PAÍS VALENCIÀ. a l’empar de
l’article 43 de la Constitució. L`estat té l´obligació de
defensar la salut de la població .Dins d`aquesta obligació

SOBRETOT TRANSPARÈNCIA
Si després de l'assemblea de l'Auditori, tot el que s' ha
escrit i parlat, les versions contradiccions, opinions,
crítiques i acusacions que s' han fet sobre el tema de
correus per part dels nostres representants polítics
municipals, si amb tot açò la ciutadania no ho té clar
o esta marejada i confosa que mire i escolte el ple
ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de Vinaròs i
segur que s' acabarà de confondre i marejar.
El punt del ple que feia referència al tema de
correus va durar més de dos hores. Més de dos
hores de demostrar la poca vergonya dels nostres
representants polítics municipals. De molt poca
o cap decència política. I més de dos hores de
descarada rifada a la ciutadania. Només faré
referència a algunes frases i anècdotes que van
protagonitzar i que va quedar ben demostrat
per part de tots el concepte que tenen de la
tranparència. És cert que van parlar de la creació
d' una comissió de ¡Transparència! per aclarir el

si queda así, no se podrán quitar las vallas de obra
protectoras para evitar accidentes ya que es un gran
peligro, sobre todo para los niños. Parece las maderas
del antiguo oeste, donde los vaqueros dejaban atados
los caballos para entrar en la cantina.
Vinaròs está abandonada a su suerte, a la Policía Local
ni se la ve, ni se la espera y han aumentado los robos en
todo el municipio, en pisos, en chalets, en los campos.
No hay protección Civil; hay mucha suciedad, los perros
pasean a sus anchas por las playas y defecan donde
quieren sin que sus amos recojan los excrementos, las
motos aturden con su ruido, las zonas norte y sur son un
peligro para viandantes y ciclistas ya que los vehículos
no respetan los límites de velocidad; en estas zonas
ir a tirar la basura es toda una excursión pues faltan
contenedores y a esto hay que sumarle la oscuridad
total por apagones. Claro que han ahorrado en luz,
nunca funciona.

el Sistema València de Salut té diferents programes de
Promoció de la Salut, com prevenció càncer mama i
colorectal. Programes es basen en una prova diagnòstica
que es coordina amb el pacient mitjançant una carta
enviada per correu ordinari.De la realització d`aquesta
prova es pot donar el diagnòstic precoç d`un càncer
i per tant la possibilitat de salvar una vida. L`empresa
Grup Correos és un empresa pública i per tant té la seua
quota de responsabilitat en la protecció de la Salut de
tots. El fet que no arriben eixes cartes pot ficar en risc
la salut de les persones i per tant podria estar dins de la
definició de delicte contra la salut pública ??? .Amb el fi
últim de la protecció de la salut de tots el vinarossencs
demanen no deixen de prestar el servei de correus.
Estudiarem la POSSIBILITAT DE PRESENTAR DENÙNCIES
INDIVIDUALS D`AVANT PROTECCIÒ AL CONSUMIDOR .
Manuel Villalta

desgavell que s' ha muntat. Després de vist lo vist
seria millor crear la comissió de la “decència” en la
que se’ls explique que en política no tot val.
Es va parlar d'unir esforços. Unir esforços de qui i
perquè? Ja vam veure els esforços de cada un per
a què estaven units. El Sr. Amat, del Partit Popular,
va manifestar que en una cosa estem d’acord amb
l' esquerra, en la mentida. No sé a quina esquerra
es referia, encara que escoltant els “halagos” del
representant d' Acord Ciutada a l' exalcalde del
Partit Popular, pot estar clar. Halagos que este que
escriu entén que van ser pixar fora de test, que no
procedien en cap moment sent aprofitats per l' alcalde
manifestant que el tema de correus ha creat estranys
companys de viatge.
El portaveu de Podem va manifestar que la moció
presentada per Acord Ciutada, és aclaridora i
constructiva. Però no van dubtar a presentar una
esmena a la totalitat. Demostrant una vegada més la

incoherència i la manera d'unir esforços.
Dels que no es pot mencionar cap anècdota és dels
representants de Compromis, ja que en les més de
dos hores no varen obrir la boca, no varen donar cap
opinió. Clar, després des de casa en el Diariet ja faran la
seua política del BAIX CAP A DALT. Així es com defesen
els interessos de la ciutadania.
Així i tot si no estava ja prou embolicat i confós faltaven
les cartes que ha manat l'Ajuntament als veïns afectats.
Una per a recolzar el recurs de l'Ajuntament i l'altra per
a la ubicació de les bústies. Només faltava una altra per
triar el model i color de les bústies.
Ja ho va dir el president de Migjorn en roda de premsa
que això era un despropòsit. No és que siga un
despropòsit és que que una incoherència.
Perquè s'esta lluitant perquè seguisca el servici de
correus o pel lloc de la col·locació de les bústies?
Però bé, per part dels nostres representants polítics
municipals: Sobretot transparència.
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PESCA
ESPORTS
Rèmol de roca

