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Vinaròs celebrarà el 27 de maig una
jornada lúdica a favor de la donació d’òrgans
Es realitzarà un recorregut d'1 quilòmetre amb premis en
diverses categories i hi haurà un punt d'informació saludable,
jocs i berenar per als assistents

El proper 27 de maig Vinaròs viurà una jornada solidària a
favor de la donació d'òrgans, amb activitats destinades a tot
tipus de públic que es duran a terme des de les 18:00 fins les
21:00 hores a l'àgora del Passeig de Colom.
Mamen Ruiz, regidora de Política Social, Igualtat i
Discapacitat, ha explicat que "volem que la ciutadania se
sume a la campanya per a la donació d'òrgans i teixits, en
el marc del Dia Nacional de la Donació d'Òrgans que es
celebra cada 30 de maig ".
Durant aquest esdeveniment es realitzarà un passeig d'un
quilòmetre i finalment hi haurà una trobada d'associacions
per informar i conscienciar la població sobre aquesta
possibilitat que pot ajudar a salvar moltes vides.
Hi haurà premis en diverses categories per als que completin
el recorregut, per exemple, per al participant més jove i per
al de més edat, així com per al major grup de joves sobre
rodes i per al grup més nombrós d'una mateixa entitat;

El Ayuntamiento arregla las playas del Fortí y Fora Forat al no actuar Costas

El Ayuntamiento de Vinaròs está realizando diversas
adecuaciones en las playas del Fortí y Fora Forat, frente al
paseo marítimo, con el objetivo de tenerlas a punto ante
la inminente llegada de los meses de más turismo. El
edil de Obras y Servicios, Guillem Alsina, señalaba que el
pasado temporal dañó estas playas, que necesitaban de
una actuación, al haber zonas de mucha pérdida de arena
y haber quedado al descubierto por el fuerte oleaje las
piedras que en su día se cubrieron con arena, cuando se
reconvirtió la playa del Fortí.
La adecuación consiste en remover la arena para ganar
anchura en la playa y dejarla en perfectas condiciones para
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també es premiarà a les mascotes millor educades o a qui
escrigue el consell ecològic més original en els murals que
hi haurà preparats per a l'ocasió.
Rafael Gallent, representant de l'associació ALCER Castalia,
part de la Federació Nacional d'Associacions per a la Lluita
contra les Malalties Renals, ha explicat que hi haurà un punt
de salut per a realitzar preses de la tensió, mesurar la glucosa
i donar informació nutricional dins el servei de prevenció
que l'associació està duent a terme a tota la província de
Castelló. Finalment hi haurà també tallers de Tai - txi, jocs
infantils i berenar saludable per a totes les persones que es
vulguen sumar a aquesta iniciativa.
Per poder participar en s'haurà de comprar una entrada
solidària per a la prevenció de malalties i en favor de la
donació d'òrgans. El cost de cadascuna serà de 3 euros a
taquilla i de 2 euros si es realitza mitjançant una reserva
prèvia a través del web www.1kmpasapas.com.

los bañistas. Alsina reconoció que se esperaba una actuación
de Costas al respecto tras el temporal, pero se ha tenido que
realizar la adecuación por parte de la administración local
al no haber obtenido respuesta. “Nos hubiera gustado que
todo estuviera hecho antes, pero estábamos a la espera de
una posible actuación del Ministerio de Medio Ambiente”,
señaló.
“No han contestado y nuestra intención es instalar a primeros
de junio pasarelas y lavapiés, con nuestros recursos”, señaló,
matizando que desde la Agencia Valenciana del Turismo se
está cambiando la canalización tuberías de los lavapies, así
como las cuatro bombas que los alimentan.
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L'equip de govern descarta adquirir l'edifici de
la OIAC pel seu elevat cost i buscarà altres alternatives
La compra i la rehabilitació està valorada en 1.320.000 euros, una inversió
que es considera massa elevada
Redacció

Adquirir i rehabilitar l'edifici contigu a l'ajuntament,
on actualment se situa la Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà (OIAC) i el PROP, tindria un cost
total de més d'1,3 milions, segons han explicat els
regidors d'urbanisme, Jan Valls i d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina. Una inversió que l'equip de govern
considera massa elevada i que hipotecaria a
l'Ajuntament, i que és el principal motiu pel qual
s'ha descartat l'adquisició de l'edifici.
Valls i Alsina van explicar que aquests 1,3 milions
de cost total es divideixen en la compra de
l'immoble, xifrada en 560.628 euros-dels quals
s'han pagat 54.000- i el cost de la rehabilitació
de l'edifici, que els serveis tècnics han valorat en
un informe en 526.126 euros, imports als que cal

afegir els impostos. “Aquesta quantitat és un terç
del que costa el col·legi Jaume I, mitja piscina
coberta o el que costaria construir un centre
sociocultural”, va assenyalar Valls, per qui el PP
quan va signar el contracte “hauria d'haver valorat
abans altres opcions, perquè l'estat actual de
deute de l'Ajuntament no permet realitzar aquest
tipus d'inversions tan elevades”.
Des de l'equip de govern s'ha realitzat una
planificació de necessitats d'espai i crearà
pròximament una borsa perquè els propietaris
puguin oferir els seus immobles per a ús de
dependències municipals. “Creiem que amb
més d'un milió d'euros que costa l'actual edifici
de la OIAC i amb la situació actual del mercat

immobiliari podem aconseguir locals adequats i
en millors condicions amb un preu molt inferior”,
va assenyalar Valls.
De moment, segons Valls, s'ha optat per continuar
amb el lloguer amb opció de compra en l'actual
ubicaci, fins a final d'any i, a partir de gener de
2018, si es continua en aquest immoble el lloguer
seria de 2.250 euros mensuals.
L'edil de Som Vinaròs també va considerar que el
contracte que va signar en el seu moment el PP de
Vinaròs “va contra els interessos de l'Ajuntament i
es va signar de forma precipitada, sense calcular el
cost de les obres de rehabilitació i sense valorar ni
estudiar altres opcions”.

Vinaròs i altres municipis signen un conveni per implantar un nou programa d’intervenció post-divorci
Des del 19 d'abril el programa s'està duent a terme de forma experimental al Vinalab de Vinaròs
Aquest 18 de maig s'ha dut a terme a l'edifici
social de Sant Mateu la presentació del
Programa Psico - Educatiu d'Intervenció Post
Divorci "Adaptant-se", acte que ha comptat
amb la presència de la delegada territorial de
Vicepresidència i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana, alcaldes i regidors de
diversos municipis, entre ells la regidora de
Política Social, Igualtat i Discapacitat de Vinaròs,
Mamen Ruiz.
Aquesta cita ha servit per signar un conveni
de col·laboració amb la Facultat de Psicologia
i Educació de la Universitat de Deusto i els
Ajuntaments d'Alcalà de Xivert, Benicarló,
Peníscola, Vinaròs i la Mancomunitat Castelló
Nord (Sant Mateu, Cervera del Maestrat, la
Salzadella , Sant Jordi i Xert), per dur a terme
aquest programa dissenyat per l'equip Deusto

Family Psych.
El programa s'està duent a terme per professionals
de la Coordinadora del Menor del Baix Maestrat,
de la qual formen part tècnics de l'àrea social que
treballen en aquestes poblacions. Hi participen
de forma experimental un grup de 24 persones
separades o divorciades que un dia a la setmana
durant 11 sessions d'hora i mitja desenvolupen
aquest programa al Vinalab.
"Durant aquestes trobades es tracten temes com
l'impacte emocional del divorci en els pares i fills,
estratègies per a la resolució de conflictes, consells
per a la criança i altres continguts orientats des
de la perspectiva dels fills, amb la finalitat d'oferir
informació sobre els canvis en la família i les
habilitats i estratègies per reduir el nivell d'estrès
que generen aquestes situacions", ha explicat la
regidora de Política Social, Mamen Ruiz.

Es busca, amb això, “transmetre un missatge
positiu, perquè encara que el divorci i la separació
son moments difícils per als menors, el programa
mostra que els problemes a llarg termini són
evitables i que es pot construir una nova relació
basada en el respecte amb un objectiu principal:
ser millors pares”, ha conclòs Ruiz.
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Vinaròs y otros municipios valencianos plantean a Conselleria
una estrategia común en relación a la gratuidad de la AP-7
La localidad se suma a la petición que han
hecho algunas poblaciones, de solicitar
una liberalización inmediata de la AP-7
en aquellos tramos que no disponen de
una vía alternativa
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio ha convocado este
jueves en Valencia a los alcaldes y alcaldesas
de más de una decena de municipios del tramo
valenciano de la AP-7, entre los que se encuentra
Vinaròs, para conocer de primera mano su
posición en relación a la gratuidad planteada para
esta vía.
La Consellera María José Salvador ha invitado
a los municipios a participar en una estrategia
común ante la falta de definición sobre este tema

por parte del Gobierno Central y ha mostrado
su inquietud por la falta de planificación del
Ministerio a dos años de la probable liberalización
de la AP-7, sobre temas clave como las conexiones,
los accesos o las variantes.
Los alcaldes, prácticamente de forma unánime,
han defendido esta liberalización, señalando
que la gratuidad es imprescindible y, de hecho,
algunos han planteado que debería ser inmediata
para aquellas zonas que no cuentan con una
alternativa, como la zona norte de Castellón, tal y

como ha señalado el alcalde de Vinaròs, Enric Pla.
“Hemos pedido la liberalización parcial inmediata
en comarcas como la nuestra, que no disponen
de otras opciones. Creemos que junto con el
corredor mediterráneo y las cercanías, este es uno
de los grandes temas pendientes que precisan
de una pronta respuesta por parte del Gobierno
central, ya que afectan de forma muy directa a la
ciudadanía. Hace falta, por tanto, que la gratuidad
de la AP-7 sea aboluta y sin ningún tipo de peajes
en la sombra”, ha concluido Pla.

La regidoria d’Ocupació i la Cambra de Comerç presenten els resultats de
l’ Estudi de Necessitats Formatives i de Contractació a Vinaròs i la seua àrea d’influència
L’estudi permetrà adequar l’oferta formative a les necessitats empresarials I destaca
que el 27% de les empreses de la zona han manifestat que necessitaran incorporar
més personal durant aquest any
Un total de 806 empreses de Vinaròs i altres
2.739 mercantils de les poblacions de la seva
àrea d'influència (un 27% del total) necessitaran
incorporar més personal durant aquest any,
segons l'estudi de les necessitats formatives
i de contractació que ha estat sol·licitat per
l'Ajuntament de Vinaròs a la Cambra de comerç
i que va ser presentat dimarts per part de la
regidora d’Ocupació, Maria Cano i representants
de la Cambra de Comerç en el saló plenari.
Les categories més demandades són en primer
lloc els operaris qualificats i els no qualificats,
seguits d'administratius, comercials, tècnics i
finalment directius.
L'estudi, com va explicar el representant de
la Cambra de comerç, Javier Valls, analitza les
necessitats de contractació de les empreses,
així com les seves necessitats formatives i s'ha
realitzat mitjançant unes 400 entrevistes a
empreses de tots els sectors de 15 localitats de la
comarca del Baix Maestrat i el Montsià.
En ell s'indica que hi ha a Vinaròs unes 3.000
empreses i unes 10.000 en tota la seva àrea
d'influència. Quant al perfil de la plantilla,
un 35% dels treballadors són de temporada
(majoritàriament del sector turístic i agrari) i
tan sol el 10% dels empleats tenen un contracte
indefinit. Una temporalitat que afecta molt més a
dones i menors de 50 anys.
Una de les conclusions és que en els últims
tres anys en aquestes empreses un 45% dels
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treballadors no han realitzat formació, i els
que l'han realitzat ha estat per adaptació a una
nova normativa, en l'àmbit del màrqueting,
informàtica o idiomes o per adquisició de nova
maquinària o programes de gestió en l'empresa.
A més, majoritàriament aquesta formació
realitzada ha estat gratuïta i no buscada pel propi
empresari. Un 40% dels empresaris consideren
que es necessiten activitats formatives per
als seus empleats, però d'aquest percentatge,
només la meitat desenvolupa un pla de formació
dels treballadors.
La regidora d'Ocupació, María Cano, va destacar la
importància i la utilitat d'aquest estudi per poder
planificar les accions formatives en el municipi
d'acord amb les necessitats de contractació que
tenen les empreses tant del municipi com de
l'entorn.
Això ha de permetre dissenyar una estratègia
formativa i d'ocupació basada en informació
actualitzada de les necessitats de les empreses
de diversos sectors i adaptada a les necessitats
i a les seues perspectives d'incorporació de
personal.
Per la seua banda, el Secretari Adjunt i Director
de Formació i Ocupació de la Cambra de Comerç,
Javier Valls, ha explicat que, després de realitzar
una enquesta a unes 400 empreses de la localitat
i pobles propers, s'ha detectat que la demanda
se centra en els sectors de l'hostaleria i del petit
comerç, sent el de cambrer / a i dependent / a
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dos dels perfils més demandats.
Tenint en compte les conclusions d'aquest estudi
l'Ajuntament de Vinaròs ha anunciat que ja
s'han començat a prendre algunes accions, com
la programació d'un curs per a l'obtenció del
Certificat de Manipulador d'Aliments.
Tot i que habitualment aquest ja s'ofereix al
Casal Jove per a aturats, es realitzarà també una
edició per a treballadors en actiu i empreses, en
detectar la necessitat d'aquest tipus de formació.
Els interessats poden sol·licitar fins al 29 de maig
a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
(OIAC), la seua participació en aquest curs, que
es durà a terme el 6 i 7 de juny a la Biblioteca
Municipal.
"A més, durant tot l'any es programaran diverses
accions formatives en aquesta línia, per tal
d'aplicar polítiques de revitalització econòmica
a Vinaròs i la seua àrea d'influència", ha conclòs
Cano. En aquesta presentació també ha estat
present María Jesús Miralles, de l'Agència de
Desenvolupament Local, i Francisco García, de
l'àrea de desenvolupament empresarial de la
Cambra de Comerç de Castelló.
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Vinaròs disposarà d’una aula experimental de 2-3 anys per al curs 2017-18
Aquesta aula estarà al CEIP Jaume I, ha informat la regidora d’Educació.
Redacció

