
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

13 maig de 2017

Núm. 2.979 · 1,50 €

El secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, diu que el problema ha estat 
la lentitud en els tràmits i que les obres començaran a mitjans del 2018

La construcció del col·legi Jaume I es retarda un any més

Festa per la llengua
Amb visita del president de la Generalitat, Ximo Puig

Oficina del DNI
La subdelegació del Govern demana 
un nou local més accessible

Nou aparcament a l’hospital
Serà per a vora 500 places i estarà 
disponible a final de mes

Sentit homenatge
Vinaròs recorda les víctimes de l’extermini nazi

Marató Popular Amb participació de 3000 persones
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions 
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva 
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

El president de la Generalitat Ximo Puig va reconèixer dissabte 
passat durant la seua visita a Vinaròs, sobre el futur col·legi 
Jaume I, que “tenim molts problemes per desbloquejar tots 
els projectes que tenim en marxa”. Així i tot, va anunciar la 
visita -que va tindre lloc dimecres- del secretari autonòmic 
d'Educació per entrevistar-se amb l'alcalde, Enric Pla i “decidir 
tot el full de ruta” referit a aquest centre educatiu. Després 
de destacar que ell mateix s'interessa personalment per 
les infraestructures educatives de Vinaròs, reconeixia que 
“ens va per davant l'ambició i les ganes de fer coses que la 
realitat burocràtica, A poc a poc ho anem aconseguint i estic 
convençut que en aquesta legislatura anem a desbloquejar 
tots els projectes des de la perspectiva educativa que tenim 
pendents per a Vinaròs”. 
Sobre la Festa per la Llengua, que després de la seua rebuda 
a l’Ajuntament va  visitar en el passeig marítim, va dir que  “un 
país no es pot entendre sense la seva llengua i la seva cultura. 
El valencià és la nostra manera d'acostar-nos al món i és 
absurd que hagi volgut marginar-se de l'ensenyament. Ara 
estem en un procés de normalització progressiva. El decret 
de plurilinguisme ve a definir clarament que els xiquets i 
xiquetes valencians sàpiguen valencià, castellà i anglès al 

final de secundària, la qual cosa és un element fonamental per 
a la capacitació i la igualtat d'oportunitats. Reivindiquem el 
dret dels ciutadans a saber i expressar-se en la seva llengua. Per 
a nosaltres la nostra gran prioritat és l'educació, hi ha ja més de 
1000 professors que l'any passat, i cal seguir millorant dotant-
la de més recursos i de confiança. Volem una Comunitat 
Valenciana educadora en la qual tots estiguem compromesos, 
i basada en les nostres arrels culturals i els nostres principis”. 
També es va referir a la seva recent visita a Finlàndia. 
“M'agradaria que la Comunitat Valenciana fos la Finlàndia del 
sud. És un país que sempre m'ha atret, perquè ho ha tingut 
sempre molt difícil, amb circumstàncies complicades i sense 
els recursos naturals que tenen altres països del seu entorn. 
I ha sabut vèncer sempre la dificultat. L'última va ser Nokia. 
A Finlàndia hem vist tot el sistema educatiu i tot el referit a 
innovació, i les seves experiència crec que és un camí que cal 
transitar, i en aquest sentit estem en el bon camí. També va 
confiar que l'aeroport de Castelló pugui tenir connexió amb 
Hèlsinki. “És fonamental perquè necessitem més recursos 
turístics que donin més ocupació”, va assenyalar.
Quant a RTVV, va dir que “que hi hagi una radio televisió 
pública de qualitat és fonamental per a la Comunitat”.

El president de la 
Generalitat, Ximo 
Puig, visita Vinaròs 

El president de la Generalitat va ser rebut a l'Ajuntament

El secretari autonòmic d'educació, Miquel Soler, va informar 
dimecres durant la seva visita a Vinaròs que les obres de 
construcció del col·legi Jaume I, que havien d'iniciar-se al 
llarg del primer semestre d'aquest any als terrenys de l'antic 
camp de futbol del Cervol, no podran començar fins a l'estiu 
de 2018. 
Soler va explicar que aquest retard és a causa que “tot 
el procés de tramitació ha anat molt més lent del que 
ens hagués agradat per donar la resposta adequada a la 
necessitat del municipi”. En aquest sentit, va explicar el 
calendari previst a partir d'aquest moment. Aquest mes 
conclourà la redacció del projecte bàsic del centre, i al juny es 
començarà a elaborar el projecte d'execució de les obres, que 
estarà fet del tot a final d'any. “La previsió és que la licitació 
de l'obra es faci abans d'acabar el 2017, i l'adjudicació estaria 
dins del primer semestre del proper any, per la qual cosa la 
construcció s'iniciaria abans de l'estiu de 2018”, va assenyalar 
Soler. La durada de les obres una vegada iniciades serà de 18 

mesos; és a dir que el centre estaria construït, segons aquesta 
previsió, a principis de 2020. 
Aquest retard en la construcció del centre, permetrà tornar a 
celebrar la gala de reines del carnaval del proper any en l'antic 
camp de futbol del Cervol, quan ja estava previst buscar un 
nou enplaçament.
Respecte a l'ampliació de l'IES José Vilaplana, Soler va explicar 
que s'està analitzant el tipus d'intervenció necessària. “Ja 
s'han iniciat aquests estudis i en els propers mesos podrem 
establir un calendari concret d'actuacions”, va indicar. 
Soler, que després d'atendre als mitjans es va reunir amb 
representants del col·legi Jaume I i de l'AMPA del col·legi 
d'Educació Especial Baix Maestrat, va dir respecte a aquest 
últim centre que s'estan estudiant dos tipus d'actuacions. En 
primer lloc es van a atendre les actuacions més urgents de 
l'actual centre, com un millor aïllament en les finestres, entre 
altres necessitats que des de l'AMPA s'han reivindicat. I també 
s'està plantejant la construcció d'un nou centre en un futur.

La construcció del col·legi Jaume I es retarda un any més 
per la lentitud en la tramitació
El secretari autonòmic d'educació, Miquel Soler, diu que les obres començaran abans de l’estiu de 2018
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El subdelegat del Govern a Castelló, David Barelles, 
va visitar dijous 4 de maig  l'oficina del DNI de 
Vinaròs, que atén ja els cinc dies laborables de 
la setmana. Barelles va instar a l'Ajuntament 
de Vinaròs que per consolidar el servei faciliti 
unes noves dependències en planta baixa i més 
accessibles per tant per a tot tipus de persones, 
en estar aquesta concebuda “com una oficina 
provisional”. “Els accessos no són els més adequats 
per a persones amb mobilitat reduïda, i demanem 
al consistori que pugui facilitar unes dependències 
en planta baixa on es pugui aparcar i accedir 
de la millor forma possible”, va indicar Barelles. 

El subdelegat del Govern a Castelló va recordar 
que l'oficina es va obrir a l'abril de 2015 i que el 
passat 9 de març es va iniciar el procés per tenir una 
plantilla fixa. “En menys de dos mesos ja tenim en 
l'oficina a tres persones i anem a arribar fins a les sis 
que considerem que ha de tenir en tractar-se d'un 
àrea d'influència de 100.000 persones”, va indicar 
Barelles.
La peculiaritat d'aquesta oficina és la seva forma 
de gestionar les cites. No és possible sol·licitar cita 
prèvia via internet sinó que cal demanar-la de 
moment a cada Ajuntament de la comarca. 
L'alcalde, Enric Pla, va assenyalar per la seva banda 

que el fet que s'atengui tota la setmana ”és gairebé 
la culminació d'un llarg camí” i va destacar que “és 
necessari ara consolidar el servei”. Quant a la futura 
cessió d'un nou espai per acollir aquesta oficina, va 
assegurar que “col·laborarem al màxim perquè és 
obligació de tots fer que aquest servei es consolidi”.

La subdelegació del Govern demana noves 
dependències per a l'oficina del DNI de Vinaròs

L'hospital comarcal de Vinaròs tindrà a final 
de mes un aparcament per uns 500 vehicles. 
L'Ajuntament de Vinaròs està habilitant uns 
terrenys de 12.000 metres quadrats enfront del 
centre hospitalari, després d'haver realitzat un 
concurs públic per a la gestió d'aparcaments 
que en aquest cas ha fructificat en un acord 
amb els propietaris dels terrenys. “A l'hospital els 
problemes per aparcar ja eren considerables a 
causa de l'existència del centre, a més dels dos 
instituts de la localitat i aquest aparcament serà 
molt útil i oferirà un gran servei per als ciutadans 
de la comarca que acudeixin a l'hospital”, va 
explicar el regidor d'Urbanisme, Jan Valls. 
Els terrenys han estat adequats mitjançant 
maquinària íntegrament municipal, gràcies a 
dos tractors recuperats, un d'ells de més de 30 

anys que ha estat degudament posat a punt, 
i un altre el tractor de platges al que se li va 
incorporar en el seu moment un braç segador, va 
assenyalar l'edil de Medi ambient i Agricultura, 
Jordi Moliner. 
Per la seva banda, el regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina, va calcular que el nou 
aparcament entrarà en funcionament a final de 
mes, després d'haver realitzat ja els treballs de 
neteja i anivellació de tot el solar. La setmana 
vinent es compactarà tot el terreny i després 
es dissenyarà l'interior i es pintaran les places. 
“Amb això esperem evitar les aglomeracions en 
l'avinguda Gil de Atrocillo i donar servei tant 
a Vinaròs com a tota la comarca”. El cost de les 
actuacions, segons va assenyalar Alsina, no 
superarà els 4.000 euros.

Trasllat de l'heliport
Quant als terrenys de l'actual parquing annex 
a la part d'urgències de l'hospital, Alsina va 
explicar que l'Ajuntament té contracte fins a 
final d'any, però que l'equip de govern ja està 
en negociacions amb la Conselleria per intentar 
arribar a l'acord de desplaçar l'actual heliport 
i poder instal·lar-ho en aquests terrenys. El 
consistori espera que d'aquesta actuació pugui 
fer-se’n càrrec la pròpia Conselleria de Sanitat.

L'Ajuntament habilita un parquing per a gairebé 500 vehicles a l'hospital
El consistori negocia traslladar l'heliport als terrenys de l'actual aparcament 
annex a la part d'urgències
Redacció

En l'adequació del parquing hi han col·laborat  
diferents regidories

Visita. El subdelegat va demanar la cessió 
d'un local més accessible
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Vinaròs y Almassora son líderes en gestión 
entre los municipios de entre 25.000 y 30.000 
habitantes de la Comunitat Valenciana, que suman 
un total de 15, y cuyo trabajo analizó durante 
el año 2015 la Sindicatura de Comptes en un 
informe cuyos resultados se hicieron públicos la 
semana pasada. Además, Vinaròs es el mejor en 
gestión administrativa y Almassora, en el área de 
intervención; mientras que Onda y Benicarló, las 
otras dos poblaciones castellonenses incluidas en 
el estudio, se encuentran situadas en la parte baja 
de la clasificación, en el 8 y el 12, respectivamente.

El citado estudio de la Sindicatura, que da las 
peores notas en el área del entorno tecnológico, 
señala que los ayuntamientos valencianos del 
mencionado tamaño no estiman ni el coste ni 
tampoco la financiación del mantenimiento de 
las inversiones que planifican e incumplen la 
obligación de suministrar la información a la Base 
Nacional de Subvenciones.
Además del funcionamiento de los cuatro 
municipios castellonenses, el análisis se ha 
realizado también sobre Algemesí, Calp, El 
Campello, Catarroja, Crevillent, Novelda, Oliva, 

Quart de Poblet, Sueca, Xàtiva y Xirivella.
El documento fiscaliza la eficiencia de cuatro 
aspectos dentro del día a día de estas entidades 
locales, como son el área de gestión administrativa, 
económica y financiera, de intervención y de 

entorno tecnológico. “Estamos muy satisfechos 
con esta valoración que hemos recibido, ya que 
sabemos que la Sindicatura nunca regala nada 
y por eso, como alcalde, quiero felicitar a los 
funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento, 
pues ellos y ellas son los verdaderos responsables 
de este logro”, ha señalado el alcalde, Enric Pla.

La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha anunciat 
avui que l'Ajuntament contractarà al juny a una 
persona per al departament d'informàtica, gràcies 
a la concessió d'una subvenció de 8.611,42 euros 
rebuda a través del Pla d'Ocupació 2017, aprovat 
per la Diputació de Castelló.
"El contracte tindrà una durada de tres mesos i 
mig, amb una jornada de 30 hores setmanals. Per 
poder optar a aquest lloc de treball, les persones 
aturades interessades hauran de comunicar-ho al 
SERVEF, prèvia inscripció com a demandants de 
feina i sol·licitar l'especialitat de 2713 Analistes, 
Programadors, Dissenyadors web i multimèdia ", 

ha especificat Cano.

Altres accions per a fomentar l'ocupació
D'altra banda la regidora d'Ocupació ha indicat 
que, seguint amb les polítiques actives d'ocupació 
que l'Ajuntament realitza en col·laboració amb 
el SERVEF, l'Agència de Desenvolupament Local 
(ADL) està tramitant ja la sol·licitud dels programes 
d'incentius a la contractació de persones joves en 
el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
"Dins l'Estratègia provincial per a l'ocupació, 
emprenedoria i la promoció econòmica 2017 de 
la Diputació, l'Ajuntament també segueix posant a 

disposició de les persones desocupades diversos 
cursos i tallers per millorar les seues competències 
per a la recerca de feina", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha recordat Cano, els tallers 
pendents d'inici i als que encara es poden apuntar 
els interessats són el de: "Certificat digital per a 
la recerca de feina", "Aprèn a utilitzar el teu mòbil 
per a la recerca de feina" i " millora les relacions 
professionals a través de la comunicació ".