Andrés Albiol

Cangrejo gigante de las Islas Columbretes

Mar calmado y caluroso

Semana con unas aguas tranquilas que dejaron operar a toda la flota. Se faenó cuatro
jornadas al ser el lunes festivo. Las capturas resultaron aceptables en todas las pesqueras.
Y las cotizaciones se mantenían al alza.
La pesca de arrastre subastó gran variedad de pescados y mariscos, en especial de cigala, gamba,
calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, gallo, salmonete, peluda, caracol, galera, rape, móllera,
bacaladilla, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco, el martes una traíña local desembarcó 200 cajas de boquerón (6 Kg/caja). El miércoles la
misma llum atrapó 150 cajas de éste ‘oro azul’.
Los artes menores, las barquitas trasmalleras la mitad pescaron langostino y sepia. Una llevó pagel,
sorella y corva. Un par se dedicaron al lenguado, rombo y raya. Y una capturó langosta, gallineta,
dentón, chopa y mamona.
Y el palangrillo costero pilló con anzuelo dorada, pargo, sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Rayos solares en la piel

Sabemos lo bueno que es para nuestra persona (huesos, dientes, etc) el tomar el sol a pequeñas
dosis diarias. Por el contrario, grandes o prolongadas exposiciones a nuestro astro rey, según
Sanidad Marítima pueden producir lesiones dérmicas, que a su vez dependen de varios factores.
Entre las patologías agudas está la quemadura solar, que aparece a las 4-6 horas de exposición; varias
fotodermatosis mal llamadas alergias, como erupciones, etc., la urticaria solar, el prurigio actínio
como la eritema, costras, etc, la hydroa estival en jóvenes, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas
inducidas por sustancias químicas o fármacos como cremas y colonias compuestas con frutos de la
planta bergomota, etc.
La solar luz ultravioleta puede agravar algunas dermatosis como el lupus eritermatoso, que son
enfermedades autoinmunitarias, el pénfigo que salen vesículas en la piel, etc, las enfermedades de
Hailey, Darier y Grover que causan ampollas y erosiones cutáneas en los pliegues para infectarse
causando dolor, las pápulas a veces con pus, y pequeñas lesiones rojas descamativas. También
herpes simple, etc.
Y las reacciones crónicas tras una sobre exposición al sol sobresale fotoenvejecimiento, la
fotocarcinogénesis o aparición de ‘cánceres’ por fenómenos de mutación genéticas como
queratosis actínicas o tumores pequeños, los carcinomas de origen celular que las deterioran, el
típico melanoma, etc.
De manera que, en especial en verano cuando aprieta el calar, los doctores nos recomiendan que
hay que protegerse con ropas y filtros o lociones, cuando se está mucho rato bajo los rayos solares.

En castellà falso rodaballo i tapadera, en francés
targeur, en alemany Haarbutt Zwergbutt i
en anglés common topknot. Científicament
Zeugopterus punctatus.
De la família dels Escoftálmids és asimètric,
cos ovalat de contorn. Cap xicotet, boca en
posició vertical. Dents xicotetes en ambdós
mandíbules i el vòmer. Morro en punta.
Maxil·lar inferior avançat. Ulls en costat
esquerre de la cara pigmentada. Composició
aletes; D 85/102, A 67/80 i P 11/12. Totes
unides, inclús la C.
Té molta pigmentació. Color jaspiat gris
caoba amb bandes fosques. Darrere de la línia
lateral hi ha una taca negra. Cara cega blanca.
Està recobert d'escates adhesives proveïdes
d'ixents en punta que ho fan aspre al tocar-ho.
Té 200 escates xicotetes cicloides en el costat
cec. Talla 35 cm.
Es reproduïx a la primavera. La femella solta
milers d'ous que fecunda el mascle al corrent.
Després eclosionen larves normals, però com
serà un peix pla patix una metamorfosi. Primer
és i nada com tots els peixos, o siga, amb el
dors dalt i el ventre cap avall, i abans de ser
aleví un ull passa a l'altra cara junt amb l'un
altre ull, per a nadar ja en horitzontal amb
ondulacions, i baixar a viure sobre el llit marí
recolzant-se sobre la seua deslluïda part cega.
Menja animals bentònics com a mol·luscos,
cucs, etc.
Preferix fons mixtos pedregosos amb arena i
algues prop de la costa. Mal nadador. Sempre
està sobre el fons passant inadvertit amb el
camuflatge de la seua pell.
Es pesca poc al bou i tremall. De bon valor
comercial. Les seues carns són opaques i
saboroses.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE MARÇ DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
18.231Kg.
Maira (Mare del lluç)
447
Escritas (Rayas)
942
Totina (Mantes)
6
Besucs (Besugos)
664
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
1.715
Rallat (Bonito)
7
Burros (Gobios)
397
Caballa (Verdel)
506
Vetes (Cintas)
132
Congre (Congrio)
475
Gall (Pez de San Pedro)
228
Orá (Dorada)
2.316
Mussoles (Escualos)
20
Móllera (Faneca)
1.570
Gallineta (Cabracho)
315
Sorells (Jureles)
4.917
Esparrall (Raspallón)
542
Palá (Lenguados)
540
Sards (Sargos)
658
Llobarro (Lubina)
147

Penegal (Boca negra)
Mabre (Herrera)
Aranyes (Salvarriego)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Raps (Rapes)
Espet (Espetón)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Jurioles (Rubios)
Molls (Salmonetes)
Morralla (Serranos, etc.)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Bacaladilla
Llises (Mújol, Lisa)
Pagre (Pargo)
Gatets (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)

552
518
741
3.453
632
9.449
3.740
10
65
238
6.570
3.038
4.164
3
78
28
682
993
164
109
41
60

Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejereyes)
Mamona (Brótola de roca)
Saboga (Alosa)
Dèntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rèmol, Rombo)
Total

