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

En referència a algunes publicacions i declaracions sobre 
la disponibilitat i adequació dels nous nínxols al Cementiri 
Municipal, l’Ajuntament informa a la ciutadania del 
següent:
 
- Després que l'empresa adjudicatària de les obres 
d’ampliació es retirés del projecte, l'Ajuntament està duent 
a terme aquests treballs directament i pels seus propis 
mitjans.

- No hi ha en aquests moments cap problema en relació 
a aquesta qüestió i tots els permisos necessaris es troben 

en ordre, de manera que els nínxols compleixen totes les 
condicions.
 
- Quant a la col·locació de làpides, aquestes no s'estan 
col·locant de forma instantània per evitar que es puguen 
trencar durant els treballs; s'espera que ho estiguen els 
propers dies, tal com s'ha fet ja en ocasions anteriors.
 
Per tant, conclou l'alcalde Enric Pla, l'Ajuntament ha 
solucionat aquest contratemps prenent la decisió que 
considera més encertada i s'està seguint l'agenda marcada 
amb total normalitat.

L'ampliació de nínxols al Cementiri Municipal s'està 
duent a terme sense problemes

Des de dimecres de la setmana passada ja es pot estacionar 
al nou aparcament públic que l'Ajuntament de Vinaròs ha 
adequat davant de l'Hospital Comarcal.
Hi ha, en total, 531 places disponibles que ja han estat 
pintades sobre el terreny, després de diverses setmanes 
de treballs per poder anivellar la zona, compactar la terra i 
millorar els accessos.
Aquesta setmana, ha explicat el regidor d'Obres i Serveis, 
Guillem Alsina, "acabaran de col·locar-se els bàculs per 
il·luminar el pàrquing i s'està estudiant poder asfaltar una 
part, ja que fer-ho en la seua totalitat costaria uns 160.000 
euros".

Els treballs de condicionament realitzats fins ara, en què 
han participat les regidories d'Obres i Serveis, Agricultura i 
Urbanisme, ronden els 5.000 euros.
"Creiem que estan molt ben invertits perquè disposar 
d'aquest aparcament a la zona suposarà un gran 
alleujament per a tots aquells conductors que necessiten 
estacionar prop de l'Hospital, dels instituts o del Centre de 
Dia", ha conclòs Alsina.
El regidor, acompanyat per l'alcalde Enric Pla, el regidor 
d'Agricultura Jordi Moliner i el regidor d'urbanisme Jan 
Valls, han visitat el terreny per comprovar in situ els últims 
treballs realitzats per la Brigada Municipal

El nou aparcament situat davant de l'Hospital Comarcal ja està operatiu
Hi ha 531 places gratuïtes més disponibles a la zona per a l'ús de la ciutadania

Dieciocho meses más para instruir el caso Castor. 
Así lo ha sentenciado el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que 
investiga, a petición del Ministerio Fiscal, presuntas 
irregularidades en la tramitación del proyecto. 
La decisión se hizo pública esta semana a través 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana, que explicó, a través del juez que, “no 
puede predicarse que la instrucción se encuentre 
todavía concluida”, ya que, el documento consta 
de unos 13.000 folios y han recibido el informe del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, redactado en 
inglés, y hay que traducirlo para “esclarecer los hechos 
y determinar a los presuntos responsables”.

El juzgado de Vinaròs amplía de nuevo 18 meses la instrucción del ‘Caso Castor’
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Redacció

ACTUALITAT

Aprovades les bases per a 
les ajudes al transport als 
instituts, llibres de text i 
material escolar i el txiquibó
El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha 
aprovat la proposta per aprovar les bases 
específiques per concedir les ajudes al 
transport escolar de l'alumnat d'ESO dels 
IES José Vilaplana i Leopoldo Querol per al 
curs 2017/18. 
També van ser aprovades les bases per 
concedir les ajudes per a l'adquisició de 
llibres de text i material escolar i les de 
concessió d'ajudes a la conciliació de 
la vida familiar i laboral mitjançant el 
txiquibo, per al curs 2017/18.

Aprovades les bases 
per a les ajudes 
d'acció social
L'Ajuntament de Vinaròs ha 
aprovat les bases específiques 
per concedir les ajudes d'acció 
social. Com va explicar la 
regidora de l'àrea, Mamen 
Ruiz, podran optar a les 
subvencions les entitats 
jurídiques privades sense 
ànim de lucre de Vinaròs i 
que desenvolupen programes 
socials en el municipi. També 
aquelles entitats socials 
que promoguin actuacions 
d'interès per al municipi.

El Tapa Tour tindrà un premi del 
jurat a més del popular
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat les 
bases específiques per concedir les ajudes 
per al concurs Tapa Tour del llagostí de 
Vinaròs que té lloc a l'estiu. El regidor de 
Turisme, Domènec Fontanet, va explicar 
que aquestes bases han estat modificades a 
l'apartat relatiu als premis i en la composició 
del jurat. S'inclou així un altre premi a més 
del popular, que és el premi del jurat, que es 
decidirà mitjançant la confecció d'un jurat 
professional, que estarà constituït per dos o 
més components. 
El preu de la tapa d'aquesta propera edició 
del Tapa Tour serà de 5 euros com a màxim, 
segons dicten les bases.

L'Ajuntament arxiva 
dos PAI en les 
costes nord i sud
L'Ajuntament de Vinaròs va 
aprovar en el ple acordar 
la resolució definitiva del 
PAI UE1R05, situat en una 
zona adjacent al barranc de 
Saldonar, en la costa nord, 
per incompliment dels 
terminis d'execució. També 
va ser arxivat el PAI UE1R01, 
situat a la zona de Cala 
Puntal de la costa sud.

El ple ordinari de l'Ajuntament de Vinaròs va 
aprovar per unanimitat una moció del grup 
municipal Acord Ciutadà per impulsar la creació de 
l'oficina del defensor del ciutadà. El portaveu de la 
coalició, Lluis Batalla, va assenyalar que seria el ple 
el que per elecció d'almenys la meitat més un dels 
vots, i no dos terços com es contempla actualment 
en el reglament de Participació Ciutadana, el que 
esculli qui ha de ser la figura del Defensor del 
Ciutadà, que ha de ser “independent i autònom”. 
Així mateix, també va reclamar que el defensor 
del ciutadà no cessi quan es canviï d'equip de 
govern. Una altra petició recollida en la moció és 
que disposi d'un despatx per poder atendre als 
veïns i desenvolupar el seu treball. “Cal fer tot el 
que puguem perquè Vinaròs tingui aquesta figura, 
perquè és el moment propici”, va assenyalar Batalla. 
El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, 
Hugo Romero, va agrair l'aportació constructiva de 
Acord Ciutadà, recordant que altres municipis ja 
han desenvolupat amb èxit una iniciativa “amb la 
qual guanyarien els veïns en solucionar problemes 

amb els quals es pot trobar amb l'administració 
local i també l'Ajuntament, perquè suposaria ser 
una administració encara més propera amb els 
ciutadans”. També es va mostrar d'acord en què 
la figura sigui escollida per consens o per majoria. 
Per la seva banda, el portaveu del PP de Vinaròs, 
Lluis Gandia, també va recolzar la moció, destacant 
que aquesta figura ve d'una llei aprovada pel 
govern del PP l'any 2003. Es va mostrar també 
d'acord en el procés d'elecció del Defensor per 
majoria. 

Cementiri
D'altra banda, en el ple es va desestimar 
una moció presentada pel PP de Vinaròs 
sol·licitant un informe de secretaria que 
certifiqués quants nínxols disponibles 
concorde a normativa queden en l'ampliació 
del cementiri municipal. L'equip de govern 
va votar en contra de la urgència de la moció 
argumentant que no va ser presentada en 
junta de portaveus i no va tenir el temps 
suficient per poder estudiar-la.

Vinaròs es compromet a impulsar l'oficina del defensor del ciutadà



4

3 juny de 2017

ACTUALITAT

Ja han conclòs els treballs de 
manteniment i millora del parc 
infantil del passeig Fora Forat. El 
regidor d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, ha visitat aquest matí la 
zona per veure els nous acabats, 
que han suposat una inversió de 
gairebé 10.000 euros.
"S'ha col·locat una tanca perimetral 
de fusta de 80 m2, adaptada a 
la normativa vigent, el que ha 
suposat una inversió de gairebé 
4.000 euros. A més s'han canviat 
143 m2 de paviment de goma, el 
que ha costat més de 5.300 euros, 

i també s'han pintat tots els bancs 
i elements de joc ", ha assenyalat 
Alsina.
En aquesta mateixa àrea verda en la 
qual es troba el parc s'han repintat 
també les taules de fusta existents 
i pròximament s'instal·laran punts 
de llum per millorar la il·luminació 
en hores nocturnes.
S'ha col·locat, d'altra banda, una 
font pilot adaptada amb un sistema 
urbà de drenatge sostenible que 
drena l'aigua de forma natural 
i d'aquesta manera evita que 
els col·lectors se saturen, ha 

explicat l'enginyer d'obra civil de 
l'Ajuntament, Josep Miquel Forner , 
que ha indicat que s'està estudiant 
implementar aquest nou sistema 
en altres punts de la localitat.
En unes setmanes s'espera també 

que comencen els treballs per a la 
reparació de la Carpa de l'Atlàntic, 
que podrien estar finalitzats aquest 
estiu després de l'adjudicació 
del contracte a una empresa 
especialitzada.

La plaça de bous de Vinaròs torna 
a la seva activitat aquest estiu amb 
diversos espectacles taurins. El 
cartell per a la correguda de les festes 
de Sant Joan i Sant Pere tindrà com 
a destres a Finito de Córdoba, Juan 
José Padilla i Abel Valls, amb bous de 
la ramaderia Marqués de Quintanar. 
Tindrà lloc el diumenge 25 de juny a 
les 18.30 hores. El regidor de Festes, 
Marc Albella, i Jesús Domínguez 
com a representant de l'empresa 
organitzadora, van presentar dimarts  
aquest cartell a l'Ajuntament de 
Vinaròs.
Finito de Córdoba, com va explicar 
Domínguez, va estar anunciat l'any 
passat però no va poder acudir i 
aquest any “ve amb molta il·lusió 
per commemorar els seus 25 anys 
d'alternativa”, mentre que Padilla 
“sempre surt a hombros quan ve a 
Vinaròs i crea un gran feeling amb 
l'afició taurina de la zona”.
Una de les novetats és que Abel Valls 
tornarà a trepitjar una plaça de bous 

castellonenca després de cinc anys. 
El dia 24 de juny també s'ha 
programat un concurs de retalladors 
“Maestros de la calle”, que ja va 
ser organitzat a les festes de 
la Magdalena de Castelló i on 
participaran els millors retalladors a 
nivell nacional i de la zona. Aquest 
dia també està previst l'espectacle 
exhibició d'anelles, un gran duel 
entre els campions d'Espanya en 
la modalitat d'anelles, Mario G. i A. 
Cuairán, els qui s'enfrontaran a la 
coneguda vaca “del norte”.
A més, l'1 de juliol se celebrarà un 
especial Bravura "Alba Atenea"amb 
obstacles i bous de la ramaderia D. 
José Arriazu, en la qual participaran 
tres dels millors retalladors 
d'obstacles.
Ja fora de les festes de Vinaròs, 
el 6 d'agost també hi haurà una 
correguda mixta que excepte 
contratemps d'última hora serà amb 
bous de la ramaderia Castillejo de 
Huebra i tindrà en el seu cartell a 

José Maria Manzanares a cavall, El 
Fandi i Vicente Soler a peu. 
A l'estiu hi haurà també altres 
concursos de retalladors i espectacles 
eqüestres a la plaça de Vinaròs i 
s'està treballant juntament amb la 
regidoria de Festes i gran concert 
a la plaça de bous pel 22 de juliol o 
el tercer cap de setmana d'agost, 
encara que encara no està concretat. 
Domínguez va assenyalar que 
aquesta programació està 

realitzada “amb la intenció de 
seguir consolidant a Vinaròs com 
la primera plaça de la Comunitat 
Valenciana després de les capitals 
de província”.
Les entrades per assistir a aquests 
esdeveniments es podran adquirir a 
partir de l'1 de juny, en tres punts de 
venda: la taquilla de la plaça de toros 
(en horari comercial), a la penya 
"Pan y Toros" i a través de la pàgina 
web www.emocionestaurinas.com.

