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Vinaròs recupera el servei de Correos
a les costes nord i sud

La CNMC dóna la raó a l’Ajuntament i accepta que són zones urbanes
Nomès l’entorn de l’ermita haurà d’instal·lar bústies concentrades

Entrevista: Ángel Martínez, president de
l’Associació de Venedors del Mercat

Pepito Masip, Alè Vinarossenc 2017

La Fundació Caixa Vinaròs destaca la seua labor en la
conservació del patrimoni natural vinarossenc
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Vinaròs recupera el servei de Correos en les costes nord i sud
La CNMC dóna la raó a l'Ajuntament de Vinaròs i considera les zones com a urbanes
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Només els veïns de la zona de l'ermita hauran d'instal·lar bústies concentrades
Correus haurà de restablir el repartiment de la
correspondència ordinària en les costes nord i sud de la
localitat que havia perdut des del passat 2 de maig, segons
una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC) que va ser dona a conèixer dimarts
per l'alcalde, Enric Pla, el primer tinent d'alcalde, Guillem
Alsina i el regidor de Compromís, Jordi Moliner. L'única
zona en la qual s'hauran d'instal·lar bústies concentrades
pluridomiciliàries (BCP) serà a l'entorn de l'ermita, però
l'Ajuntament assumirà el seu cost.
L’alcalde va explicar que el consistori va argumentar en
un escrit en el qual s'interposava un recurs extraordinari
a les resolucions de la CNMC que aquestes zones no eren
urbanitzacions sinó que formen part de l'entramat urbà
de la localitat generat a partir de l'ampliació de la mateixa
i sense cap tipus de discontinuïtat física excepte l'ermita
i que totes les zones comptaven amb els elements i
serveis públics necessaris per ser considerades sòl urbà.
També es va afegir que les zones de Saldonar, Ameradors
i Salines-Cala Puntal excedien la ràtio de 25 habitants per
quilòmetre quadrat en la seva part edificada.
La CNMC reconeix, després d'analitzar aquesta
documentació aportada, que totes aquestes zones de
les costes nord i sud són urbanes i no urbanitzacions, i
considera, per tant, que existeixen “elements objectius
que determinen l'inici del procediment de revisió de la
declaració de l'entorn especial a l'efecte de lliurament
del correu ordinari a les zones nord i sud, i per tant que el
lliurament del servei postal ordinari ha de realitzar-se en
la bústia o caseller de cadascuna dels habitatges”.
L'alcalde Enric Pla va assenyalar que és una noticia “molt
important per a Vinaròs i per a les persones afectades per
aquesta qüestió, així com per als funcionaris i regidors
com Hugo Romero, de Participació Ciutadana, o Jan
Valls, d'Ordenació del Territori, que han treballat dur
per aconseguir revertir aquesta situació amb èxit”. l
i va lamentar la postura que han tingut els tres partits
de l'oposició en aquest assumpte. A més, va assegurar
que la resolució de la CNMC “recorda també per què
no es van tenir en compte aquestes circumstàncies

Satisfacció. L'equip de govern va informar del restabliment del servei postal

anteriorment per dictar la resolució de la retallada, i va
ser perquè en 2014 les dades aportades per Correus no
van ser qüestionades per l'Ajuntament de Vinaròs”. “Tot
aquest problema ha vingut perquè el govern del PP en
2014 no va fer el seu treball”, va concloure.
Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Guillem
Alsina (PSPV), va assegurar que a l'única zona que
ha quedat fora, l'entorn de l'ermita, en ser zona
disseminada, l'Ajuntament facilitarà la instal·lació de
les bústies concentrades pluridomiciliàries, estudiant
assumir totalment el seu cost.
També va assegurar, després d'agrair la labor als tècnics
municipals i els veïns afectats, que la gestió duta a terme
en aquest assumpte per part de l'equip de govern “ha
estalviat al consistori 90.000 euros en recursos judicials”.
Alsina també va assenyalar que “hi ha motius suficients”
per demanar la dimissió del portaveu del PP, Juan Amat,
“que des del primer minut va negar que l'Ajuntament
havia presentat un recurs a la resolució de la CNMC”.
Finalment, el portaveu de Compromís, Jordi Moliner, va
assenyalar que això “demostra que l'equip de govern
treballa”, i va criticar que l'oposició “només es dedica a
posar pals en les rodes, i esperem que el PP es disculpi
públicament per totes les mentides que ha dit”.
Contra aquesta resolució, cal afegir, no existeix la
possibilitat d'interposar cap recurs administratiu, al
tractar-se d’un tràmit, segons indica la CNMC.