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

CRUSTACIS
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)

29
23
76
459
221
57
14
112
238
5
52
73
140
39
28
35
_______
71.702
1.068
144

Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Llomàntol (Bogavante)
Total

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

58
3.725
84
192
12
_____
5.283

MOL·LUSCOS
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito picudo)
Canana (Pota, Volador)
Sepia (Jibia, Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
P. mesquer (P. almizclado)
Polpa (Pulpón, Pulpo patudo)
Caragol punxent (Cañailla)
Total
TOTAL

463
152
696
1.229
2.081
1.717
481
3
276
_______
..............................7.098
EXTRACCIÓ…...
84.084
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Trilatló de Vinaròs

Diumenge per a recordar
No es pot descriure millor la 28º edició del Triatló de
Vinaròs per part dels nostres corredors després de
que Guillem Segura Arnau es convertixque amb l'escut
del ClubTriatló JijiJaja Vinaròs en Campió Autonòmic,
després de fer BRONZE com a equips en la distància
olímpica i després que Gisela Sanz Adell munte al podi en
la seva categoria femenina debutant per primer cop en un
Triatló de distància Sprint.
Pel que fa a la distància Sprint puntuable per al Circuit de
Triatló de la Diputació de Castelló, els corredors que van
prendre la sortida van ser: Alex Barreda i Sergi Gin que van
imprimir un fort potencial en el sector de ciclisme i carrera
a peu, seguit de Guillem Milian on, una vegada més, va
fer un excel·lent sector de natació sortint dels primers de
l'aigua i demostrant una notable millora en el ciclisme i
la carrera a peu. Sense oblidar-mos de Victor Miralles que
va millorar la seva marca personal en la distància Sprint,
de Ramon Adell I-Aparicio que debutava en el Triatló i va
aconseguir finalitzar i Jose Antonio Franco Ciurana qui,
debutant en la temporada 2017, va saber fer front a les
adversitats de la competició i va finalitzar amb molt bon
registre.
Respecte a la distància Olímpica, destacar a Miguel Angel
Monroig Marzá, Noe Chaler, Jose Julio Ferrer Codina, Jose
Manuel Casajuana que una setmana després de competir
en un Mig Ironman van rendir molt bé i demostrant, un
cop més, el potencial d'aquests triatletes; sense oblidarmos de Joan Josep Panisello Sabate i Carlos Vs que
debutaven en el Triatló Olímpic en aquesta temporada
així com destacar el companyerisme entre Jose Julio Ferrer
Codina (corredor del nostre Club) i Txetxu Compes, que
colze a colze, van finalitzar junts animant-se en tot moment
el recorregut de la carrera a peu tot i ser d'equips diferents.
Pel que fa a la secció femenina del Club; destacar el podi
en la seva categoria de Gisela Sanz, i l'excel·lent progressió
de Mirellin Guardino Meseguer i Carla Ronchera
Guimerà que van demostrar, un cop més, les possibilitats
que tenen i queden per demostrar en aquestes joves
triatletes locals.
ENHORABONA EQUIP. GRÀCIES A TOTS I TOTES PER FER
AQUEST SOMNI POSSIBLE

Per vosaltres, voluntaris i
voluntàries!

Per estar desde les 7 del matí per ajudar-mos a tirar
avant, un any més, aquest projecte.
Per animar durant hores i hores a tots els triatletes!
Per, en definitiva, fer del Club Triatló JijiJaja Vinaròs i
del Triatló de Vinaròs una ferramenta imprescindible
per a l'esport local i, d'aquesta manera, dibuixar la
paraula FELICITAT en cada triatleta que us trobaveu
utilitzant un somriure
i missatges de suport!
De tot cor... GRÀCIES A VOSALTRES, HO HEU FET
POSSIBLE!
SOM #ClubTriatlóJijiJajaVinaròs
SOM #TriatlóDeVinaròs
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ESPORTS
BAMESAD. Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

El club Bamesad se cuelga ocho medallas
en el Open Comunidad Valenciana Natación Adaptada 2017

Se ha celebrado en Castellón, organizado por
la Federación de Deportes Adaptados de la
Comunidad Valenciana (FESA), en colaboración
con la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de
Castellón y Patronato de Deportes de Castellón, el
Open Comunidad Valenciana Natación Adaptada
2017, conjuntamente con el Campeonato
Autonómico FEDI-CV. Ambos se celebraron en
las instalaciones de la Piscina Municipal Olímpica
Gaetà Huguet; se contó con la presencia de diez
nadadores paralímpicos y la participación de
varias comunidades: Madrid, Canarias, Asturias,
Galicia, Andalucía y Murcia.
En dicho evento han estado presentes nadadores
de los tres clubes más importantes de la provincia
de Castellón: Club Bamesad, Adaponda y CN
Castalia.
Nuestro Club, sigue con la filosofía de hacer
felices a sus nadadores y que se diviertan y hagan
amigos. Además de todo esto, ha logrado ocho
medallas: dos para Aleix Barón, Álvaro Urgelles y
Lluna Garcia, una para Carlos Labarga y Ramón
Meseguer. Extraordinarios todos ellos.
La natación adaptada en su variante de modalidad
deportiva requiere un entrenamiento exhaustivo,