Des de la regidoria de Recursos Humans de 
l'Ajuntament de Vinaròs s'informa que el passat 
4 de maig es va publicar en el Butlletí Oficial de 
la Diputació de Castelló la convocatòria d'una 
borsa de treball de tècnics d'administració 
general per a futurs nomenaments interins.
El regidor de l'àrea, David Adell, ha explicat que 
"aquest procés selectiu es realitzarà mitjançant 
un sistema de concurs - oposició i les persones 
interessades tenen un termini de 10 dies 

naturals des de l'anunci de la convocatòria per 
poder presentar les instàncies corresponents".
El termini per presentar la sol·licitud, per tant, 
finalitza el proper 15 de maig. Els documents 
es poden presentar a l'Oficina d'Informació 
i Atenció al Ciutadà (OIAC). Les bases 
específiques d'aquesta borsa de treball estan 
publicades en format digital a la secció d'Oferta 
Pública d'Ocupació de la web de l'Ajuntament 
de Vinaròs.

Després de les actuacions que es 
van realitzar en 2016 a les zones de 
Ramón Llull, Gil d'Atrocillo i el Camí 
Sant Sebastià, la regidoria d'Obres 
i Serveis ha dut a terme durant el 
primer semestre de 2017 nous treballs 
d'asfaltat en diversos punts del terme 
municipal.
El regidor de l'àrea, Guillem Alsina, 
ha explicat que en els darrers mesos 
s’han asfaltat més de sis carrers i una 
plaça de la localitat, que superen els 
4.000 metres quadrats i suposen una 

inversió d’uns 35.000 euros.
Les àrees d’actuació pertanyen a les 
zones de Boverals, Triador, Saldonar 
i Pío XII. Concretament, són les 
següents: c / Cirviola, c / Palometa, 
c / Manta, c / Llobarro, c / Ham, c / 
Batallola i Plaça Sant Andreu; també 
una zona del polígon Capsades. 
“Està previst seguir amb una nova fase 
de millores, seguint les recomanacions 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament, 
que prioritzen les zones amb l’asfalt 
més deteriorat”, ha conclòs el regidor.

La Regidoria d’Obres i Serveis ha realitzat millores en asfalt a diversos carrers de la zona 
nord, la plaça Sant Andreu i una petita zona del polígon de les Capçades.

El Ayuntamiento de Vinaròs, líder en gestión administrativa 
según un informe de la Sindicatura de Comptes

L’Ajuntament rep una subvenció i contractarà 
a una persona per al departament d’informàtica 
Els interessats han de ser demandants de feina i sol·licitar l'especialitat "2713 
Analistes, Programadors, Dissenyadors web i multimèdia" al SERVEF

Convocatòria per constituir una borsa de treball de Tècnics d’Administració General
El termini per lliurar les instàncies a l'OIAC finalitza el proper 15 de maig.

L’Ajuntament de Vinaròs ha dut a terme nous treballs d’asfaltat aquest primer semestre 
El cost de la inversió d’aquestes actuacions ascendeix a 35.000 euros.  

Maria Cano

David Adell
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Vinaròs va complir el seu compromís de recordar el 5 de 
maig als vinarossencs que van ser deportats als camps 
d'extermini nazis, en un senzill però emotiu acte, que es 
va celebrar en el cementiri municipal. El 5 de maig és la 
data de la commemoració internacional de l’alliberament 
del camp de Mauthausen, i és precisament quan cada 
any es ret aquest homenatge a Vinaròs, complint el 
compromís adquirit amb Francesc Batiste Baila, qui va 
dedicar la seua vida a difondre els valors de reconciliació i 
la convivència, sense perdre de vista la cruesa de la veritat 
històrica. El seu testimoni s’ha convertit en fonamental 
per entendre un dels episodis més cruents de la història 
contemporània. 
L’acte es va iniciar a les sis de la tarde, amb presencia 
d’autoritats locals, representants d’entitats,  descendents 
d'aquests vinarossencs i públic en general que es van 
donar cita en el jardí del cementiri municipal on està 
el monument en el qual figuren inscrits els noms dels 
ciutadans de Vinaròs que van ser deportats als camps 
de concentració de Mathausen i Gusen i al qual s'arriba a 
través d'un camí amb vies de ferrocarril que simbolitzen 
la via del fatídic tren en el qual arribaven els presoners als 
camps de concentració.
L'acte, conduit per Mariola Nos, es va iniciar recordant 
el nom dels vinarossencs que van donar la seua vida 
per llibertat en aquests camps d’extermini, i després 
va tindre lloc l'ofrena floral per part de familiars, partits 
polítics, col·lectius veïnals, Fundació Caixa Vinaròs i el 
mateix Ajuntament de Vinaròs en el monument funerari.
Després va prendre la paraula Nathalie Serra, de Amical 
Mauthausen i filla de deportats, que en un breu parlament 

va  recordar que feia ja 72 anys que es va alliberar el camp 
de Mauthausen, on van morir 3 milions de persones i va 
demanar que es recorde sempre el rol dels espanyols en 
la resistencia a aquests camps. Seguidament va ser el 
torn de Jean Luc Bou, profesor concejal de l’Ajuntament 
de Sète, on va viure Paco Batiste Baila, que va destacar 
la tensió que hi ha en aquests moments a França, quan 
hi faltaven dies per a les eleccions en les que el Front 
National de Marine Le Pen tenia opcions de victòria. 
Va destacar que l’acte de Vinaròs cada 5 de maig “és 
essencial per portar la memòria d’homes i dones que van 
lluitar per la llibertat”.
Va tancar l’acte l’alcalde de la ciutat, Enric Pla, que va 
destacar “el deure de memòria per aquests compatriotes 
víctimes dels pitjors horrors del segle XX”. També va 
recordar que la dictadura franquista “va llançar a milers 
d’espanyols a un exili que per a molts va acabar en 
els camps d’extermini”. Una dictadura que “també va 
tindre camps de concentració i obres de la mort, més 
de 180, com han documentat alguns historiadors” i que 
“encara molts no són capaços de condemnar”, lamentat 
que el pressupost de l’estat no contemple cap partida 
econòmica per cumplir amb la Llei de la Memòria 
Històrica.  “Rendim un any més homantge als homes 
i dones que van haver de patir en primera persona les 
conseqüències del feixisme. El seu exemple ens motiva 
per continuar lluitant per a que aquests horrors no es 
repetisquen al segle XXI”, va concloure. 
Finalment, es va procedir a la lectura del jurament dels 
supervivents dels camps d’extermini nazi el 16 de maig 
de 1945 un cop alliberat el camp de Mauthausen.

Vinaròs homenatja als vinarossencs morts als camps d’extermini

El centre de coneixement va acollir  el passat 
3 de maig la presentació del projecte de Llei 
de Memòria Històrica i per a la Convivència 
de la Comunitat Valenciana, a càrrec del 
director general de Reformes Democràtiques 
de la Conselleria de Justícia, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, José 
García Añón. També van intervindre en l’acte 
l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, el regidor de 
Cultura, Marc Albella, Antoni Arnau, del Centre 
de documentació de la Guerra Civil de Vinaròs 
i Nathalie Serra, d’Amical Mauthausen del 
Maestrat.
José Garcia Añón va destacar que la norma en 
la que s’ha treballat “no mira al passat sinó al 
futur, i tracta de buscar elements de cohesió 
en les ferides que té la ciutadania en els 
nostres pobles i ciutats, perquè tots tenim o 
hem tingut coneguts o familiars que en algun 
moment han tingut contacte en este episodi 
tan cruent de la nostra història”.
Añón, que va destacar que “una societat no ha 
d’oblidar als morts que estan sense soterrar i 
un societat que vol mirar al futur també ha de 
mirar al passat”, va recordar que també hi ha una 
llei estatal de la memòria històrica, i que altres 
comunitats autònomes l’han complementat 
desenvolupant alguns aspectes, i que en este 
moment ho vol fer la Comunitat Valenciana, 

Aragó o Extremadura.
Una llei que va dir que es basa en els eixos o drets 
de “memòria, veritat i justícia” que podria entrar 
en vigor, segons va dir, a l’octubre o novembre 
d’aquest any. També contempla el dret a la 
reparació i el reconeixement de les víctimes. 
“En estos moments a la comunitat hi ha 300 
fosses comunes amb víctimes sense identificar  
dels dos bàndols, i a Vinaròs n’hi ha dos, una 
de víctimes de la rereguarda republicana que 
es va traslladar al Valle de los Caídos i una de 
víctimes de la repressió franquista de la que 
desconeixem el seu estat”, va indicar.  Després 
de la localització de les víctimes, que seria el 
primer pas, vindria la exhumació i identificació 
de les restes.  “Els familiars reclamen este 
reconeixement i pensem que la llei pot ajudar 
a això”, va assenyalar. 
L’alcalde, Enric Pla, de la seua banda, va indicar 
que una de les parts més importants haurà de 
ser afrontar la falta de fons que hi ha per temes 
com el de la exhumació i identificació de les 
restes, recordant que la llei de la memòria 
històrica a nivell estatal no té cap consignació 
pressupostària. També va agrair Pla a la 
primera  corporació democràtica municipal 
encapçalada per Ramon Bofill que canviés les 
denominacions franquistes d’alguns carrers de 
la ciutat.

Es presenta a Vinaròs el projecte de Llei de Memòria Històrica de la Comunitat

José Garcia Añón va destacar que la norma en la que s’ha treballat 
“no mira al passat sinó al futur"

L'acte va tindre lloc com cada any el 5 de maig al cementeri municipal
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La concejala socialista de Hacienda, Economía 
y Empleo, Maria Cano, ha realizado en rueda de 
prensa una valoración lo realizado en estos dos 
años de legislatura en las áreas de las que es 
responsable en el equipo de gobierno. Cano, que 
compareció junto a Luis Felip,  dijo en cuanto a 
economía y Hacienda que cuando accedieron 
al gobierno a mitad del mes de junio de 2015 se 
tuvieron que incrementar las ayudas a las PEIS 
como una de las primeras acciones, así como la 
implementación de Xarxa Llibres, que actualmente 
ya es una realidad. Cano recordó que ese año, al 
acceder a mitad del mismo al gobierno, tuvieron 
que realizar varias modificaciones presupuestarias 
debido a que había partidas que estaban casi 
agotadas. 
En 2016, primer presupuesto realizado por el 
nuevo equipo de gobierno y que ascendía a 
25,3 millones, Cano señaló que se priorizó el 
tema educativo con Xarxa Llibres y las ayudas 
al transporte escolar, además de ampliarse las 
partidas dedicadas a turismo, al considerar que 
es el motor fundamental de la economía de 
Vinaròs, además de las de empleo. Un presupuesto 
que según Cano se demostró que estaba bien 
realizado, al haber tenido que hacer menos 

modificaciones presupuestarias que en otros 
ejercicios. “Fueron unas cuentas buen gestionadas, 
con una liquidación en positivo, y esto lo ha 
avalado la Sindicatura de Cuentas, que sitúa al 
Ayuntamiento de Vinaròs a la cabeza en cuanto a 
gestión administrativa”, señaló. 
Este año, con un millón menos en el presupuesto, 
destacó el Fondo de Cooperación de la Generalitat 
de 128.000 euros, de nuevo la apuesta en materia 
educativa o el incremento del presupuesto en 
Nuevas Tecnologías, subrayando que la línea “es 
la misma, unas cuentas realistas, con partidas 
en concordancia con lo que se va a gastar, y que 
queremos gestionar como lo hicimos en 2016”.  
Destacó también el aumento de personal en una 
persona en el área de Hacienda y otra durante seis 
meses para agilizar gestiones y trámites. 
En cuanto al apartado de empleo, destacó también 
mejoras en la plantilla, con una persona más en 
el departamento gracias a una subvención de la 
Generalitat que se encarga de realizar entrevistas 
personalizadas para la agencia de colocación, 
agencia que aseguró que ha mejorado en cuanto 
a ofertas de las empresas, que han solicitado 
información al consistorio.
También se refirió al apartado formativo, 

recordando los proyectos conjuntos con la Cámara 
de Comercio de acciones formativas, uno de 
ellos para detectar las necesidades formativas 
de las empresas de toda la comarca.  “Buscamos 
hacer formación en esta línea, adaptándonos a 
las necesidades que tienen las empresas, que 
son las que dan salida laboral”, señaló Cano. Otra 
de las acciones formativas realizadas fue la de 
Jóvenes Emprendedores, en la que participaron 
9 jóvenes, dos de los cuales encontraron trabajo 
y otros dos iniciaron su propio negocio. También 
recordó los cursos realizados para los empresarios 
y el pequeño comercio. Además, entre otras 
acciones, destacó el convenio gracias al cual 23 
jóvenes obtuvieron formación en comercio, inglés 
e informática, obteniendo así más facilidades para 
encontrar trabajo.