Finalitzen els treballs de millora del parc infantil de Fora Forat 
S'ha realitzat una inversió de quasi 10.000 euros per poder 
tancar el parc, canviar el paviment de goma i repintar els 
elements de joc i mobiliari urbà

Vinaròs presenta els espectacles taurins per a aquest estiu
La correguda de festes será amb els destres Finito de Córdoba, Juan José Padilla i Abel Valls

L’Ajuntament de Vinaròs, a proposta de la regidoria 
de Turisme, ha aprovat adherir-se al Codi Ètic 
del Turisme Valencià, un document elaborat per 
l’Administració Autonòmica que pretén potenciar 
el sector turístic basant-se en factors de proximitat, 
veïnatge i hospitalitat, amb la finalitat de generar 
confiança entre els visitants per refermar la seua 
fidelitat. 
L'eix central del Codi Ètic del Turisme Valencià 
és l'hospitalitat com a principi bàsic d'actuació 
juntament amb els valors essencials que el 
sostenen: cordialitat, respecte, inclusió, sostenibilitat 
i professionalitat, com a reflex de la cultura i 
identitat valencianes. El compromís que adquireix 

l'Administració Turística Valenciana és, precisament, 
el seguiment d'aquests valors com a punt de partida 
per a promoure la participació i implicació de la 
resta d'actors que participen en l'activitat turística 
valenciana. 
L’adhesió a aquest codi implica que el consistori 
es compromet, entre altres aspectes a col·laborar 
amb l’Administració autonòmica perquè el turisme 
siga un motor de desenvolupament sostenible, 
promovent els drets humans i, especialment, 
els drets específics dels grups de població més 
vulnerables, especialment els xiquets, les persones 
grans, les persones amb diversitat funcional i les 
minories ètniques. 

El regidor de Foment de l’Activitat Econòmica, 
Turisme, Comerç i Consum, Domènec Fontanet 
Llàtser, ha explicat que l’adhesió per part de Vinaròs 
al Codi Ètic del Turisme Valencià es fa d’una forma 
natural perquè els valors i objectius que té són 
plenament compatibles amb les accions que des 
de l’Ajuntament de Vinaròs s’estan fent en matèria 
turística. A més a més, ha destacat que molts 
d’aquests valors han estat traslladats al pla estratègic 
i de màrqueting que recentment es va redactar per 
part de l’Ajuntament i que pròximament es donarà a 
conèixer públicament.

Vinaròs s’adhereix al Codi Ètic del Turisme Valencià 
Amb aquesta signatura s’uneix a l’Agència Valenciana del Turisme en el repte de construir 
un nou relat turístic basat en l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social
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El senador de Compromís, Jordi Navarrete, va 
confiar dilluns que prosperi la petició de la creació 
d'una comissió d’investigació que han presentat 
sobre el Projecte Castor al Congrés o en el Senat, 
i va assegurar que de no ser així, van a instar al 
Govern al fet que la realitzi.
“Si ens posem en el pitjor dels casos, és a dir, 
que es desestimi la creació d'aquesta comissió 
d’investigació que proposem, presentarem una 
Proposició No de Llei per instar al Govern a que 
la faci”, va assenyalar Navarrete, per qui “la gent 
necessita saber molts perquès que han quedat en 
l'aire en aquest fiasco del Castor”. 
De moment, tal com va explicar, s'ha presentat 
la petició de la creació d'aquesta comissió tant al 
Congrés com en el Senat, i Navarrete espera que 
tant PP com PSOE la recolzin. “No assenyalem 
culpables, el que volem és que es faci per veure 
quines responsabilitats hi ha en aquest assumpte 
i que s'aclareixin moltes qüestions, entre elles per 
què es van ignorar informes d'experts que advertien 

del risc de la instal·lació, com es van realitzar les 
avaluacions, o per què es van ignorar informis d 
que alertaven dels riscos sobre moviments sísmics”, 
va apuntar Navarrete, que va considerar que “al 
Congrés hi ha més possibilitats que prosperi la 
petició per aritmètica parlamentària, però confio 
que s'aconsegueixi en el Senat”.
Navarrete ha insistit en la necessitat que el Senat 
"s'implique en la clarificació de les responsabilitats 
existents amb el Castor i els ciutadans puguen 
tindre en la comissió un important focus 
d'informació, oberta i transparent davant d'un 
cas d'interès general que no ha deixat indiferent 
a la societat i que ha estat envoltat d'opacitat, 
sobrecostos i mala gestió".
  Segons el senador castellonenc "ha arribat el 
moment que diguen de quin costat estan, si dels 
que negaven els terratrèmols o els que els patien. 
Si dels que busquen aclarir què va passar o del 
costat dels que prefereixen que les responsabilitats 
seguisquen sota terra". Navarrete confia que "PP i 

el nou PSOE facen un pas i clarifiquen si les seues 
preferències seguiran estant amb les empreses i les 
portes giratòries o posaran tots els mitjans perquè 
puguem recomposar la història, detectar què es va 
fer malament, exigir a qui siga necessari, recuperar 
els diners si és possible, articular mesures per 
garantir que la maquinària de l'Estat protegirà als 
ciutadans en un futur de ser de nou els perjudicats 
davant fiascos com Castor i exigir, arribat el cas, les 
responsabilitats necessàries i canvis normatius".

Compromís presentarà una PNL per crear una comissió d’investigació sobre el Castor si 
es desestima la seua petició al Congrés i el Senat

Des de la regidoria de Joventut esta 
setmana s’ha presentat la nova edició 
del Casal Jove, una proposta que es va 
dur a terme per primera vegada el 2016 
i que pretén oferir un ampli ventall 
d'activitats per a aquells joves nascuts 
a principis de l'any 2000.
"L'any passat vam iniciar aquest 
programa per als nascuts entre el 2000 i 
2003 i, donada l'alta demanda que vam 
tenir, hem decidit ampliar el programa 
per als nascuts el 2004. A més, es 
passarà de 25 places disponibles per 
curs i setmana a 30", ha explicat el 
regidor de Joventut, Marc Albella.
En quan a les activitats programades 
aquest any, Albella ha explicat que les 
més demandades, com la cuina o el 

pàdel surf, continuen, tot i que també 
hi haurà molts tallers nous, com el 
de ràdio, stacking, hip-hop, parkour, 
primers auxilis i voluntariat al Centre 
de Dia o a El Cau, entre d'altres. L'horari 
seguirà sent de dilluns a divendres de 
9: 30 a 13:30 hores, del 3 al 28 de juliol. 
El preu també es manté en 15 euros la 
setmana i 50 el mes complet.
Els interessats a participar en l'Estiu Jove 
podran formalitzar la seua inscripció a 
la seu del Casal Jove, situada al Camí 
Carreró, els dies 1, 2 i 3 de juny, en 
horari de matí i tarda (de 9:00 a 13:00 
hores i de 19:00 a 21:00 hores). Per 
a això hauran de lliurar el formulari 
degudament emplenat, fotocòpia del 
pare, mare o tutor, del llibre de família, 

del carnet del Casal i justificant de 
pagament amb l'import corresponent.
"Esperem que aquesta edició sigue tan 
exitosa o més que la de l'any passat i 
que els joves puguen divertir-se durant 
el mes de juliol, aprenent coses noves", 
ha conclòs Albella, qui a animat els 
interessats a apuntar-se aviat per no 
quedar-se sense plaça.

Torna l’Estiu Jove a Vinaròs, ampliat amb més places i noves activitats
Els dies per formalitzar les inscripcions al Casal Jove seran el 
1,2 i 3 de juny, de 9:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores.



6

3 juny de 2017

ACTUALITAT

El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, 
va destacar aquesta setmana el canvi en la 
política urbanística que Vinaròs ha sofert en 
aquests últims dos anys, “molt més focalitzada 
en els problemes dels ciutadans” i que ha 
tingut com a conseqüència l'arxiu de diversos 
Programes d'Actuació Integrada (PAI) en els 
quals l'Ajuntament s'estalviarà per descartar 
la seva urbanització al voltant de 300.000 
euros en despeses de manteniment de vials i 
de zones verdes, il·luminació i de recollida de 
residus i neteja viària. Valls va explicar que fa 
dos anys hi havia a Vinaròs molts PAI actius, 
alguns d'ells des de feia més de 10 anys, que 
encara no estaven arxivats i que l'equip de 
govern va iniciar una sèrie de reunions amb 
propietaris i agents urbanitzadors “en les 
quals es va posar de manifest per part dels 
veïns i propietaris el malestar i rebuig a la 
continuïtat de les possibles urbanitzacions 
d'aquests sectors, d'una banda per la situació 
econòmica actual, sense demanda de sòl urbà, 
i per un altre pels elevats costos que havien 
de suportar aquestes famílies per poder 
urbanitzar aquests sectors”.
Per això, des de la regidoria es va decidir iniciar 
l'arxiu de diferents PAI, començant pel de el 
PAI de Aiguadoliva, la Foradada o el del Camí 
Carretes. Una mesura que ha suposat segons 
Valls “un estalvi per als ciutadans de 300.000 
euros anuals”. El regidor d'Urbanisme també va 
assenyalar que s'està en procés d'arxivar més PAI 
en el municipi, destacant que “s'aconseguiria 
un estalvi d'altres 700.000 euros anuals si 
s'aconsegueixen arxivar els del Camí Fondo, 
el de l'Hospital o el de Salines”. Un estalvi que 
Valls va dir que seria pel manteniment de vials 
i de zones verdes, la il·luminació, la recollida de 
residus o la neteja viària. 
El regidor va assegurar que hi havia un excés 
de sòl urbanitzable en el municipi en anteriors 
legislatures, “reflex de la gran bombolla 
urbanística que va sofrir Vinaròs”, i que l'actual 
oferta de sòl urbà és suficient en aquests moments. 
“La millor opció és anar arxivant tots aquests PAI i 

alliberar als propietaris dels costos d'urbanització 
als quals se'ls havia sotmès, produint també 
un estalvi molt notable als ciutadans quant a 
manteniment i recollida de residus”, va concloure. 
També s'han iniciat aquests anys polítiques de 
protecció del litoral i zones humides, recordant 
accions de col·laboració amb la conselleria en 
l'elaboració del PATIVEL, que a Vinaròs suposarà la 
protecció íntegra de 70 hectàrees de la zona de Sòl 
de Riu i Aiguadoliva en 10 hectàrees. 

EDUSI, edificis municipals i projectes
Quant a mobilitat urbana va destacar 
l'eliminació de les 150 places de la zona 
taronja en iniciar-se la legislatura, mentre que 
per obtenir més places d'aparcament es va 
obrir el concurs d'arrendament de solars per 
destinar-los a parquings en diferents zones de 
Vinaròs, posant com a exemple el de l'hospital i 
destacant l'estalvi que la mesura ha suposat en 
arrendament per al consistori obtenint el doble 
de places que hi havia. 
Respecte als edificis municipals va destacar la 
rehabilitació energètica de l'edifici de la policia 
i la priorització de la rehabilitació de l'estructura 
original de la coberta d'interès arquitectònic. 
També va nomenar la substitució del projecte 
del carril lúdic per la piscina, actualment a 
l'espera que la conselleria resolgui si autoritza 
el projecte. Valls també va subratllar un estalvi 
energètic en edificis públics. “Vam detectar un 
sobrecost en la factura de la llum, per la qual 
cosa realitzem una anàlisi i hem obtingut un 
estalvi de 30.000 euros i una reducció del 20% 
de l'import de la factura amb una reducció de 
les potències contractades”, va explicar. 
L'edil de Som Vinaròs també va recordar que 
la licitació de les obres de la il·luminació de 
Cala Puntal està prevista el mes d'octubre, i a 
l'apartat de convenis va destacar el signat amb 
el EIGE, titular dels habitatges que la conselleria 
té a Vinaròs, però lamentant que els preus 
segueixen sense estar ajustats al preu actual i 
criticant la política de la conselleria en aquest 
sentit. Un altre conveni que va destacar és el de 

rehabilitació d'habitatges del pla Renhata.
Va recordar, a més, les ajudes de la Diputació 
per les quals es realitzaran obres importants i 
la consecució dels Fons Feder per la EDUSI, per 
les quals Vinaròs rebrà 5 milions i l'ajuntament 
invertirà altres 5 més fins a l'any 2022.
També va assegurar que s'està treballant en la 
creació d'un carril bici que enllaci la zona de 
l'avinguda Leopoldo Querol amb la de Febrer 
de la Torre, així com un concurs per realitzar 
el futur Pla Especial de Vinaròs, que té com a 
objectiu conservar i posar en valor el patrimoni 
existent.

Personal
A l'apartat de personal, el regidor de Recursos 
Humans, David Adell, va destacar que s'han 
realitzat 158 contractacions en aquests 2 anys, 
relacionades amb substitució de baixes per 
malalties o tallers d'ocupació, entre altres 
aspectes. També va assegurar que s'està 
estudiant les mancances que té en personal 
l'Ajuntament i que s'estan intentant recuperar 
places en aquest sentit. A més, va subratllar que 
s'han creat noves borses de treball, destacant 
especialment la d'educador i treballador social 
i agent d'igualtat, així com la d'informadors 
turístics, tècnic de medi ambient, peons o 
monitors esportius, entre d’altres.