El col·legi públic Jaume I de Vinaròs serà un dels
centres educatius que disposaran per al curs 2017 2018 d'una aula experimental per al nivell educatiu
de 2 a 3 anys, ha informat la regidora d'Educació
Begoña López.
"Des de la regidoria s'ha treballat per poder satisfer
aquesta demanda constant de la població, que
sol·licitava formar part d'aquesta iniciativa de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana", ha assenyalat
López.

D'aquesta manera, s'espera que Educació ofereixi
un total de 96 aules d'aquest tipus a la Comunitat,
amb un total de 1.728 places. Cada aula estarà
atesa per un docent, un educador i tindrà una ràtio
de 18 alumnes per classe. El període d'admissió
d'alumnat per a aquestes aules s'iniciarà el proper
22 de maig i finalitzarà el 29 d'aquest mateix mes.
Les altres poblacions de la província de Castelló
que incorporaran també noves aules de dos anys
el proper curs seran: Albocàsser, Benassal, Castelló
de la Plana, Llucena i Vall d'Uixó.

Sanitat extiende el programa de prevención de cáncer de colon
a todo el Departament de Salut de Vinaròs
Salut Pública prevé que en el mes de julio todos los municipios hayan iniciado ya el
cribado a todas las personas entre 50 y 69 años, consideradas población de riesgo
Los profesionales sanitarios de los centros de salud de Benicarló, Vinaròs, Forcall,
Traiguera, Peñíscola, Alcalà, Sant Mateu y Morella están recibiendo formación
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, a través del Centro de Salud Pública de
Benicarló, extenderá el programa de prevención
del cáncer colorrectal a todos los municipios del
Departamento de Salud de Vinaròs antes del mes
de julio, lo que beneficiará a 20.500 personas
mayores de 50 años.
El programa de pevención del cáncer colorrectal
está dirigido a la población sana de entre 50 y 69
años que no presenta síntomas de sospecha. Su
participación es sencilla, ya que se realiza a través
de un test inmunológico de sangre oculta en
heces. El objetivo de este programa es concienciar
a la ciudadanía de la importancia del diagnóstico
precoz de esta enfermedad oncológica, lo que
incrementa de forma importante las posibilidades
de curación y su buen pronóstico.

Cada dos años, los beneficiarios de este programa
reciben una carta informativa en la que se les invita
a participar en el programa, y en caso afirmativo, se
les remite a sus domicilios el test de sangre oculta
en heces, con las instrucciones para realizarse
la prueba que deben depositar en su centro de
salud. Si la muestra resulta positiva, se realiza una
colonoscopia óptica como prueba de confirmación
diagnóstica.
Un total de 8 centros de salud implicados
El Centro de Salud Pública de Benicarló ha formado
al personal sanitario de los centros de salud de
Benicarló, Vinaròs, Forcall, Traiguera, Peñíscola,
Alcalà de Xivert, Sant Mateu y Morella, con el fin
de llegar al 100 por 100 de la población. De esta
forma, ya se han incluido en el programa 16.913

personas y en el mes de junio se remitirán las cartas
informativas a otros 3.587 hombres y mujeres. En
total, 20.500 personas con una edad comprendida
entre los 50 y los 69 años, considerados como
población de riesgo.
Mediante las pruebas de sangre oculta en heces
puede disminuir la mortalidad por cáncer de
colon entre un 30 y un 35%. Además, la detección
precoz permite que los tratamientos sean menos
agresivos, por lo que también mejora la calidad de
vida de las personas que padecen esta enfermedad.
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Es proposen millores per al servei de transport públic per carretera al nord de Castelló
La jornada es va dur a terme a Coves de Vinaromà i girà al voltant del nou mapa
de concessió del servei de transport de viatgers per carretera
El16 de maig es va celebrar a Coves de Vinromà una
jornada al voltant del nou mapa de concessió del
servei públic de transport de viatgers per carretera
de l'Àrea Nord de Castelló, esdeveniment que va
comptar amb la participació del regidor d'Ordenació
del Territori de l’Ajuntament de Vinaròs, Jan Valls.
Durant aquesta jornada es va donar a conèixer la
situació precària en què es troben les concessions
en quant al transport, i el treball iniciat fa més d'un
any per a l'elaboració d'un nou mapa concessionari
del transport públic per carretera. “Es tracta d'un
procés de participació de la Direcció General
d'Obres públiques, Transport i Mobilitat, de cara a
conèixer les mancances i suggeriments per part dels
Ajuntaments de l'àrea”, ha assenyalat Valls.
Les propostes presentades pel regidor giren al

voltant de la connexió de la xarxa d’autocars de
l'àrea Nord de Castelló amb el Centre Hospitalari de
Vinaròs. Així mateix, va demanar connectar la xarxa
d'autocars de l'àrea Nord de Castelló amb l'estació
de tren de Vinaròs, per atendre especialment la
demanda d'estudiants universitaris a la comarca del
Baix Maestrat.
També es va parlar de la connexió de la xarxa
d'autocars de l'àrea Nord de Castelló amb l’ Aeroport
de Castelló, per tal d'afavorir tant el turisme
de platja com el rural. En el mateix sentit, Valls
també va traslladar la necessitat de pensar en una
mobilitat més enllà de les fronteres administratives,
i possibilitar més enllaços amb Barcelona.
També es van abordar qüestions que afecten
a la renovació de flota, tant en les condicions

d'accessibilitat en persones majors i mobilitat
reduïda per l'envelliment de la població, con en
relació al medi ambient, per tal que s’analitze la
possibilitat de que part del transport sigue amb una
flota de baixa emissió de CO2 o elèctrica.

El 31 de maig es celebrarà el XII Concurs de Dibuix “Créixer en la Diversitat”
Més de 60 xiquets i xiquetes participaran en aquesta iniciativa
organitzada per COCEMFE Maestrat amb la col·laboració de
Carrefour i l'Ajuntament de Vinaròs
El proper 31 de maig es durà a terme,
a l'Ermita de Vinaròs entre les 11:00
i les 13:00 hores, el XII Concurs de
Dibuix "Créixer en la Diversitat", en
què s'espera que participen més de
60 alumnes del col·legi d'educació
especial "Baix Maestrat".
Ramón Meseguer, de COCEMFE
Maestrat, entitat organitzadora de
l'esdeveniment, ha explicat que el
concurs es realitza aprofitant també
que el 5 de juny se celebra el Dia
Mundial del Medi Ambient, per la
qual cosa es convida als menors,
que estaran dividits en tres grups, a
dibuixar el paisatge de l'ermita.
"Posteriorment els dibuixos estaran
exposats durant dues setmanes a

l’entrada de Carrefour Vinaròs i les
persones que visiten l'exposició
podran votar aquells que més els
agradin. El 7 de juny serà l'elecció
del jurat i el 14 de juny el lliurament
de premis, durant la qual es donarà
igualment un diploma a tots
els xiquets i xiquetes que hagin
participat", ha explicat Meseguer.
El nou gerent de Carrefour Vinaròs,
Antonio Soler, ha indicat que és un
plaer poder col·laborar amb aquesta
iniciativa, aportant els mitjans
logístics necessaris perquè es pugue
portar a terme i ha explicat que
l'empresa es troba molt compromesa
amb una educació a favor de la
diversitat.

El cap d'estudis del CPEE, Richard
Campos, ha valorat de forma molt
positiva aquest concurs i ha agraït
a COCEMFE Maestrat, a Carrefour i a
l'Ajuntament de Vinaròs la implicació
que any rere any mostren amb
aquesta proposta, pensada perquè
els alumnes i les alumnes puguen
gaudir d'una jornada diferent i
divertida.

Finalment, el regidor de Medi
Ambient, Jordi Moliner, ha explicat
que l'Ajuntament mostra el seu total
suport a aquesta iniciativa i ha indicat
que "és un orgull per a nosaltres
poder col·laborar per visibilitzar
a aquest col·lectiu, que té grans
capacitats, com sempre ens mostren
amb les obres que creen ".

La mañana de COPE en el
Maestrat con Laura Puig

12:30 a
13:30
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S’obre el període d’inscripcions per al Campus L’Illa 2017
A partir d'aquest 24 de maig es podran fer en línia i a partir del 6 de juny de forma
presencial al Casal Jove per a aquelles persones que no tinguen accés a Internet
Aquest dimecres s'ha fet la presentació de la nova
edició del Campus d'Estiu L'Illa, que es durà del 3
de juliol al 11 d'agost de 2017 en tres quinzenes i
que consta de tres àrees: la d'Infantil (per a P3, P4 i
P5 ), Illa Arts i Illa Esports (ambdues per a alumnes
de 1er fins a 6è de Primària).
El regidor de Joventut, Marc Albella, ha explicat
que a partir d'avui ja es poden realitzar les
inscripcions en línia, una modalitat que es va
posar en marxa l'any passat per evitar les llargues
cues que es formaven anteriorment en les
dependències municipals. Aquestes inscripcions
es podran portar a terme omplint el formulari del
web www.campusillavinaros.com o www.vinaros.
es i imprimint la inscripció que es rebrà per correu
electrònic per fer el pagament i poder validar la
inscripció.
"Un 25% de la inscripcions seguiran fent-se de
manera presencial a l'oficina del Casal Jove, per
a aquelles persones que no disposen d'accés a
Internet. Podran fer-ho d'aquesta manera entre el
6 i el 9 de juny, de 9:00 a 13:00 hores", ha indicat