El senador de Compromís per Castelló, Jordi 
Navarrete, va comparèixer el dilluns al costat de la 
diputada Marta Sorlí, el portaveu local de BLOC-
Compromís a Vinaròs Samuel Cerdà, i el secretari 
local i regidor Jordi Moliner,  per apuntar les 
esmenes al pressupost general de l'estat que per a 
la província i la comarca del Maestrat han presentat. 
Una d'elles, tal com va informar Navarrete, és la 
instal·lació de sismògrafs per monitorizar la gran 
Falla Amposta, que segons els informes del MIT, 
va ser estressada per la injecció de gas i per tant la 
que va provocar els sismes durant aquests treballs 
en la planta marina del Castor. Aquest informe de 
l'Institut Tecnològic de Massachussets, segons va 
dir Navarrete, recomana la instal·lació d'aquests 
sismògrafs per controlar els possibles moviments 
d'aquesta falla, i és una petició que Compromís 
va a presentar pròximament al Senat. “Volem que 
es faci un seguiment exhaustiu, amb una xarxa 
potent d'al voltant de 150 sensors en aquesta zona 

que controli a tot moment el que està passant per 
evitar riscos i per si en algun moment pot extreure's 
el gas que es va injectar una vegada assentat el 
terreny”, va explicar Navarrete. 
En el cas de Vinaròs, altres esmenes que ha presentat 
Compromís han estat la dotació de pressupost 
per a la creació d'un pla de regeneració de les 
costes nord i sud, la construcció dels espigons per 
protegir el frontal marítim del passeig o dotacions 
pressupostàries per a la construcció d'un auditori i 
un museu de la història de Vinaròs.
Altres esmenes presentades han estat la implantació 
de trens de rodalies entre Vinaròs i Castelló, que 
s'ha valorat en 45 milions, el desdoblament total 
de la N-340 i la cessió i rehabilitació de l'antiga 
N-340 entre Vinaròs i Benicarló, un parc logístic i 
un pla de reindustrialització a les comarques del 
nord, l'ampliació de la depuradora de Peníscola, 
un pla de regeneració de costes, la canalització 
de la rambla d'Alcalá o la construcció del Passeig 

marítim de Alcossebre, entre d’altres. 
Han estat un total de 80 esmenes presentades 
per als pobles de la província que s'han valorat 
en 650 milions; unes millores que consideren 
“fonamentals” ja que els ciutadans de la província 
rebran en aquests pressupostos tan sol 135 euros 
per càpita, 50 euros menys de la mitjana estatal, 
situada en 185 euros, com va informar Sorlí. 
“Necessitem inversions, connexions i finançament 
per als nostres serveis i una vegada més els 
pressupostos de l'estat ens han deixat fora d'aquest 
tractament just que ens pertoca”, va assenyalar 
Sorlí.

La socialista María Cano valora sus dos años al frente 
de las concejalías de Hacienda, Economía y Empleo

Compromís demana la instal·lació de sismògrafs en la Falla Amposta que va estressar el Castor
La diputada Marta Sorlí i el senador Jordi Navarrete presenten a Vinaròs les esmenes 
de Compromís als PGE

La cort d'honor de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere de Vinaròs, que se celebrarà del 
22 de juny al 2 de juliol, estarà formada per 
34 dames -17 dames majors i 17 d'infantils-, 
la més nombrosa de tota la seva història, 
tal com va confirmar el regidor de Festes, 
Marc Albella, després d'haver conclòs ja el 
termini d'inscripció. Aquest gran increment 
(l'any passat la cort d'honor estava formada 
19 dames) ha estat a causa de la proposta 
aprovada que les entitats que presentessin 
dama major poguessin també presentar dama 
infantil. Al final no hi haurà en aquesta edició 

representació masculina, encara que n’hagués 
pogut haver, ja que en dos col·legis es van 
presentar xiquets per optar a la cort d'honor, 
però el sorteig no els va resultar favorable. 
“Això demostra que hi ha interès, i per al proper 
any podríem tenir ja representació masculina 
en la cort infantil, i podríem plantejar-nos si 
obrir-ho també a la cort d'honor de les dames 
majors, però és un aspecte que cal parlar amb 
tranquil·litat al Consell de Festes”, va assenyalar 
Albella. L'edil socialista va reconèixer que 
encara no està pensat quina denominació 
tindran els representants masculins, i que 

també és una cosa que caldrà decidir.  
Dissabte, a les 12 hores i a l'auditori municipal, 
tindrà lloc l'acte de sorteig de les reines de les 
festes. En aquest acte s'aprofitarà per presentar 
el cartell oficial d'aquesta edició de la Fira i 
Festes. Per a la seua elecció s'ha realitzat un 
concurs sent el jurat el Consell de Festes. En 
aquesta edició s'han presentat 9 cartells. 
Donada l'elevada presència de dames en 
aquesta edició, des de l'Ajuntament de Vinaròs 
s'ha pensat en millores en el protocol per no 
allargar massa els actes. 

La cort d'honor les Festes de Vinaròs tindrà 34 dames
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

El portavoz adjunto del Partido Popular de Vinaròs, 
Lluís Gandía, ha recordado que “se cumplen cinco 
meses desde que el pleno aprobara crear una 
comisión de investigación para esclarecer los 
viajes a Londres, Roma y Vitoria de concejales del 
tripartito pero sigue sin convocarse la comisión 
porque tiene miedo a que los vinarocenses 
conozcan los detalles de esos viajes”.

Gandía ha señalado que “si Enric Pla y el tripartito 
no tuvieran nada que esconder al día siguiente 
de aprobarse por el pleno estaría convocada 
la comisión y todas las facturas y documentos 
encima de la mesa pero la opacidad del tripartito 
es máxima y están ocultando información a los 
vinarocenses al mismo tiempo que incumpliendo 
un acuerdo del pleno”.

Los populares han señalado que “solo en los viajes 
a Vitoria y Londres se gastaron más de 15.000 
euros de dinero público y desconocemos el coste 
del viaje a Roma; por eso desde el Partido Popular 
seguiremos exigiendo la puesta en marcha de 
esta comisión y esclarecer todo aquello que hoy 
en día está oculto por la opacidad del tripartito”. 

El portaveu municipal de Acord Ciutadà per 
Vinaròs, Lluis Batalla, ha anunciat que presentarà 
una moció en el ple ordinari de maig per la 
qual se sol·licita que el defensor o defensora 
del ciutadà pugui ser escollit per la meitat més 
un dels vots, i no dos terços com es contempla 
actualment en el reglament de Participació 
Ciutadana i Oficina del Defensor del Ciutadà. 
Un reglament que va ser aprovat en el 2015, 
però encara mai s'ha comptat amb la figura 

del defensor del ciutadà. Batalla sol·licita que 
al govern municipal que cree aquesta figura i 
que sigui independent i autònom de l'equip de 
govern.
Així mateix, també reclama que el defensor 
del ciutadà no cessi quan es canviï d'equip de 
govern, sinó quan el nou govern municipal 
presenti el seu relleu. Una altra reivindicació és 
que disposi d'un despatx per poder atendre als 
veïns i desenvolupar el seu treball.

La Fundación Isonomia imparte el taller «Parlem 
d’avanços, parlem de dones en la política» 
dirigido al alumnado de 2º de la ESO de los 
IES Leopoldo Querol y Vilaplana de Vinaròs, en 
el marco de la campaña “10 anys Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes”, que desde Isonomia se 

impulsa para el 2017 con el fin de  recordar y 
acercar la existencia de esta Ley, y su articulado, 
al conjunto de la sociedad.
  La actividad, que se desarrollará el 10 y el 18 
de mayo en los citados institutos, tiene como 
objetivos visibilizar y reflexionar sobre el papel 
de las mujeres en el ámbito político y valorar 

el  impacto de las medidas incorporadas, tanto 
por la LOI como por la ley electoral, en términos 
de paridad y analizar si contribuyen a la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Esta actividad 
está subvencionada por la concejalía de igualdad 
y la concejalía de educación del Ayuntamiento 
de Vinaròs.

El PP recuerda que sigue sin convocarse la comisión de investigación 
sobre los viajes del programa 'Path to a job'

Acord Ciutadà proposa la creació de la figura del Defensor del Ciutadà

Isonomia imparte el taller 'Parlem d’avanços, parlem de dones en la política' en Vinaròs

Visita al Mercat d’Aldaia
El regidor de Turisme i Comerç, Domènec 
Fontanet, juntament amb membres de la 
junta del Mercat de Vinaròs, ha visitat el 
Mercat d'Aldaia per conèixer com és el seu 
model de gestió, especialment en relació a la 
venda a domicili i targetes de fidelització La regidoria d'Agricultura, amb la col•laboració de la 

Diputació, ha engegat la millora i adecuació de camins 
del terme municipal

Lluis Batalla
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Presentació de les dames de Gentsana, Gema Guillem i Laia Buj. Foto Arts

Sergi i Jordi con Fran, su preparador en Piscina Servol de Vinaròs

Jose Conceptes, primer premio a la mejor colección en Segovia FOTO 2017

PRESENTACIÓ DE LES DAMES DE LA PENYA VALENCIA 
CF VINARÒS.
El dissabte 6 de maig en un acte molt emotiu i amb  
gran assistència de  representants d’altres entitats, 
familiars, socis i simpatitzants, es van presentar les 
dames de la Penya Valencia. Paula Pajuelo Valanzuela 
i Alexandra Martinez Resurrección que s’encarregaran 
de representar la veterana entitat en els actes de les 
Festes de Sant Joan i Sant Pere.
AMUNT VALÈNCIA.

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. Fotos Arts. Informa E.Fonollosa
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Visita cultural de membres de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs  a La Fresneda (Matarraña, Teruel). Fotos: Mariano Castejón 

El passat 6 de maig, el grup dolçainer Joventuts Unides de la Sénia va celebrar 
la seua trobada. Els dolçainers i tabaleters dels Nanos i Gegants hi vam 
participar. Vam poder compartir aquesta trobada amb altres colles com els 
músics de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, la colla jove de dolçainers de Tortosa, 
els grallers i tabalers de Campredó i la colla d'Aldover. Va ser una jornada molt 
bonica i on vam gaudir molt. "Vinaròs és Vida", projecte educatiu per a Primer Cicle al CEIP "Assumpció"

   ·   964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

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

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

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

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

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

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

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

CARINYO
Pérez & Dislà

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

LOS ESCLAVOS DE 
MIS ESCLAVOS
Meridional Producciones

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

LA MEJOR CANCIÓN 
DEL MUNDO 
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”

   ·   964 401 912
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La Regidoria de Medi Ambient ha tornat a impulsar les visites guiades a la planta de reciclatge de Cervera per als col·legis de la localitat

L’associació d’alumnes de l’EPA gaudeix del viatge de fi de 
curs a Navarra. Hem visitat el Castell d’Olite, Pamplona i 
Zugarramurdi. Bon estiu a tots!!!

Premi a la constància als grups de ioga del matí!

Els cursos de gimnàstica de la EPA poc a poc van acabant.

Marcos Senna, en representación del Villarreal 
CF,  dio a la asociación Creixem los 5.000 euros 
recaudados en el partido benéfico de veteranos 
entre el Vinaròs y el Villarreal 

Confirmacions
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Dijous 4 de maig es va fer entrega, al Saló de 
Plens municipal, del premi ofert per Ecovidrio, 
en col·laboració amb l'Ajuntament de Vinaròs i 
la Generalitat, a la comparsa més recicladora del 
Carnaval 2017. Es tracta de la comparsa "I sense un 
duro", que ha rebut un lot complet de productes 
de la terra.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha 
felicitat la comparsa, representada en aquest acte 
per la seua reina, Patricia Gasulla, i ha explicat que 
ha estat una campanya molt positiva, ja que a més 
del concurs hi va haver una ecopatrulla informant i 
conscienciant els comparsers sobre la importància 

del reciclatge de vidre.
En total, durant l'última edició d'aquesta celebració 
es van aconseguir reciclar 3.720 kg. de vidre, dels 
quals 1.600 Kg. han estat aportats directament per 
les 15 comparses participants en aquest concurs. 
A més, per donar suport al recinte de les casetes 
també es van instal·lar als voltants 6 contenidors 
vigilats, tal com ha explicat el gerent de zona 
d'Ecovidrio, Roberto Fuentes.
Finalment el president de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval, Jordi Febrer, ha agraït 
aquesta iniciativa i ha expressat el seu desig que 
se segueixi realitzant en propers anys, ampliant els 

dies del concurs i modificant els horaris per poder 
augmentar encara més la participació i els quilos 
de vidre reciclats per part de les comparses.

Entre el 5 i el 28 de maig Vinaròs celebra una nova 
edició de les ja tradicionals Jornades de la Cuina 
de la Fideuada, que enguany arriben, de fet, el 
seu desè aniversari.
Durant la presentació aquest matí al passeig 
marítim, el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, ha explicat que durant aquest 
esdeveniment set restaurants de la localitat 
oferiran menús especials, amb diverses receptes 
de fideuada com a plat estrella.
Aquests menús tindran un preu d'entre 28 i 29 
euros i es podran degustar plats com la fideuada 

negra amb calamarsons, la fideuada amb ortigues 
de mar, la fideuada del senyoret o amb carxofes, 
brots d’alls tendres i cloïsses, tal com ha explicat 
el xef Rafel Lo Cristalero en representació dels 
restaurants participants.
A més, el regidor ha indicat que aquest any s'han 
organitzat en el marc d'aquestes jornades “dues 
visites guiades, que es realitzaran els dissabtes 
del 20 i del 27 de maig, de 10:00 a 13:00 hores. 
Aquestes seran a les oliveres mil·lenàries i al 
Mercat de Vinaròs”.
El preu de cada tiquet, que inclou transport en 

autobús des de Vinaròs i degustació de productes 
típics de la zona, és de 5 euros per adult i de 2,5 
euros per a menors de 7 a 12 anys. Els menors de 
7 anys no hauran de pagar res. Els interessats en 
assistir a aquest esdeveniment poden informar-
se i fer la reserva de places a la Tourist Info de 
Vinaròs.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha tancat aquest 
acte de presentació agraint a tots els restaurants 
que formen part d’aquestes jornades i animant als 
ciutadans, tant locals com visitants, a participar 
en aquestes jornades gastronòmiques.