Valls destaca el canvi de la política urbanística de Vinaròs en dos anys
L'edil d'Ordenació del Territori valora en 300.000€ l'estalvi anual en manteniment i 
serveis que suposen els PAI arxivats fins avui, mentre el regidor de Recursos Humans 
destaca les 158 contractacions realitzades en 2 anys

El Partido Popular ha lamentado que, 
según el VIII Barómetro de redes sociales 
de los Destinos turísticos de la Comunitat 
Valenciana, Vinaròs haya descendido de la 
5ª a la 7ª posición entre los municipios de 
la provincia en presencia en redes sociales 
lo que para los populares representa “un 
grave paso atrás fruto de la inacción en 
materia turística de los dos primeros años de 
tripartito”.
El INVAT-TUR, Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas, órgano dependiente 
de la Generalitat analiza semestralmente la 
evolución en las principales redes sociales 

como Facebook, Twitter de los municipios 
valencianos. En el VIII Barómetro Vinaròs 
pasa de la quinta posición que se obtenía 
en 2014 a la séptima posición en número 
de seguidores en Facebook mientras que en 
Twitter se mantiene en la octava posición 
pero viendo como ciudades como Vilafranca 
o Segorbe están recortando distancias 
respecto a años anteriores y se encuentran a 
pocos centenares de seguidores.
Lluís Gandía, portavoz adjunto del Partido 
Popular de Vinaros, afirmaba que “la inacción 
y falta de iniciativas del tripartito está 
pasando factura al sector turístico y con ello 

se están viendo perjudicados la creación de 
empleo y la generación de riqueza”.
Los populares señalaban que “los datos 
demuestran que en estos dos años Vinaròs no 
está avanzando y lo peor de todo es que no 
se observa en el tripartito intención alguna 
de dar un impulso al turismo”. 
Finalizaba Gandía exigiendo al concejal 
de Turismo, Doménec Fontanet, “que viaje 
menos a todas las ferias turísticas y trabaje 
más por mejorar unos datos que dejan en 
evidencia que en temas turísticos no se está 
trabajando ni en el camino ni de la forma 
adecuada”.

El PP lamenta el descenso de posiciones de Vinaròs en el barómetro 
turístico de la Generalitat sobre presencia en redes sociales
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

La concejala del PP de Vinaròs, Carla Miralles, 
ha acusado al equipo de gobierno de 
“contradictorio” por haber “reproducido” el 
mismo sistema que implantó el equipo de 
gobierno del PP en el campus de verano L’Illa 
“y que tanto criticaron estos partidos cuando 
estaban en la oposición”.
Miralles recordó que el PP sacó a concurso 
público en su momento este servicio de 
escuela de verano y que desde la oposición 
se les criticó que se estaba privatizando o 
externalizando un servicio público. “Ahora 
concluía el contrato con la empresa y tenían 
dos opciones, volver a sacarlo a concurso 
o recuperar este servicio. Han optado por 

continuarlo igual, lo cual quiere decir que era 
un servicio que funcionaba y daba resultados, 
pero es contradictorio que lo haga un equipo 
de gobierno cuyos partidos en las elecciones 
decían que iban a recuperar servicios 
externalizados, lo cual demuestra que no se lo 
creían y todo era populismo”.
Por otro lado, Miralles aseguró que el equipo 
de gobierno no ha hecho partícipes a la 
oposición para realizar cualquier tipo de 
sugerencia en el procedimiento y consideró 
que “la inscripción online y presencial 
debería abrirse el mismo día para no limitar 
las opciones de aquellas familias que tengan 
menos posibilidades de conexión a Internet”.

Acord Ciutadà ha presentat 32 propostes culturals 
per a Vinaròs englobades en les figures de Miguel 
Hern´nadez i Joan Fuster.
La proposta del Grup Municipal és, en paraules de 
Lluís Batalla,”el fruit d'un treball basat en buscar 
el màxim amb el menor cost possible”; el treball, 
que va començar fa dos mesos, donat que al 2017 
s'acompleixen els 75 aniversari de la mort del poeta 
i el 25 aniversari de la mort de l'intel.lectual , els dos 
valencians, tracta de buscar propostes adaptades a 
l'entorn de Vinaròs. El resultat són 19 propostes al 
voltant de la figura de Joan Fuster i 13 propostes 
per Miguel Hernández. “El treball s'ha fet, com s'ha 
de fer per qualsevol polític amb ganes de fer coses, 
conscients de les possibilitats reals que Vinaròs té 
en aquests moments”, en paraules de Batalla. Lluny 
de considerar-les una limitació, en comparació a 
d'altres ciutats, “les hem considerat un punt de 
partida”.
A més s'ha valorat també que a Vinaròs “tenim 
mitjans de comunicació, públics i privats, tenim 
carrers, tenim balcons, tenim un fantàstic passeig. 
És un bon punt de partida”.
Les propostes presentades pel que fa a Joan Fuster 
van des de  proclamar 2017 com “ ANY JOAN FUSTER” 
a Vinaròs, fins  publicar Aforismes al Diariet, passant 
per Cunyes de ràdio amb aforismes, reproducció 
d'articles, amb referència bibliogràfica, establir 
contacte amb la Casa Museu Joan Fuster, articles 
al voltant de la figura de Joan Fuster des de totes 
les vessants possibles, Conferències, Referències 
a Vinaròs de Joan Fuster, completar el fons 

bibliogràfic a la Biblioteca Municipal de Vinaròs, 
el descompte del 10% en la compra de llibres de 
Fuster, Cunyes de ràdio amb aforismes. Una altra 
iniciativa és  Joan Fuster a les balconades a façanes 
abandonades o allí on vulguen propietaris: lones 
amb cites, o Concurs Graffiti de Joan Fuster. En 
paraules de Lluís Batalla “Fem de Vinaròs una ciutat 
temàtica en graffitis”. Hi ha també una vessant 
intergenarcional en les propostes com és una  
Trobada Jove per fer recerca a les xarxes de fons 
videogràfic i periodístic de Joan Fuster ,o l' Activitat 
Intergeneracional: “ Els aforismes Vinarossencs”. Les 
activitats es completarien amb Música a l'entorn de 
Joan Fuster, i la  Lectura Col.lectiva de “Nosaltres, 
els valencians”.
Pel que fa al valencià Miguel Hernández,  proposa 
tot un seguit d'activitats que s'estén des de 
completar el fons bibliogràfic amb les darreres 
novetats biogràfiques i bibliogràfiques al voltant 
de la seva figura, Cicle de Conferències, Exposició 
a l'aire lliure al Passeig Marítim de poemes de 
Miguel Hernández, Trobada Jove per fer recerca a 
Internet de fons periodístics on es parle de Miguel 
Hernàndez en el temps que va viure i morir, així 
com de fons dels seus poemes musicats. 
La proposta que ha destacat Batalla és  “Poetes 
Musicats”, trobada de músics i cantautors, que 
vulguen posar partitura inèdita a poemes de 
Hernàndez.”Això iniciaria un cicle que s'hauria de 
fer a Vinaròs, d'ara en endavant, de musicar poetes”. 
Cada any s'escolliria un poeta, recordant que 2018 
és el 25è aniversari de la mort de Vicent Andrés 

Estellés i el 80è de la mort de César Vallejo. 
     Cal destacar en aquest capítol : Fer una projecció 
de les propostes audiovisuals que fins la data 
s'han guanyat al Certamen “Cortometrajes Miguel 
Hernàndez” aquest any ja a la seva 7a edició, 
emparada per la Cátedra Miguel Hernández, de 
la Universitat Miguel Hernández de Elx (Alicante), 
en colaboració amb la Fundación Cultural Miguel 
Hernández, a més de  Recital Poètics Miguel 
Hernández, el  Descompte del 10% en la compra 
dels seus llibres. El concurs de graffitis al voltant 
del poeta també es fa, com en Fuster, buscant 
espais museístics als carrers de Vinaròs.” A Vinaròs 
no tenim grans espais museístics , però tenim 
parets, murs on fer-ho”. Les propostes d'ACORD 
CIUTADÀ també abastirien el món acadèmic 
propiciant des de diferents organismes oficials 
ajuts del desplaçament de docents al IV CONGRESO 
INTERNACIONAL “MIGUEL HERNÁNDEZ, POETA EN 
EL MUNDO” 15, 16 ,17  y 18 de Novembre de 2017, 
a Orihuela, Alacant i Elx.O la Lectura Col.lectiva 
d'obres de Hernández.

Una delegació de 8 representants de Vinaròs 
van acudir al congrés provincial extraordinari 
del PSPV-PSOE de Castelló.
En aquest congrés es van triar als 11 delegats 
que representaran els socialistes al 39 Congrés 
Federal del PSOE de juny.
Els delegats són Estíbaliz Pérez, Vicente Aparisi, 
Rocío Ibáñez, Guillem Alsina, Miriam Caravaca, 
Jorge García, Pep Grau, Susana Ros, Diego 
Vila, Maria Cano i Enrique Escuder. Dins de la 
delegació, Vinaròs compta amb dos membres, 
Maria Cano i Guillem Alsina.

El PP acusa al equipo de gobierno de “calcar” el modelo de gestión de L’Illa tras haberlo criticado

Acord Ciutadà presenta 32 noves propostes culturals per a la ciutat de Vinaròs 
al voltant de les figures de Miguel Hernández i Joan Fuster
Lluís Batalla proposa Poetes Musicats com un acte cultural de futur a Vinaròs

Guillem Alsina i Maria Cano, escollits delegats per al 39è Congrés Federal del PSOE
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Promoció 2017 de monitors i monitores d'oci i temps lliure infantil i juvenil al Casal Jove Vinaròs

Cinquena trobada de fagots, celebrada a Vinaròs, hi havia des de fagotins, d'aprenents  de 7 anys fins a fagotistes en els ultims cursos dels 
estudis professionals de conservatori. E.Fonollosa
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Presentació de les dames de la Peña Pan y Toros. Fotos:Aparicio

Cumpleaños de Marc entre amigos

 
Conclou el curs "Valencià escrit per a valencianoparlants", de la 

Formació per Adults per aprendre a escriure l'idioma que parlem. Qui 
no el va aprendre de menut, l'aprén d'adult.
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SOCIETAT

Sta Magdalena 28-5-2015

Comunions a l'església Arxiprestal

Arciprestal 21-05-2017

Al Ignacio González Eje…
Han tardado en recluirlo;
lo han tenido todo a mano,
y , hoy, está a buen recaudo

A mí nunca me ha gustado,
siempre dudé de su honra,
y, la verdad, no he fallado.

De todos se ha aprovechado,
abusando del poder,
por gentuzas ayudado,
tapando su proceder.

Entre todos han llevado,
sin escrúpulo, sin miedo,
los dineros que pillaban,
haciendo trampas y cuentos,
engaños, fraudes e inventos.

¡Ha sido usted –tú- ingenioso!
pero al final tu corazón
no ha sabido ser listillo
para salir bien parado
se debe ser un buen pillo.

Véase en otros cercanos espejos
que, también, se han ensuciado;
pero con agua …¿de dónde?
y muy buena enjabonada,
se lavan, se esterilizan
y aquí no ha pasado nada.