Albella, que també ha informat que el pagament
per quinzena és de 30 euros, un mes per 50 euros i
80 euros les tres quinzenes.
Fito Sales, representant de l'empresa Ofertes Costa
Azahar SL, encarregada d'organitzar el Campus
L'Illa, ha explicat que aquesta serà una edició amb
molta màgia, ja que totes les activitats de L'Illa
Arts i de L'Illa Esports estaran ambientades en el
món de Harry Potter, concretament amb l’escola
de màgia de Hogwarts i la Quidditch School. Per
a L'Illa Infantil s'ha triat el fil temàtic “Vinatrolls” per
tal que, de la mà d'uns trolls divertits i colorits, els
més petits practiquen l'anglès.
"Tenim preparades activitats molt diversesDissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €
per a tothom, que inclouen des d'excursions i
acampades, a activitats d'aigua, manualitats,
espectacles i pràctica d'esports alternatius perquè Companyia de teatre Ornitorincs
aquest estiu els xiquets i xiquetes de la localitat no poden trucar al telèfon 625505625 o escriure a
i dissabte 18info@ofertascostaazahar.
de març /
deixin d'aprendre d'una forma lúdica. A través del Divendres,
l'adreça 17electrònica
hores
a les
joc i les dinàmiques de grup treballarem també divendres
com. Ena les
els 22.00
propers
diesi dissabte
també es
repartiran
20.00
hores
/
12
€
molt una educació en valors ", ha assenyalat Sales.
fulls informatius en tots els centres educatius de
Per a més informació les persones interessades Vinaròs.
· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

MECBETH

BCN CITY BALLET
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €
El PP denuncia que se autorizan entierros en nichos no homologados
Amat dice que no queda ningún nicho libre acorde a normativa en la ampliación delEMILIA
cementerio
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
ProgramacióCultural2017
· 964 401 912

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, denunció El portavoz popular recordó que el PP ya advirtió a Vinaròs està adscrit
el pasado miércoles que el Ayuntamiento de finales de 2015 que el equipo de gobierno cometía Companyia de teatre: Producciones del
Vinaròs “está autorizando entierros en nichos que un error al cambiar el proyecto del carril lúdico Barrio
no reúnen las condiciones al estar situados en una por la piscina sin valorar que podría bloquear
obra inacabada y que ni tan siquiera cuenta con la ampliación del cementerio. “En la actualidad Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
el acta de inicio”. Según Amat, el consistorio ya el tripartito sigue sin haber dado solución a Preu: 10 €
no dispone en el cementerio municipal de nichos un empastre que generó su propia gestión de
Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €
homologados que cumplan la normativa para dar gobierno y el problema se va a ir agravando con el
Companyia New Époque Cabaret
servicio a los ciudadanos y ya se están produciendo tiempo”, señaló.
Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen
nuevos entierros “ajenos a laCompanyia
normativa más
básica,
Amat
también
lamentó
que
el
PP
de
Vinaròs
de teatre Ornitorincs
en nichos que no reúnen ni los mínimos requisitos lleva dos meses y medio –desde el 18 de abrilDivendres, 17 i dissabte 18
de març /que les sea facilitado un informe Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
sanitarios al no estar ni impermeabilizados”.
solicitando
divendres
a lesque
22.00
lesnúmero de nichos disponibles Preu: 5 €
Además, el portavoz popular
aseguró
el hores
quei dissabte
certifiquea el
20.00
hores
/
12
€
ayuntamiento autoriza estos entierros, “pero a los que existen en el cementerio municipal acorde y seguimos sin disponer de esta información”,
aseguró Amat, para quien “el alcalde no deja que se
ciudadanos que quieren poner una lápida en estos a normativa y que a día de hoy aun no lo han Pérez
& Dislà
nichos se les dice que no se puede; es decir, que conseguido. “Lo pedimos el 18 de abril, insistimos haga este informe porque sabe que desmontaría la
mentira que
a los
ciudadanos
Dissabte,
29poner
d’abril
/ 22.30
/ Preu:de5 infraestructuras
€
dejan utilizar el nicho y luego
les niegan
una
en hores
la comisión
del 3 de mayo Divendres,
6 d’ contó
octubre
/ 22.30
hores /cuando dijo
que5había
lápida al ser una obra en proceso de ejecución”.
y volvimos a presentar solicitud el 11 de mayo Preu:
€ nichos disponibles”.

Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

NO SOMOS MALAS

MECBETH

CARINYO

BCN CITY BALLET

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

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Auditori Municipal
d’Izco
Amb la participacióAyguals
del vinarossenc Anthony
Senen
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

TEATRE I DANSA
PROFESSIONAL
CARINYO

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

LOS ESCLAVOS DE
Divendres,
17 i dissabte 18 de març /
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones

divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00
hores /312
Divendres,
de€
novembre / 22.30 hores /

BCN CITY BALLET
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”

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
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Núria Parlón, en Vinaròs para dar su apoyo a Pedro Sánchez
La alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, miembro de la ejecutiva
del PSC y de la plataforma de Pedro
Sánchez, Núria Parlón, estuvo días
antes de las primarias socialistas
en Vinaròs en un acto abierto con
miembros de la ejecutiva local
socialista y ciudadanos en general.
Parlón señaló que “todos los que nos
sentimos socialistas hemos sufrido
por lo sucedido el 1 octubre y por lo
peor que puede pasar en un partido
político con un secretario general
escogido por la propia militancia
con un proceso de primarias que era
un ejemplo”. Según Parlón, “la única

manera de reparar lo sufrido por la
militancia socialista desautorizando
una decisión tomada en el propio
Comité Federal y las bases, como era
la de no hacer presidente a Mariano
Rajoy, es celebrar este proceso de
primarias con la máxima ilusión en
que seremos capaces de construir un
proyecto radicalmente democrático
y que ponga en el centro de la
acción política las personas”. “Creo
que la única persona capacitada
para hacerlo a día de hoy es Pedro
Sánchez, porque ha sido coherente
y se ha mantenido leal a sus
convicciones y las de la militancia, y

es quien a dia de hoy bajo mi punto
de vista, de los tres candidatos es
el que ha presentado un mejor

programa para situar al socialismo a
la cabeza del gobierno de España”,
concluyó.

Els socialistes vinarossencs donen
àmplia majoria a Pedro Sánchez
Amb una participació del 88%, els socialistes vinarossencs han
donat suport a la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaria
general del partit de forma àmplia, amb 55 vots (el 77,5%).
Susana Díaz ha estat la segona candidata més votada amb
10 vots (14,1%), mentre que la candidatura de Patxi López ha
aconseguit 6 vots (un 8,4%)

Compromís Vinaròs mostra el seu “descontent” amb la Conselleria pel retard
en la construcció del col·legi Jaume I
Els secretaris d'organització i de relacions
institucionals de Compromís Vinaròs, Jordi
Navarrete i Jordi Moliner respectivament,
van comparèixer dilluns per expressar el seu
“descontent” per l'anunci per part de la conselleria
d'Educació del retard d'un any quant a l'inici de la
construcció del col·legi Jaume I.
Moliner va explicar que des de Compromís Vinaròs
es va pressionar perquè aquesta construcció es
prioritzés però va considerar que l'anunci del
conseller Vicent Marzá que les obres començarien
aquest primer semestre de 2017 “va ser precipitada”,
ja que dels col·legis que hi havia pendents a la
Comunitat Valenciana, el centre de Vinaròs “era
l'únic que no tenia cap tràmit iniciat, malgrat totes
les promeses que va fer el PP, i la Conselleria va
haver de començar totes les gestions des de zero
i per això no ha estat possible arribar a temps per
iniciar-lo aquest semestre”.

Moliner va assegurar que després de conèixer el
retard “ens vam posar en contacte amb Conselleria
per mostrar el nostre descontent i fer constatar el
nostre disgust pel fet que les coses no s'estaven
fent amb la rapidesa que desitgem per a Vinaròs”.
El col·legi segons el nou planning de l'administració
autonòmica, no començarà les obres fins al final
del primer semestre de 2018. “No estem contents
amb això, però entenem els problemes que s'han
tingut derivats de la política anterior del PP, que no
tenia l'educació com una prioritat, i anem a seguir
insistint perquè aquest col·legi sigui una realitat”,
va concloure.
Per la seva banda, Navarrete va lamentar no haver
tingut informació abans per part de la Conselleria
de com estaven els tràmits del centre, i va
assegurar que van demanar una reunió en la qual
van constatar que el PP no havia iniciat cap gestió
del centre. Navarrete va concloure que ara van a

estar “alerta” i “exigents” perquè es compleixin els
nous terminis marcats per a aquest centre.
Quant a l'ampliació de l'IES Vilaplana, va assegurar
que la conselleria va plantejar fins i tot disposar
alguna aula prefabricada més, “però ens vam
plantar i li vam recordar que el col·legi necessita
d'una ampliació i que ja té els terrenys cedits per
a això”.

Acord Ciutadà demana les xifres d'activitat “real i estricta” del Centre Vinalab
Acord Ciutadà ha demanat esta setmana per
registre d'entrada, les xifres “reals i estrictes”
d'activitat del Centre Vinalab cenyint-se nomès al
objecte pel qual va ser creat i a les activitats que se
li van marcar a l'empresa gestora. Aquesta petició
ve arran de la nota de premsa de l'equip de govern
on informava que durant els darrers 20 mesos
havien passat pel centre vora les 8.000 persones i
s'havien fet unes 160 activitats.
Des de la seua creació, segons Lluis Batalla, el
Centre de Coneixement Vinalab, a banda de la
tasca per la qual va ser creada, “també ha estat
matèria propagandística pels diferents governs
municipals” . Acord “no admet, per respecte a la
8

gent esperançada en trobar feina, que parlen de
8.000 persones al Centre del Coneixement, quan
un número important d'aquestes persones han
estat, per exemple, Festes final de curs d'escoles
de Vinaròs, Congressos Comarcals de partits/
Agrupacions Electorals, Conferències polítiques,
Consells sectorials i activitats varies no vinculades
a la creació d'ocupació que podrien fer-se
perfectament en altres espais, i debades”. I recorda
que cada activitat d'aquestes caracteristiques
“suposa despeses pagades amb diners públics”.
“Fora de la propaganda política d'aquest tipus,
que no és admissible per què la realitat social i
econòmica de molts vinarossencs és crítica, ACORD

CIUTADÀ vol conèixer quines són les dades reals en
aquests darrers 20 mesos de l'activitat del Vinalab
com a viver d'empreses”, indica Batalla, per a qui
“seria desitjable no disfressar la realitat econòmica
d'un poble on l'atur baixa per què la gent marxa a
altres llocs”. “Podem tenir tots els centres Vinalab
i fer tot el bombo que es siga capaç però si això no
es complementa amb una acció política municipal
i autonòmica que facilite la instal.lació d'empreses,
l'únic que fem a Vinaròs és formar empresaris amb
diners nostres per a que es busquen la vida fora
d'aquí. Ja està bé d'autobombo”, ha conclòs.

fotonotícies

27 maig de 2017

Un grupo de aficio
nados al cine se de
splazaron a Ampo
magnífica exposic
sta para
ión “120 anys de cin
e a les Terres de l’E ver la
bre”.

Comunions a la parròquia de San

famílies dels futurs nous alumnes,
Els IES de Vinaròs ofereixen xerrades a les
com el Vilaplana al CEIP Assumpció

ta Magdalena

Comunión de Blanca

Dissabte 13 de maig va
concloure al Casal Jove
la formació en Robòtica
(doctor en Enginyeria i pro
Educativa amb Raúl Marín
fessor i investigador de
la Universitat Jaume I) on
compreses entre els 12
i els 16 anys han tingut
12 joves d'edats
l'oportunitat de fer els seu
s primers passos en el
disseny, construcció i pro
gramació de robots.
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Comença un nou cicle de xerrades sobre apicultura als centres
educatius de la localitat. Avui hem estat amb els alumnes de segon
de Primària del CEIP Sant Sebastià i del CEIP Jaume I. Aquesta és una
iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient en col·laboració amb Mel
de Ramon.

Tot un èxit el Taller de Sushi del Casal Jove celebrat amb el Xef Juanjo Roda a l'Espai
Gastronòmic del Mercat Municipal.