El club Taekwondo Atencia participó en
el 29°Trofeo Infantil de TKD en Alcora
con estos resultados.
SERGIO ROMERO BOIX - ORO
ADRIAN PAUL - ORO
ADRIAN MEREUTA - ORO
BEATRIZ E DENISA -ORO

regular y sacrificado. Para practicarla es necesario
seguir una técnica adecuada y contar con medios
y profesionales preparados para que no se
produzcan lesiones ni se realicen movimientos
inadecuados que puedan perjudicar al deportista
con discapacidad; de todo ello se cuida una
entrenadora, Ángela Barón, que es Licenciada
en Ciencias de la Educación Física y el Deporte y,
además, cuenta con un Máster en la especialidad.
Ella trabaja con los nadadores transmitiendo
cariño y logrando los objetivos primordiales del
Club: disfrute, felicidad y amor por la natación y
además logra mejorarles la técnica y aumentar su
rendimiento. Ánimo Ángela.
Han participado en este Open de la Comunidad
Valenciana 140 nadadores, entre ellos figuraban
diez paralímpicos, como ya se ha dicho, por lo que
el nivel ha sido muy exigente.
Dar las gracias a todos los familiares de nuestros
nadadores que, como siempre, se entregan a
ellos día y noche dándoles apoyo y cariño a
borbotones. Al Club BAMESAD que hace un
esfuerzo extraordinario para poder participar en
campeonatos tan importantes y hacer felices a
estos chicos. Hasta el próximo.

GERARD MUÑOZ - PLATA
EDGAR PEREZ - PLATA
ADRIÁ ROVIRA - PLATA
POL PANISELLO - PLATA
RAUL FLAVIU - PLATA
ERIC ATENCIA - BRONCE
ALEIX SORIA - PLATA
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ESPORTS
FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

Otro pleno para el recuerdo del CD Vinaròs FS
Los equipos de las categorías inferiores del club
vinarocenses resolvieron, todos sus encuentros,
con victoria, bien sea en Liga o en Copa Provincial.

goleada que sitúa a los vinarocenses a un paso de
la tercera plaza. Con dos goles de Yago Calduch y
uno de Gabriel Gortolomei, en los dos primeros
minutos, los visitantes sentenciaron un partido
sin historia que el Rubén Ferrer, Víctor Cerdán y
sendos tantos de Yago y Gabriel redondearon un
plácido encuentro.

CFS La Unión 0-18 CD Vinaròs FS (Cadete)
Una de las mayores goleadas fuera de casa para
auparse a la segunda plaza. Así se puede resumir
el duelo que protagonizaron los jugadores de
Francisco Javier Paricio, con hasta doce tantos
en la segunda mitad. Daniel Guridy anotó seis
goles y Jordi Castejón otros tres. El resto de goles
estuvieron repartidos entre Carlos Peinado y Mario
Sánchez, con un doblete cada uno; Francisco de
Borja Paricio, Martí Albiol e Iván Salvi.

CD Vinaròs FS 9-3 Club Castellón FS (Alevín)
Primera Victoria en Copa Provincial de los de CFS Burriana 5-6 CD Vinaròs FS (Benjamín)
Brahim Es Saiydy, con un Joan Meseguer estelar, Victoria muy importante de los pequeños de
autor de cuatro dianas.
El duelo, controlado
Antonio Vaca a domicilio.
Pese a que el07/05/2017
encuentro
Resultados
Jornada 29
Jornada 30
desde el inicio por los vinarocenses, ya quedó se puso muy en contra de los intereses de los
C. D. Benicense
C. D. Semprerapid
C. F. Traiguera
C. F. Traiguera
2
sentenciado al descanso.
Con estos 72tres A.
puntos,
vinarocenses,
con VINARÒS
hasta cuatro
locales
C. D. Semprerapid
C. F. goles de
C.los
D. Catí
C. D. Catí
4
los locales se sitúanMorella
muy cerca
plaza C. F.en los0 veinte primeros
F. C.
VINARÒS
C. D. Benicasím
F. C. de la tercera
4
minutos, losMorella
visitantes
C. F. Villafamés
C. F. San Jorge
C. tratar
F. Villafamés
C. D. Benicasím
5 al Cabanes
1
y con la esperanza de
de alcanzar
pudieron
voltear
el
marcador
con
dobletes
de
C. D. Cabanes
C. F. Rafalafena
C. D. Cabanes
C. F. San Jorge
0
3
y Alcora, con cinco puntos
más,
de Emilien0 Galbem, Lluc
Oropesa C.
F. en lo3másC.alto
F. Rafalafena
Oropesa para
C. F.
C. D. Rochera
Vinroma y Neo Mayor
C. D. Els Ibarsos
C. D. Vinroma
F. Moro
C. D. Els Ibarsos
2
1 a solo tresCpuntos
la tabla.
situarse
de la segunda
posición.
C F. Moro
A. C. D. Benicense
C. D. Onda "B"
C. D. Onda "B"

Vila-Sport Villarreal 1-7 CD Vinaròs FS (Infantil)
Los pupilos de Juan Puchal consiguieron imponerse
a domicilio, el pasado fin de semana, con una

3

Clasificación.

Rafa Marcos

Resultados
C. F. Traiguera
C. D. Catí
Morella F. C.
C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"

Clasificación.