¡Que se pudra en la cárcel!
-aunque nos la contamine-
por indecente y ladrón
y si le sacan…
seguido, le lleven al paredón

Carlos García Gallardo, Vinaròs

Al Club de la Vida, esta setmana s’han realitzat 
exercicis cognitius i de psicomotricitat jugant amb 
els jocs de taula i brodant punt creu
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Maria Josefa 
Caudet Sancho, 
30 años 
vendiendo en 
el mercado 
municipal

¿Cómo empezó a ser vendedora en el mercado?
Mi suegra vendía en Vinaròs y mi madre lo hacía en 
Ulldecona. Tras casarme y cuidar a mis hijos empecé a 
trabajar en el mercado de Vinaròs, porque ya conocía el 
oficio de casa. 
¿Recuerda su primer día?
Quizá no exactamente el primer día, pero si estos 
primeros años en que la plaza San Agustín estaba 
tan llena de vendedores y compradores. Eran otros 
tiempos, y desde entonces todo ha cambiado 
mucho, pero esos inicios los recuerdo muy bien. 
Los clientes ya me conocían  al haber estado antes 
mi suegra vendiendo y respondieron muy bien. Los 
mantuve, e hice de nuevos. Me ha ido siempre bien 
hasta la fecha y no me puedo quejar. En este sentido, 
estoy contenta.
Los productos, ¿los cultiváis vosotros mismos?
Si. Es género de la zona y de calidad, cultivado en 
nuestras tierras, como debe ser en un mercado 
municipal. Tenemos campo de naranja que aun 
cosechamos y también el resto de frutas y verduras 
en nuestra finca. 
¿Perdurará su parada de Vinaròs con sus hijos?
Si. Cuando estuve enferma, hace seis años, les pregunté 
a mis hijos si querían que dejáramos la parada o 
continuábamos. Me dijeron que continuarían ellos, y 
me pareció perfecto, hay que ir para adelante. Y hasta 
hoy. Mi hijo mayor, que se encarga de las fincas, cogió 
la parada de Ulldecona, donde acude los viernes, y el 
pequeño la de Vinaròs y están contentos.
¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo 
como vendedora?
Lo he hecho toda la vida, no sabría decirte, pero creo 
que lo que me gusta es el día a día como vendedora 
y el contacto con los clientes. Aún hay gente que 
recuerda a mi suegra y cuando estuve enferma 

todos me preguntaban cuando volvería.  Este tipo 
de cosas me emociona y al mismo tiempo dan valor 
a nuestro trabajo. En un principio acudía solo por la 
mañana y por la tarde ayudaba a mi marido, pero 
poco a poco fui bajando mañana y tarde y cuando 
los hijos se hicieron mayores también bajaban ellos. 
El momento de la jubilación, ¿fue duro o tenía 
ganas de que llegara?
An vengo a Vinaròs de vez en cuando para ayudar a 
mi hijo, como algunos lunes, y el fin de semana. No 
pierdo el contacto con el mercado, y también tengo 
nietos, así que no tengo tiempo para aburrirme 
y todo es como una parte normal de la vida. No 
te negaré que tengo cierta añoranza, porque me 
he dedicado durante muchos años a esto, pero 
también creo que hay que dar paso a los jóvenes.
Durante todo este tiempo, el mercado ha pasado 
por momentos buenos y no tanto. ¿Cuáles han 
sido sus mejores momentos y cuál ha sido el 
peor que ha vivido como vendedora?
Creo que han sido años de un trabajo muy 
agradable, con el día a día con la gente, con los 
compañeros vendedores y los clientes, y eso es 
lo que me llevo. Siempre me he llevado bien con 
todos. Es verdad que hay días en que no estás bien, 
pero en este trabajo siempre digo que hay que dejar 
los problemas en casa y así lo he intentado siempre.
En cuanto a lo malo, no fue en la parada, sino un 
accidente que tuvimos cuando volvíamos a casa 
de Vinaròs en dirección a Alcanar. Era un sábado, 
y volvíamos mi marido y yo comentando que 
estábamos contentos con la venta del día. Eran las 
4 de la tarde y en la rotonda del Sabeco que enlaza 
con la carretera de Ulldecona, un coche que bajaba 
a toda velocidad nos embistió. Fue un accidente muy 
fuerte, pero por suerte no nos pasó nada. 

También el mercado en cuanto a recinto en sí, 
ha pasado por cambios, entre ellas una gran 
remodelación hace pocos años, cuando los 
vendedores tuvisteis que ser trasladados a un local 
provisional hasta que concluyeran las obras
El chiringuito, como le decía yo. Bueno, era un lugar un 
poco justo e incómodo, pero estuvimos dos años y los 
solventamos bien, pudimos continuar hasta que nos 
trasladaron al actual mercado ya remodelado. 
¿Te gusta la remodelación?
No se puede pedir nada más. Está muy bien y en una 
muy buena ubicación. 
¿En qué situación diría que se encuentra 
actualmente el mercado municipal?
Como todo. Estamos en una situación difícil, yo de 
verdad no he conocido una crisis tan fuerte como esta. 
Personalmente, no me puedo quejar, pero es cierto que 
se ha notado mucho, y sobre todo da mucha lástima 
que se abran y cierren paradas continuamente, o que 
no haya tanta actividad comercial en la ciudad y cierren 
comercios. 
¿Qué le diría a aquella gente que está pensando 
en iniciarse como vendedor en una parada del 
mercado? 
Ojalá hubiera más paradas, pero entiendo  que hay 
que pensárselo mucho en estos tiempos. Lo entiendo 
perfectamente. Hay muchos impuestos y gastos, una 
inversión a realizar y llegar a final de mes es difícil, pero 
también es cierto que en el mercado hay facilidades y es 
un buen lugar para animarse a tener un negocio propio.
¿Qué aficiones tiene ahora que tiene más tiempo 
libre?
Disfruto de mis nietos, ayudo en lo que puedo en 
algún tipo de papeleo, si hay que ir al banco o al gestor, 
hago las tareas del hogar y si me sobra un ratito, hago 
mermelada casera de naranja.

Dicen los viajeros que una de las mejores formas de conocer una ciudad es 
yendo a sus mercados, comprando en sus paradas y mezclándose con su 
gente. Y nadie niega el  valor social que históricamente han tenido como 
puntos de encuentro, generando interacción social y contribuyendo a la 
vitalidad de un barrio o de una pequeña ciudad. 
Un valor que, en gran medida, es gracias a gente como Maria Jose Caudet 
Sancho. Gente que conoce perfectamente lo que es el día a día en una 
parada en el mercado municipal de Vinaròs y su importancia social, y 
que son un ejemplo de constancia y dedicación plena. Nacida el 20 de 
junio de 1950 en Alcanar, donde reside, Maria Josefa, ahora jubilada, ha 

sido desde el año 1986 vendedora en el mercado de Vinaròs, al que ha 
acudido a diario para atender su puesto de frutas y verduras cultivadas 
en tierras vinarocenses por su propia familia. Porque a María, su trabajo 
también le viene de saga familiar. Su madre ya vendía en Ulldecona, pero 
fue a través de su suegra, vendedora de fruta y verdura en Vinaròs, que se 
inició en la venta en nuestra localidad. Ahora, ya jubilada, su hijo pequeño 
continúa con la parada de Vinaròs, que sigue y seguirá llevando el nombre 
de María Josefa. Amable, sincera y atenta, ella misma nos recibe en el 
propio mercado municipal, que aún visita al menos dos días por semana 
y donde siempre se ha sentido como en casa. 

X.Flores
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ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

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

Teatres 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

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

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

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

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

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

CARINYO
Pérez & Dislà

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

LOS ESCLAVOS DE 
MIS ESCLAVOS
Meridional Producciones

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

LA MEJOR CANCIÓN 
DEL MUNDO 
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”
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Vinaròs va viure dissabte a la tarde una jornada 
solidària a favor de la donació d'òrgans. Es va fer un 
passeig d'un quilòmetre i una trobada d'associacions 
per informar i conscienciar la població sobre aquesta 
possibilitat que pot ajudar a salvar moltes vides. Hi 

hagué premis 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; també es premiaren les mascotes millor 
educades o a qui escrigue el consell ecològic més 

original. Hi havia un punt de salut per a realitzar 
preses de la tensió, mesurar la glucosa i donar 
informació nutricional.També hi havia també 
tallers de Tai - txi, jocs infantils i berenar saludable.
www.1kmpasapas.com

Jornada solidària a favor de la donació d'òrgans

E.Fonollosa

“Durante el desarrollo de la campaña internacional 
“Clean up the Sea” (Limpiemos los mares), 
Ecologistas en Acción Vinaròs y el Ateneu Cultural 
de Benicarló, gracias a la labor desinteresada de 
un total de diecisiete voluntarios, retiraron, el 
domingo 28 de mayo de 2017, más de 300 kg 
de todo tipo de residuos y basuras depositadas 
en las playas de la desembocadura del Servol 
(Vinaròs), de la playa de la desembocadura riu 
Sec (Benicarló) y de la playa de Aiguadoliva-
Surrach (Benicarló). Los residuos más importantes 
fueron los plásticos, en un 70%, que se retiraron 
en forma de botellas, bolsas, envases, garrafas, 
tapones, redes, envoltorias alimentarios y plásticos 
duros (cajas, tampones, bidones, etc.), y fueron 
depositados en los ecoparques y contenedores 
específicos. 
La campaña “Limpiemos los Mares” se viene 
organizando desde 1995 bajo la coordinación de 
la ONG italiana Legambiente y desarrolla acciones 
simbólicas de limpieza de residuos marinos en 
playas litorales y fondos marinos. Su principal 
objetivo es sensibilizar e implicar a la ciudadanía en 
uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos 
en este siglo, las basuras marinas.  
  En la comarca del Baix Maestrat (Castellón), fueron 

dos los municipios elegidos para desarrollar esta 
actividad, Vinaròs y Benicarló; fueron dos los 
colectivos participantes, Ecologistas en Acción 
Vinaròs y el Ateneu Cultural de Benicarló, que 
consiguieron movilizar a diecisiete voluntarios; 
fueron tres las playas elegidas para su limpieza, 
en Vinaròs, la playa de la desembocadura del riu 
Servol y en Benicarló, las playas Aiguadoliva-
Surrach y la desembocadura del riu Sec; fueron 
muestreados y limpiados un total de 500 metros 
de playas, recogiéndose 300 kg de basuras marinas, 
compuestas principalmente por plásticos.  
Desde las 7,30 h a las 12,30 h, los voluntarios 
recorrieron las playas de cantos rodados, siendo 
estos sus resultados: 
*Playa de la desembocadura del riu Servol 
(Vinaròs), con 150 m de playa prospectados y la 
participación de 6 voluntarios. 
80 unidades de botellas de plástico (PET, PP, etc.)    
35 latas [de aluminio (bebidas) y aleaciones 
(conservas)] 
3 envases de plástico de insecticidas y fitosanitarios 
15 envases de plástico de comidas y yogures.     
60 piezas de poliespan.       
25 residuos pesqueros (redes, boyas, hilos y trozos 
de embarcaciones de fibra de vidrio)       5 envases 
de vidrio              

80 derivados del caucho (zapatos y botas) 
100 tapones de plástico de botellas       
20 trozos de metales varios          
100 piezas de plásticos duros          
50 bolsas de plástico         
40 piezas de ropa y tela         
20 tetrabricks de bebidas varias.      
25 mecheros 
1 aerosol 
50 metros de cuerdas  1 rata muerta 
            
Total: 40 kg de residuos

Recogidos 300 kg de residuos en varias playas de Vinaròs y Benicarló 
CAMPAÑA LIMPIEMOS LOS MARES 2017 (“CLEAN UP THE SEA”) 
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Els dies 25, 26 i 27 de maig, dinou experts 
de reconeguda trajectòria en l'àmbit de la 
lingüística i de la filologia van analitzar des de 
diverses perspectives l'aportació valenciana 
del lingüista i etimòleg Joan Coromines (1905 
- 1997), al congrés "Joan Coromines i al País 
Valencià" que va tindre lloc a Vinaròs i a Rosell, 
amb activitats en altres poblacions de la zona 
com Benicarló, Traiguera o la Jana. 
  L’ esdeveniment, que ha coincidit amb els 
20 anys de la mort de l'estudiós, autor del 
Diccionari etimològic i complementari de la 
llengua catalana, l'Onomasticon Cataloniae i 
del Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico, va ser organitzat per tres membres 
de la secció filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans vinculats amb el Maestrat i compta 
amb el suport d'aquesta entitat, de l'Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, la Generalitat 
Valenciana, la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Vinaròs, l'Ajuntament de 
Rossell, el departament de normalització 
lingüística AVIVA Vinaròs, a càrrec de Mª Josep 
Arayo,   la Fundació Huguet i l'entitat Maestrat 
Viu. 
El congrés es va iniciar el dijous 25 de maig, 
amb la conferència "El lèxic del Llibre dels feits 
i del Curial i Güelfa, segons Coromines", del 
professor Antoni Ferrando, de la Universitat de 
València. La cloenda va tindre lloc la tarda de 
dissabte, amb les intervencions dels professors 
José Antonio Pascual, membre destacat de la 
Reial Acadèmia Espanyola, amb la ponència 
"Corominas y su enseñanza de la diversificación 
del castellano a través de su diccionario". 
Mentrestant, el distingit lingüista i dialectòleg 

Joan Veny centrarà la seua intervenció "Sobre 
d'algunes interferències lèxiques en valencià". 
  Una altra de les intervencions destacades va 
ser la del professor Germà Colón, professor 
castellonenc de la Universitat de Basilea, qui 
va presentar la ponència "Joan Coromines 
a nord del País Valencià". I divendres al matí 
el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a 
Castelló de la Plana, Vicent Pitarch, va oferir 
una xerrada a l'institut Joan Coromines de 
Benicarló per als estudiants de batxillerat.   El 
programa es complementava amb un altre de 
caràcter cultural que incloïa la visita al Museu 
Natural d'Oliveres Mil·lenàries de la Jana i al 
Reial Santuari de la Mare de Déu de la Font de 
la Salut de Traiguera i el concert de Pep Gimeno 
Botifarra i Pere Ródenas a l'Auditori Municipal 
de Vinaròs. 