Casal Jove. Primera promoció de Titulades en Llengua de Signes A1

Visita dels alumnes 5é A i 5é B de primària de Ntra. Sra. de l’Assumpció de Vinaròs a la imprenta Castell

Xerrada sobre mediació parental pel policia local Adrián Giménez. E.Fonollosa
10
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La Societat Musical “La Alianza”presenta su dama mayor, Rosa Sebastià Arnau

Salvador Quinzá Macip

Muchas y buenas son las cualidades
que le podemos “colgar” a la joven
Rosa Sebastià Arnau, tales como:
simpática, encantadora, graciosa,
atrayente,
cordial,
fascinante,
amable,
agradable,
cariñosa,
extrovertida, sociable, tratable y…
supongo que me dejo alguna que otra
cualidad mas. Por supuesto y para
sus padres, nuestros amigos Alberto y
María José; “una bona xiqueta”.
El pasado sábado día 20 del
presente mes de mayo, en las
instalaciones del “Club Náutico
Vinaròs”, la Societat Musical “La
Alianza” por medio de su presidente
Víctor Arenós y su directiva,
presentaban a socios, familiares y
amigos a la encantadora clarinetista
Rosa, como dama mayor para las
próximas fiestas de “San Juan y San
Pedro” de nuestra ciudad.
La verdad es que la que va a ser
nuestra dama, nos hizo esperar un
poco para hacer su “entrada triunfal”,
acompañada por sus padres, y aquí
comenzó la fiesta.
Un grupo de seis músicos la recibían
con “marcha”, “mucha marcha”, y
ya tienes a Rosa saliendo a bailar.

Posteriormente lo haría con la
pareja de nuestro presidente, el
también jóven y “marchoso” Victor
Arenós.
En el tramo oficial del acto, tomaba
la palabra el presidente de la
entidad, mostrando su satisfacción
de tener de nuevo una dama que
representará a la entidad, cosa
que no ocurrió el pasado año.
Agradecía la asistencia de los
concejales de cultura y fiestas
Marc Albella, del de turismo y
comercio Domènec Fontanet, y
resto de concejales que asistieron
al acto. Agradecía a Rosa el
haberse presentado para dama de
la banda, y le deseaba toda clase
de éxitos y que disfrutara mucho,
como también el como presidente
también lo hará y celebrará.
Rosa, joven lista y prevenida, se
trajo estudiadas las palabras que
nos dirigió para no dejarse nada en
“el tintero”, y de memoria, con gran
desparpajo, nos decía que deseaba
disfrutar mucho y dejar bien alta a
“La Alianza”.
Como es de rigor en este acto, el
presidente le hacía entrega a Rosa,

de un precioso ramo de flores
naturales primeramente, para
luego sorprenderla regalándole
una bella pulsera con su nombre
grabado en recuerdo de esta
presentación.
Seguidamente se pasó a degustar
un “vino de honor”, y en un
ambiente festivo, sano, de fiesta y
de camaradería, Rosa acompañada
de sus amigas damas mayores e
infantiles, familiares y amigos allí
presentes, pasó una agradable
tarde festiva, prólogo de lo que será
la multitud de actos programados

Vin-1616: Casa indep. en el
barco, reformada, 3 hab,
(1 en buhardilla con baño)
1 baño, cocina-comedor,
sala de estar, terraza-solárium con ducha y vistas al
mar, barbacoa, garaje cerrado, amueblado y equipado, Precio: 94.000€

para las próximas fiestas.
Mis felicitaciones a la entidad por
contar de nuevo con una dama que
nos represente, mis felicitaciones a
los padres de Rosa, Alberto y María
José y también al resto de familiares
presentes.
Para finalizar querida Rosa, te deseo
todo lo mejor, disfruta mucho,
pásatelo lo mejor que puedas que
esto solo dura un año, y deja lo mas
alto posible el pabellón de esta
entidad centenaria, de la cual muchos
nos sentimos orgullosos, y que es la
Societat Musical “La Alianza”.

Vin-1607: Apartamento en costa norte totalmente reformado de 1 habitación, cocina indep,
salón, 1 baño, terraza
con vistas al mar, aire
frío-calor, amueblado, equipado, piscina y parking comunitario, Precio: 49.900€

Tel. 673 820 961 - c/ Arcipreste Bono, 10 bajos VINARÒS - lorenafincasteruel@gmail.com - www.fincas-teruel.com
Vin-1592: Apartamento
seminuevo, con ascensor, de 2 hab., cocinacomedor, 1 baño, terraza, aire frío-calor, todo
exterior,
amueblado,
equipado y plaza de
párking , Precio: 73.900€

Vin-1547: Solar urbano con luz y
agua muy bien
ubicado en el
casco urbano de
150m, se pueden
hacer 3 alturas
mas jardín, Precio:
39.900€

Vin-1603: Piso en la
plaza del mercado
a 50m del mar, 3º
sin ascensor, todo
reformado, 2 hab,
cocina, salón, 1
baño, balcón, Precio: 36.900€
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Prueba de esfuerzo, sin esfuerzo en desplazamientos
E.Fonollosa

Los deportistas ya pueden hacer la prueba de
esfuerzo en Vinaròs, sin tener que desplazarse a
Castellón o Tortosa. La OMS (Organización Mundial
de la Salud) y la Sociedad Española de Medicina del
Deporte recomiendan realizar esta prueba a todos
los deportistas mayores de 35 años que realizan
actividad física de intensidad alta o moderada. Y
a los mayores de 16 años que realicen más de 7
horas de entrenamiento por semana. En los países
europeos se exige esta prueba a los participantes de
todas las carreras deportivas. La prueba de esfuerzo
se realiza bajo la supervisión de un doctor titulado
y especialista en medicina deportiva, a través de
una máquina especial que mide el funcionamiento
cardiopulmonar y puede detectar cardiopatías
ocultas. En la foto la corredora de Vinaròs, Carmen
Flores Bermejo, se hace la prueba de esfuerzo. Con
41 años logró el tercer puesto en la durísima carrera
de montaña de Miravet el pasado mes de febrero.
Los representantes de la asociación Repte10K de
Vinaròs firmaron recientemente un convenio para
que sus deportistas hagan la prueba de esfuerzo.
Más información en Art Clínic de Vinaròs.

Tres policías locales de Vinaròs, condecorados
Juanvi Gellida

El pasado sábado día 13 de Mayo en la población
de Calpe (Alicante), se celebró el I Acto de Entrega
de Condecoraciones, Honores y Distinciones del
SIPOL-CV a Policías Locales de toda la Comunidad
Valenciana que realizaron actuaciones, servicios o
méritos excepcionales, extraordinarios o dignos
de ser reconocidos, así como el mantenimiento
de una conducta ejemplar a lo largo de su carrera
profesional.
La particularidad del acto es que fueron los propios
Policías Locales de toda la Comunidad Valenciana los
que han propuesto para las condecoraciones a otros
Policías Locales. Además en cada Condecoración
se ha leído públicamente la actuación policial a
condecorar.
Han sido condecorados 42 Policías Locales de
municipios de Castellón de la Plana, Valencia, Calpe,
La Pobla de Vallbona, Torrent, Alginet Guadassuar,
Elda, Vinaròs, Onda y la Vila-Joiosa, así como un

Al Centre de dia Municipal L’Onada s’ho van
passar molt bé amb la companyia dels alumnes
de l'IES Josep Vilaplana de Vinaròs.
Durant tot el curs, de manera trimestral s’han
anat reunint per dur a terme activitats diferents
conjuntament. Aquesta darrera, a mode de
12

miembro de la Guardia Civil, un miembro del
Cuerpo Nacional de Policía y una persona Civil que
colaboraron activamente activamente junto con los
Policías condecorados.
Fueron condecorados los Policías Locales de Vinaròs,
Santiago Pérez Rodríguez, Sergio Jiménez Ruiz y

cloenda del curs, ha estat centrada en els jocs
de taula, a l'igual que es va fer a finals de curs de
l'any passat.
Les activitats intergeneracionals tenen uns grans
beneficis tant per als majors com per als més
joves.

Javier Bolumar Salaver, por la reanimación de un
niño semiahogado en una piscina de Vinaròs el pasado
verano, donde los policías estuvieron más de media
hora, realizando la reanimación cardio respiratoria
hasta la llegada de los servicios médicos urgentes,
relevándose entre ellos, salvando así la vida del menor.
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“ÉRASE UNA VEZ…
UN BOSQUE MUSICAL” DE “NUMA MUSIC”
Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado a las 18 horas y en el “Auditori
Municipal”, nuevamente María José Domenech,
directora de “Numa Music, espai de sensibilització
musical”, y de “Mar de Flautes Ensemble”, nos ofrecía
un gran y magnífico espectáculo con los alumnos de
su centro.
Es de elogiar que una persona tan joven como María
José Domenech, se esfuerce tanto en preparar unos
bellos, trabajosos y espectaculares espectáculos, en
que lo más importante, tal como dice el nombre de
su centro, es la sensibilización de todos sus alumnos,
por pequeños que sean.
Esta vez se atrevió con un cuento puesto en escena,
en una fascinante escenografía. Acertó plenamente
con el título y contenido de la obra, el cuento “Érase
una vez…Un bosque musical”.
Si bien en su centro se forma en mayor parte con

la enseñanza de la flauta travesera, de la cual
María José es una muy buena profesora,
pudimos ver en el espectáculo diversidad de
instrumentos; piano, chelo, flautas y incluso
un bello y breve espectáculo de ballet.
Si cogemos el título de la obra, todo acontece
en torno de un bosque, y este musical. Muchos
de los elementos de la naturaleza los pudimos
ver y observar a lo largo de la obra. La compañía
musical a los mismos hizo que se completara a
la perfección, la naturaleza y la música.
El espectáculo giró a través de una “ninfa”
que durante el día trabaja para que el bosque
disponga de una buena armonía. Ella durante
el transcurso del cuento, va recibiendo las
visitas de habitantes del bosque y de las selvas
cercanas, donde trabaja dulces melodías,

acordes musicales, armonías, ritmos, etc…
Este ha sido un espectáculo en que se ha pensado
en los alumnos, para que de una forma diferente
disfruten al máximo de un ambiente musical
diferente a los clásicos, donde ellos, los alumnos,
han podido ofrecer a sus familiares y amigos, una
pequeña muestra del trabajo que durante un año
han ido aprendiendo en las clases.
En resumen, hemos podido ver, escuchar y admirar
una gran y amplia variedad de “músicas pedagógicas”,
temas de películas, recortes de famosas obras….
Por lo tanto, y desde estas líneas, vayan mis
felicitaciones para la profesora María José
Domenech, para todos sus alumnos que lo hicieron
muy bien, para los escenógrafos, decoración, etc…
Y….estamos ya a la espera de su próximo
espectáculo.
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Maquetes de cultura valenciana
Els alumnes de cinquè del CEIP Manuel Foguet de
Vinaròs aquest trimestre hem treballat un projecte
de maquetes a l’assignatura de Cultura Valenciana.
Primerament, vam formar grups i vam escollir
aquell monument què volíem fer. Durant les
primeres sessions vam dur a l’escola tot tipus de
materials reciclats: llaunes, cartrons, diaris, envasos
de llet, tubs de paper, etc.
Vam començar fent els plànols de l’estructura i
un llistat de totes les peces què necessitaríem.
Una vegada enllestit, vam iniciar el muntatge de
la maqueta. Peça a peça anàvem construint un
monument conegut d’arreu del País Valencià: les
Torres de Quart, l’Oceanogràfic, l’Ajuntament de
Vinaròs , el castell de Peníscola..
Aquest projecte ens ha agradat molt a tots, ja
que hem aprés a treballar en grup, a respectar les
diferents opinions i sobre tot, a fer les tasques de

manera divertida.
Podem dir que ha sigut una bona experiència, ens
va costar esforç i voluntat però el resultat final ha

sigut molt positiu.
Esperem que us agraden tant com a nosaltres!
Els alumnes de cinquè.

Els Nanos i Gegants, en el 25é aniversari de la colla d’Amposta
El passat dissabte 20 de maig, per
la vesprada, els joglars dels Nanos
i Gegants van participar en el 25é
aniversari de la colla de Dolçainers i
Tabaleters, grup d’Animació Sanfaina,
d’Amposta.
Van compartir aquesta trobada amb
els grallers de Falset i d’Ulldecona,
la colla de Dolçainers, Tabaleters
i Trabucaires Xaloc, la colla de
dolçainers Xirimita de Benicarló, els
dolçainers de Benicarló i amb els
dulzaineros de Segovia.
Va ser una trobada i aniversari molt
especial. Va començar a les 16.30h
amb la concentració de colles al Pont

Penjant. Des d’allí, a les 17.00h, es va
donar inici a la cercavila. A la plaça
de l’ajuntament, es va tocar una peça
grup per grup i va seguir la cercavila,
acabant a la plaça del mercat, on
grup per grup va tocar una altra peça.
A continuació, es va fer l’entrega de
recordatoris a les colles participants
i un homenatge molt especial per a
la dolçainera Tere Reverté Archs que
al llarg d’aquests anys, ha format a
molta gent i els ha animat a conèixer
dos instruments que molta gent
els té o tenia oblidats com són la
dolçaina i el tabal. En acabar, es va fer
un berenar de germanor.