Comencen a Vinaròs les X Jornades de la Cuina de la Fideuada
Fins al 28 de maig es podran degustar menús especials amb la fideuada com a plat estrella en els 
restaurants de la localitat; també hi ha programades dues visites guiades el 20 i el 27 de maig.

X JORNADES DE LA CUINA DE LA

FIDEUADA
Del 5 al 28 de maig

Vinaròs 2017

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs

Vinaròs
és turisme

Col·labora:

4COLORS  964 401 912

Patrocina: 

VINARÒS

S’entrega el premi a la comparsa més recicladora del Carnaval de Vinaròs 2017 
"I sense un duro" ha estat la comparsa guanyadora del concurs, al reciclar la major quantitat 
d'envasos de vidre. Ha estat premiada amb un lot complet de productes de la terra.

El passat 4 de maig a la Biblioteca 
Pública va tindre lloc la jornada 
“Emprenem en femení”, en la qual 
Mariola Nos, de la Llibreria Espai Mariola 
Nos, Aida Ferreres, del Gafarronet 
Creatiu, Mau de la Cruz, de La Tribu 
de Mamá i Elena Iglesias, de Cultural 
Routes, van explicar la seua experiència 
empresarial. L’acte va ser presentat 
per la regidora d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, Maria Cano, i posteriorment, 
abans d’explicar les experiències 
empresarials, es va fer una ponència 
marc a càrrec  de l’Associació de Dones 
Emprenedores Reinventhadas.

Jornada ‘Emprenem en femení’
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Redacció
Després de diversos anys Vinaròs va tornar dissabte passat a 
ser una de les localitats que, va acollir una nova edició de la 
"Festa per la Llengua", junt amb altres poblacions valencianes 
que enguany celebraven també aquesta jornada festiva. 
Tota una jornada d’actes i tallers que es va iniciar a les 10 
hores amb una crida a unir-se a la celebració, a càrrec dels 
Dimonis i la Colla de Dolçaina i Tabals. Posteriorment, les 
activitats es van concentrar a la pèrgola del Passeig Colom 
de la localitat, on estaven instal·lades prop d’unes 40 haimes 
d'entitats educatives i culturals i es van organitzar més d’una 
desena d’activitats, entre elles un concert de Cesk Freixas, a 
més dels tallers de les associacions. 
Pel matí es van realitzar lectures a càrrec d’alumnes del CEE 
Baix Maestrat, i després van actuar els alumnes participants 
en el projecte Pizzicato del CEIP Jaume I. Posteriorment va 
tindre lloc el lliurament de premis als guanyadors i finalistes 
dels concuros de dibuix i logos de la Festa per la Llengua de 
Vinaròs i després es va procedir a la lectura del Manifesta 
de les Trobades 2017. Un cant coral conjunt d’alumnes dels 
centres públics de Vinaròs i un ball dels alumnes dels col·legi 
Jaume I de la Sénia, van cloure els actes de matí, que també 
va estar animat per la batucada del CEIP Sant Sebastià. A la 
tardeDimonis de Vinaròs va explicar el conte del Drac Guivan.
L’acte va comptar per la tarde amb la visita del President de 
la Generalitat, Ximo Puig, que juntament amb l’alcalde, Enric 
Pla, van participar de l’actuació de la Muixeranga i la colla de 
Dolçaina i Tabal. A més, els alumnes de primer cicle d’ESO de 
l’IES Leopoldo Querol van oferir una lectura dramatitzada de 
‘Tirant lo blanc’, i també els alumnes de l’IES José Vilaplana 
van procedir a una lectura de poemes. 
Una bicicletada popular i el concert de clausura de la jornada 
a càrrec de Cesk Freixas van posar el punt i final a una jornada 
eminentment cultural. 

Vinaròs celebra la Festa per la Llengua, que va 
comptar amb la visita del president de la Generalitat

El president Ximo Puig, participant de la Festa

Durant la jornada es van celebrar nombrosos tallers i activitats
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Els passats cap de setmana del Pont de l’1 de 
Maig la Muixeranga de Vinaròs va tindre el plaer 
d’Actuar en 2 esdeveniments de talla intercomarcal 
importants dels quals va aprofitar per a fer gaudir 
al nombrós públic assistent i de fer promoure la 
cultura i folklore Valencià arreu dels Municipis del 
Maestrat. 
En primer lloc, Dissabte a Càlig. Al llarg del Cap de 
setmana, es celebrava allí la fira de Sant Vicent i els 
Dolços Tradicionals. On una nombrosa mostra de 
tendes de menjar artesanal tradicional es mesclava 
en un ambient de festa i activitats tradicionals a 
Càlig. En aquest context la Muixeranga actuà de 
tarde en finalitzar l’Actuació el Grup de música 
tradicional “Fartabelitres”. L’actuació fou un èxit, 
així completant totes les figures i acompanyats de 
la Musica també tradicional de la Dolçaina. Allí a 
la plaça principal es va fer gran part de l’actuació 
però vam finalitzar a la falda de la històrica Torre de 
Vigilància al Cor de Càlig. Allí es gravaren vídeos i 
imatges de la nostra actuació per a un futur espot 
Publicitari de la ciutat.  
El dilluns següent, el dia del Treballador, la 
Muixeranga es Traslladà a Tírig en la celebració 
del Primer Centenari del Descobriment de les 

Impressionants Pintures Rupestres de l’arc 
Rupestre de la Valltorta. Aquest conegut espai 
Històric va acollir unes jornades de reconeixement 
a aquest descobriment al municipi de Tírig. Allí 
començarem una actuació que transcorregué 
en 3 places diferents, La plaça dels Homs, on 
ferem les 2 primeres figures, un pinet i un castell. 
A continuació, ja en la plaça de la Generalitat, 
continuarem amb un aixecat de 3 Net i girat i 

una Campana. Finalment en la Plaça del Mercat, 
despres de nou de una petita cercavila, rematarem 
l’actuació amb una Marieta, un Banc, una Torre 
de 4 i una Sènia en mitj de una gran afluència de 
públic i de gran espectació. Finalment en acabar 
molts xiquets i algun adult s’aproparen per a poder 
experimentar la sensació de fer Muixerangues 
acabant així un Gran cap de Setmana al crit de 
“Salut i Muixerangues”!

CULTURA

La Muixeranga de Vinaròs, a Càlig i a Tìrig en una ruta Intercomarcal
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Salvador Quinzá Macip

CULTURA

El pasado sábado día 6 de mayo, y tal como 
nos tiene acostumbrados la Sociedad Musical 
“La Alianza” de nuestra ciudad, nos ofrecían el 
concierto en homenaje a sus socios. El mismo 
estuvo organizado por la regiduría de cultura del 
ayuntamiento de Vinaròs, y dentro del “Cicle de 
concerts de Primavera”. El concierto tuvo lugar a las 
20, 30 horas en el Auditori Municipal “Wenceslao 
Ayguals d´Izco”.
La presentación estuvo a cargo de la simpática 
componente de la banda, Claudia Zaragoza.
El maestro-director José Ramón Renovell Renovell, 
quiso preparar un programa ligero y  adaptado 
para una hora de duración aproximadamente. 
Escogió para el mismo obras recopiladas, y a la vez 
nos regaló a los “socios” y asistentes que llenaron 
por completo el aforo del auditorio, un par de 
nuevos temas: “Old and Wise” de A. Parsons, y la 
apoteósica pieza final “Pilatus” del compositor 
Steven Reineke.
El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
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
* Primera audición. 
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
Como dato curioso y comentado al inicio por la 
presentadora, la entidad sigue con la norma de 
sortear un par de sillas, las cuales se colocaron 
en medio de los músicos del concierto, pudiendo 

estar viviendo “in situ”, todos los momentos de su 
interpretación. Los agraciados fueron Tere Esteller, 
y el niño Erik López. El sorteo se procedió durante 
la pasada “Junta General” de la entidad, el pasado 
22/04/2017.
Al finalizar el concierto con los aplausos de las 
personas asistentes, que como siempre, llenamos 
el “auditorio”, y puestos de pié, nos respondieron 
unas palabras del presidente de la entidad Víctor 
Arenós, el cual agradecía emocionado la asistencia 
de todos, y la gran colaboración de todos los 
socios de la “banda”, sin los cuales, no se podrían 
tener los éxitos que esta entidad tiene, “sin ellos, 
no seríamos nada de lo que somos”. 
Agradecía las colaboraciones de ayuntamiento, 
etc.. , y hacía un llamamiento a que se incorporaran 
nuevos socios para la “banda”, los cuales son muy 

necesarios.
Víctor Arenós hizo entrega a los dos socios que 
estuvieron de espectadores en el escenario, unos 
simbólicos regalos.
Finalmente les diré, que realmente vale la pena de 
ser socios de esta “magna” y centenaria entidad 
de nuestra ciudad, no en vano, somos muchos 
los que llevamos ya algunos decenios como tales. 
Animo a las personas que les gusta nuestra banda, 
sus conciertos, sus pasacalles, etc.. a que se hagan 
socios de la “Alianza”, creo, que realmente vale la 
pena.
Mis felicitaciones a músicos, directiva y como 
no al maestro-director José Ramón Renovell 
Renovell, el cual nos ayuda dándonos toda clase 
de informaciones. Realmente disfrutamos de un 
gran concierto.

La Sociedad Musical La Alianza homenajea a sus socios

 I.R.
Dentro del marco  del “Cicle de Concerts de 
Primavera”, y organizado por la “Regidoria 
de Cultura” del ayuntamiento de Vinaròs, el 
domingo pasado día 7 de mayo, hemos tenido 
la ocasión de escuchar un completo concierto 
de esta conocida coral vinarocense, la cual 
tiene el orgullo de llevar el nombre de nuestro 
bien recordado mossen Vicent García Julbe.
Presentó el concierto la componente de la 
coral Marina Albalat, la cual hacía hincapié en 
que este año se cumple el XX aniversario de 
la muerte del ilustre musicólogo vinarocense, 
mossen Vicent García Julbe, y que con motivo de 
ello, a lo largo del año la coral realizará diversas 
actividades, de las cuales se irá informando 
debidamente. Anunciaba, que concretamente 
en este concierto, las cinco últimas obras del 
programa, correspondían a mossen Vicent.
También presentó Marina a uno de los nuevos 
últimos componentes que se han integrado a la 
coral, concretamente a Salvador Quinzá.
El completo programa compuesto por 15 piezas 
diferentes fue el siguiente:
El cóndor pasa Daniel Alomia
Cantares  Joan Manuel Serrat                       
El cant de l’alosa F. Medelssohn
Por la puente, Juana Anònim  (S. XVI)
Idil.li  J. Altisen                                                      
Negra sombra Juan Montes 
Hymne à la nuit J.P. Rameau
Que tinguem sort Lluis Llach
Hallelujah Leonard Cohen
Edelweis  Richard Rodgers
Molinera  V. García Julbe
Gloria, laus V. García Julbe

Doneu-nos la pau V. García Julbe
Magnificat V. García Julbe
Salm 46 V. García Julbe
El director del concierto fue 
Rossend Aymí i Escolà, y 
acompañó en algunos temas, 
bien en el piano de cola o bien 
en el órgano electrónico Enric 
Melià i Fortuna. Como “bis”, 
nos regalaron la interpretación 
de nuevo de la pieza: “Por la 
puente, Juana”.
El completo concierto estuvo 
compuesto por variadas piezas, compositores 
y melodías.
Desde los inicios con música azteca, 
compositores como Joan Manuel Serrat y Lluis 
Llach, compositores actuales y también de 
música clásica como Jean-Philippe Rameau, F. 
Medelssohn, y por supuesto, recordando a Mn. 
Vicent, no podía fallar la incorporación de las 
cinco últimas piezas en recuerdo del mentor de 
la coral.
El concierto se realizó de forma seguida y 
sin descansos, y por cierto, si no me falla la 
memoria, creo que he visto por primera vez, 
como en el acompañamiento musical, irse 
cambiando de un sitio al otro del escenario, 
interpretando bien sea con piano de cola o bien 
con el órgano eléctrico, algunas de las piezas 
que se interpretaron.
La asistencia del público al concierto fue 
mínima. Si no me equivoco, es la primera vez 
que la “Regiduria de cultura” organiza esta “Cicle 
de concerts de primavera”, cosa estupenda, 
pues buena cosa nos hace falta la cultura, 

venga de las vertientes que sea. Lo que creo 
tendrán en cuenta para próximos años, es no 
colocar ningún concierto en el “auditorio”, en 
la misma mañana que la “Regiduria d´esports” 
organiza la prueba mas popular y con mas 
participación de gente durante el año, que es 
la “Marató popular”,  en la cual participan miles 
de personas, y la presencian otras miles. Por lo 
cual, las personas que participaron o vieron este 
gran maratón, no pudieron, algunas queriendo, 
asistir al concierto.
De todas formas, conociendo a los de la 
“Coral García Julbe”, poco o nada les importó 
la afluencia de público en el concierto, ellos 
pertenecen a una gran coral, y tienen y un 
gran y afamado director con un amplísimo 
“curriculum” como músico profesional, que es 
Rossend Aymí i Escolà.
Comentando a la salida con los asistentes al 
concierto, todos coincidimos que fue un gran 
concierto y muy bien interpretado por la coral.
Por lo tanto, mis felicitaciones a todos los que 
allí actuaron.