L'Auditori Municipal es va omplir de públic divendres 26 de maig per presenciar i disfrutar del concert ‘De la mar de baix a la mar de dalt’ de Pep Gimeno "Botifarra" i Pere Ródenas

Vinaròs i Rossell acullen el congrés “Joan Coromines i el País Valencià” 

AF Prensa Diaret 15% AKI Vinaròs 219x73.pdf   1   31/05/2017   18:12
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Salvador Quinzá Macip
Como ya nos tiene bien acostumbrados la “Juvenil”, 
el pasado sábado día 27 de mayo, a las 20 horas y en 
el bien escogido marco del “Auditori Carles Santos”, 
integrado en la “Fundació” de la C/. Socorro, nos 
ofreció un gran concierto de canto coral.
Su director Carlos Vives Sebastiá, escogió un 
programa el cual se podría repartir en dos 
diferenciadas partes. El la primera y con los 
temas desde la pieza 1ª a la 7ª, a base de música 
antigua de los s. XVI y XVII, las cuales, varias de 
ellas fueron acompañadas a la percusión por Jordi 
Sanz. En la segunda parte y con el resto de las 
piezas, estas ya mas modernas y de nuestra época, 
fueron acompañadas la 9ª la conocida versión 
del “Hallelujah” de Leonard Cohen, al  piano por 
Juan Vicente Lladosa Arnau, y la pieza 10ª por la 
percusión al pandero de Jordi Sanz. Por cierto, algo 
tan difícil en el canto coral como son sacar adelante 
y afinar perfectamente las disonancias de algunos 
temas, la “Juvenil” lo consiguió a la perfección. El 
programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
1. IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA……… 
Llibre Vermell XVI 

2.DINDIRINDI, DINDIRINDIN.............................
Anonim..S.XVI  
3.AY TRISTE QUE VENGO.......................Juan del 
Encina S.XVI  
4.RIUR RIU XIU................................................Anónim       
S.XVI  
5..HOY COMAMOS Y BEBAMOS...........Juan del 
Encina S.XVI  
6. IL BIANCO E DOLCE SIGNO. …....................Arcadet 
S.XVI  
7. CON QUE LA LAVARE . ...................................Stola  
S.XVII                    8.WEEP,O  MINE EYES..........................
...John Bennet  
9.HALLELUJAH...................................Leonard Cohen  
10. SCARBOROUGH FAIR.....................Simon & Garel  
11.BLACK SHEEP......................................John Rutter  
12. LA FANFARE DU PRINTEMPS........... Joseph Boret  
13. ESTA TIERRA. …....................Javier Busto (1949)  
14.PUSSYS IN THE WELL...................George English

En esta ocasión la “Juvenil” estuvo compuesta 
por 9 componentes: 3 sopranos, 2 contraltos, 1 
tenor y 3 bajos. Realizaron un excelente concierto, 
con la virtud de tener en sus componentes 

“voces juveniles” y un poco mas, lo cual cambia 
de los conciertos que se ofrecen con voces de 
componentes de mas edad. Algunos de los que 
estamos en corales y algo entendemos del canto 
coral, se preguntarán como es posible de que 
cantara un solo tenor…pero si les decimos que 
fue Didac Mesa Romeu, el cual es capaz de cantar 
mas o menos bastante bien en las cuatro voces de 
polifonía, ya comprendemos la cuestión, claro.
El concierto estuvo presentado por la encargada  
de la “Fundació” Nati Romeu, la cual agradecía a la 
“Juvenil” de nuevo su participación, al público su 
asistencia, y a la vez nos presentaba como nueva 
componente de la coral, a la jovencísima soprano 
Clara Guimerá.
Estuvo también presente el director de “Caixa 
Vinaròs” Antonio Sebastiá, al cual acompañaba su 
distinguida esposa.
Finalizo tras felicitar a la coral y a su director tan 
buen concierto, a la “Fundació” por su organización, 
y me despido con estas palabras…”quien no 
asistió, se lo perdió”.

Hasta el próximo año.

La Coral Juvenil Sant Sebastià y la Fundació Caixa Vinaròs
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Dr. Fleming nº 6 

Aquesta 3ª Trobada De la colla que integradora 
persones amb alguna discapacitat s’ha celebrat 
a Valls, El Bressòl del moviment casteller que teel 
seu origen en la Nostra tradició Valenciana, les 
Muixerangues i que en aquesta ocasió  ha estat 
apadrinada per primera vegada en la Història per 
una Muixeranga, La Muixeranga de Vinaròs
Aquest Diumenge 21 de Maig es Celebrà aquesta 
tercera Diada de la Il·lusió junt als castellers 
d’alcover, bailets de gelida i els Castellers de la 
Il·lusió amb un regust especial. Els Castellers de 
la Il·lusió porten 3 anys intentant aconseguir 
que el món casteller reconegui la seva tasca 
inclusiva i de treball per a que totes les persones 
amb les diferents situacions puguin fer castells 
sigui quina sigui la situació i ara semblen a prop 
de aconseguir-ho. Així ho van transmetre a la 
Muixeranga de Vinaròs quan la colla va ser acollida 
a la Nostra Ciutat, on amb l’estreta col·laboració 

amb COCEMFE vam aconseguir trencar les 
barreres físiques i reals de alguns membres de 
l’associació per a ser més inclusius, en exclusiva 
amb el seu President Ramón que va participar 
de nou en una actuació de l’experiència en fer 
figures Humanes. No Hi Ha Barreres per a Res ! 
Aquest es un lema molt utilitzat pels Castellers de 
la Il·lusió. Amb una acollida a alguns membres de 
la Muixeranga el dia abans i amb una sensació de 
germanor l’actuació de Diumenge va ser per a la 
Muixeranga mlot especial. No només perquè hem 
tingut l’oportunitat de actuar a la Ciutat Bressol 
dels castells, tenint en compte que molt poques 
muixerangues valencianes ho han aconseguit 
sinó perquè també vam completar una actuació 
espectacular amb l’assoliment de la tan esperada 
50ª vegada que es realitzà el banc, una de les 
figures insígnia de la Muixeranga de Vinaròs. A més 
d’aquest banc número 50 també vam completar 

l’actuació a plaça amb 3 Pinets de 3 Simultanis, 
l’estrena de la Morera per a una de les xiquetes de 
la Colla, una torre més que perfecta de 4 altures i 
l’estrena històrica i inèdita de la Figuereta com a 
figura de la Muixeranga de Vinaròs.
La relació formada entre ambdues colles des de 
l’any passat fa que enguany haguem estat escollits 
la Muixeranga de Vinaròs com a colla padrina de la 
Seva diada, un privilegi que poques colles tenen 
l’honor de tindre. Amb força i ganes els castellers 
de la Il·lusió també han donat un salt en la seua 
acceptació en el món dels castellers, amb la creació 
de una colla de grallers pròpia i amb l’assoliment 
de grans figures a plaça. Finalment la Muixeranga 
de Vinaròs voldria agrair als Castellers de la Il·lusió i 
COCEMFE per les lliçons de vida que ens ensenyen 
dia rere dia.
No Hi Ha Barreres per a Res !       Salut i Muixerangues 
!

La Muixeranga de Vinaròs apadrina la IIIª Diada de la Colla de la Il·lusió 
a Valls de la Mà de COCEMFE
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Guindilles, correus i 
cementiris
Per Hugo Romero

Sensacions
Per Fernando Juan 
Membre de la executiva local PSPV-PSOE

Pareix que en alguns mitjans de 
premsa l'ajuntament del canvi 
li provoca retortillons i intenta 
alleugerir el seu malestar enviant 
contínuament guindilles picants 
al nostre alcalde. En dos anys, el 

comité secret que des de la capital de la nostra 
província reparteix taronjades a dreta i guindilles a 
sinistra, no ha trobat cap motiu positiu per regalar-
nos encara que siga un gotet de taronjada fresqueta. 
Ni els 5 milions de fons europeus, ni duplicar les 
ajudes socials, ni reactivar el VINALAB, ni els nous 
pàrquings públics i ni tan sols ser nomenats per 
la Generalitat Valenciana com l'ajuntament millor 
gestionat de tot el país, pareixen ser bons motius 
per als membres del comité secret. Per contra, 
guindilles tan "inspirades" i publicades a tot color 
com ara una suposada baixada de la subvenció 
del Carnaval, una presumpta pèrdua de pàrquings 
públics quan la realitat és que s'han augmentat 
en tot el poble o ara l'última: una inaudita "cèl·lula 
d'habitabilitat i salubritat" que segons el Partit 
Popular de Vinaròs fa falta per enterrar als nostres 
morts, ens demostren amb el seu interés que anem 
pel bon camí. Que és gestionar millor que ells... i 
clar, això provoca retortillons.
 Respecte a aquest últim tema, des de Tots i 
Totes Som Vinaròs hem hagut de deixar una altra 
vegada la feina un moment per haver de tornar a 
desmentir, i ja van, als que pareix que només estan 
per ficar bastons a les rodes del poble. Repetirem 
aquí el que ja sap tot el món: que després de què 
l'empresa adjudicatària de les obres d'ampliació 
es retirés del projecte, és l'Ajuntament qui està 
finalitzant aquest treball. Que les obres i els nínxols 
compleixen totes les condicions, ja que d'una altra 
manera no es podria enterrar a ningú com s'està 
fent i que si durant aquests dies no s'ha permés 
ficar lapides, és senzillament per seguretat a l'hora 
d'evitar trencaments de les mateixes durant les 
obres.
Ja per acabar, parlar de la notícia d'aquesta 
setmana de les retallades i supressió de serveis de 
correus que està duent a terme el Partit Popular 
que ens des-governa des de Madrid. Al final tot 
se sap i ha quedat demostrat per enèsima vegada 
només en tres paràgrafs, l'intent del Partit Popular 
de Vinaròs de desacreditar davant dels veïns la 
gestió de l'alcaldia amb una qüestió que realment, 
i vergonyosament, és únicament culpa seua. Són 
els seus companys a Madrid els que en la seua 
campanya d'aniquilament dels serveis públics, ens 
han deixat a milers de vinarossencs sense servei 
ordinari de correus. Ara, com sempre s'ha dit, "que 
cada pal aguante la seua vela".

El passat diumenge 28 de maig, 
una delegació de 8 membres de 
l’agrupació socialista de Vinaròs, 
juntament amb un membre de 
Joventuts Socialistes de Vinaròs, 

vam acudir a La Pobla Tornesa, on se celebrava el 
“congresillo” provincial del PSPV-PSOE que havia 
d’escollir als 11 delegats que representaran a 
la província de Castelló al Congrés Federal del 
PSOE, que tindrà lloc el 17 i 18 de juny a Madrid. 
Les sensacions que teníem els companys eren 
múltiples: il·lusió, ganes de canvi, esperança i 
prudència. Esperàvem, amb tot el cor i el seny, 
arribar al final del dia amb una llista única de 
delegats.
Al llarg del matí, i del migdia, les converses van 
anar perllongant-se. Es van presentar i aprovar 
les diverses esmenes que es portaran a Madrid, 
esmenes on es reflectien idees socialistes, 
adaptacions i millores a lleis presents i també 
lleis futures per a una recuperació de l’estat del 
benestar que afecten, en particular a la nostra 
província i, com no, a Vinaròs. Les sensacions que 
teníem mentre les escoltàvem, positives, doncs es 
confirmava el que ja sabíem, que tots els socialistes, 
en allò que respecta a les idees, ens trobem al 
mateix vaixell, com no podia ser d’una altra forma.
Després d’un llarg matí es van presentar finalment 
dues llistes, i es van votar. El resultat va ser 
immillorable pel que respecta a la agrupació local 
de Vinaròs: Van ser escollits 11 delegats entre els 
quals hi figuren dos companys nostres: Guillem 
Alsina i María Cano. És la primera vegada que 
Vinaròs es trobarà representat per dos militants a 
Madrid, i això prova el pes que tindrà la nostra ciutat 
en els futurs òrgans de decisió del PSOE. També es 
va escollir a una militant vinarossenca, Pau Romeu, 
com a representant de la comarca al congrés de 
JSE (Joves Socialistes d’Espanya), que se celebrarà 
el 3 de juny, també a Madrid. Les sensacions que 
teníem al final del “congresillo”, agredolces; les 
negatives per no aconseguir presentar una llista 
única abans de la votació, les molt positives, com 
he dit, per situar Vinaròs en un lloc predominant 
després de molts anys.
Han estat diverses les interpretacions dels resultats 
en els diferents mitjans de comunicació, tant 
comarcals com provincials, però el cert és que, 
en clau local, els socialistes vinarossencs estaran 
molt ben representats en el lloc més decisiu del 
PSOE federal, el que determina el ideari en forma 
de ponències per després plantejar els programes 
marc estatals, i també per aprovar la nova executiva 
federal que, amb Pedro Sánchez al capdavant, 
marcarà el futur proper del PSOE.
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La carabassera
Per Juan A Blanchadell