L’alumnat de saxòfon i trompeta, de l’escola de música de la Societat Musical La Alianza de Vinaròs, va oferir una actuació a l’auditori Carles Santos de
Fundació Caixa Vinaròs dirigits pels seus professors Emili Salamanca i Jordi Sabater.
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L'Aula Municipal de Teatre presenta tres noves obres per concloure aquesta temporada
Durant el proper mes de juny els alumnes de l'Aula representaran, sota la direcció de
Toni Guillot, tres obres basades en grans clàssics.
Redacción

El passat dilluns el director de l'Aula Municipal
de Teatre, Toni Guillot, juntament amb el
Regidor de Cultura, Marc Albella, han fet
una valoració de la feina realitzada durant el
primer any de Guillot al capdavant de l'Aula i
han anunciat les tres obres teatrals que s'han
preparat per concloure la present temporada.
"Aquest primer any d'adaptació ha estat complicat
però molt positiu i hem pogut aconseguir diverses
fites, com la introducció del microteatre o teatre
de petit format a la localitat, la utilització de nous
espais més enllà de l'Auditori Municipal, com la
Capella Santa Victòria, o l'aposta pels cursos de
qualitat per ajudar a millorar la formació dels
actors ", ha explicat Guillot.
L'Aula Municipal de Teatre, ha recordat, ha
estat present en els últims mesos en iniciatives
municipals com el Quiosc de les Arts i en dates
o esdeveniments assenyalats com el Carnaval
de Vinaròs, on es va realitzar teatre de carrer, el

Dia de la Dona, on també es va participar de les
activitats programades, o la Festa per la Llengua.
Després d'aquestes actuacions arriba ara el torn de
presentar al públic tres grans clàssics.
D'aquesta manera, els propers 2, 3, i 4 de juny
el grup de teatre del Casal Jove, Teatrèmol,
presentarà a l'Auditori l'obra Verona 20.17,
inspirada en la història de Romeu i Julieta de
Shakespeare. El preu de l'entrada, tant per a
les funcions de les 22:30 hores com per a la de
diumenge a les 19:00 hores, serà de 5 euros.
Aquest mateix escenari acollirà, els dies 9,10 i 11 de
juny al grup Els Figurants, protagonistes de l'obra
"Bales sobre Broadway", inspirada en aquest cas
en una comèdia de Woody Allen. Finalment el 15,
16 i 17 de juny es podrà veure també a l'Auditori
"Tango Lorca", una proposta que entrellaça dues
obres de Lorca: Bodas de Sangre i Yerma.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha animat a tota
la població a assistir a aquestes representacions

La muerte del Duc de Vendôme
Aún hoy en día algunas publicaciones hacen referencia
al fallecimento el Duc de Vendôme por un atracón de
langostinos. Si que es cierto que falleció en Vinaròs,
pero no de un atracón o empacho de nuestro preciado
langostino que no merece pasar a la historia por este falso
rumor. No sabemos a ciencia cierta cómo y porqué nació
esta leyenda que, además, no se cita en ninguna de las
crónicas francesas consultadas.
Por muchos es ya sabido que el Duc de Vendôme, Luis José
de Borbón (1654-1712), estuvo residiendo escasamente
un mes en Vinaròs en el año 1712 y aquí falleció a los 58
años de edad. Y dice la tradición popular que murió de
un “atracón de langostinos”. Detrás de las voces populares
siempre suele haber un atisbo de verdad, pero no es este
el caso.
Es cierto que el Duc de Vendôme murió en Vinaros y aqui
fue enterrado, concretamente en el subsuelo de la iglesia
Arciprestal donde se colocó una lápida en la cual se leía:
“Dux Ludovicus de Vendome hic iacet. Quem non fama
capit continet urna brevis, obiit die 10 iunii, 1712” (Aquí
yace el general Vendôme. A quien la fama no dio cabida,
le contiene una pequeña urna). En realidad solo fueron
enterradas aquí sus entrañas, puesto que su cuerpo fue
trasladado al Monasterio del Escorial.
Pero que falleció por atracarse de langostinos lo
podemos dar como falso, aunque no sabemos cómo ni
cuándo nació esta leyenda que se ha hecho tan famosa
que ha llegado hasta nuestros días. Por cierto, muchos
langostinos se han de comer para morirse de un atracón.
Si que es verdad que Vendôme se encontró en su día
indispuesto y que eligió Vinaròs para pasar unos días de
reposo, finalizada ya la Guerra de Sucesión. También es
cierto que le gustaban las ostras, y que se las hacía traer
del sur de Francia allá donde estuviese. Al ser la ostra un
marisco delicado, y que su transporte en aquellos años
no era todo lo salubre como nos podemos imaginar, nos
llevaba a pensar que hubisese sufrido una intoxicación
de dicho molusco. De la ostra al langostino había solo un
paso en la rumorología popular.
A mediados de mayo de 1712 llegaba a Vinaròs,
acompañado de los marqueses de Montí, GuerchyAragón, Arpajon, el general Luis Davoncourt, el coronel
Clarefontaine y una parte de su ejército de escolta. No
eligió Vinaròs al azar puesto que ya había estado unos
años atrás cuando, acompañando al pretendiente
Felipe V, se embarcó en nuestra ciudad rumbo a Italia y

suponemos que le agradó tanto nuestra tranquila villa
marinera que la eligió como nuevo destino. De nuevo
recalaba en Vinaròs, para pasar una temporada de
descanso, o más bien, recuperarse de las dolencias que
le aquejaban.
¿Dónde estuvo alojado y falleció? Parece ser que se instaló
junto a alguno de sus generales en una casa señorial
de la plaza de San Agustín, junto al convento (actual
mercado) en concreto en la casa de Pere Meseguer, un
rico personaje que fue regidor del ayuntamiento, y que
como tal, fue el encargado de remitir a las fuerzas del
pretendiente Felipe, en Valencia, de que Vinaròs estaba
bajo las órdenes del pretendiente Carlos de Austria, en
octubre del año 1705. En 1712 Pere Meseguer habia ya
fallecido, y en su casa señorial donde posiblemente vivían
su mujer ya viuda y sus hijos, se alojó Vendôme durante
un mes hasta su fallecimiento.
No es que Vendôme fuese un hombre de costumbres
sanas. René Loius de Voyer, en las “Memoires du marquis
d’Argenson” nos dice que era amante de “el buen vino
espeso y fuerte, y por ello contrajo una fuerte indigestión,
o más bien una enfermedad, seguida de repetidas
indigestiones. El Duc llevó hasta el fin de sus días el libertinaje
y la pereza a sus extremos”.
Lo cierto es que instalado aquí, a principios de junio
empezó a encontrarse mal, para lo cual se llamaron en
más de una ocasión a los médicos locales y a un “cirujano”
para que le atendiesen. Lo que Voyer llama “indigestiones
repetidas” debía ser alguna dolencia mucho más grave,
quizá una enfermedad abdominal aguda.
Entre la noche y la madrugada del 10 de junio su estado
empeoró, y por ello se le hizo firmar un testamento, como
bien se pudo y de manera precipitada, ante los marqueses
y militares presentes, el representante provincial, el

teatrals, que seran la demostració del gran esforç
i dedicació dels alumnes de l'Aula Municipal de
Teatre i del seu director en els darrers mesos. En
l'enquesta de valoració d'aquest primer any com
a director, la tasca de Guillot ha estat qualificada
com a excel·lent, de fet, pel 74% dels alumnes.
"D'aquesta manera celebrem els 10 anys de l'Aula
Municipal de Teatre amb una direcció renovada,
amb una ampliació cap a nous espais i tipus de
públic i sobretot amb energies renovades que ens
impulsen a seguir endavant per fer que el teatre i la
cultura impregnen la localitat ", ha conclòs Albella.

Alfredo Gómez Acebes

A la derecha casa de Pere Meseguer en la plaza de San Agustín.

gobernador de Peñíscola Sancho de Echevarría, el notario
Matías Domingo Mallach y los miembros del consistorio
Josep Vidal, Idelfonso Ayguavives y Agustín Reverter,
desplazados a la casa donde estaba postrado. A las
pocas horas, si nos remitimos a las crónicas de Sebastián
de Miñano, este nos dice que falleció de un accidente
apoplético, o sea, una hemorragia o un infarto cerebral,
algo muy distinto de las dolencias abdominales.
Esperemos que con estas notas queden un poco más
despejadas las dudas y sobre todo de la “rumorología
popular”que da aún como causa de su muerte un incierto
atracón de langostinos.
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Tast d’activitats

Per molt que parlen,
Vinaròs va bé
Per David Adell

L’Auditori Municipal va acollir dimarts el Tast d'Activitats de la Formació per Adults, que va representar
la cloenda dels cursos més "marxosos", amb l’actuació dels cursos de ball de saló, ball per a singles, cant,
guitarra, sevillanes, zumba i batukepa. A més, a la pròxima mostra de treballs del curs 2016/2017, del 8
al 18 de juny hi participaran els cursos de boixets i calats, fotografia, restauració de mobles, patchwork,
pintura sobre tela, encordat de cadires i tall i confecció.

Concurs de fotografia de l'associació d'alumnes de l’FPA

1r premi- Juan Antonio Fibla Cordero
2n premi- Dani Miralles Bordes
3r premi- Lourdes Casanova
Accèssits: Josep Querol Cid i M. Elisa Lleixà Català

Subscriviu-vos a
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Aquesta
setmana
celebrem
com ara fa dos anys que Vinaròs
va votar canvi. Durant aquest
temps tots hem pogut veure
entre altres coses les campanyes
de difamació dient que l'Alcalde
cobra set mil euros al mes (quan és el que menys
cobra de tota la província de Castelló), gravacions
de vídeo senyalant amb noms i cognoms als
assistents a les assemblees municipals, denuncies
als nostres regidors per paraules dites al plenari,
intents de culpabilitzar a aquest Equip de Govern
per decisions preses pel Partido Popular a Madrid
en contra dels vinarossencs o intentar fer creue al
poble que volíem acabar amb els bous, el carnaval,
la processó de Setmana Santa i inclús amb
l'Ermita de Sant Sebastià. Sort que la gent ja s'ha
pogut adonar de qui treballa honradament i amb
honestedat pel seu poble, amb tots els involuntaris
errors que qualsevol gestió pot comportar, i qui
només tira pedres perquè els problemes que
afecten els vinarossencs es facen si pot ser més
grossos.
Però la realitat és que la Generalitat Valenciana ens
ha nomenat l'ajuntament mitjà millor gestionat de
tot el país. I això s'aconsegueix treballant sempre
pensant amb els veïns i no en fer contractes,
obres i transaccions immobiliàries desfavorables o
directament ruïnoses per als vinarossencs. Els nous
pàrquings públics molt més grans i al mateix temps
d'arrendament molt més econòmic, la nova gestió
d'un magnífic recurs municipal com és el Vinalab,
que ara per primera vegada funciona i està ple
d'empreses, o la racionalització en els lloguers de
locals, només són alguns dels exemples de com es
pot administrar el nostre poble sense caure en els
costums de gasto desmesurat de la vella política.
Tot això sense oblidar la molt millorada gestió
dels serveis socials per al ciutadà, sobretot per a la
nostra gent gran, o la lluita continua de l'Alcalde
Enric Pla en uns temps de retallades amb les
administracions autonòmiques i centrals perquè
Vinaròs tingue tot allò que es mereix: des d'una
oficina del DNI ja aconseguida a una nova escola
infantil, un nou ambulatori o ajudes europees per
valor de milions d'euros.
Però realment, el que voldríem fer des d'aquestes
línies, és donar les gràcies a totes les persones que
ens va ajudar fa ara dos anys a posar en marxa
aquesta idea que és Tots i Totes Som Vinaròs,
algunes de les quals ja no estan o altres han decidit
emprendre nous projectes. També als veïns que ens
paren pel carrer i ens donen idees sobre el poble,
ens diuen el que fem malament i ens feliciten per la
feina feta mentre ens donen ànims per continuar.
Però sobretot agrair a la gent que va votar i confiar
en el fet que al nostre poble era possible que
simples veïns que no havien pertanyut mai a cap
partit polític, serien capaços de fer les coses com
Déu mana.
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El edificio de la OIAC