Jornada 29
7
2
4
5
0
3
2
3

A. C. D. Benicense
C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
C F. Moro

2
4
0
1
3
0
1
1

Jornada 30

07/05/2017

C. D. Semprerapid

C. F. Traiguera
C. D. Catí
Morella F. C.
C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
C F. Moro

A. C. D. Benicense

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

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

J.
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1

G.
22
18
16
15
13
14
13
10
11
11
10
11
9
8
7
1

E.
5
3
6
6
8
4
5
11
8
7
6
1
4
3
5
4

P.
2
8
7
8
8
11
11
8
10
11
13
17
16
18
17
24

G.F.
83
59
53
60
62
42
50
39
51
47
44
52
44
38
46
18

G.C.
20
33
36
36
40
36
34
40
53
43
58
61
54
83
72
86

PTOS.
71
57
54
51
47
46
44
41
41
40
36
34
31
27
26
7

DIF. G.
63
26
17
24
22
6
16
-1
-2
4
-14
-9
-10
-45
-26
-68

Sergi Castell y Jordi Ribera del Club Natación Castalia, seis medallas en el Autonómico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

J.
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

G.
22
18
16
15
13
14
13
10
11
11
10
11
9
8
7
1

E.
5
3
6
6
8
4
5
11
8
7
6
1
4
3
5
4

P.
2
8
7
8
8
11
11
8
10
11
13
17
16
18
17
24

G.F.
83
59
53
60
62
42
50
39
51
47
44
52
44
38
46
18

Los nadadores del cn castalia sección adaptada,
David, Sergi, Ariadna y Jordi

Excelente actuación de los vinarocenses
Sergi Castell y Jordi Ribera del Club Natación
Castalia, con seis medallas (y a la vez mejores
marcas personales) en el Campeonato
Autonómico 2017 FEDICV celebrado este
fin de semana, 29 y 30 de abril, en la piscina
olímpica Gaeta Huguet de Castellón, Sergi ha
conseguido la medalla de oro en las pruebas
de 200 libres, 50 libres y 50 braza , mientras
que Jordi ha conseguido plata en 100 braza, y
bronce en 50 braza y 50 espalda. En categoría
masculina hubo empate entre Luis Paredes y
Sergi Castell como.mejores nadadores S14 con
30 puntos cada uno y hubo que desempatar
con puntos FINA.
Enhorabuena a los nadadores y a
sus entrenadores
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G.C.
20
33
36
36
40
36
34
40
53
43
58
61
54
83
72
86

PTOS.
71
57
54
51
47
46
44
41
41
40
36
34
31
27
26
7

DIF. G.
63
26
17
24
22
6
16
-1
-2
4
-14
-9
-10
-45
-26
-68

Los campeones Javier Labrador, Guillem Barón y Luis Paredes
con nuestros nadadores Jordi Ribera y Sergi Castell
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Caminata per la serra d'Irta
El dia 1 de maig, conegut com el dia del treballador,
el Club Natació Vinaròs va fer una caminata pel
magnífic paratge de la serra d'Irta, van sortir de
l'ermita de Sant Antoni fins a l'ermita de Santa
Llúcia.La caminata la van fer els més grans del club
acompanyats pel tècnic Albert, era de dificultat
mitjana i d'aproximadament de 6 hores de durada.
La jornada va ser un poc costosa, però no van tindre
cap dificultat per acabar, passant un matí diferent i
fent pinya entre els companys.
Donar les gràcies a tots els pares que van col·laborar
en el transport dels nadadors fins al lloc de sortida
i el lloc d'arribada.

CLUB NÁUTICO VINARÒS

1º OPEN DE PESCA DE ESPECIES

El pasado sábado tuvo lugar la primera prueba del
calendario social de pesca del Club Náutico Vinaròs
2017, en la modalidad de pesca de especies. Era la
primera vez que se realizaba este tipo de prueba
en la que los participantes debían capturar el
mayor número de parejas distintas. A pesar de
ser una disciplina nueva para los participantes, las
capturas de especies fueron considerables y todos

obtuvieron su merecido premio. A las 13 horas se
daba comienzo el recuento de las capturas, para
conocer a los tres primeros clasificados y la pieza
mayor.
Especies capturadas: pagel, dorada, salmonete,
serrano, vidriada, sargo, raspallón, jurel.

CLASIFICACIÓN PRUEBA:

1ºAUDAZ
Gilberto Ferré Tomás 17,50 puntos.
2ºADELIN Víctor Febrer Pascual 14,25 puntos.
3ºCAROLA Juan Fco. Serra Fresquet 8,50 puntos.
3ºCUBEÑO Alberto Sebastiá Sebastiá 8,50 puntos.

GANADOR PIEZA MAYOR
1º AUDAZ

Gilberto Ferré Tomás

0,877 kg

ATLETISME
L’últim cap de setmana del mes d’abril ha estat molt farcit de
competicions i atletes grans i menuts del, CEVinaròs-Facsa
Aigües de Vinaròs, han participat en moltes competicions.
Guillem Adell, dissabte 29 d’abril, va acabar 4t al 10 k COSTA
AZAHAR ''GRAO DE CASTELLÓ'', amb una magnífica marca
de 31'12''
Diumenge dia 30 d’abril a les 9:00 i amb vent de llevant
uns quants valents del Club Esportiu Vinaròs es van atrevir
a tirar-se al mar per a "gaudir" del Triatló de Vinaròs. Per
descomptat no era dia per a pensar en marques però
encara així tots van acabar contents. Dos dels nostres
atletes debutaven en la disciplina, Oscar i Ruben, van fer
molt bona competicio, Carlos i Txetxu amb mes experiència
van acumular sensacions per a pròxims reptes i Gabriel
Estevan, el veterà del grup va aconseguir no ofegar-se i
remuntar en la bici i en la carrera a peu fins a aconseguir
colar-se en el pòdium de la seva categoria.
Dissabte, 29 d'abril, quatre alevins del C.Esportiu Vinaròs
es van desplaçar fins a la pista de Castelló, Gaeta Huguet,
per a participar en el Campionat Provincial de Proves
Combinades, participant en salt de llargada, llançament de
pes i 80m llisos aconseguint molt bons resultats,
En categoria femenina, Marta Buch la 11ª posició i Agueda
Cid la 15ª.
En categoria masculina, Unai Rubio el 37e mentres que
Hugo Sanchez va acabar el 42e.
Paco Balastegui, guanyador absolut al 10K de Ulldecona.
Enhorabona a tots.
(Amb el patrocini de FACSA-Aigües de Vinaròs i la col.
laboració de Nova Nutrició).
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DIA:
HORA