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

No cumplen ni una de sus promesas
Por Lluís Gandia Per Lluís Batalla i Callau

“La Gestió del Dia a Dia”  
( Master Class per tal de Justificar que Més 
Enllà no hi ha res... i Més Ençà,... tampoc)

La pasada semana 
se cumplieron dos 
años desde las 
últimas elecciones 

municipales y en los próximos días se llegará al 
ecuador del mandato municipal del tripartito 
que perdió las elecciones pero que tras el 
reparto de sueldos, dedicaciones, dietas y 
demás llegó a la alcaldía para, según ellos, 
darle la vuelta a Vinaròs como a un calcetín. 
Es por tanto la hora de empezar a realizar un 
balance.
1.- La auditoria ciudadana, inmediata y 
urgente no existe: Dos años después los 
vinarocenses siguen sin conocer la auditoría 
y el tripartito esconde a la oposición el 
nombre de las personas que supuestamente 
están realizando esa auditoría que desconoce 
incluso el propio Interventor municipal. Enric 
Pla, Guillem Alsina y Doménec Fontanet 
mintieron y siguen mintiendo para ocultar que 
la auditoria no aparece porque nada reseñable 
tienen que sacar de la gestión municipal del 
Partido Popular. 
2.- Prometieron más democracia pero 
implantaron la censura en el Diariet: Lo 
primero que hizo el Alcalde, Enric Pla, fue 
imponer con el rodillo de la mayoría absoluta 
un reglamento que permite la censura en el 
Setmanari Vinaròs. Ha recortado el espacio que 
disponemos los partidos políticos y además 
nos impide publicar fotografías como se hacia 
en la anterior legislatura. Es ahora el momento 
de recordar como Guillem Alsina y Doménec 
Fontanet no abrieron la boca en el pleno 
cuando se les preguntó directamente porque 
permiten ahora una censura que ellos no 
tuvieron en la anterior legislatura cuando eran 
oposición. Siguen callados porque la censura, 
propio de dictaduras y gobiernos totalitarios, 
impera en el Setmanari Vinaròs con un director 
que es Enric Pla porque nadie con sentido 
común acepta un cargo de comisario político.
3.- Subieron el IBI un 10% a todos los 
vinarocenses: En 2016 los vinarocenses ya 
pagamos 1 millón de euros más en el IBI (la 
contribución) y en 2017 volveremos a pagar 
otro millón de euros más. Todo porque el 
tripartito cuando llegó al gobierno eliminó de 
un plumazo la rebaja que ya estaba aprobada 
por el Ayuntamiento gobernado por el PP del 
10% en el IBI. Con 2 millones de euros más se 
pueden hacer muchas cosas en beneficio de 
los vinarocenses pero el tripartito lo gasta en 
subidas de salarios a los concejales.
En próximas semanas continuaremos con los 
incumplimientos de aquellos que prometieron 
mucho pero no están cumpliendo nada. 
Vinaròs necesita un gobierno diferente, que 
no mienta a los vinarocenses, que no cree más 
problemas cada día, que baje los impuestos 
a los vinarocenses para que el dinero esté en 
su bolsillo y no en manos de los políticos. Lo 
bueno de todo esto es que cada día está más 
cerca. Ya faltan menos de dos años. 

Si hi ha una paraula que comença 
a ser preocupant, veient els pobles 
que ens envolten, és l'excusa del 
“dia a dia”, aquí a Vinaròs, per part 
dels que governen. Està clar que 
un Ajuntament gestiona el dia a 

dia i, per això, es diposa de tècnics, administratives, 
operaris, encarregats, arquitectes, secretaris, 
interventors, tresorers, informàtics,... També està 
clar que el polític supervisa una feina, a banda 
d'una altra cosa : proposar coses. 
 .Què succeeix quan l'únic argument de l'obra és “ 
gestionem el dia a dia”.? .Què succeix quan despres 
de presentar 3 partits 3 programes electorals 
diferents el dia que comencen a governar 
s'uniformitzen i desapareix el Programa pel qual 
van ser votats? .Què succeeix el dia que han 
d'amagar l'engany del Programa Electoral? Aquell 
dia ve l'excusa:
“Gestió del dia a dia. Vinaròs 2 de juny de 2017. Part 
de Guerra:
1.- Camins rurals destrossats i administracions 
que es renten les mans. 2.- La “ capitalitat” 
(oooooh!!) de Vinaròs fa que regalem locals a 
altres administracions. 3.- La “capitalitat” fa que 
ens toca pagar lloguer de locals, perque ja els hem 
regalats tots. 4.- Carrers a fosques: la “gestió del 
dia a dia” es fer-se la foto amb l'anunci del gran 
estalvi energètic que altres (El PP) van aprovar. 5.- 
Autocaravanes aparcades, i toldo tirat, al llit del riu 
Servol amb senyal de prohibició d'estacionament. 
6.- Perdre el repartiment de Correus per la desidia 
“del dia a dia”. 7.- Perdre la possibilitat de rebre 
més diners per a desempleats per no saber-ho 
tramitar ni demanar-ne més. 8.- “Gestió del dia 
a dia” és retardar per a demà, o demà passat, o 
l'any que ve, les Comissions d'Investigació. 9.- És 
també votar en contra de crear  la Comissió de la 
Transparència Ciutadana pel tema Correos. 10.- 
És trobar-se amb el final del lloguer amb opció 
de compra de l'Oficina PROP i no saber què fer. 
11.- És la “capitalitat comarcal” sanitària, però que 
paguem els vinarossencs els costos del parking per 
a l'Hospital Comarcal. 12.- És no trobar director/a 
del Diariet al cap de dos anys. 13.- La “gestió del dia 
a dia” és no reunir els Consells sectorials(Turisme, 
Comerç, Medi Ambient, ...). 14.- És sortir del pas 
amb excuses quan no se sap què dir( Col.legi 
Jaume I, Centre de Salut). 15.- Deu ser també, 
pagar viatges privats amb diners dels vinarossencs 
i vinarossenques.. 16.- És assegurar-se sortir a tot 
color al Diariet. 17.-  La “gestió del dia a dia”és no 
saber on descansar mort,... o on morir descansat 
en pau.18.- És asssegurar-te(això sí és dia a dia) 
que cobraràs un sou, faces el que faces, durant els 
pròxims 4 anys.
19.- És deixar-se portar per la marea o per la inercia, 
i seguir fent tot allò que altres ja han fet abans.
20.- És esperar que tot el món estigui enganxat 
a internet com els regidors i que tot es face per 
internet( Tot? Home, tant com tot....).21.-  És 
esperar que l'Alcalde et done hora, i mai et dona 
hora.
22.- És dir que no t'agraden els bous, i el teu vot 
decideixi el SÏ a les corregudes del bous. 23.- La 
gestió del Pacte és no fer res del que es pacte, com 
els Plenaris Ciuatadans 24.- Marejar la perdiu és tot 
un exercici de gestió, com ha estat la piscina i la 
seua ubicació. 25 .-És no Planificar el futur.

El pasado jueves en la tertulia 
de la SER se produjo un 
acalorado desencuentro 
radiofónico entre Maria 

Dolores y el portavoz de Compromis en el Ajuntament 
Domenech Fontanet, para poner freno a sus 
comentarios socarrones llenos de cachondeo, burla y 
escarnio por la pérdida de votos que sufrimos desde 
el 2011.
Una pérdida que no ha sido por no haber hecho ¡ 
nada ! como nada ha hecho el señor Fontanet en 
sus dos años de gobierno, sino por todo lo contrario; 
en el 2007 teníamos tantas cosas en marcha que 
no podíamos permitir que un cambio de color en 
Ayuntamiento paralizase obras como la del paseo, y 
en este drama el Sr Fontanet fue el actor principal con 
el papel más relevante de aquello que nos supuso un 
costo enorme en las siguientes elecciones, y optamos 
por lo más conveniente para Vinaròs haciendo alcalde 
a un socialista y perdiendo por ello a nuestros votantes 
de derechas.
Recordemos que el Sr. Fontanet dijo que no votaría 
a Balada para alcalde porque era de derechas, un 
argumento que no se entiende porque teniendo él la 
llave de la gobernabilidad iba a permitir que el alcalde 
fuera el del PP por ser la lista más votada, importándole 
un bledo lo que pudiera pasar con las inversiones del 
Gobierno socialista de Madrid en Vinaròs. 
Pero al PVI sí que le importó y pese a lo que nos 
jugábamos lo tuvimos muy claro: Primero Vinaròs y 
después el PVI. Yo mismo me encargué de comunicarle 
al presidente local de los socialistas que, puesto 
que Fontanet no votaría a Balada, para mantener 
la trayectoria de la anterior legislatura habíamos 
decidido votar al candidato socialista siempre que 
los socialistas convencieran al señor Fontanet para 
que también le votase, y no lo tuvieron nada fácil 
porque las feromonas del PP le tenían totalmente 
embelesado. Nos llamó mucho la atención que en la 
negociación no exigiera la inclusión de algún punto 
de su programa y que sus únicas pretensiones fueran 
solo de índole personal: sueldo, secretaria, despacho 
y móvil. 
Pese a que en las últimas elecciones se vaticinaba 
nuestra desaparición, con una campaña muy sobria  
y sin tener a nadie de fuera que nos hiciera los 
trabajos que le hicieron al señor Fontanet, contando 
únicamente con nuestro esfuerzo personal, logramos 
que 772 votantes nos apoyaran y nos permitieran 
seguir presentes en la Corporación. Un éxito personal 
principalmente de Maria Dolores.
772 votantes por los que Domenech Fontanet 
demostró en la SER no tenerles el menor respeto 
ni consideración al mofarse de ellos a la vez que se 
regodeaba de nuestros bajos resultados. 
Que le quede claro que cada vez que se meta con 
nuestros votantes, el señor Fontanet nos tendrá en 
frente, ¡ y de qué manera !, porque aquel que todo 
lo criticaba y que ahora, apoltronado en el gobierno, 
se ha asegurado otro buen sueldo,  viaja en avión a 
gastos pagados, se hace llevar y traer en coche oficial 
con chofer, o que ha refinado el gusto porque ya 
aprecia más los langostinos que las galeras, sus actos 
durante sus diez años de increíble supervivencia 
política ya le delatan lo suficiente, es un caso perdido 
del que no cabe esperar más de lo que se esperaría de 
una carabassera.
Por lo que cuesta en adquirirse no le exigiremos mayor 
educación, pero sí todo el respeto hacia cualquier 
votante de cualquier opción.
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COMENTAR Manuel Villalta

VINARÓS VA BÉ Antonio Najar.

Leyendo el titulo de este escrito me recuerda la 
celebre frase de un antiguo presidente: “España va 
bien”. No formo parte de ningún grupo político ni 
de ninguna asociación con fines partidistas, pero 
vivo en Vinarós y comento, comparto o critico 
todo aquello que creo que nos perjudica a los 
ciudadanos que somos de a pie, que pagamos los 
correspondientes impuestos y tenemos derecho 
a exigir unos servicios acordes a esos impuestos. 
Desde el tan nombrado gobierno por ustedes 
de Madrid, nos recalcan una y otra vez que la 
economía va bien, sin embargo eso todavía no se 
percibe en los bolsillos de los contribuyentes ni 
en la economía familiar, lo mismo esta ocurriendo 
con ustedes, uno de los mejores ayuntamientos 
en su gestión de la comunidad, según esta y 

en servicios, impuestos o patrimonio (salvo el 
chiringuito del Limbo) no lo estamos percibiendo 
los ciudadanos de Vinarós. Si a la buena gestión se 
refieren a obras como el parking del Hospital (fui 
uno de los que reclamaban su puesta en marcha y 
me alegre de que iniciaran esa obra) pensando en 
un lugar asfaltado, debidamente señalizado, con 
acceso para todo tipo de vehículos y con rampa 
para personas con movilidad reducida, más, si 
es la imagen que debe proyectar una ciudad 
moderna como  Vinarós a los que nos visitan. Claro 
que ya avisaban en su diario de propaganda “Un 
parking con 500 plazas y solo nos costara 4000 
Euros”. Parking que según ustedes visito la Señora 
Directora Territorial de Sanidad. ¿Le explicaron 
ustedes que solamente desbrozaron de hiervas el 

solar, aplanaron el terreno y pintaron las plazas?. 
Si es así, no se ruborizo ni sintió vergüenza esta 
señora al comprobar tan gran chapuza. ¿Se han 
preguntado el servicio que ofrecerá ese terreno en 
días de viento?.Y con lluvia. ¿Se han preguntado 
el barrizal que se formara en un campo que estará 
mas cercano a un patatar que a un parking?. Con 
respeto, solo puedo catalogar esa obra como lo 
aria un gaditano diciendo aquello de: ”Esto no es 
un parking, esto es un gran MOJON”. Pidan parte 
de esos 100.000 Euros que según ustedes ahí para 
el segundo centro de salud y acaben lo necesario 
en el hospital entre ello el parking, porque la 
construcción del segundo centro de salud va para 
años y el dinero no sabemos como, pero parece 
que tiene alas y acaba desapareciendo.