Concierto de la Coral García Julbe

Presentó Claudia Zaragozá

Víctor Arenos con los socios Tere Esteller y Erik López Sociedad Musical -LA ALIANZA-

Coral GARCÍA JULBE
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Aquest any el  CONCURS FOTOGRÀFIC  de  l'IES 
Vilaplana , en la seva sisena edició , ha estat dedicat 
a la pesca . Aquesta activitat inclosa a la programació 
de la Jornada Cultural i oberta a la participació 
de tot l'alumnat del centre , ha estat gestionada 
fonamentalment pel departament de plàstica i 
coordinada per la Comissió de la Jornada Cultural 
. Més de dues-centes fotografies presentades a 
concurs ;   una mica més de cent les triades per a 
una exposició  que evidenciava qualitat , creativitat , 
imaginació i "enfocaments diversos" al voltant d'un 
tema que ens és molt proper. 
El dia 12 d'abril , dia de la Jornada Cultural , va ser 
feta pública la resolució del jurat .
Felicitats als premiats i enhorabona a la totalitat 
de participants!
La votació de les persones integrants del jurat   va 

donar com a resultat els premis següents :
1er . premi , Càmera compacta , a  Marc Blasco  , 3º 
B ,per “Entre la pesca y el mar , un cielo por despejar”  ( 
42,5 punts )
2n .  premi : Àlbum digital ,  a Eva Alexellis , 2º B ,per  
“Els collars del mar”   (36,2 punts)

3r.    premi  :   USB a  Gemma Casanova  ,   3ºB ,per 
“Contrastes Marins” , (25,5 punts)
ACCÈSIT 1  : Ampliació fotogràfica (20x30)   a  Ianis 
Duca ,3ºC ,per  “Aprenem pesca amb fotografies”    
ACCÈSIT 2  : Ampliació fotogràfica (20x30)   a  Pau 
Gil ,3º B,  per “ “El port i els vaixells”

VI Concurs fotografia digital 
JORNADA CULTURAL IES VILAPLANA
ORGANITZA: IES VILAPLANA COL·LABORA : FOTOPRIX

El Grup de Recerca i Investigació Trangol en su 
objetivo de difundir la cultura y el arte,  apuesta por 
los jóvenes investigadores Invitando al historiador 
Marc Borrás el cual dio una magistral conferencia 
sobre la autenticidad de una obra del Bosco del 
San Pío V de Valencia. 
La mayoría de los especialistas habían aceptado 
el hecho de que la tabla central de La coronación 
de espinas del Tríptico de los Improperios,  
propiedad  del Escorial era una obra del Bosco 
o taller. Marc Borrás Espinosa a través de sus 
pesquisas e investigaciones ha podido demostrar 
que la obra que perteneció a Felipe II, no es una 
obra autógrafa del Bosco, sino una “copia dura y 
con variaciones” de La Coronación de Espinas del 
San Pío V de valencia. El estudio comparativo de 
estas pinturas y el resto de versiones conservadas 
obliga a pensar que la obra madrileña y el resto de 
versiones devienen de la obra valenciana del San 
Pío V, la única, además, que podemos entender 
como original.
El joven investigador defiende esta tesis a partir 
de fuentes documentales escritas, estudios 
dendocronológicos que ayudan a la datación 
de las diferentes tablas así como  radiografías 

y reflectografias. Estas nuevas tecnologías han 
permitido acercarse al historiador a la obra desde 
un punto de vista más científico demostrando que 
el trazado del dibujo de la pieza del Escorial es más 
simple y de menor calidad, propia de un maestro 
alejado de la órbita del taller del Bosco. A todo ello 
hay que sumar que El tríptico de los improperios del 
San Pío V de Valencia posee una serie de cualidades 
carentes en el resto de versiones, como la versión 
con copia al estarcido que alberga el museo Lázaro 
Galdiano de Madrid.    Asimismo la riqueza de los 
elementos iconográficos y las calidades técnicas 
demostradas en diversos elementos, gradaciones 
tonales y volumetrías demuestran la primacía de 
Valencia con respecto al resto de interpretaciones 
del mismo tema. 
En sus teorías Borrás va mucho más lejos 
arguyendo que es probable que la  dueña del 
tríptico de Valencia fuese María de Mendoza, una 
gran conocedora del arte  de Jeroen van Aken y 
una de las mujeres más poderosas de Castilla. Ha 
sido considerada uno de los personajes más cultos 
de su época siendo una gran mecenas del arte. 
Fortaleció los  vínculos culturales de Valencia con 
los Países Bajos y hay constancia de que tenía tres 

Boscos en propiedad según quedó constancia en 
un inventario tras su muerte. 
A través de varios años de investigación Borrás 
concluye que con toda probabilidad la versión 
valenciana es una obra post mortem, pintada 
por un discípulo muy próximo a él,  el cual supo 
identificar y captar el lenguaje pictórico del Bosco 
con tal precisión que bien podría considerarse 
obra original. El éxito del modelo fue tal que 
nos encontramos con 6 versiones distintas de 
dataciones posteriores y que hasta día de hoy no 
se había puesto sobre la mesa la originalidad de 
las mismas. Marc Borrás en su tesis doctoral tal 
vez pueda desvelar una serie de cuestiones que se 
ciernen todavía a día de hoy sobre el cuadro: ¿Se 
trata de un original?, ¿Es de un discípulo?, ¿Es una 
obra de taller?, ¿Es una falsificación? 

Marc Borrás demuestra la autenticidad del Tríptico de los improperios del Bosco
ESTER FORNER

 Grup de debat i recerca TRANGOL
El proper divendres, 19 de maig a les 19,30 
hores, i a la Fundació Caixa Vinaròs, tindrà 
lloc una conferència a càrrec de David 
Gómez de Mora, llicenciat en geografia per 
la Universitat de València i que actualment 
imparteix estudis d’educació secundària 
en un centre de la nostra població. 
Sota el nom de "Les elits a Vinaròs dels 
segles XVII- XIX" ens parlarà de com Vinaròs 
ha estat una població amb una història 
bastant complexa a partir del segle XVII 
a causa de diferents elements que han 
afectat de ple a la seva societat local. Per 
aquest motiu, segons Gómez, és necessari 
realitzar una anàlisi detallat  d'aquells 
grups de poder que van influir en un canvi 
demogràfic i econòmic, que modificaria 
per complet el rumb històric del municipi, 

i en el qual les elits locals (noblesa 
vinarossenca i burgesia municipal), van 
jugar un paper importantíssim. Aquesta 
xerrada té com objectiu presentar aquells 
llinatges que van intervindre en la 
consolidació d'un poble que en qüestió 
de poques generacions va començar a 
destacar per sobre dels que envoltaven el 
seu marc geogràfic.
David Gómez té publicades unes quantes 
obres: Paleogeografia de Vinaròs (2007); El 
Vinaròs d'època musulmana. Interrogants 
(2009); Els forns de calç a Vinaròs (2012) 
i El litoral de Vinaròs i la seva influència 
geogràfica sobre el territori (2014). A més 
a més posseeix dos premis en investigació 
local: premi de recerca Ciutat de Vinaròs 
(2006) i el de recerca històrica J. M. Borrás 
Jarque (2014).

David Gómez ens parlarà de les elits vinarossenques
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OPINIÓ 
Aquesta és la realitat 
després de dos anys
Per Jan Valls

“Conservar i documentar: el 
desafiament de la Gestió del Patrimoni 
Cultural vinarossenc en el segle XXI” 

Per Jordi Navarrete.

SUPEROXIDO DISMUTASA
Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE 

Aquesta setmana tenim una 
altra bona notícia per donar 
als lectors: Vinaròs ha sigut 
designat per la Generalitat 
Valenciana com l'ajuntament 
millor gestionat entre les ciutats 

de trenta mil habitants. Així, l'equip de regidors i 
funcionaris coordinat per Enric Pla ha obtingut el 
reconeixement a un treball fet des de l'honradesa 
i les veritables ganes d'ajudar i millorar al nostre 
poble en aquests temps de retallades a tot el 
que siga públic i necessari per a la gent corrent. 
Voldríem parlar de tots els canvis que els regidors 
de Tots i Totes Som Vinaròs han portat a terme en 
la forma de treballar que tenia l'antiga política 
municipal o dels projectes acabats, presents i 
futurs. Però a diferència de l'oposició, que ha de 
passar i entretenir-se amb els mateixos dos o tres 
temes des de fa dos anys, a nosaltres ens faltaria 
molt més temps i espai.
És per això que resumirem dient que només 
en aquesta setmana que ens ocupa, des de la 
regidoria d'Urbanisme s'ha negociat i aconseguit 
una millora econòmica en la contractació dels 
pàrquings públics a la nostra ciutat. Que el regidor 
de Noves Tecnologies Hugo Romero ha anunciat 
que al Vinalab ja no cap una empresa vinarossenca 
emprenedora més o que els de RR.HH i Benestar 
Social David Adell i Mamen Ruiz, a pesar de tots 
els impediments que ha ficat el senyor Montoro 
del Partit Popular a Madrid amb la seua obsessió 
d'ofegar als ajuntaments mentre trau diners per 
rescatar bancs i autopistes, han aconseguit la 
contractació de tres tècnics nous per a l'àrea de 
serveis socials. A més a més, sense oblidar que 
mentrestant ara sí que realment tenim una oficina 
per a la tramitació del DNI o que s'ha obert el 
termini per demanar ajudes al lloguer per part de 
les persones més necessitades de fins al 50% de 
l'import total.
Finalment volem explicar que serà durant aquest 
mes de Maig quan l'alcalde i regidors de Tots i 
Totes Som Vinaròs faran les rodes de premsa i 
donaran les explicacions amb llum i taquígraf dels 
seus primers dos anys de govern a l'Ajuntament. 
També i com sempre tindran la porta oberta 
a tot ciutadà que crega necessària qualsevol 
aclariment sobre la seua gestió; nosaltres no ens 
amaguem precisament darrere d'una televisió de 
plasma. I per acabar també celebrarem que són les 
administracions amb qui treballem cada dia i els 
veïns de Vinaròs qui jutgen i aproven amb nota la 
nostra gestió, no els ideòlegs del Partit Popular de 
Vinaròs, Castelló i el País Valencià junt amb els seus 
mitjans de comunicació afins.

Aquest passat cap de setmana ha 
estat un dels més participatius 
que es recorda, tret dels 
períodes de festes. El dissabte, la 

festa per la llengua va concentrar moltíssima gent 
durant tot el matí i la vesprada. Feia molts anys que 
no se celebrava un esdeveniment en defensa de la 
nostra llengua a Vinaròs. Amb la frase “En valencià, 
creixem” les organitzacions Escola Valenciana, 
Maestrat Viu, AVIVA i la regidoria de cultura del 
nostre ajuntament van reivindicar la importància 
i el dret d’expressar-se en valencià, com va dir el 
President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
que també va acudir a la festa durant la vesprada.  
Una festa en la qual van participar totes les escoles, 
públiques i concertades, de la nostra ciutat, els 
dos instituts i altres centres escolars de localitats 
veïnes a tots dos costats del riu Sènia, a més 
d’altres institucions, editorials i organitzacions. Els 
estands es van atapeir des de bon matí de gent, 
vinarossencs i no vinarossencs, que s’aturaven, 
escoltaven i participaven amb un desig comú: que 
no es perda la nostra llengua, sotmesa durant molt 
de temps a una lenta “castració”, amagada a voltes 
i molt visible d’altres. Els socialistes de Vinaròs i 
de tota la Comunitat ho tenim clar, i clar va ser el 
recolzament que vam rebre del nostre President 
que, pel matí va visitar Vallada, localitat de La 
Costera, i per la vesprada va fer acte de presència a 
la nostra localitat en visita institucional, i que no es 
va amagar de participar en aquesta festa. 
Curiosament, a les xarxes socials, el regidor 
Luis Gandia va fer, producte de la seua falta 
d’informació, o a propòsit, una brometa dient 
que el nostre president va equivocar-se i va posar 
Vallada en lloc de Vinaròs. Doncs no, pel matí va 
estar a Vallada i per la vesprada a Vinaròs, donant 
suport a la nostra llengua. Potser això és nou per al 
Sr. Luis Gandia, acostumat a que altres expresidents 
de la nostra Comunitat feien ús del castellà quan 
visitaven Madrid per anar a la sastreria o, potser, 
per assessorar a altres polítics del seu partit a 
“presumptament” buidar les arques públiques. Per 
a apretar a córrer!!
I justament això és el que van fer molts 
vinarossencs el diumenge, córrer, o caminar, o 
passejar a la Marató Popular que es va celebrar i on 
van participar més de tres mil persones. 
I és que aquest va ser un cap de setmana on es va 
tenir la possibilitat de desintoxicar-se, mentalment 
i físicament, de tants de radicals lliures. I és això 
el que fa l’enzim que encapçala aquest article, 
eliminar els radicals lliures del nostre cos. 