DISSABTE, 6,05,17
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

16,30

PISTA PARQUET

F. SALA

CADET

18,00

PISTA SINTÈTICA

HANDBOL

INFANTIL

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – CLUB
CASTELLÓN
CBM VINARÒS – U.E BETXI

DIA:

DIUMENGE, 7,05,17

HORA

LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU

17,00

PISTA SINTÈTICA

F.SALA

BENJAMÍ

CD VINARÒS FS – C.F.S. NAVARTI “A”

18,15

PISTA SINTÈTICA

F.SALA

JUVENIL

CD VINARÒS FS – ALCORA

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

10.00 MARATÓ POPULAR DE VINARÒS

DIA: DIVENDRES 5,05,17

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

21,00

ESTADI

FUTBOL

1ª REGIONAL

VINARÒS CF – CD CATI

DISSABTE 6,05,17

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL A

12,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

ENCONTRE
VINARÒS EFC – CE OLIMPIC
CASTELLÓ
VINARÒS EFC – C.F BENICARLO

16,30

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL B

VINARÒS EFC – DRACS CASTELLÓN

18,30

ESTADI

FUTBOL

VETERANS

AV VINARÒS – AV SANT JAUME

DIA:

DIUMENGE 7,05,17

ESTADI

HORA
10,00

LLOC
ESTADI

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL

ENCONTRE
VINARÒS EFC – C.F BENICARLO

DIA:

DIA:
HORA
10,30

DISSABTE, 6,05,17
LLOC
CAMPO 1

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
ALEVÍ A

10,30

CAMPO 2

FUTBOL

BENJAMÍ A

11,00
12,00
16,00
16,00
16,00
17,30

CAMP 3
CIUTAT ESPORTIVA
CAMPO 1
CAMPO 2
CAMP 3
CAMP 3

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

BENJAMÍ B
INFANTIL A
ALEVÍ B
PREBENJAMÍ C
PREBENJAMÍ
ALEVÍ

ENCONTRE

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS - BURRIANA
CF UNITED VINAROS BLANC BURRIANA
CF UNITED VINAROS - PEÑISCOLA
CF UNITED VINAROS - VALL D'ALBA
CF UNITED VINAROS - BOVALAR
CF UNITED VINAROS - LA SENIA
VINARÒS EFC – C.D SALESIANOS
VINARÒS EFC –DEPORTES TONIN

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net
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SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Dissabte 6 de maig de 2017 a les 20.30 hores
AUDITORI MUNICIPAL “VENCESLAO AIGUALS D’IZCO”
PROGRAMA
Utiel (P.D.)
F. Penella
Bocetos del Cáucaso Ippolitov-Ivanov
Old and Wise		
A. Parsons
El Cristo de la Vega Ricardo Villa
Pilatus 			
Steven Reineke
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
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Bases del
CONCURS
DE FOTOGRAFIA 2017
1- Tema: Junts

10- La decisió del jurat serà inapel·lable.

2- Requisits: ser major de 18 anys.

11- Premis:

3- Els originals es presentaran a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament de
Vinaròs, situada a la Plaça Jovellar des del 5 d’abril fins al 12 de maig, ambdós inclosos.
4- - Característiques de les obres: Hauran de ser inèdites. Cada participant presentarà un màxim de 3
fotografies. Es presentaran impreses en paper fotogràfic. El format mínim de les fotografies serà 20’3 x
27 . No s’acceptaran fotografies retocades, amb collage, muntatges...
5- Els treballs presentats portaran un títol en la part de darrere. A banda es presentarà un sobre tancat
amb el mateix títol en la part exterior. A l’interior del sobre constarà el nom, DNI, l’edat, l’adreça i el
telèfon de l’autor /a. Els sobres s’obriran un cop fallat el Concurs. En el moment de la presentació a
l’OIAC caldrà emplenar una instància segons model general que es facilitarà allí mateix.
6- El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini de presentació d’originals. Després es comunicarà
telefònicament els treballs guanyadors als autors/es. L’entrega dels premis tindrà lloc el 23 de maig a les
19.30h en l’activitat de final de curs del Consell Municipal d’FPA a l’Auditori Municipal.
7- El jurat estarà format per
-

dos membres de la Junta de l’Associació d’Alumnes: Esther Aragonés i M. Carmen Noguera
dos professors de fotografia del Consell Municipal d’FPA : Xavier Marmaña i Sílvia Matamoros
un guanyador de diferents premis en les dos edicions anteriors del concurs: Jose Conceptes

8- Els criteris d’avaluació seran principalment creativitat, originalitat , i qualitat fotogràfica.