Tot a punt per a la festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia
Diumenge 11 de juny Vinaròs tornarà a celebrar, un any
més, la festivitat de la seua patrona, la Mare de Déu de la
Misericòrdia.
A primera hora del matí la rogativa sortirà des de la Plaça
Parroquial fins al Santuari de l'Ermita, on es durà a terme la
missa de Pelegrins.
Posteriorment, a les 11:00 hores, hi haurà una actuació
tradicional de ball, a càrrec de Les Camaraes, i a les 12:00 es
passarà una segona missa.
Un cop finalitze començarà el repartiment de paelles que,
com l'any passat, es durà mitjançant el sistema de tuppers
que es va introduir l'any passat, per a major comoditat de
tots.
"Amb un euro, que a més anirà destinat a una causa
solidària, es podrà adquirir un tiquet, que equivaldrà a dues
racions", ha explicat el regidor de Cultura i Tradicions, Marc
Albella.
Albella ha afegit que aquests tiquets es poden comprar
també a l’Ermita el mateix dia de la celebració. "El càlcul que
tenim és de 19 paellons, amb més de 100 racions de paella
per cada un i dos més de 50".
D'altra banda hi haurà autobusos gratuïts de pujada i
baixada a l'Ermita. Des del Palau de Justícia sortiran cada
hora, entre les 9 i les 12 del matí; des de l'Ermita també
es podrà baixar amb aquest mitjà de transport a les 14:00

El regidor de Festes, Marc Albella, va presentar la programació

hores, a les 15:00, a les 16:00 o a les 17:00 hores.
Finalment, després que la rogativa torne de nou a la
població, a les 19:00 hores hi haurà una missa a l'Església
Arxiprestal i aquesta jornada festiva conclourà amb una
processó pels principals carrers del centre urbà de la
localitat.
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La regidoria d’Ocupació presenta noves accions formatives per a emprenedors
Les persones interessades a assistir a aquests cursos i jornades gratuïtes al Vinalab ja
poden inscriure a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs
Des de la regidoria d'Ocupació, i a través de
l'Agència de Desenvolupament Local, s'han
programat per aquest mes de juny diverses
accions formatives per promoure l'emprenedoria,
la promoció econòmica i l'augment de la
competitivitat del sector empresarial.
La regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha explicat
que, en primer lloc, es realitzarà al Vinalab, el
proper dimarts 13 de juny, de 10 a 12 hores,
la jornada "Emprèn en cooperativa", en la qual
la Federació de Cooperatives Valencianes
(Fevecta) donarà a conèixer diferents aspectes
d'aquest model d'empresa, com ara els requisits
i tràmits necessaris, els avantatges fiscals que té i
subvencions que es poden sol·licitar.
D’altra banda, el proper 14 i 15 de juny es durà a
terme, també en el mateix centre de coneixement,
el taller "Millora les teves habilitats professionals
a través de la comunicació", que forma part del
Programa de Desenvolupament d'Habilitats
Emprenedores de l'Estratègia Provincial per
a l'Ocupació, l'Emprenedoria i la Promoció
Econòmica de la Diputació de Castelló.