En este article comentaré algun tema que es va debatre en el ple de 
l'Ajuntament del mes de maig.
Com ja ve sent normal en els plens en tots els temes a debatre l' 
equip de govern fa pinya per a aguantar el bombardeig de critiques 
que els llança la posició des de tots els costats. I clar en este clima 
de critiques, acusacions i desqualificacións ixen temes a lluir que 
no vénen al cas però que s' utilitzen per a atacar i desprestigiar l' 
adversari i mentrestant els temes que si interessen i que es tenen que 
soluccionar que els soluccione Rita.
En el dit ple es va parlar, es va opinar i es van donar propostes sobre 
el tema:”Tapa Tour.”Regidoria amb responsabilitat del regidor Sr. 
Fontanet
Després d' escoltar el que vaig escoltar en el ple per part del regidor 
i de l' oposició he de manifestar que és una manera més de perdre 
el temps en els plens. Des de fa anys a Vinaròs venim comprovant la 
imaginació i la responsabilitat que el Sr. Fontanet ha desenrotllat en 
cada legislatura i en cada situació.
El Partit Popular ara li demana responsabilitat, quan en altres 
circumstàncies li demanava el vot.
El Partit Socialista i el PVI, en el seu moment li van demanar el vot 
a canvi de 2.000 euros al mes, despatx secretària i mòbil. Ara per a 
formar l' actual equip de govern se li oferix sou al mes a mitja jornada, 
Seguretat Social amb condicions exigides pel mateix al seu gust 
i interés. I se li demana per part de l' oposició imaginació, iniciativa i 
innovació. Vist lo vist el millor que li pot passar a la ciutadania és que 
es quede sense fer res. A més esta comprovat que el Sr. Fontanet l' 
única tapa que coneix i utilitza és la del vater, mostra d'això és quan li 
van preguntar pel llagostí de Vinarós i ell va respondre amb la famosa 
frase:”No ho sé, jo sóc més de galera.”
Acord Ciutada va presentar una moció proposant la creació de la 
figura del Defensor del Ciutadà. Em pareix molt bé, però vist lo vist 
en els dos anys de l' actual legislatura, pot haver-hi alguna persona a 
Vinaròs amb un mínim de sentit comú que voldria ocupar el càrrec?.
No seria millor que primer els 21 regidors triats pel poble feren el 
que els correspon a cada un des del seu escó i càrrec de defensor 
del ciutadà facilitant d' esta manera altres càrrecs i ajudant a resoldre 
problemes i necessitats de la ciutadania?

El Sr. Amat, li va manifestar a l' alcalde que en els dos anys de legislatura a demostrat a la 
ciutadania ser un “FRAU” i que el Partit Popular va ser el partit més votat en les passades 
eleciones municipals a Vinaròs i que això li hauria de fer pensar.
El que no pensa el Sr. Amat és que el Partit Popular en les passades eleccions municipals 
va obtindre 5878 vots i 11 regidors i en l' actual legislatura ha obtingut 3851 vots, 2127 
menys i 3 regidors menys. Això si que els tindria que fer pensar. El que puga passar d'ací 
a dos anys segur que es pensara i espere que es rectificara. Mentrestant el que s' ha dit 
és:”Comentar.
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MEMÒRIA DE LES DADES ESTADÍSTIQUES DE LA FLOTA PROVINCIAL PER MODALITAT  DEL ANY 2016 (I)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol Balena geperuda  

En castellà ballena jorobada, yubarta i acrobática. 
Científicament és Megaptera novaeangliae. 
Fa bots fora de l'aigua per a desparasitar-se, intimidar rivals o 
per plaer. 
De l'orde dels Cetacis Misticets al ser mamífer marí sense dents, 
és de la família Balenoptérids, coneguts com a rorquals, i són 
els animals mes grans del Planeta, sent esta espècie també de 
grans mides, o siga, 18 metres i 36 tones. 
Té un cos hidrodinàmic, xaparro, que s'aprima em busca del 
final corporal. Cap ample, triangular i nugós. Aleta dorsal llarga 
i plana, seguida de monticles geperuts fins a l'horitzontal aleta 
cabal. Les aletes pectorals són llargues (1/3 corporal) i tenen 
crustacis bela'ns adherits en el seu bord, igual que en el cap. En 
la boca, de cada hemimandíbula pengen de l'interior 300/400 
barbes (làmines còrnies) d'1 m. de longitud de to negrós, que 
servixen per a no deixar eixir l'aliment (krill o peixos) quan 
els atrapa junt amb l'aigua en la seua enorme cavitat bucal, 
ampliada amb 14/24 solcs a manera d'acordió i disposats des 
de la seua gola fins al ventre. 
És de color negre uniforme excepte les P i la regió ventral que 
són blanquinoses. 
Els mascles de la mateixa àrea, en època reproductiva canten 
cançons iguals, emetent sons aguts per la cavitat nasal sense 
cordes vocals. Hi ha mascles agressius en el seguici i a vegades 
lluiten entre ells. La femella, de major dimensió, i després 
d'aparellar-se amb el mascle gesta un balenó 11 mesos. 
Després de nàixer ho alleta 1 any. Parin cada 2 anys. 
Cosmopolita. En els estius australs mengen per els oceans 
freds polars. Després emigren a mars temperats fins a 25.000 
Km. de distància per a criar. Pot associar-se en bandades de 
20 exemplars. Nada lenta a 10 Km./h. i màxim a 30 mostrant el 
dors. Després de diverses respiracions se submergix movent a 
l'aire la cua i roman 20' davall l’aigua al fons. A l'emergir solta 
el vapor d'aigua 2 m. d'altura amb un acústic esbufec. Sol 
ensenyar movent l'aleta P. 
Viu 60 anys. És curiosa i no -te'm a l'home. Hi ha llocs 
d'avistaments on s'autoritza a persones a nadar junt amb elles. 
Per a menjar arengs actuen en grups, unes en la part inferior 
del banc de peixos solten bambolles d'aire i fant una cortina 
en cercle que fa la funció de xarxa, per a apinyar als arengs, i 
altres des de baix emergixen pel centre, per a acorralar a les 
preses cap a la superfície, i amb la boca oberta engolir-los. I 
que és la silueta aéria que es veu plasmada en la forma que té 
exteriorment l'edifici de l'òpera de Sindey (Austràlia).
Des de fa 40 anys que està prohibida caçar-la, però hi ha països 
com Japó, Noruega i Rússia, que amb excusa de fins científics 
les cacen i comercialitzen la seua carn com a aliment humà, per 
a animals domèstics, etc. 
En el seu medi natural l'orca pot matar petits balenons.

Mar apaciguada y capturas normales
Semana de nuevo con unas aguas tranquilas que dejaron faenar a la flota 
pesquera en todos los caladeros que hay en los fondos del litoral. Las 
extracciones de pescados y mariscos fueron aceptables, a excepción del peix 
blau de la llum que no hubo. Y las cotizaciones se mantuvieron estables.
La pesca de arrastre, los bous subastaron a diario cigala, gamba, calamar, pescadilla, pez de S. 
Pedro, peluda, rape, gallo, caracol, galera, caballa, maira, pejerrey, jurel, burros, arañas, cintas, 
pulpo roquero y blanco, canana y morralla.
El cerco no tuvo actividad al pescar nuestras traíñas por el litoral alicantino.
Los artes menores, la mayoría de barquitas trasmalleras calan en busca del langostino y la sepia. 
Una opera con estas redes tras el pagel, corva, sorella y mabre. Un par lo hace en busca de 
lenguado y rombo. Y otra lo hace por Columbretes para llevar langosta, bogavante, cabracho, 
déntol, chopa y mamona.
El palangrillo costero, dos embarcaciones pillaron con éste arte de anzuelos lubina, dorada, sargo, 
pargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Vigilancia a tortugas
Al ser el puerto de Vinaròs uno de los primeros en la captura accidental de tortugas marinas, dos 
investigadores valencianos se han desplazado hasta aquí, para ver in situ la forma de pesca.
Están auspiciados por la Asociación Chelonia, que junto a científicos de la Universitat de València 
llevan a cabo una campaña de embarques en los artes menores (Trasmallo) en los puertos 
de la Comunitat Valenciana. Dicha campaña se encuadra dentro del proyecto Conservación 
de la tortuga boba en el Mediterráneo occidental; propuestas para la reducción de capturas 
accidentales en nuestra Comunitat. A su vez éste proyecto está también cofinanciado por el U.S. 
Fish. and Wildlife Service de Estados Unidos.
Así qué es pilar fundamental el cuantificar las capturas accidentales de éstos reptiles marinos, 
para poder llevar a cabo acciones en nuestras aguas, con la indispensable colaboración del sector 
pesquero. De manera que con éstos embarques (salen al mar a bordo con los marineros) permite 
a los biólogos conocer de cerca los trasmallos y como los pescadores artesanales los trabajan. De 
esta forma ayudará en un futuro a elaborar medidas concretas para la reducción de capturas de 
tortuga boba y otras especies protegidas.
Por otro lado se cuantifican los descartes que se generan, con el objeto de obtener datos que 
afiancen a éste arte como una alternativa de pesca selectiva y respetuosa con el medio ambiente 
marino.
Por último se aprovecha la campaña para cuantificar la cantidad de basura que atrapan en las 
redes, como un posible indicador del estado de contaminación del Mare Nostrum.

Els biòlegs Francesc i Jaume, de la Universitat de València pertanyents a la Unitat de 
Zoologia Marina, amb els pescadors dels tremalls 'Atrevida' i 'Jazmín'

Comparat al 2015, el balanç de la província dóna una pèrdua total de 4 vaixells amb 8 tripulants menys, que desglossats per modalitats son de les baixades en les confraries de 
Peñíscola amb -3 embarcacions (1 arrosegament i 2 d’arts menors), Borriana -1 de cèrcol i -10 tripulants, Benicarlò amb -1 d’arts menors. Castelló es manté igual. I Vinaròs 1 barca 
més d’arts menors. Tots amb el seus corresponens + -  tonatge i cavalls de motors.