Per Fernando Juan

Por Lluís Gandia

Membre de la executiva local PSPV-PSOE

El passat diumenge 21 de maig
es va celebrar, a totes les Cases
del Poble i seus d’agrupacions
del PSOE, el procés de primàries
destinat a elegir el Secretari

General del partit.
Va ser, com totes les jornades on se celebren
eleccions, un dia de festa, festa i joia, festa, joia i
orgull que ens va omplir a tots els militants, els
militants d’un partit històric que poden, amb total
llibertat, decidir qui volen que els represente, en
un procés transparent, democràtic i on els vots
valen el mateix, siguen d’un alt càrrec o de l’afiliat
novell, siguen d’un militant veterà, o d’un militant
que ha complert 18 anys, siguen d’un andalús, un
català o un valencià. Un procés on hi havia taules,
apoderats, interventors, amb un escrutini net,
sense interferències, amb el vot secret i lliure, i
que podem dir que és únic entre tots els processos
electorals que tenen lloc a la resta de partits, on hi
ha assignacions a dit, o hi ha càrrecs que imposen
al seu president, o que volen utilitzar les noves
tecnologies i l’únic que aconsegueixen és una molt
baixa participació.
Així doncs, els socialistes vam exercir el nostre dret,
el vot, la democràcia directa, per a triar al nostre
màxim representant, com repeteixo, en un exercici
de llibertat, llibertat que d’altres no tenen o que
consenten a no utilitzar-la.
En concret, a Vinaròs es va constituir una taula
electoral per als militants de l’agrupació local, des
de les 16:00 fins a les 20:00 h, i hi van participar el
88 % dels militants, una participació altíssima, com
a la resta d’agrupacions de tota Espanya. Això ha
servit, d’entrada, per a demostrar que el nostre
partit és VIU, se sent VIU, i vol continuar estant VIU,
encara que molts mitjans i ENS públics i privats ens
vulguen matar o donar per morts.
Els resultats a Vinaròs, ja coneguts, són: Un 77,5 %
de vots a PEDRO SANCHEZ, el 14,1 % a SUSANA
DIAZ i el 8,4 % a PATXI LOPEZ. El resultat final a nivell
estatal: Va guanyar PEDRO SANCHEZ, però més
important encara, va guanyar el PSOE en orgull,
esperança i voluntat de recuperació, recuperació
que ens permet afrontar els reptes d’aquesta
societat a la qual ens dediquem amb vocació de
servei, i a la qual, des de les nostres idees i visió de
futur, volem acompanyar en el procés de maduresa
democràtica cap al futur que LLIUREMENT vulgue
construir.

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Las ganas por mejorar
y
modernización
de Vinaròs
www.ppvinaros.es la atención a los
vinarocenses
que
reciben por parte del Ayuntamiento nos
llevó, en la anterior legislatura, a ampliar las
dependencias municipales con el edificio
contiguo al histórico, situado en la plaza
Jovellar y situar allí la OIAC, Oficina de
información y atención al ciudadano, junto con
las dependencias del PROP. A la vista está la
buena acogida que recibió por la mayor parte
de vinarocenses.
El acuerdo firmado en 2014 era y es muy claro y
transparente. Un alquiler con opción de compra
al finalizar los tres años de vigencia del contrato.
1.500 euros mensuales de alquiler y otros tantos
por la opción de compra que se descontarían
del precio fijado en el contrato.
¿Por qué lo hicimos así? En primer lugar porque
la situación económica del Ayuntamiento
en 2014 como consecuencia del despilfarro
socialista anterior todavía no permitía una
compra directa. En segundo lugar porque de
esta forma se disponía de un tiempo para ver
si el espacio se adaptaba a las necesidades
y sobretodo porque de esta forma el nuevo
gobierno municipal, fuera del color político
que fuera, disponía de dos años para tomar una
decisión con calma y consensuada.
Pero el tripartito olvidó el tema de la OIAC en un
cajón y no tomó ninguna decisión. Llegaron los
presupuestos y fueron ellos quienes incluyeron
una partida de 600.000 euros para la compra
del edificio entero tal y como estaba previsto
en el contrato. Ahora sorprenden anunciando
que renuncian a la opción de compra. ¿Por
qué incluyeron esos 600.000 euros en los
presupuestos municipales si ahora renuncian
a ejercer la opción a compra? ¿Con qué rigor
y planificación se elaboran los presupuestos
municipales?
Lo peor de todo es que esta decisión precipitada
y fruto de querer deshacer todo aquello que
funcionaba de anteriores legislaturas acabará
costando más dinero a los vinarocenses. De
entrada el alquiler mensual que se pagaba por
la OIAC y que era de 1.500 euros pasará a ser,
según ya han anunciado los responsables del
tripartito, de 2.250 euros, es decir, 750 euros
más al mes o lo que es lo mismo 9.000 euros
más cada año.
Sorprende escuchar al concejal de Podemos de
urbanismo, Jan Valls, diciendo sin sonrojarse
que el anterior contrato “iba contra el interés
de la ciudad” y que ahora por el mismo
servicio se pagarán 9.000 euros más cada año
y lo considere normal y lo presente como una
gestión excelente. La mala gestión del tripartito
nos sigue saliendo muy cara a los vinarocenses.

Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de febrer a
l’ajuntament, a ASSOCIACIÓ CREIXEM donació
per compra de material escolar.

03/05/2017

compra de material escolar

ASSOCIACIÓ CREIXEM

CAIXA VINARÒS
SAN CRISTOBAL, 19

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/

www.canal56.com

www.vinarosnews.net
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OPINIÓ
DNI
Ja tenim l’oficina del DNI en
funcionament gràcies als esforços
dels diferents partits polítics. En esta
nova REINAUGURACIÓ, el senyoret
Subdelegat del Govern va vindre a Vinaròs per
fer-se la foto i aprofitant la visita va dir que no té
bona accessibilitat.
Des de MIGJORN, que no callem, li preguntem:
per què no ha dement ningú les tres vacants
anunciades en l’esmentada oficina? Potser no
ens conteste, però li ho direm nosaltres: el que té
mala accessibilitat és el poble de Vinaròs, i si vol
afegir la comarca sencera, SENSE rodalies, SENSE
una AP-7 gratuïta, SENSE carreteres segures,
SENSE sanitat, SENSE col·legis dignes, SENSE un
hospital en tots els serveis necessaris.

F. LLAMBRICH

Per fer memòria al Senyor Subdelegat del
Govern, li direm: per què no ens deixes tallar la
perillosa N-340 que el moviment veïnal estem
reivindicant una AP-7 gratuïta i portem 150 talls
de carretera?.
També continuant en l’oficina del DNI se li va
oferir al Ministeri de l’Interior uns terrenys per
construir una comissaria administrativa i, clar no
hi ha diners. Sí, sí, el caloret ens ha deixat asfixiats.
Demanem tots un Vinaròs en serveis sanitaris,
centres d’ensenyament dignes, etc., etc., i servei
de correu a tot el poble.
Es van reunir a València convocats per la
Conselleria alcaldes de poblacions que estan al
voltant de l’AP-7, per escenificar la reclamació
de l’alliberament d’aquesta autopista. Des

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Estima la terra, estima la llengua. En Valencia! Ara
i sempre. Comparto, apoyo y como yo una amplia
mayoría de los que vinimos de fuera, reivindicamos
ese derecho de las personas a defender su tierra y
su lengua. El bilingüismo, o el pensar diferente no
es él problema, el problema es la imposición del
pensamiento único, el idioma único, la diversidad
responsable fortalece la sociedad mientras que la
imposición, la ejerza quien la ejerza la degrada y
destruye. El poder expresarme con respeto desde
aquí en Castellano es una muestra de ese civismo,
democracia y valores de esta tierra y sus gentes, en
la que muchos nos sentimos acogidos y orgullosos
de sentirnos parte de ella.
La construcción del colegio Jaume I se retarda
un año más. La ampliación del José Vilaplana se
esta estudiando. Sin querer ser malpensado y por
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del moviment veïnal ho trobem molt bé que
se sumen a esta reivindicació, que no és ben
bé nostra, és de tots. Per tant valorem molt
positivament que a la veu que de forma constant
des de fa més d’any i mig està sonat en favor
d’aquest alliberament tallant la carretera vaja
augmentant els seus decibels amb la suma
d’aquestes posades en escena. Esperem que
no siga sols actes aïllats i facen la feina que els
correspon, com diem, en benefici de tothom. I
que no siga la promesa a futur d’inversions en l’A7 la que ens tragué del objectiu que no ha de ser
altre que una AP-7 GRATUÏTA, JA. No volem una
futura autovia, volem gaudir de la realitat que
tenim ara i aquí. Veurem per on van els trets però,
nosaltres seguirem tallant la carretera.

Antonio Najar.

retraso de fechas, su construcción, si se llega a
construir, puede coincidir con la campaña de las
próximas municipales, pero claro, eso solo son
maniobras electorales de la vieja política. Por
fin se esta adecuando un nuevo parking para el
hospital, ya era hora, es una reivindicación de
muchos de los ciudadanos que lo utilizamos,
esperemos que sea asfaltado y no de tierra
como el anterior. A propósito de parking, el
de Lamera, la entrada por el paseo marítimo
aparte de estar mal señalizado esta desde
hace un tiempo inutilizada su entrada, cuando
no, esta estropeada la maquina de cobro y el
del paseo marítimo estropeada la barrera de
salida desde hace días, una dejadez y anomalías
que las pagamos los usuarios. El Castor, por
fin empezamos a saber el final del cuento,

protagonizado por los dos grandes partidos
políticos del país y un importante empresario.
Les suena aquello de “uno con una flor puso un
huevo, otro con una gaviota lo friíllo y el Florentino
desde el palco, se lo comió”. Luego falta dinero
para pensiones. Finalmente correos cumplió su
amenaza, la mala gestión y la falta de alegaciones
en su debido tiempo, tienen parte de culpa de ello,
confiemos que aparte de la foto con el President,
le haya trasladado este y otros problemas del
municipio, con lo que cuesta llegar hasta el trono
de las autoridades hay que aprovechar cuando eso
ocurre. Solo me queda añadir el eslogan de uno de
los partidos que nos gobiernan, les suena aquello
de “Que no, Que no, Que no nos representan, Que
no”. Como cambia la película cuando se tiene que
gobernar para todos.
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PESCA
ESPORTS
Estel de potes
escatosa petita

Andrés Albiol

Cálidas aguas primaverales

Semana de nuevo con una mar tranquila. Se faenó en todos los fondos. Las
capturas resultaron normales. Y las cotizaciones también.

La pesca de arrastre subastó a diario buena variedad de pescados y mariscos, como cigala,
gamba, calamar, pescadilla, pez de S. Pedro, salmonete, gallo, rape, caracol, peluda, móllera,
galera, maira, caballa, jurel, pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco reactivó el pescado azul el miércoles, al arribar una traíña local con 450 cajas de
sardina (8 Kg/caja) y 100 de boquerón.
La flota trasmallera, la mayoría de barquitas se decían al langostino y la sepia. Una cala los
trasmallos en busca de lenguado y rombo. Otra lo hace tras el pagel, mabre, sorella y corba. Y
una opera por Columbretes para pillar langosta, gallineta, déntol y chopa.
El palangrillo costero atrapó con anzuelo lubina, dorada, sargo y pargo.