1r premi: 250 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 € i dos accèssits dotats en 50 € cadascun

La mateixa persona no pot ser premiada amb més d’un premi.
La no presentació de l’ interessat en 7 dies a recollir el premi s’entendrà que renuncia a la compensació
econòmica, aquesta renuncia no donarà dret a qualsevol altra compensació.
12- Els autors de les fotografies es responsabilitzen de qualsevol reclamació per part de tercers relativa a
drets d’imatge o qualsevol altre derivat de la Llei de Propietat Intel·lectual.
13- La participació es esta convocatòria suposo l’acceptació íntegra de les bases. Els convocants es
reserven el dret a decidir sobre qualsevol incidència en la interpretació de les bases.
14- Totes les fotografies presentades s’exposaran al públic en el marc de l’exposició de treballs de final de
curs del CMFPA, que es portarà a terme del 31 de maig a l’11 de juny a l’Auditori Municipal.
15- Les fotografies premiades es quedaran en propietat de l’entitat convocant. Els seus autors hauran de
facilitar-les també en suport informàtic. Tant l’Associació com el Consell Municipal d’FPA podran utilitzarles per a cartells, publicitat, o altres finalitats. En tot cas aniran acompanyades del nom de l’autor/a.
16- Una vegada acabada l’exposició de les fotografies, els seus propietaris podran recollir-les a l’oficina
del
CMFPA
(antic
col·legi
Sant
Sebastià)
a
partir
del
15
de
juny.

Es tindrà en compte el títol que s’haurà posat a la part de darrere, com a suport a la fotografia.
9- El jurat pot declarar desert alguns dels premis , si ho estima oportú.

Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes - Antic col·legi S. Sebastià- Passeig Colom s/n Tel. 964 40 74 93
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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
ADL Agència de Desenvolupament Local
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta
Tel. 964407700

INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''OVEJAS Y LOBOS'' Un Italiano en Noruega ''UN REINO UNIDO''
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:

Día:12
Día:13
Día:14

18:00:h
16:30:h
16:30:h

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:12
Día:13
Día:14
Día:15
Día:16

22:00:h
20:25:h
18:30:h
19:40:h
21:30:h

Classificació:Tots els públics

Classificació:Tots els públics

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:12
Día:13
Día:14
Día:15
Día:16

19:55:h
18:15:h - 22:15:h
20:30:h
21:30:h
19:25:h

Classificació:Tots els públics
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

1%72#%+¯
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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 €

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a participa@vinaros.es
28

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)

Tauler Municipal
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CONVOCATÒRIA
D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDIN
CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
RURAL
VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DECAIXA
CRÈDIT
V.

En compliment
de d’aquesta
l’acord adoptat
En compliment de l’acord adoptat pel
Consell Rector
Entitat ipel
de Consell Recto
conformitat
el legal ai estatutàriament
es convoca a tots e
conformitat amb el legal i estatutàriament
establert, amb
es convoca
tots els socis deestablert,
la mateixa
a celebrar aASSEMBLEA
ORDINÀRIA,
per a celebrar ASSEMBLEA GENERALper
ORDINÀRIA,
l’ AUDITORIGENERAL
MUNICIPAL
situat a laa l’ AUDITORI M
Sant
localitat,
el pròxim
dia 25 de maig, a le
Plaça Sant Agustí d’aquesta localitat, elPlaça
pròxim
diaAgustí
25 ded’aquesta
maig, a les
20 hores
en primera
convocatòria
i a lesels
20,30
horespunts
en segona,
a fi de tractar els diferents
convocatòria i a les 20,30 hores en segona,
a fi de tractar
diferents
del següent
ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen
dedels
la gestió
social.
Aprovació,
1r.- Examen de la gestió social. Aprovació,
si escau,
Comptes
Anuals
(balanç,si escau, dels C
de el
pèrdues
i guanys,
estatdedefluxos
canvis
en el patrimoni
net, es
compte de pèrdues i guanys, estat de compte
canvis en
patrimoni
net, estat
d’efectiu
i
i de l’Informe
de Gestió,
així com
memòria) i de l’Informe de Gestió, aixímemòria)
com la proposta
d’aplicació
del resultat
i de lala proposta
gestió d’aplicació d
social, tot 2016.
això corresponent a l’exercici econòmic 2016.
social, tot això corresponent a l’exercici econòmic
2n.- Acord sobre distribució de resultats.2n.- Acord sobre distribució de resultats.
3r.- Pla d’inversions
la Reserva de Formació i
3r.- Pla d’inversions i despeses de la Reserva
de Formaciói despeses
i PromociódeCooperativa.
Aprovar
liquidació
del pressupost
de amb
2016,autorització
així com el pressupost pe
Aprovar la liquidació del pressupost de 2016,
aixílacom
el pressupost
per 2017,
perquè
el Consell Rectorelapliqui,
provisionalper
i proporcionalment,
el pla d
perquè el Consell Rector apliqui, provisional
i proporcionalment,
pla d’inversions
2018 en
que transcorrin
del citatGeneral
any finsl’habilitat
que s’aprovi
els mesos que transcorrin del citat any els
fins mesos
que s’aprovi
per l’Assemblea
per per l’Assemble
2018.
2018.
4t.- Ratificació
adoptatde
pelCaixa
Consell
Rector per a la pa
4t.- Ratificació de l'acord adoptat pel Consell
Rector perdea l'acord
la participació
Rural
en ladeconstitució
de l'Associació
Vinaròs en la constitució de l'Associació Vinaròs
Valenciana
Cooperatives
de Crèdit. Valenciana de Cooperatives de
Nomenament
d’auditoranuals.
extern per a la verificació dels comp
5é.- Nomenament d’auditor extern per a 5é.la verificació
dels comptes
6é.- Ratificació
de la
13, 14, 15, 16,
17,modificació
18, 19, 25, del
27, articles
32, 36 i13,
62 14, 15, 16, 17, 1
6é.- Ratificació de la modificació del articles
dels Estatuts Socials.
dels Estatuts Socials.
7é.- Informe
sobre la
política
de remuneracions
7é.- Informe sobre la política de remuneracions
del Consell
Rector
i aprovació,
si escau, del Consell Rec
de la mateixa.
de la mateixa.
8é.- per
Delegació
Consell
8é.- Delegació i habilitació al Consell Rector
elevar ai habilitació
instrumentalpúblic
elsRector
acordsper
de elevar a instrum
l’Assemblea
General
que exigeixin
formalitatpúblics,
o hagin d’inscriure’s
l’Assemblea General que exigeixin tal formalitat
o hagin
d’inscriure’s
en elstalregistres
com per per
executar
aquests acords,
facultant-ne
així com per executar aquests acords, així
facultant-ne
a la interpretació,
aplicació,
esmenaper
i a la interpreta
desenvolupament dels quals ho precisessin.
desenvolupament dels quals ho precisessin.
Suggeriments i preguntes al Consell Rector.
9é.- Suggeriments i preguntes al Consell9é.Rector.
Decisió dels
sobre
l’aprovació
l’Acta. Designació dels socis
10é.- Decisió sobre l’aprovació de l’Acta.10é.Designació
socis
a aquestdeefecte.
Vinaròs, a 24 d’ abril de dos mil dèsset. Vinaròs, a 24 d’ abril de dos mil dèsset.