En la premsa de la 
ciutat hem llegit 
que l'Església va a 
rehabilitar la Casa 

Ayguals (ells la criden la casa de les serves, ens 
pareix com a mínim...curiós). Davant de tal fet, des 
de Compromís per Vinaròs, volem reflexionar en 
veu alta sobre la protecció del patrimoni cultural 
en la nostra ciutat i, al mateix temps, demanar al 
Bisbat que documente ben bé el poc que queda 
de l'immoble que va a rehabilitar , per a què així 
almenys les generacions futures puguen conèixer 
el que va ser la casa d'una de les famílies més 
notables de Vinaròs i que la desídia i la falta 
d'interès del propietari, que recordem és el Bisbat 
de Tortosa, va deixar que es convertira en una ruïna 
i en un fantasma del que en va ser en el segle XIX. 
Però, anem al principi. No volem fer aquí una lliçó 
d'història, el que volem és que entre tots pensem 
en què considerem com a nostre. Es parla moltes 
vegades de què entenem per patrimoni. Una de 
les persones especialistes més importants que hi 
ha a Europa sobre patrimoni, la professora Querol, 
té una definició molt clara i que és la que assumim 
des de Compromís per Vinaròs. Ella defineix com 
a patrimoni cultural el conjunt de béns mobles, 
immobles i immaterials, que hem heretat del 
passat i que hem decidit que mereix la pena 
protegir com a part dels nostres senyals d'identitat 
social i històrica. Es tracta per tant de béns d'interès 
públic i que hem según tots, com a societat, els 
que els hem dotat d'una significació important per 
a nosaltres. Hi ha una característica especial, i és 
que són uns béns únics, que una vegada perduts ja 
no es poden regenerar, és a dir, la seua destrucció 
és irreversible, una vegada es perden ja no hi ha 
forma de recuperar-los. És una cosa a tindre en 
compte com a societat. I això és el més important. 
Després de la intervenció en la Casa Ayguals, el que 
quedarà ja no serà més la Casa Ayguals. Tornem 
a repetir-ho perquè és important. El patrimoni 
cultural d'una ciutat que es perd ja no es recupera. 
Aquesta característica de cosa irreemplaçable 
que té el nostre patrimoni és la raó per la qual la 
ciutadania ha d'estar sempre alerta i evitar que se 
seguisca perdent. 
I per a quan s'arriba tard, per a quan el nostre 
patrimoni és a punt de sucumbir, el que s'ha 
d'exigir, el que exigim des de Compromís 
és que es gestione bé el procés, és a dir, 
que se done a conèixer, que es controle el 
procediment i que es difonga els seus resultats. 
Solament així podrem fer el que la societat del 
futur espera de nosaltres, que siguen els garants 
del seu patrimoni.
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La actualidad desde todos 
los puntos de vista

www.infomaestrat.com

Ja no ens arriben cartes 
Per Maria Dolores Miralles

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Y perdieron el taller de 
empleo
Por Lluís Gandia

¿Cuál es la mayor 
preocupación de los 
vinarocenses? El paro y 
la creación de puestos 

de trabajo. ¿Cual es una de las posibles salidas para 
un número importante de personas sin empleo? 
Los talleres de empleo. ¿Logró el tripartito de 
Podemos, PSOE y Compromís un taller de empleo 
en el año 2016? No. ¿Ha logrado el tripartito un 
taller de empleo para el presente año? Tampoco. 
¿Lo ha logrado Benicarló? Sí, los dos años.
Esta es la realidad del gobierno tripartito local. De 
fracaso en fracaso en materia de empleo mientras 
otros municipios sí hacen su trabajo. Y el fracaso es 
mayúsculo si lo comparamos con los años 2014 y 
2015, con gobiernos del Partido Popular tanto en 
Vinaròs como en la Generalitat y donde, a pesar 
de que la Generalitat otorgaba menos talleres 
de empleo que en la actualidad, nuestra ciudad 
logró un taller de empleo cada año con unas 
subvenciones de la Generalitat que alcanzaron 
los 744.000 euros y permitieron que decenas de 
vinarocenses se pudieran formar y trabajar durante 
casi un año.
La diferencia entre los resultados de una gestión y 
otra están a la vista y dejan claro que la concejalía 
de Empleo que ostenta la concejala socialista, María 
Cano, no funciona como merecen los vinarocenses. 
Fue el Partido Popular quien en 2011 creó una 
concejalía de empleo para impulsar unas políticas 
de ayuda al emprendedor, de fomento de la 
ocupación, de búsqueda de subvenciones. Se nos 
criticó y se pusieron todos los palos en las ruedas 
posibles por parte de aquellos que hoy gobiernan 
y entonces estaban en la oposición, pero el balance 
fue positivo aunque en materia de empleo nunca 
es suficiente.
Pusimos en marcha la agencia de colocación 
municipal a través de la que se gestionaron 
decenas de contratos de trabajo, se abrieron líneas 
de trabajo y colaboración con las universidades, 
se puso en marcha el Vinalab y por primera 
vez se convocaron ayudas y subvenciones a la 
contratación además de lograr los dos talleres de 
empleo en 2014 y 2015.
Esta es la diferencia entre un gobierno serio y 
responsable como lo fue el del Partido Popular 
entre 2011 y 2015 y un gobierno unido por el odio 
contra el partido vencedor en las urnas. Cuando 
un equipo de gobierno no cree en una materia 
lo acaban notando los ciudadanos y en este caso 
los vinarocenses sin empleo ven como desde el 
Ayuntamiento están perdiendo oportunidades de 
crear empleo.
En 2017 se crearán más de 500.000 puestos de 
trabajo en toda España gracias a las reformas 
económicas y laborales del gobierno del Partido 
Popular. Algunos quieren derogarlo todo y volver a 
la legislación que con el PSOE destruyó 3,5 millones 
de puestos de trabajo en una etapa negra para el 
mercado laboral español. 

Molts veïns i veïnes 
afectats per la decisió de 
Correus de suspendre el 

servei de correspondència ordinària ens han fet 
arribar el seu malestar i la seua indignació vers 
l'actuació de l'equip de govern.
En primer lloc es senten traïts perquè en cap 
moment en les reunions veïnals que es van 
convocar a les zones afectades en el darrere any 
se 'ĺs va comunicar la decisió de CORREUS i les 
consenqüències que se'n podien derivar.
Calia fer pública la informació, difondre-la al 
màxim possible, amb tots els mitjans amb què 
compta l'Ajuntament: diaris, setmanaris, ràdio, 
TV, periòdics, xarxes socials…., per a que els 
afectats s'assabentesen del que estava passant. 
El silenci per resposta de l'equip de govern 
els ha negat la possibilitat de poder presentar 
al·legacions a nivell personal. 
L'enrenou es materializa quan l'Ajuntament 
no va recórrer la confirmació de la Comissió 
Nacional del Mercats i la Competència de 
suspendre definitivament el servei, enregistrada 
el 6 d'octubre de 2016, davant de l'Audiència 
Nacional, perquè amb aquesta decisió no ha 
possibilitat la presa de mesures cautelars per 
paralitzar el procés fins sentència ferma.
Les declaracions de l'equip de govern comencen 
al mes de gener quan els veïns afectats reben 
la notificació de Correus on se'ls notifica la 
retallada del servei a partir de la data de 2 de 
maig d'aquest any. Davant la protesta popular 
es convoca als veïns a una reunió a l'auditori 
municipal el passat 3 d'abril, on no es va donar 
cap solució, inclús es va faltar a la veritat a 
preguntes dels ciutadans.
En segons lloc, hi ha molts veïns afectats 
que pensen que la carta que els ha lliurat 
l'Ajuntament en menys de 48 hores és un 
desgavell i una contradicció, perquè s'adjunten 
els documents de sol.lícituds de bústies 
concentrades i alhora els conviden a sumar-se 
al recurs de revisió interposat perl consistori, 
per cert a dia d'avui desestimat per Correus. A 
més a més també els preocupa la seua seguretat 
al no saber si les bústies concentrades estaran 
prop o lluny dels seus domicilis. 
La carta rebuda, està plena de vaguetats, 
perquè d'una banda no explica com es troba el 
procés i per l'altra no es parla sobre quines han 
estat les actuacions dutes a terme per l'equip 
de govern. Moltes preguntes sense resposta, on 
queda palès que la carta està feta a destemps 
i tard.
El que és una realitat és que al voltant de 
cinquanta veïns, es van apropar a l'oficina del 
Païs Valenciá a recollir el seu correu i mols d'ells 
van sortir de l'oficina amb correspondència, on 
es constata que el retall del servei ja és efectiu.
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ARA VA DE CORREUS S. FABREGAT

El que val val Manuel Villalta

Compruebo una vez más con pena y tristeza, que 
no con sorpresa, como a las diferentes fuerzas 
políticas parece que no les importa lo que suceda 
y/o afecte a la ciudadanía, su preocupación 
principal es el atacarse y echarse en cara el “tu mas”. 
Con esto quiero referirme a la problemática 
existente al negarse Correos a repartir la 
correspondencia en ciertas zonas del municipio de 
Vinaròs.
Por un lado constato con agrado que TODAS las 
fuerzas políticas con representación municipal o 
no, TODO el movimiento ciudadano y la mayoría 
de la población estamos en contra de esta medida.

Y por otro lado me apena ver, que está sirviendo 
para que cada uno defienda  sus intereses o puntos 
de vista, sin importarles el bien común.
Como vecino estoy asistiendo a las concentraciones 
convocadas por la A.V. MIGJORN. En las mismas 
la asistencia es escasa, pero están sirviendo para 
visualizar el descontento, la indignación y el 
malestar de l@s vecin@s por la medida adoptada. 
En ellas, al igual que en los diferentes medios de 
comunicación estoy oyendo y/o leyendo, sobre 
las responsabilidades de los unos y de los otros 
a la hora de afrontar esta problemática. ¿Os digo 
una cosa? Me importa un comino de quien sea la 

culpa, tengo la máxima de que la culpa siempre es 
compartida, tod@s somos culpables en mayor o 
menor medida, las fuerzas políticas por no realizar 
bien su cometido y la ciudadanía por permitírselo.
Dice el refrán ” más vale tarde que nunca” , así 
que emplazo desde aquí  a las diferentes fuerzas 
políticas, asociaciones de vecin@s y ciudadanía 
en general a acudir a las diferentes convocatorias 
que se realicen y de esta manera demostraremos a 
Correos que el malestar del que hablamos, es real, 
y si en las próximas concentraciones Correos ve a 
un pueblo unido ante esta injusticia, puede que se 
replantee ciertas decisiones.

A mi particularment quan se celebra algun acte 
a Vinaròs bé siga cultural, esportiu musical o de 
l'activitat que siga em pareix molt bé. Si, a més esta 
ben preparat, ben organitzat i l' assistència de la 
ciutadania  ha sigut molta, millor que millor.
Clar com ja se sap tot açò té un treball que cal 
projectar i preparar i cal fer-ho el millor possible 
perquè l' acte tinga el major èxit possible.
Si l'organització d'algun acte la reponsabilidad 
és de l'Ajuntament, és llavors el regidor 
responsable corresponent el que s' encarregarà de 
l'organització.
Bueno pues açò és el que ha succeït fa uns dies 
amb la fira del llibre a Vinaròs. I abans de seguir 
amb este article vull donar la meua enhorabona 

per l' organització i participació en la mateixa.
Però també vull recordar que el responsable 
municipal té l' obligació i dic l' obligació de fer el 
que s' haja de fer perquè l'acte programat siga el 
més reeixit i beneficiós tant per als  participants 
com per a la ciutadania i el poble.
Eixe és el treball de cada responsable municipal. 
Perquè si no és així, perquè s' és responsable de l' 
àrea corresponent?
Com ja s'ha dit a Vinaròs es ve celebrant la festa del 
llibre durant 16 anys i cal reconéixer que any rere 
any ha anat millorant. Enguany pareix que hem 
passat de principi de segle XIX quan el tango es 
ballava entre hòmens a la popular Batuca que la 
ballen tots  amb tots.

També vull recordar que a Vinaròs a més de la fira 
del llibre també es programen altres actes culturals 
que no per ser diferents no deixen de tindre interés 
per a la ciutadania. Però el que no tenen és el 
mateix suport municipal com tenen altres. Com 
així va ocórrer en l'acte del dia 21 d’abril, celebrat 
en el Vinalab, sobre la Memòria Històrica. Ja que no 
va acudir cap representant polític municipal, ni tan 
sols el mateix regidor de Cultura. I l'organització i 
difusió de l' acte va deixar molt a desitjar.
Pot ser que interessen més els actes més populars 
on el fer-se la foto és més fàcil i amb més impacte 
en la premsa. O pot ser que s' estiga buscant que 
l' àrea de cultura siga un trampolí des d'on botar a 
altres àrees. I per a açò: “El que val val.”

En els darrers temps en que tant se’n parla de les 
Clàusules Sol, de les Hipoteques Abusives fruit de 
l’avarícia imparable dels responsables bancaris i dels 
polítics corruptes els quals en mútua connivència 
han saquejat i arruïnat aquest estat, dona que pensar 
on han quedat les persones?
INVISIBLES aquells que han perdut la casa ho no 
saben per quant de temps més podran resistir, 
tot i haver demanat als bancs, rectificació de les 
condicions més abusives. 
INVISIBLES els que malviuen en jornals de fa 20 
anys i no els aplega ni per cobrir les necessitats més 
bàsiques.