Ecos de ‘Mar’; Atún rojo del Mediterráneo (I)

Tras el reparto de cuotas para la temporada 2016 por parte del ICCAT (lo han incrementado
un 20%) a los países para sus correspondientes modalidades de pesca, a España el presente
año podrá pescar un total de 4.243 toneladas. A la flota artesanal de la provincia de Castellón
se le otorgaron tan sólo 43 etiquetas (atunes) que pueden pescar únicamente de manera
incidental, de las que 8 se conceden a barquitas de Vinaròs que operan con anzuelo.
Fue lamentable, en su día, que de un plumazo quitaran el derecho de capturar atunes a las
embarcaciones de artes menores, cuando lo venían haciendo desde tiempo inmemoriales,
ya que el atún es un pez de paso, por lo tanto, hay años con más o menos ‘entradas’ de éstos
peces en el Mare Nostrum, y sus pesquerías pueden o no ser rentables según campaña o
época del año.
Dicha Comisión Internacional que regula la extracción del atún rojo, no tuvo en cuenta los
pioneros derechos históricos adquiridos durante años por los pescadores vinarocenses.
De momento, nuestro puerto, junto al de Castelló, son los dos puertos provinciales que se
pueden vender esta clase de atún, y las barquitas de puertos vecinos que atrapen estos peces,
están obligadas a desembarcarlos aquí o en el Grau, para que se subasten y se formalice la
documentación al respecto, tanto para la administración, como para los pasavantes de los
arrieros en su transporte y comercialización, etc.

En castellà li diuen ofiura de escamas pequeña.
En llatí Ophiura albida. Paregudes a les estreles,
esta classe d'ofiúrides pertanyen també al tipus
dels equinoderms. Té forma estrelada, aplanada
dorsoventralmente. Pentarradial. Tota la seua
part dorsal es troba formada per plaques grans.
Disc central arredonit que consta de 6 plaques
redones. Escut bucal en forma de llança situat
en la part central inferior. L'entrant dorsal dels
braços comprén 3 segments. Els dits braços
són durs i rígids, amb base ampla i s'estretix
progressivament. Té 4 fileres de plaques
articulades i flexibles unides per músculs. Les
poques espines dels braços són xicotetes. En
la part inferior de cada braç té el sistema de
peus ambulacral, sent llisos i sense ventoses, de
manera que no li servixen per a la locomoció,
només li fan la funció de transport pel canal
de les partícules alimentàries trobades en el
substrat. En la cara oral, hi ha cinc clavills en la
base dels braços amb bosses genitals, que es
comuniquen amb sacs pulmonars. No té anus.
Expulsa els rebutjos per la boca.
Pell amb grànuls i ossicles. En la part superior
del cos té una espècie d'armadura coberta amb
lents microscòpiques que funcionen com un ull.
Grandària del disc 1 cm. De color taronja groc
amb dibuixos blancs. La cara ventral mes
clara. Separació de sexes. Sense diformisme
sexual. Els òvuls i esperma són alliberats a
l'aigua perquè es mesclen. Els ous fertilitzats
circulen pel corrent marí i eclosionen al cap
d'uns dies. L'estat larvari dura unes quantes
setmanes. Després de créixer s'estacionen en
fons arenosos de 20 a 300 m. de profunditat.
Molt mòbil i activa. Si perd un tros de braç ho
regenera, però li ix més prim.

RESUM DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES D’ABRIL DEL 2017 (i III)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
4.940Kg.
Maira (Mare del lluç)
90
Escritas (Rayas)
563
Totina (Mantes)
12
Besucs (Besugos)
344
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
1.541
Rallat (Bonito)
24
Burros (Gobios)
112
Caballa (Verdel)
147
Vetes (Cintas)
250
Congre (Congrio)
345
Gall (Pez de San Pedro)
140
Orá (Dorada)
1.114
Mussoles (Escualos)
27
Móllera (Faneca)
912
Gallineta (Cabracho)
261
Sorells (Jureles)
3.832
Esparrall (Raspallón)
1.144
Palá (Lenguados)
615
Sards (Sargos)
602
Lliri (Anjova)
5

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

74
181
162
419
7.769
324
4.387
2.184
64
109
4.891
1.712
301
12
2
62
63
1.781
260
299
63
20

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

71
13
14
31
80
40
25
8
65
42
17
36
10
88
17
4
61
6
_______
42.789
844

Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gambes (Camarones)
Total

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

67
111
1.478
57
50
_____
2.607

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

300
75
621
891
1.795
1.241
171
1
278
_______
.............................. 5.373

EXTRACCIÓ…...

50.769
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Vinaròs premia els seus esportistes més destacats a la Festa de l’Esport 2017
Es van lliurar vuit reconeixements
La Festa de l'Esport vinarossenc 2017, celebrada
el passat 19 de maig al pavelló poliesportiu
municipal, va premiar els esportistes més destacats
de la localitat, així com clubs i entrenadors que
treballen dur per aconseguir el major nombre de
triomfs possibles.
Aquesta gala, presentada pel locutor Txema Grau,
va comptar amb la presència de bona part de la
corporació municipal i es va iniciar a les 20hores,
amb les paraules de la regidora d'Esports, Begoña
López, que va felicitar a tots els esportistes i entitats,
així com als patrocinadors, pels èxits aconseguits i
la feina ben feta.
Els guardonats d'aquesta edició, en cadascuna de
les vuit categories, han estat:
- Millor esdeveniment esportiu: Nike Premier Cup,
organitzat per MIC Futbol en col·laboració amb
Club de Futbol United de Vinaròs
- Millor entrenador: Isidre Martorell, del Club
Natació Vinaròs
- Millor esportista promesa: Cheyenne Brito, del
Club de Taekwondo Alfaro d'Amposta
- Millor esportista absolut: Carla Masip, del Club
Esportiu Vinaròs
- Millor Equip Promesa: equip infantil de relleus del
Club de Natació Vinaròs
- Millor Equip Absolut: Sènior Femení de Futbol del
Club Esportiu Fortí Vinaròs
- Millor Entitat en Promoció Esportiva: Club de
Bàsquet Vinaròs Servol
- Distinció a l'esport vinarossenc: Isaac Chaler
Fontanet
Després del lliurament de reconeixements, l'alcalde
Enric Pla ha conclòs aquest esdeveniment animant
a tots i totes a seguir millorant les seues marques i
agraint també a tots aquells que fan possibles tots
aquests importants èxits esportius, que no són
només motiu d’orgull per als atletes i els clubs, sinó
també per a la ciutat a la qual representen.

Millor esportista absolut, Carla Masip
20

Millor equip aboslut, el sènior femení del CE Fortí Vinaròs

Distincio esport vinarossenc, Isaac Chaler

Millor entitat de promoció esportiva al CB Vinaròs Servol

Millor equip promesa, equip femení infantil del CN Vinaròs

Millor esdeveniment esportiu, la Nike Premier Cup

Millor esportista promesa, Cheyenne Brito

Millor tècnic, Isidre Martorell
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Reconeixement als esportistes que han obtingut medalles a nivell nacional

Patrocinadors esportius

Txema Grau va conduir l'acte

nominats

Les escoles esportives municipals E.M.I.A.R.E.
2016-17 celebren la seua festa final de curs
Hi haurà un autobús entre el Poliesportiu i la Ciutat Esportiva per als
assistents a aquest esdeveniment, que es durà a terme el proper 27 de maig.
El proper 27 de maig, a partir de les 10:30
hores, es durà a terme a la Ciutat Esportiva
de la localitat la festa final de les escoles
esportives municipals E.M.I.A.R.E. 2016-17.
La regidora d'Esports, Begoña López, ha
animat a assistir a aquest esdeveniment, on
hi haurà un circuit multiactivitats per a nens
i nenes de 4 a 12 anys. Els menors tindran
ocasió de practicar futbol, rugbi, bàsquet,
atletisme, jocs del CME i altres esports.
"A més hi haurà refrescs i sorteig de regals
per a tots els assistents. Esperem viure una
jornada animada i gaudint molt de l'activitat
física", ha explicat López.
Per poder desplaçar-se fins la Ciutat
Esportiva el Consell Municipal d'Esports ha
indicat que hi haurà un autobús gratuït que
sortirà del Poliesportiu a les 10:00 hores i
tornarà de la Ciutat Esportiva a les 12:45
hores.

Penya Barça Vinaròs




CIRCUIT RECREATIU I ESPORTIU.
SORTEIG DE REGALS.
REFRESCS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS.
AUTOBUS GRATUÏT

10:00 H. SORTIDA PAVELLÓ A LA CIUTAT ESPORTVA
12:45 H. SORTIDA CIUTAT ESPORTIVA AL PAVELLÓ

PER A XIQUETS DE 4 A 12 ANYS INSCRITS
O NO A LES ESCOLES ESPORTIVES CME

FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS EMIARE 2016-17 27 de maig

ESTADI CIUTAT ESPORTIVA – 10:30 H
CIRCUIT MULTIACTIVITATS PER XIQUETS DE 4 A 12 ANYS. FUTBOL, RUGBI,
BÀSQUET, ATLETISME, JOCS CME, HOQUEI, BIRLES, ETC.
REFRESCOS I SORTEIG DE REGALS PER A TOTS ELS ASSISTENTS.
AUTOBUS DE PAVELLÓ A CIUTAT ESPORTIVA A LES 10:00 H I DE CIUTAT
ESPORTIVA A PAVELLÓ A LES 13 H.
VINA A GAUDIR DEL TANCAMENT DE LES ESCOLES ESPORTIVES EMIARE
2016-17!! FES ESPORT AMB EL CME!!

informa a sus asociados
y aficionados en general
Hoy sábado dia 27, se instalará una pantalla
gigante en el exterior de la Peña (c./ Andorra)
para seguir en directo la final de la Copa del
Rey entre el F.C. Barcelona y C.D. Alavés. A partir
de las 18.30, música y animación, sorteos y
sopresas. ¡Os esperamos!

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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El 4 de juny Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Bici
A les 9:00 hores, previ a l'inici del recorregut, en les rodalies de l'oficina del CME es
farà lectura d'un manifest arran del repunt d'atropellaments de ciclistes a la carretera.
El proper 4 de juny, a partir de les 10:00 hores, es
durà a terme un any més una nova edició del Dia
de la Bici, una de les activitats que formen part
de la campanya d'esport popular impulsada pel
Consell Municipal de Esports (CME).
La sortida, de fet, serà des de la seu del CME,
situada en un dels laterals del Poliesportiu, amb
dos recorreguts possibles: un més suau, de 12
quilòmetres, i un altre que inclou dos quilòmetres
addicionals de pujada a l'ermita des de la part
posterior. En tots dos casos l'arribada serà a la
Carpa de l'Atlàntic.
La regidora d'Esports, Begoña López, ha explicat
que previ a l'inici d'aquesta sortida en bici, a les 9:00
hores, es realitzarà en els voltants del CME un acte
de reivindicació contra el repunt d'atropellaments
de ciclistes, en el qual estaran presents diversos
clubs i es farà lectura d'un manifest.
"Volem brindar el nostre suport i ajudar a crear
consciència sobre aquest problema, per evitar que
més fets d'aquest tipus continuen succeint. Per
això fem una crida a la ciutadania perquè assisteixi,
tant si participen com si no en aquesta jornada
esportiva", ha assenyalat López.
Les persones que sí estiguen interessades ja es
poden inscriure en línia a través del web hj-crono.
es o de forma presencial a les oficines del CME fins

DIA
de la

BICI
4 DE JUNY 2017
10.00 hores

al 31 de maig. El preu per participant és de 3 euros
i inclou la samarreta, assegurança, aigua i fruita per
a tothom. A més es realitzaran diversos sorteigs de
regals.
Els qui no s'animen a realitzar tot el recorregut
també podran practicar exercici a la zona del
Poliesportiu, on la Unió Ciclista i Decathlon
realitzaran circuits i altres activitats. Una part del
passeig Fora Forat i l'Av. 29 de setembre estaran
tancades al trànsit perquè els menors i les seves
famílies o els joves que així ho desitgin puguen
rodar amb seguretat en aquesta àrea entre les
12:00 i les 13:00 hores.