El President

El President

Firmat..- D. Manuel Molinos Borrás

Firmat..- D. Manuel Molinos Borrás

Conforme
al que
disposa
en els articles
NOTA: Conforme al que es disposa enNOTA:
els articles
26 i 34
de laesLlei
de Cooperatives
de 26
la i 34 de la Lle
Comunitat
Valenciana,
comptes
anuals, l'informe
de gestió, l'inform
Comunitat Valenciana, els comptes anuals,
l'informe
de gestió,els
l'informe
d'auditoria,
el nou text
dels articles
dels estatuts
l'entitat que
consell rector sotm
dels articles dels estatuts socials de l'entitat
que el consell
rector socials
sotmet adeaprovació,
aixíelcom
un informe
justificant referents
la seva reforma
i els altres
documents referents
un informe justificant la seva reforma i els
altres documents
a les restants
propostes
sobre
les aquals
ha de decidir
l'Assemblea,
estan
a ladedisposició dels s
sobre les quals ha de decidir l'Assemblea,
estan
la disposició
dels socis
al domicili
social
podran
ser tots
examinats,
10 ades
12 del
hores,
l'Entitat, on podran ser examinats, de l'Entitat,
10 a 12 on
hores,
durant
els diesde
hàbils
de durant tots els
la presentdeconvocatòria
al dia
celebració
de l'Assem
l'anunci de la present convocatòria i fins l'anunci
al dia dedecelebració
l'Assemblea,i fins
tenint
els de
socis
així
mateix dretper
a rebre
prèviadocuments.
sol·licitud per escrit, còpia dels
mateix dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud
escrit,gratuïtament,
còpia dels indicats

CaixaVinaròs
Rural Vinaròs
S.Coop.de
Crèdit V. Sant L.72
Cristòfol,
12.500
(Castelló) Insc.Reg.Merc.T.505 L.7
Caixa Rural Vinaròs S.Coop.de Crèdit V. Sant Cristòfol, 19 12.500
(Castelló)
Insc.Reg.Merc.T.505
F.15619H.CS
2004Vinaròs
NIF F12013249

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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ESQUELES

PUBLICITAT

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 Pizzicato 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 Llengua 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.

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

13.00 h ZUM, espectacle musical d’animació amb cançons i danses, 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.

ON TROBAR-NOS
Carretera Nacional 340
Av/ Barcelona

ar

C/ Pil

FESTA PER LA LLENGUA
6 DE MAIG 2017, VINARÒS

30

C/ Major

Ajuntament

Mercat

Port
Passeig Marítim

Passeig
de Fora
del Forat

agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
c. Pont, 83
6
maig
SANZ

7

maig

VALLS

zona turística nord, 11

8

maig

MATEU

c. Sant Francesc, 103

9

maig

TORREGROSA

10

maig

PITARCH

11

maig

MARTÍNEZ

12

maig

FERRER

13

maig

ROCA

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30

BARCELONA - VINARÒS

De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30.
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30 i 21.30
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso)
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
Picasso).
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

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

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

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

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

WHITE CAVIAR
UNA INFUSIÓN DE LUZ
LÍQUIDA PARA SU PIEL

Durante la semana del 15 al 19 de mayo, la Consejera de Belleza
de La Prairie estará a su disposición en
Perfumería Yolanda en la c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.: 964 45 57 22
para concertar día y hora de su tratamiento promocional.

Recibirá un detalle muy especial por la compra
de dos productos La Prairie
c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII,24 - BENICARLÓ