INVISIBLES els que havent treballat tota una vida i ara, 
quan més haurien d’estar cotitzant, malviuen amb 
subsidis que de no tenir algun altre recolzament, els 
condemna a la pobresa i exclusió.
INVISIBLES les dones que amb criatures al seu càrrec 
estant vivint de la caritat i passant amb tres-cents i 
poc al mes.
INVISIBLES les persones amb dependents al seu 
càrrec que les exclou del món laboral i que han 
vist reduïdes les prestacions, quant no, eliminades, 
tenint que conviure amb el patiment de veure a sers 
estimats deteriorant-se per no poder accedir a les 
atencions i teràpies que els permetrien una qualitat 

de vida digna. 
INVISIBLE aquelles famílies que han vist com els seus 
fills i famílies han tingut  d’emigrar com en es pitjors 
anys 60 però amb una gran diferència, a les hores 
la majoria ho va fer amb un treball i casa garantits 
, avui, es majoria es fa a l’aventura del que surti i la 
Globalització ha globalitzat també la penúria salarial.
INVISIBLES la quantitat de malalties mentals que 
pateix una gran part de la població i de suïcides com 
una de les primeres causes de mort.
I mentre tot això es viu al nostre voltant, els milers i 
milers d’altres INVISIBLES SÓN també, ON SÓN ELS 
RESPONSABLES que han destruït a tanta gent?

Però tant si val. També podria anar 
de trens, de carreteres, de ports, 
d’aeroports, també de sanitat. Tan 
si val. A nosaltres sols ens toquen... 

millor dit, a nosaltres no ens toca res, ens ho 
amaguen, allunyen, ens deixen amb les ganes o 
amb la mel a la boca. Del negatiu no cal parlar, ens 
toca tot el tocable i més. I més senyora i més!
Del tema de correus no cal dir que és una Llei 
Estatal i que ens la podien aplicar quan a ells 
els abellís, però ho han fet sense esme, sense 
mirament. Havent desestimat el recurs que va fer 
l’Ajuntament, no han esperat res per posar-ho en 
pràctica. Ja hem anat a correus un parell de vegades 
de forma conjunta a buscar la correspondència. 
Ara esperem que l’Ajuntament ens convoque per 
fer una reclamació amb el seu suport. Mentre 

els veïns ens anirem reunint per anar concretant 
actuacions. Anirem informant.
El nostre President de la Generalitat va venir a 
veure’ns dissabte en la festa per la llengua. Una 
visita i un suport plausible i gratificant. En la seua 
estada ens va fer cinc cèntims de les notícies de 
l’escola Jaume I. Va dir que de vegades la voluntat va 
darrere de la realitat. Per nosaltres prou significatiu i 
anunciador que aquest any pels innocents haurem 
de ser nosaltres els que seguirem posant material a 
aquest col·legi perquè no faran res. Recordem que 
portem posats, la primera pedra, la primera rajola i 
la primera porta. 
Un altre tema que també mostra la gran estima 
que a València ens han tingut des de sempre és 
l’aeroport. No, no ús espanteu, seguim denunciant 
tot el que va significar, com i qui ho va fer, etc., etc. 

però, com que el tenim aquí no ens podem estar 
de manifestar com van calcular les comunicacions 
del dit aeroport. Sí, efectivament, en nosaltres 
precisament no van pensar. De palmeros de Vinaròs 
si que en van acudir però en les comunicacions 
en el nord del País Valencià ni se`n devia parlar, o 
millor se’n devien riure. No volem que facen seguir 
l’A-7 (autovia), val molts diners i no sabrem quan 
es farà. Volem i seguim volent l’AP-7, lliure i 
gratuïta, que la tenim aquí, feta i a punt.
Nosaltres seguim en la nostra, al costat dels veïns 
en contra de la decisió de la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S.A., en favor de treure els 
barracons del Jaume I i en els talls de carretera en 
demanar l’alliberament de l’AP-7. Per cert, aquest 
dissabte 13 a les 19 de la tarda anirem a Amposta 
per fer el tall número 150. Seguirem endavant.

INVISIBLES Maria Roldán

‘Y tú más’ Andoni Pangua Bedia
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Esponja perforant verda 

Aguas primaverales apaciguadas
Semana con una mar en calma que propició el poder faenar en todas las 
modalidades las cinco jornadas hábiles. La producción resultó normal en 
todas las pesqueras, a excepción de la llum que estuvo floja de peix blau.
La pesca de arrastre subastó a diario cigala, calamar, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, gallo, 
peluda, caracol, rape, móllera, jurel, galera, pulpo roquero, pulpo blanco, raya, canana y morralla.
El cerco al hacer el pleno de la luna el jueves, estos días lo ha tenido mal. El lunes una traíña pilló 
50 cajas de boquerón (6 Kg/caja). El martes no caló. El miércoles dicha barca atrapó 100 cajas de 
éste ‘oro azul’. 
Los artes menores, las mayoría de trasmalleros capturan langostino y sepia. Uno se dedica al 
pagel, corva y sorella. Otro al lenguado y rombo. Y uno llevó langosta, bogavante, gallinete, 
déntol y mamona.
El palangrillo costero pilló con anzuelo dorada, sargo, pargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; El calentamiento de los océanos
Llevamos 16 años seguidos batiendo el récord anterior de temperaturas máximas en nuestro 
planeta. También en 2016 se superó el promedio oceánico termodinámico, con un 1,57º por 
encima de la media del pasado siglo, además de los niveles de concentración de dióxido de 
carbono, que fueron de 399,4 partes por millón (ppm), lo que supuso un aumento de 2,2 ppm., 
con respecto al registro del año anterior.
La superficie de los mares en 2015 alcanzó la tasa mas alta de calor de su historia, llegando a 
oscilar entre 0,33º y 0,39º por encima de la media mundial. Esto modifica el ritmo de vida de 
los océanos, para comenzar a detectarse grupos de especies marinas (medusas, tortugas, aves y 
plancton) que se desplazan hasta 10º mas al norte de latitud hacia los polos, para ser 1,5 veces 
también más rápida que cualquiera otra migración que tengan constancia los biólogos.
Igualmente, la termostática marítima tiene una incidencia directa en la meteorología, en especial 
en los temporales de lluvia y nieve en diversas zonas costeras. 
El h¡elo del Ártico está en los niveles mas bajos de los normales. Su temperatura superficial en 
2015 era de 1,2º más alta de la media registrada en los últimos 30 años del siglo XX. En cambio, 
el océano Austral, muchos de sus registros termométricos resultan hasta un grado por debajo de 
los promedios anteriores. 
Así, qué, con todos estos datos mundiales elaborados por científicos que encabezan agencias 
oficiales de EE.UU, etc., la vida en el mar para cierta fauna flora irá cambiando de ubicación (o sea, 
en muchos mares migrarán unas especies comerciales y vendrán otras a sustituirlas) alterándose 
las aguas con éste caluroso y globalizado cambio de su medio u hábitat acuático.

El seu nom en llatí és Cliona viridis. 
Del tipus dels Porífers i de la classe Demosponges, 
la seua consistència és una mica blana. Té una 
forma voluminosa, amb lòbuls irregulars, i 
grans cràters en la superfície, per a ser el seu 
aspecte exterior variable. Corporalment la seua 
organització interior és rudimentària i primitiva. 
Està constituïda per un conjunt de cèl·lules mes 
o menys independents que no arriben a formar 
verdaders òrgans. 
Viu fixada sobre roques calcàries i amb algues. 
Absorbix aigua per a respirar i alimentar-se per 
mitjà de centenars de porus que té en la seua 
'pell', i que estan comunicats per nombrosos 
canals a una espècie de cambres. Després de 
retindre l'oxigen i els detrits del plàncton per a 
menjar, expulsa les aigües filtrades i les restes 
com a aliment per uns grans forats superficials 
a l'exterior. Exteriorment té unes cèl·lules 
cornificades de protecció, i davall altres que 
segreguen un esquelet format per espícules 
calcàries.
És de color verd blanc o negre, segons la simbiosi 
de microalgues que ho recobrixen. 
Grandària sobre 20 cm de diàmetre. 
Madura a la primavera. Hermafrodita. Per a la seua 
reproducció sexual l'esperma masculí alliberat al 
corrent marí és absorbit per una altra esponja en 
faceta femenina i fecunda els seus òvuls, que es 
desenrotllen dins de la mare i els soltarà ja fets en 
larves. I també pot reproduir-se asexualment per 
gemmació. Després de mutilacions per enemics 
com a eriçons, etc. té gran poder de regeneració. 
Habita en fons de 10 a 50 m. en llocs orientats 
cap al nord. Deteriora pedres per mitjà de les 
seues espícules que bombardegen i roseguen la 
pedra. 
Sense valor comercial.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                       1.049 Kg.
Maira (Mare del lluç))                   89
Escrita (Raya)                               333
Besuc (Besugo)                                  96
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)         1.541
Burros (Gobios)                                 112
Caballa (Verdel)                                 147
Veta (Pez cinta)                                 250
Congre (Congrio)                               314
Gall (Pez de S. Pedro)                         78
Orà (Dorada)                                       542
Mussoles (Escualos)                             16
Móllera (Fanéca)                                 912
Gallineta (Cabracho)                           145                     
Sorells (Jureles)                               3.779
Asparrall (Raspallón)                       1.117
Palá (Lenguado)                                   23
Sard (Sargo)                                        104

Llobarro (Lubina)                                   25
Penegal (Bocanegra)                          174
Aranya (Araña)                                    417
Pagell (Breca)                                   7.031
Peluda (Solleta)                                  322
Lluç (Pescadilla, Merluza)               4.339
Rap (Rape)                                      1.985
Jurioles (Rubios, Lucerna)                 102               
Moll (Salmonete)                             4.332
Morralla (Serranos, etc)                  1.701
Sardina                                               157
Mero (Cherna)                                       5
Bacaladilla                                           63
Llises (Lisa, Mújol)                         1.581
Pagre (Pargo)                                      13
Biso (Estornino)                                299     
Gatet (Pintarroja)                                63
Rata (Miracielo)                                  59
Palometa (Palometón)                         6

Miseria (Gallo)                                    80
Peix de rei (Pejerrey)                          40
Saboga (Alosa)                                    8
Déntol (Dentón)                                  26
Chopa (Cántara)                                   7
Vidrià (Mojarra)                                   11
Rom (Rèmol, Rombo)                        19                                
                                                   ________
Total.............................       33.504

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                       842
Escamarlà (Cigala)                         67
Llagostí (Langostino)                           11               
Galera (Estomatoideo)                   1.472
Llagosta (Langosta)                             25
Gamba (Camarón, Quisquilla)             50
                                                         _____
Total......................................    2.467

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         300
Sepió punxa (Choquito)                        75
Canana (Pota, Volador)                       621
Sepia (Choco)                                      248
Polp roquer (Pulpo roquero)             1.438
P. blanc (P. blanco)                          1.241
P. mesquer (P. almizclado)                 171
Polpa (Pulpón, Pulpo patudo)                 2
Caragol punxent (Cañailla)            210
                                                    ______
    Total……………….……..     4.302
Total d’Arrossegament.......... 40.281

PEIXOS:
Seitó (Boquerón)                         3.894
Sardina                                           144
                                                  _______                                    
Total de Cèrcol.......................  4.038
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Al voltant de 3.000 persones van 
participar diumenge passat en una 
nova edició de la marató popular de 
Vinaròs, que es va celebrar en aquesta 
ocasió  amb molta novetats. Encara que 
es va mantenir invariable el recorregut 
de l'any passat, amb 10 quilòmetres i 
arribada al passeig Fora Forat, aquest 
any es va avançar en mitja hora  la 
sortida des de la Plaça Parroquial. 
Va haver-hi a més dues modalitats 

d'inscripció: la normal, que va costar 
3 euros, dels quals un euro solidari es 
destina a la Fundació Espanyola de 
Malalties Rares, i la cronometrada amb 
dorsal, que tenia un cost de 5 euros. 
La jornada es va convertir en una gran 
festa de l'esport popular per fomentar 
els hàbits de vida saludables en la 
qual van participar moltes famílies 
vinarossenques i també de la comarca 
en un esplèndid dia assolellat.

Quasi 3.000 persones disfruten de 
la Marató Popular
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ESPORTS

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El DiarietEl passat 30 d'Abril, Sebastian Quixal, 

triatleta del Club Triatló JijiJaja Vinaròs 
va prendre la sortida a la ciutat de Soria 
per disputar el Campionat d'Europa de 
Duatló
Quixal, que va quedar a uns escassos 
segons de poder disputar el podi, va 
aconseguir estar davant durant tota 
la competició tot i els forts ritmes 
impresos en la pròpia carrera. Encara 
que van imperar els forts vents i la dura 

rivalitat pròpia d'un campionat a nivell 
europeu, va aconseguir fer el 5e de la 
seva categoria; demostrant, d'aquesta 
manera, que tot i portar poc temps 
en aquesta disciplina multiesportiva, 
està aconseguint uns registres i un 
rendiment impressionant.
Enhorabona Sebastian, gràcies per fer-
ho possible i sols ens queda, des del 
teu Club i equip, desitjar-te moltes més 
alegries com aquestes!

SEBASTIAN QUIXAL AL CAMPIONAT D'EUROPA

Fotos: E.Fonollosa, M.Castejón, Fotogrames.cat
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3 0
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3 3
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Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.