INSCRIPCIONS
Inici:15 de
maig.
Tancament:
31de maig.
NOVETAT!
Inscripció
on-line a:
hj-crono.es
NOU
RECORREGUT!
Activitats al Passeig
Fora Forat, Av. 29 de
setembre i Carpa
l’Atlàntic.
Obligatòri ús de casc
Més info a: www.cmevinaros.es i hj-crono.es

UPCCA

UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA
EN CONDUCTES ADICTIVES

2º OPEN DE PESCA A LA DERIVA

El Club Náutico Vinaròs celebró el pasado sábado
la segunda prueba del calendario social de pesca
2017, el primero en la modalidad de pesca a
la deriva. Se dio la salida a las 7 de la mañana y
finalizó la prueba a las 12 del mediodía, a pesar
de las condiciones meteorológicas todas las
embarcaciones disfrutaron de un buen día de

pesca obteniendo considerables capturas. A las
13 horas se daba comienzo el recuento y pesaje
de las capturas, para conocer a los tres primeros
clasificados y la pieza mayor.
Especies capturadas: pagel, dorada, salmonete,
serrano, vidriada, sargo, jurel.

CLASIFICACIÓN PRUEBA:
1ºMUSSOLETA Pedro Giner Guzmán
4,890 kg
2ºAUDAZ
Gilberto Ferré Tomás
3,570 kg
3ºSUMAKA
Rubén Núñez Mendoza 2,100 kg
GANADOR PIEZA MAYOR
MUSSOLETA
Pedro Giner Guzmán
0,990
kg (pagel)

El CLUB PATINATGE ARTÍSTIC DE VINARÒ revalida la plaza para los Nacionales 2017
Las instalaciones del polideportivo municipal
de Alginet (Valencia), acogieron el pasado fín de
semana, el Campeonato Autonómico de Patinaje
Artístico en las modalidades de libre y danza,
en la Tercera Categoría, también en Cadete,
Juvenil, Junior y Senior. Todas ellas con gran éxito
de participación y competición. Los mejores
patinadores de la jornada se ganaron el derecho a
disputar el Nacional en sus respectivas categorías.
Nuestra Entidad, se desplazó con tres de sus
patinadoras de las distintas categorías: Anna Gil
y Corinne Nolasco en Cat. Cadete e Irene Tomás
en la Cat. Junior.
Se partía con fundadas esperanzas de qué se
consiguieran buenos resultados y algunas de
las expectativas se cumplieron ya qué Irene se
22

adjudicó el segundo puesto en su categoría y
por lo tanto, podemos decir con toda seguridad
que ha obtenido plaza para representarnos en
los próximos XXV Campeonatos de España en
la localidad de Platja d’Aro del 15 al 17 de Junio
próximo.
Felicitamos desde aquí a nuestras participantes
por los resultados obtenidos.
Deseamos también agradecer a nuestras
entrenadoras su labor, dedicación y trabajo.
Desde estas lineas, les emplazamos para el
próximo 3 de Junio qué celebraremos en el
Pabellón Polideportivo de Vinaròs el Interclub
de Primavera con la participacion de unos 160
patinadores desde los niveles de iniciación hasta
Territoriales.
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ESPORTS
NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Festa de l'esport Vinarossenc 2017

8ª Jornada Lliga de Promeses

El divendres 19 de maig es va celebrar la gran festa de l'esport Vinarossenc al
pavelló municipal, on el Club Natació Vinaròs va estar guardonat amb el premi
al millor entrenador Isido Martorell i al millor equip infantil de relleus, donar
l'enhorabona als guanyadors tant del club, com a la resta de premiats.
També van tindre un reconeixement, Xavi Bordes, Joan Ferrer i David Miranda
per obtenir una beca en universitats dels Estats-Units i portar el nom de
Vinaròs arreu del món.

El dissabte 20 de maig es va celebrar la 8ª jornada de lliga de promeses, en les
instal·lacions de la piscina Servol de Vinaròs, instalacio que com ja és habitual
es queda menuda, per acollir aquest tipus de proves en l'àmbit provincial.
El Club Natació Vinaròs va convocar 11 nadadors Alevins: Ivonne Martínez,
Natàlia Burriel, Ainhoa Canalda, Lucia Garcia, Aura Pérez, Carla Bernial, Ainhoa
Garcia, Sergi Valls, Pere Simó, Martí Forner i Hèctor Cervera, baix la direcció
dels tècnics Isidro Martorell i Albert Delmonte.
En general van millorar les marques personals, destacant la prova de 200
papallona, on Carla Bernial va fer primera en 2′ 33″'50, Aura Pérez segon lloc
en 2′ 52″'17 i Ainhoa Garcia tercera en 2′ 56″'80 i Aura en la prova de 400
lliures va fer 4'55''01.

Triatló

Sis triatletes del Club Triatló JijiJaja, a l’Ironcat a l’Ampolla

a donar per acabada la prova després de patir
problemes físics.
Menció especial per al equip, acompanyants, socis
i amics en general; que desde les 7 del matí van
estar acompanyant als nostres corredors deixantse la veu i donant tots els ànims possibles per
conseguir el que tots desitjavem; que els nostres
valents compleixquen el seu somni.
ENHORABONA A TOTS! i us desitjem que seguiu
sempre en la mateixa il·lusió i motivació!

El Club Bàsquet Vinaròs Servol convoca a todos los
padres/madres de niños/as del Club.

El próximo 1 de junio a las
20:30 horas en el salón de actos
de Caixa Rural Vinaròs, en Plaza
Cardenal Tarancón.
A la reunión Informativa
A
R
RÒ
sobre la próxima temporada
E
S S
2017/2018.
Donde
se
informará del programa deportivo y social de
dicha temporada. Además se analizará los posibles
errores que se hayan podido cometer esta
temporada.
Queremos contar con la opinión de todos los
padres para así poder mejor, tanto a nivel deportivo
y social para la siguiente temporada.
Se ruega máxima asistencia a todos los padres/
madres.
Les saluda atentamente, Club Bàsquet Vinaròs
Servol.
BÀSQU

VIN

L

ET

UB

VO

el coratge d'una llegenda esportiva de Vinaròs que
segueix competint en la dura i llarga distància any
rere any, pujant al primer esglaó del podi en la seva
categoria.
Noe Chaler en el seu debut en la distància Ironman
va finalitzar en 12h21'01 aconseguint una notable
milloria en la trajectòria i evolució del nostre
triatleta local.
Cal destacar a Jose Manuel Casajuana que, tot i
intentar-ho per tots els mitjans, es va veure obligat

CL

El passat dissabte 19 de Maig es va disputar a la
localitat de l'Ampolla (Tarragona) una altra edició
de l'Ironcat - Triatló on van prendre sortida 6
triatletes del ClubTriatló JijiJaja Vinaròs.
Entre els 179 participants disposats a completar
els 3.8kms de natació, 180kms de ciclisme i 42km
de carrera a peu estaven en representació del Club
Triatló JijiJaja Vinaròs: Blas Catala que va finalitzar
en 10h43'41'', tota una exhibició de rendiment
per a un triatleta que aquest any està rendint a
molt bon nivell, tot seguit de Marcos "Cape" que
va finalitzar amb 11h17'00 en el seu debut en
distància Ironman i demostrant com l'entrenament
diari dona els seus fruits així com Jose Julio Ferrer
Codina que ho va fer en 11h24'03 convertint-se
en un exemple de superació, tenacitat enfront
les adversitats i constancia pura en el seu també
primer debut en aquesta dura distància.
Pel que fa al nostre president Roberto Ronchera
Ribera, va finalitzar un altre Ironman. En aquest cas
ho va fer en 11h52'03 donant a conèixer la classe i
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ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

EXPOSICIÓ FI DE CURS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART
DE VINARÒS

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
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Subscriviu-vos a

El Diariet
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964 450 085

ESTÀS BUSCANT

treball?

1. TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB
ÈXIT UNA ENTREVISTA PERSONAL
Del 5 al 7 d’abril (Inscripcions fins al 27 de març)

•
•
•
•

PROGRAMA:
Els secrets de la comunicació entre persones
L’entrevista de selecció: enfoc pràctic
Normes a seguir en una entrevista: presència, puntualitat, to de
veu, llenguatge no verbal, ...
Fases de l’entrevista: preparació, realització...

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

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

•
•
•
•
•

PROGRAMA:
Obtenció, descàrrega, instal·lació i desinstal·lació del certificat
digital
Tràmits i serveis en la Seguretat Social
Tràmits i serveis en el SERVEF
Tràmits i serveis en el SEPE
Altres tràmits mitjançant certificat digital

3. TALLER APRÈN A UTILITZAR EL TEU MÒBIL
EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ
Del 1 al 5 de juny (Inscripcions fins al 22 de maig)

•
•
•
•

ROGRAMA:
CV en línia
Enviament del cv des del mòbil com a adjunt o compartint l’enllaç
Aplicacions de cerca d’ocupació: Infojobs, Job Today, Corner Job,
Indeed, Jobeeper, Linkedin...
Calendari en el mòbil: gestió d’avisos i recordatori

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

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

•
•
•
•

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

Requisits: per als tallers 2 i 3 es requerix coneixement
mitjà d’informàtica, així com per al taller 3 hauran de tenir
un smartphone/tablet
Lloc de realització: Centre del Coneixement VINALAB
C. Galícia, 12
Horari: De 9:30 a 13:30h
MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta
Tel. 964407700

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

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

1%72#%+¯

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)

27

· 964 401 912

27 maig de 2017

Tauler Municipal

27 maig de 2017

DIA: DISSABTE 27,05,17
HORA
LLOC
16,30
PISTA SINTÈTICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F. SALA
BENJAMÍ

DIA: DISSABTE 27,05,17
HORA
LLOC

ESTADI
CATEGORIA

ESPORT

9 A 13 H

ESTADI

TOTS

TOTES

16,00
16,00
17,00

ESTADI 1
ESTADI 2
ESTADI 1

FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

PREBENJAMÍ C
PREBENJAMÍ A
ALEVÍ D

DIA: DIUMENGE 28,05,17
HORA
LLOC
10,00
ESTADI

ESPORT
FUTBOL

DIA: DISSABTE, 27,05,17

ESTADI
CATEGORIA
INFANTIL B

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – SAGUNT

FESTA FINAL ESCOLES ESPORTIVES
CF UNITED VINAROS -CF UNITED VINAROS D
CF UNITED VINAROS - CF UNITED VINAROS B
CF UNITED VINAROS - CASTELLON

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS -PRIMER TOQUE

CIUTAT ESPORTIVA

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

10,30

CAMP 1

FUTBOL

BENJAMÍ A

VINARÒS EFC – BURRIANA FB

10,30

CAMP 2

FUTBOL

ALEVÍ A

VINARÒS EFC – BURRIANA FB
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la
targeta daurada per poder accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el dia 2 de juny de 2017
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia
de data 16 de maig de 2017, acorda aprovar
l’expedient per a la contractació del SERVEI DE
VENDA DE MENJAR EN EL RECINTE DE LES FESTES
DE SANT JOAN I SANT PERE (HAIMA ANNEXA)
(exp. 4482/2017):
Amb la finalitat que puguen participar
tots aquells que estiguen interessats en el
procediment s'informa que:
Data límit de presentació: 2 de juny de 2017 a
les 14:00h
Obtenció de documentació i informació: Edifici
Piruli -Departament de Contractació -Pl. Sant
Telm , nº 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil
Contractant
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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PUBLICITAT

ESQUELES

CORAL GARCÍA JULBE

Tanto la Junta Directiva, como los componentes de la coral
y socios de nuestra entidad, sienten sinceramente
el fallecimiento de nuestro tenor,
D. Carlos Palomo Redondo,
ocurrido el pasado sábado día 20 de este mes.
Se nos ha ido un compañero, un gran músico
y lo que es más importante,
una gran persona.
Carlos, amigo, nunca te olvidaremos.
Descansa en paz.

www.canal56.com
30

agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
zona turística nord, 11
27
maig
VALLS

28

maig

MATEU

29

maig

TORREGROSA

300

maig

PITARCH

31

maig

MARTÍNEZ

1

maig

FERRER

2

maig

ROCA

3

maig

GUIMERÀ

c. Sant Francesc, 103
av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

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

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA

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.

 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.

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

 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

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 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-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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
6.30

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

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