PORT                       ARROSEGAMENT                                         CÈRCOL                   

                   Nº Vaixells  T.R.B.   H,P.  Nº Tripula.    Nº Vaixells   T.R.B.     H.P.   Nº Tripula.
Benicarló…     16            563     4.017        59                                 
Burriana….       9            279     1.782         34                      5           309      1.874         62  
Castelló….      14            780     5.514         68                    14           773      4.610       160
Peñiscola..       24            671     4.517         77                                              
Vinaròs….      10            455      2.792        42                      3           173       1.337        40
                       ___        ____     _____        ___                  ___       _____    _____     ____
TOTALES…  74         2.747    18.621       280                    22        1.255      7.821      262

ARTS MENORS (Tremall, Palangre, etc)              TOTAL PER PORTS            
                    
Nº Vaixells  T.R.B.   H.P.   Nº Tripula.          Nº Vaixells   T.R.B.     H.P.    Nº Tripula.           
    10              66        768         30                         26            629       4.785          89
    18            113     1.129         42                         32            708       4.863        140  
    17            124     1.198         44                         45         1.676     11.322        272
    18              89     1.024         35                         42            760       5.541        112
    18            180     1.738         44                         32            809       5.867        126
  ___           ____    _____     ____                      ___         _____   ______        ___
    81            571     5.848        195                      177         4.582     32.378        739
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UPCCA
UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 

EN CONDUCTES ADICTIVES

JOVE 
SPORT
2017

Més info a: www.cmevinaros.es

EDATS 
NASCUTS 2002/2003/2004
HORARI 
DE 10.00H A 13.00H
PREU 
40€ PER QUINZENA

1A QUINZENA DE JULIOL DEL 3 AL 14
2A QUINZENA DE JULIOL DEL17 AL 28
PLACES LIMITADES 30 PER QUINZENA
INSCRIPCIONS 5 I 6 DE JUNY DE 9:00H A 14.00H  
I DE 16.30H A 19.00H A LES OFICINES DEL CME
ACTIVITATS MOLT VARIADES!! VELA, PADDLE SURF,  
FUTBOL 7... ETC

UPCCA
UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 

EN CONDUCTES ADICTIVES

DIA 
de la
BICI
4 DE JUNY 2017

Més info a: www.cmevinaros.es i hj-crono.es

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 

10.00 hores
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Después de una temporada muy regular de 
nuestro juvenil A, donde la cohesión del grupo 
ha sido el valuarte de este equipo junto con la 
gran labor y el buen trabajo técnico, táctico y 
físico realizado por el entrenador (Andreu Fibla) 
y el preparador físico (Andrés Moya), donde 
también han tenido su protagonismo algunos 
jugadores del cadete A muy comprometidos 
con el club, se llegó al último partido de la 
temporada con el único objetivo de ganar sí o 
sí al Vall d’Alba, jugándosela los nuestros todo 
a una carta para poder ascender a la categoría 
Primera Regional Juvenil, siendo el pitido 

final del arbitro del encuentro el epílogo de 
todo un largo año de trabajo serio y sacrificio, 
tanto a nivel personal como de grupo, para 
que el equipo del juvenil A del VINAROS 
ETS FC consiguiera un nuevo reto en el 
palmarés del club, ascender directamente a la 
categoría Primera Regional Juvenil y estrenar 
la próxima temporada esta nueva categoría 
con el juvenil. Por eso y desde estas mismas 
líneas el VINAROS ETS FC queremos dar la 
enhorabuena a todos aquellos jugadores y al 
cuerpo técnico que han hecho posible el sueño 
cumplido, nombrándolos a continuación con 

mayúsculas: jugadores: JAVI BENITO, ALEX 
TECKES, CATALIN AILOAI, JUANJO MIR, DAVID 
GARCIA, LUCAS REY, PABLO FLORES, MIQUEL 
PUCHAL, ORIOL FUSTER, JORGE DELGADO, 
WIDI ARMIJOS, IULI CRET, KIM SANCHO, DYLAN 
DE VEGA, SANTI OJEDA, MOHA AHROUCH, 
JOSEP SUBIRATS, MANU GUTIERREZ, VLAD 
OBOROCEA, ALVARO PRATS, BRANDON 
TAVIRO, ALEX QUEROL, PABLO HIDALGO Y 
JAVIER CHESA. cuerpo técnico (entrenador, 
preparador físico y coordinador): ANDREU 
FIBLA, ANDRES MOYA Y EUSEBIO CARBAJO. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS VOSOTROS.

VINARÒS EFC

Llegó el día de la gran final y la categoría de Sub-13 
del Club de Fútbol Americano y Fútbol Flag Ironmans 
Vinaròs, no falló. Los pupilos de Víctor Casajuana 
que partían como favoritos al quedar primeros en 
la fase regular supieron aguantar la tensión de ser 
el equipo a batir y después de ganar la semifinal 
a unos Wolves de Sarriá del Ter que no llegaron a 
entrar en el partido, vencieron a Barcelona Búfals en 
una emocionantísima final digna de los dos mejores 
equipos de la competición.

IRONMANS 33 - 0 WOLVES
Muy concentrados salieron los jugadores de 
Ironmans sabiendo que este era un partido 
“trampa” ya que Wolves ha destacado durante la 
liga regular perdiendo solo 3 encuentros y podía 
ser un candidato para la final, pero un partido “casi” 
perfecto de los Vinarocenses dejaron sentenciado 
el encuentro a la media parte con un claro 20-0. 
La segunda parte se aprovechó para dar minutos 
a todos los jugadores y pensar en la final que se 
disputaba dos horas después. Cabe destacar el gran 
trabajo defensivo de Judith llegando a realizar 4 
Sack seguidos al Quarterback de Wolves.

IRONMANS 19 - 6 BUFALS  “FINAL”
Tocaba el gran partido, toda una temporada se 
resumiría en los siguientes 40 minutos de juego. Los 
jugadores de Ironmans lo sabían y el nerviosismo 
les pasó factura en los primeros compases del 
partido. Buenos drives de ataque que terminaban 
cerca de la zona de anotación pero no se llegaban 
a completar. Barcelona Bufals también presentaba 
un buen juego de ataque que hacía presagiar un 
duro y complicado encuentro. Ambos equipos 
habían hecho los deberes y se habían estudiado 
en los encuentros anteriores y esto se notó en las 
buenas defensas planteadas que no dejaban a los 
ataques trabajar con soltura. Pero Ironmans golpeó 
primero. Un buen pase de Santi a Marc dentro de 
la zona de anotación hacía subir los primeros 6 
puntos al marcador, después de fallar el punto 

extra, continuó el cambio de posesiones en ambos 
equipos hasta la media parte. Reanudando el 
segundo tiempo con 6-0 a favor de Vinaròs, bufals 
ajustó su ataque y encontró un hueco defensivo 
en la zona corta que aprovechó para recorrer 
todo el campo y anotar fallando también el punto 
extra. 6-6 en el marcador y todo por decidir. Pero 
el siguiente ataque de Ironmans contestaba con 
un gran drive que terminaba con Touchdown + 
extrapoint colocando el marcador 13-6. Ironmans 
empezaba a funcionar. Había que parar a Bufals, 
un ajuste defensivo provocó que en el siguiente 
drive Gerard realizase una gran intercepción que 
devolvió el balón a Ironmans, 3 jugadas fueron 
suficientes para realizar un pase a Marc, otro a 
Gerard y una carrera de Sebastián que terminó en 
la zona de anotación dejando el marcador 19-6. 
En el siguiente drive de Bufals, Marc interceptó 
y lo que parecía ser la sentencia del partido 

terminó con otra intercepción de Bufals que les 
daba una última oportunidad para plantar cara, 
pero una buena defensa de los Vinarocenses 
anularon el juego profundo y no permitieron 
que Bufals llegase a la zona de anotación. Con 50 
segundos para terminar el encuentro Ironmans 
agotó el tiempo con juego terrestre y sentenció el 
encuentro que le dió el TÍTULO DE CAMPEONES. 
Gran papel de Marius, Adam, Judith y Pau que 
aún siendo de una categoría inferior, estuvieron 
turnándose durante todo el encuentro para 
ayudar a sus compañeros S-13 que se presentaron 
con la baja del center titula Iker por lesión y Albert 
que no pudo desplazarse. 
Ahora toca disfrutar del título, recuperar a los 
lesionados y prepararse para el Campeonato de 
España el próximo 17/18 de Junio en Calatayud. 
ENHORABUENA CAMPEONES!!!

IRONMANS
IRONMANS CAMPEONES DE LA LIGA CATALANA DE FÚTBOL FLAG
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Dissabte passat es va disputar la final de la 
Copa del Rei de futbol entre el F.C. Barcelona 
i l’Alavès.
El resultat va ser de 3-1 a favor de F.C. Barcelona 
i per aquest partit la Penya Barça de Vinaròs 

va disposar d'una pantalla gegant a la plaça 
davant del seu local social.
Socis, aficionats i simpatitzants en general van 
assistir de forma massiva a vore aquest partit 
i van gaudir d'un ambient fantàstic i un gran 

esdeveniment.
Esperem poder repetir aquest tipus d'actes i 
reunir-nos més sovint la família blaugrana.

VISCA EL BARÇA

Final de la Copa del Rei a la Penya Barça

La Plataforma Simpatitzants del Vinaròs C.F. ha 
anunciado la presentación de una moción de 
censura a la directiva del club, que preside Ximo 
Geira, con el objetivo de poder presentar su 
proyecto en una asamblea extraordinaria para que 
después sean los socios los que decidan si siguen 
confiando en el proyecto de Geira o se decantan 
por el de la plataforma.
La moción se presentaría al no haberse permitido 
exponer a los socios representantes de esta 
plataforma su proyecto en la asamblea celebrada 
el pasado 12 de mayo, según explicó Chechu 
Chaler, uno de los portavoces de la plataforma.
Chaler explicó que en esta asamblea, el presidente 
indicó que el club cuenta con 95 socios, por lo 
que son necesarias las firmas de 29 socios para 
presentar esta moción; es decir, el 30 por ciento de 

los mismos.
Esta plataforma presentó su programa el martes 
por la noche, contando con el apoyo de muchos 
exjugadores y exdirectivos del club. Según Chaler 
hay más de 50 personas respaldando el proyecto, y 
apuntó que contarían con la aportación económica 
de un empresario que aportaría 15.000 euros, más 
otros 4.000 de otro patrocinador. También se dijo 
que el objetivo sería alcanzar los 300 socios.
 En cuanto al proyecto deportivo, explicaron 
que consiste en recuperar la categoría perdida la 
próxima temporada y en un plazo no superior a 
cinco temporadas regresar a la categoría Regional 
Preferente. Otra de las apuestas es trabajar al 
máximo la cantera, según explicó Lluis Adell. Por 
último, se buscaría unificar en un mismo club el 
fútbol femenino.

La 'Plataforma de simpatitzants del Vinaròs CF' presentará 
una moción de censura a la actual directiva 
El objetivo es presentar su proyecto en asamblea extraordinaria para que los socios 
decidan entre el proyecto del actual presidente o el suyo
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   ·   964 401 912

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

Oberta la matricula per als cursos d’estiu

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

EXPOSICIÓ FI DE CURS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
DE VINARÒS
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964 450 085
Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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treball?
1.  TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tauler Municipal

A REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT

INFORMA QUE :
EL REPARTIMENT DELS TIQUETS PER A ARREPLEGAR 
ELS LOTS DE LES PERSONES MAJORS DE 70 ANYS, 
QUE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS ENTREGA AMB 
MOTIU DE LES FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE 
2017, ES FARÀ :

-DEL  DIMARTS  6  AL DILLUNS 12 DE JUNY DE 2017
-HORARI: DE 10 A 13 HORES
-LLOC: SALÓ DEL CENTRE MUNICIPAL DE LA 
TERCERA EDAT (CARRER PILAR)

REQUISITS:
- ESTAR EMPADRONAT AL MUNICIPI DE VINARÒS
-TINDRE CUMPLITS ELS 70 ANYS O CUMPLIR-LOS AL 
LLARG DE L'ANY 2017
- IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓ DEL DNI

Dia: Diumenge 11 de juny
Tickets: Es compren a l’Ajuntament. Preu: 1€. 
Amb un ticket 2 racions
Horaris autobusos: Sortida des del Palau de 
Justícia a les 9,10,11 i 12 hores de pujada i 
14,15,16 i 17 hores de baixada.
Sortida de la romería de l’església Arxiprestal: 
7 hores
En arribar la romería, missa de peregrins
A partir de les 11 hores, actuació de Les 
Camaraes a la plaça de l’ermitori
En acabar la missa de les 12, repartiment 
d’arròs
Baixada de la romería a partir de les 17 hores
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de venta a
‘Els Diaris’

NOVEDAD
del llibre d’història de Vinaròs

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

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

Els corcs de la 
Restauració, 
Universitat Jaume I, 
2005

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

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

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

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

VOLUMS PUBLICATS

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

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

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

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

Vinaròs 1909-1918
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Ramon Puig Puigcerver

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

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

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

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

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

el mateix contingut. Però si tenim la possibilitat de retrocedir 

en el temps per conèixer estructures de convivència social 

contraposades al model que ens han imposat, entendrem 

millor els aspectes negatius del present, podríem començar 

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

seria millor en tots els aspectes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la condició humana i convertir-la en esclava.
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“Regnat d’Alfons XII. Vinaròs 
1909-1918” de Ramón Puig
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PUBLICITATESQUELES

El teu espòs, fills, néts, germà i la resta de família, 
sempre et recordaran amb molta estima

En memòria de:
Paquita Miralles Chaler

Que va morir a Vinaròs el 25 de Maig de 

2017 a l’edat de 78 anys

D.E.P.

La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres 
d’afecte i condolença que ens han mostrat.



agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

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

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

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

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

016
674 700 700

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

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

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

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

3 juny GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

4 juny ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

5 juny SANZ c. Pont, 83

6 juny VALLS zona turística nord, 11

7 juny MATEU c. Sant Francesc, 103

8 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9

9 juny PITARCH c. del Pilar, 120

10 juny MARTÍNEZ av. País Valencià, 15



UPCCA
UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 

EN CONDUCTES ADICTIVES

DIA 
de la
BICI
4 DE JUNY 2017

Més info a: www.cmevinaros.es i hj-crono.es

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 

10.00 hores