1 San Jorge 30 23 5 2 86 20 74
2 Oropesa 30 19 3 8 62 33 60
3 Rafalafena 30 17 6 7 58 40 57
4 Els Ibarsos 30 15 7 8 63 39 52
5 Onda "B" 30 14 8 8 69 40 50
6 Vinroma 30 14 4 12 42 39 46
7 Morella 30 13 5 12 50 36 44
8 Villafamés 30 10 11 9 39 43 41
9 Traiguera 30 11 8 11 51 56 41

10 Cabanes 30 11 7 12 51 48 40
11 Benicasím 30 11 6 13 46 58 39
12 Catí 30 12 1 17 56 64 37
13 Moro 30 9 5 16 47 57 32
14 Semprerapid 30 9 3 18 41 83 30
15 Benicense 30 7 5 18 46 79 26
16 VINARÒS 30 1 4 25 21 90 7

Resultados Jornada 30

C. D. Onda "B"

C. D. Vinroma

C. F. Traiguera
C. D. Catí

C. D. Els Ibarsos

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

C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.

Morella F. C.

C F. Moro 
A. C. D. Benicense

ESPORTS

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

Rafa Marcos
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Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS.

1 San Jorge 30 23 5 2 86 20 74
2 Oropesa 30 19 3 8 62 33 60
3 Rafalafena 30 17 6 7 58 40 57
4 Els Ibarsos 30 15 7 8 63 39 52
5 Onda "B" 30 14 8 8 69 40 50
6 Vinroma 30 14 4 12 42 39 46
7 Morella 30 13 5 12 50 36 44
8 Villafamés 30 10 11 9 39 43 41
9 Traiguera 30 11 8 11 51 56 41

10 Cabanes 30 11 7 12 51 48 40
11 Benicasím 30 11 6 13 46 58 39
12 Catí 30 12 1 17 56 64 37
13 Moro 30 9 5 16 47 57 32
14 Semprerapid 30 9 3 18 41 83 30
15 Benicense 30 7 5 18 46 79 26
16 VINARÒS 30 1 4 25 21 90 7

Resultados Jornada 30

C. D. Onda "B"

C. D. Vinroma

C. F. Traiguera
C. D. Catí

C. D. Els Ibarsos

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

C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.

Morella F. C.

C F. Moro 
A. C. D. Benicense

El pasado sábado se disputó 
en Jesús i Maria   el primer 
torneo  femenino  contra el cáncer.
Seis equipos de la liga Terres de 
l’Ebre, el Altafulla de Tarragona y 
Fortí, unico representante de la 
Comunidad Valenciana, se dieron 
cita en este   torneo, por la   bonita 
causa de aportar nuestro granito de 
arena a la lucha contra el cáncer.
En el grupo A jugaron. ULLDECONA, 
ALTAFULLA,  BITEM, JESUS Y MARIA
En el grupo B jugaron SANTA BARBARA, 
ALDEANA,GANDESA,FORTI FEMENI
En el primer partido el Fortí le tocaba 
el equipo de la Aldeana, a priori 
favorito para ganar este torneo, que 

venían de perder inesperadamente 
2-1;contra el Santa Bárbara. Esto 
hacía que no tuvieran margen de 
error, pero el Fortí impuso su dominio 
endosándoles un  4-1.
En el segundo encuentro hizo lo 
propio con el Gandesa ganando el 
Fortí  5_0
En el tercer encuentro ya con la 
clasificación conseguida empató a 
cero ante un buen Santa Bárbara. 
En las semifinales se cruzó ante el. 
Altafulla al que ganaron por  2 goles 
a 1.
Esto metió a las del Fortí en la final, 
que disputaron ante el Santa Barbara 
que ganó al  Ulldecona por penaltis. 

En la final el Fortí impuso su 
superioridad ante un muy buen 
equipo.

El Fortí se proclamó campeón del 
torneo al imponerse por dos a cero.

El Fortí Femení  Vinaròs, campeón del torneo contra el cáncer en Jesús i Maria

Último mes de competición y Ironmans está 
encarando la recta final en todas sus ligas con 
posibilidades de clasificación en la Final Four. Cabe 
destacar que la categoría S-13 ya tiene su plaza 
asegurada, pero este fin de semana les tocaba 
descansar dando el testigo a sus compañeros 
mayores los S-15 y Open.

S15 IRONMANS 19 - 25 ROOKIES GOLD
Primera piedra de toque para los Infantiles de 
Ironmans enfrentándose a un rival directo en 
la clasificación. Quizás fuese esto lo que puso 
nerviosos a los pupilos de Alejandro ya que tuvieron 
un encuentro oscuro, sin dislumbrar un juego 
estable, con muchas imprecisiones en el ataque y 
algunos errores en defensa que pese a arrancar el 
primer drive con una anotación + extrapoint por 
parte de Carlos a pase de Gerardo, la defensa con 
Jose Abel y Paula como seguros en la zona corta y 
un Iñaki en la posición de Rush que va sumando 
partidos, no supo parar a los de Barberá. David que 
nos tiene acostumbrados a buenas recepciones 
tampoco tuvo el día, y Ivan aún está trabajando 
para encajar en el engranaje del juego. Todo esto 
provocó que Rookies Gold se pusiese por delante 
del marcador al inicio de la segunda parte, y aunque 
una gran intercepción de Paula con anotación puso 
un emocionante 19-19 a pocos minutos de finalizar 
el encuentro, Rookies remató el encuentro con una 
anotación que dejó a los de Vinaròs con la moral 
tocada.

S15 IRONMANS 13 - 7 ROOKIES BLUE 
Segundo encuentro contra el segundo equipo de 
Barberá, no se podía fallar, los de Vinaròs necesitaban 
la victoria para poder mantener sus opciones a la 
Final Four. Pero la dinámica fue la misma que en el 
primer encuentro, ataque muy espeso que apenas 
completaba jugadas, aunque esta vez la defensa de 
Ironmans estaba más concentrada, esto hizo que a 
menos de dos minutos para terminar el encuentro, 
el marcador estaba en un muy ajustado 7-7 y con 
el encuentro por decidir. Le quedaba el último 
ataque a Rookies Blue para anotar y sentenciar el 
encuentro pero unas fantásticas manos de Gerardo 
interceptaron un lanzamiento del Quarterback de 
Rookies que terminó en TouchDown de Ironmans. 
Gran alegría para los de Vinaròs que pese a no 
tener un buen partido arrancaron una victoria de 
donde no se podía y pudieron terminar bien una 
buena jornada de Flag. Ahora queda trabajar para 
solucionar estas imperfecciones y poder afrontar 
con más ganas la última y decisiva jornada del 
próximo 20 de Mayo que dejará definidos los 4 
participantes de la Final Four.

VINARÒS IRONMANS 27 - 12 HOSPITALET 
PIONERS
Empezaba una jornada para los Open que en 
principio aparentaba sencilla ya que tocaba medirse 
a rivales de los puestos inferiores de la tabla. 
Arrancaba el encuentro con un ataque perfecto de 
Ironmans que anotaba tres Touchdown seguidos 
y una defensa impecable con Lara destacando, 

para poner el marcador 20-0. Pero el exceso de 
confianza pasó factura a los de Vinaròs, y Pioners 
supo aprovecharlo para poner el marcador 20 
- 12 y meter el miedo en el cuerpo a Ironmans. El 
encuentro siguió con tensión hasta que en los 
minutos finales del partido un gran Manel en una 
perfecta labor defensiva interceptaba el ataque de 
Pioners y anotaba para Vinaròs que conseguía así 
asegurar la victoria. 

VINARÒS IRONMANS 49 - 0 BADALONA DRACS
Perfecto segundo encuentro de Ironmans Vinaròs 
que no quería más sustos. Un ataque feroz y una 
defensa impecable dejaban el encuentro 28-0 a la 
media parte. Ya con seguridad la segunda parte la 
aprovechó el coach Diego para probar diferentes 
estrategias, que hicieron brillar a Santi y Alberto 
anotando varios Touchdown. 
Se cerraba así una jornada perfecta que permite a 
Ironmans Vinaròs acercarse cada vez más al sueño 
de la clasificación para los Playoffs.

ENCARANDO LA RECTA FINAL
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ESPORTS
NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

TAEkwONDO.  

Otro fin de semana para el Club Taekwondo Atencia en el Open de Bellvei. De los 8 
deportistas 5 obtuvieron medalla: 
Sergio Romero - PLATA
Gerard Muñoz - BRONCE
Axel Jiménez - BRONCE
Berta Agusti  - BRONCE
Adrià Reverte - BRONCE
También queremos felicitar a Raul Flavio, Eric Atencia y Edgar Pérez.

Els dies 6-7 de Maig,es va celebrar la 
setena jornada de la lliga promeses a 
Castelló, a la instal·lació de la piscina 
provincial. El Club Natació Vinaròs, 
es va desplaçar en un equip de 30 
nadadors, format per: Dylan Martin, 
David Constantin, Franc Jaime, 
Ivan Roda, Andreu Jovani, Santi 
Matamoros, Iker Mas, Izan Rubió, 
Joan Chavarria, Sara Garcia, Arancha 
Canalda, Vera Pérez, Gema Fibla, 
Ariana Mara, Daniela Muñoz, Mar 
Gràcia, Julia Muñoz, Ona Leciñera, 
Lluna Bordes, Candela Albuixech, 
Hèctor Cervera, Martí Forner, Pere 
Simó, Carla Bernial, Aura Pérez, Ainhoa 
Garcia, Ivonne Martínez, Natàlia 

Burriel, Ainhoa Canalda i Lucia Garcia.
Els nadadors de categoria Benjamí, 
van nadar 400 lliures, i els nadadors 
de categoria aleví 1500 lliures masculí, 
800 lliures femení i 200 estils. Cal 
destacar el gran esforç de tots els 
integrants en afrontar les proves 
més llargues de cada categoria, on 
van millorar i estar a un bon nivell. 
Individualment destacarem Aura 
Pérez guanyadora de les dues proves 
disputades i Daniela Muñoz també 
vencedora de la seva prova amb 
autoritat.
Agrair als pares la seva paciència, ja 
que van ser dues sessions de 3 h de 
competició.

7ª Jornada Lliga de Promeses Benjamí/Aleví
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   ·   964 401 912

Del 16 de maig al 4 de juny de 2017
Inauguració: 16 de maig a les 19.00 h

Oberta la matricula per als cursos d’estiu

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

EXPOSICIÓ FI DE CURS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
DE VINARÒS
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   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

ALIEN COVENANTALIEN COVENANT

 

     Classificació:+ de 12 anys

DIVENDRES: Día:19               22:00:h

DISSABTE: Día:20       18:15:h - 22:45:h 

DIUMENGE: Día:21               18:15:h 

DILLUNS: Día:22               19:15:h

DIMARTS: Día:23               19:15:h 

   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

  RICHARD LA CIGÜEÑARICHARD LA CIGÜEÑA
      Persigue tus sueñosPersigue tus sueños

 

  

   Classificació:Tots els públics

DIVENDRES: Día:19               17:55:h

DISSABTE: Día:20               16:45:h 

DIUMENGE: Día:21               16:45:h 

 

   www.jjcinema.eswww.jjcinema.es

Z Z LA CIUDAD PERDIDALA CIUDAD PERDIDA

 

  
   Classificació:+ de 7 anys

DIVENDRES: Día:19               19:30:h

DISSABTE: Día:20               20:15:h 

DIUMENGE: Día:21               20:25:h 

DILLUNS: Día:22               21:25:h

DIMARTS: Día:23               21:25:h 
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ESTÀS BUSCANT 

treball?
1.  TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notario jubilado

Ha fallecido en Vinaròs el día 5 de mayo del 2017, a los 83 años, 
confortado con los Santos Sacramentos y con el cariño de su 
familia y amigos (E.P.D.)

Su esposa Piedad e hijas Carmen, Mª Piedad y Mª José reconocen 
a sus cuidadoras personales así como a todo el personal sanitario 
de Vinaròs la atención médica prestada y el delicado trato que le 
fue dispensado

"Ten siempre, Señor, mi pecho lleno de tu amor;

 de suerte que no me asuste la muerte,

venga cuando TÚ dispongas,

con tal que al morir me pongas

donde pueda amarte y verte."

(Juan Ribera Gonel)

Su hijo político Jose Luis, nietos Piedad y Jose Luis, hermano 
Fernando, primos, sobrinos y demás familia agradecen todas las 
muestras de cariño y condolencia que nos han mostrado
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Subscriviu-vos a 
El Diariet

PUBLICITATESQUELES



agenda

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20, 
17.35 i 19.45. 

*

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 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: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
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
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - 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 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 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
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

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

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

13 maig ROCA c. Sant Francesc, 6

14 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

16 maig SANZ c. Pont, 83

17 maig VALLS zona turística nord, 11

18 maig MATEU c. Sant Francesc, 103

19 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9

20 maig PITARCH c. del Pilar, 120



BiblioEstudi Vine a estudiar
amb nosaltres !

La Biblioteca Municipal de Vinaròs amb motiu de les 
convocatòries d'exàmens i amb l'objectiu d'ampliar 
l'horari d'obertura, del 22 de maig al 7 de juliol mantindrà 
el següents horaris de les instal·lacions:  

De dilluns a divendres:    de 09.00 a 14.00 h
          de 15.30 a 21.00 h

Dissabtes i diumenges:   de 09.00 a 21.00 h

La Biblioteca romandrà tancada el 29 de juny. 

¡ Aprofita per a estudiar !Biblioteca
Municipal
Vinaròs

La marca corporativa està formada pel
logotip, que és la representació tipogràfica,
singular, invariable, representativa i
permanent de la forma verbal, construït
en aquest cas per les paraules
 “AJUNTAMENT DE VINARÒS”, juntament
amb el símbol, signe gràfic d'identificació.
La marca s'utilitzarà sempre amb aquesta
composició, excepte excepcions
comentades en el manual

marca 1.1

Manual identitat corporativa Ajuntament de Vinaros