Aquesta formació està destinada igualment a
emprenedors i emprenedores amb idees de
negoci, als que entre les 9:30 i les 13:30 hores se'ls
proporcionarà eines per comunicar i transmetre
idees de negoci, millorar la seua oratòria i la seua
capacitat de persuasió.
En tercer lloc Cano ha destacat l'adhesió de Vinaròs
al programa "Comença a exportar", organitzat per
IVACE en col·laboració amb la Cámara de Comercio.
Aquest programa és gratuït i està conformat
per diversos blocs formatius i d'assessorament
personalitzat per donar resposta a les empreses
i professionals que pretenguen sortir a mercats
exteriors i començar a exportar.
"Aquest programa començarà amb una primera
jornada de presentació, que tindrà lloc el proper
dijous 15 de juny al Vinalab. Estan convidades a
assistir totes aquelles persones interessades en
conèixer aspectes sobre la internacionalització
dels seus productes o serveis i conèixer amb més
detall en què consistirà aquest programa ", ha
explicat Cano.
Els que desitgen participar en qualsevol d'aquestes

La regidora d'Ocupació, Maria Cano

tres accions formatives poden dirigir-se a l'Agència
de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de
Vinaròs, situada a la tercera planta de l'Edifici Pirulí,
per demanar més informació i fer la inscripció.

L'Ajuntament de Vinaròs va
fer un minut de silenci per
les víctimes de l'atemptat a
Londres del passat cap de
setmana
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Fideuà solidària al mercat el dia 15 de juny
A benefici de l’ONG Rescata-2

Els venedors del mercat municipal de Vinaròs
organitzen amb la col·laboració de la regidoria
de Comerç per al dijous 15 d'aquest mes una
acció solidària a benefici de l'ONG Rescata2.
Es tracta d'una fideuà, que prepararà Andrés
Carril, i que es repartirà a dos euros la ració a
partir del migdia. L'any passat ja es va fer una
acció idèntica, en aquesta ocasió es va repartir
olleta, i s'espera tenir la mateixa resposta per
part de veïns i visitants de la ciutat, segons va
manifestar un dels representants dels venedors,
Juan Vidal.
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, va
animar a la ciutadania al fet que acudeixi a
aquest esdeveniment gastronòmic de caràcter
solidari i va destacar la labor d'aquesta oenegé
i l'esforç dels venedors del mercat per realitzar
aquest tipus d'activitats en el recinte. La venda
de tiquets es realitza en les parades del mercat.
Juan Vidal i Domènec Fontanet van presentar la nova iniciativa

Turisme Vinaròs surt als carrers de València per promocionar-se com a destinació turística
Divendres 2 i dissabte 3 de juny Turisme
Vinaròs va promocionar la localitat com
a destinació turística en els carrers més
comercials de València, participant per
primera vegada d'una acció de "street
marketing" o promoció turística de carrer.
Juntament amb el Patronat Provincial de
Turisme de Castelló, des d'un estand del
ubicat entre el C / Xàtiva i C/ Colom es va
donar informació sobre les activitats que
es poden realitzar a Vinaròs a l'estiu, de
les platges aptes per a gossos, així com de
les opcions de turisme familiar, escapades
gastronòmiques i excursions senderistes
disponibles. La localitat també està present

a l’estand de Tour&Kids.
"Creiem que més enllà de les fires, aquesta
és també una opció molt interessant que
ens permet promocionar el nostre destí
a València i entre un públic molt pròxim
a nosaltres", ha explicat el regidor de
Turisme, Domènec Fontanet, qui també es
troba present en l'esdeveniment.
Segons les dades estadístiques de la
Tourist Info, el públic de la Comunitat
Valenciana representa aproximadament el
10% de les visites turístiques que arriben
a Vinaròs, "de manera que es considera un
mercat objectiu important i amb potencial
de creixement", ha conclòs el regidor.
Vinaròs es va promocionar a València

Fruit del nou conveni entre apicultors i l’Ajuntament es destinen 48 quilos de mel a Creu Roja
Aquesta donació s'ha fet pels apicultors, a canvi de la cessió gratuïta d'alguns
espais municipals per a la instal·lació de ruscs
Aquest 6 de juny el regidor d’Agricultura i
Medi Ambient, Jordi Moliner, va lliurar a Creu
Roja Vinaròs, un total de 48 quilos de mel per
al banc d'aliments d'aquesta organització no
governamental.
Aquesta mel ha estat oferta pels apicultors
Chema P. D. i Rafael C.M., dins del nou conveni
de col·laboració signat amb l’Ajuntament i
com a compensació per la cessió gratuïta

d'alguns espais municipals per a la instal·lació
temporal de ruscs.
"Creiem que és una iniciativa bona en un
doble sentit: d'una banda contribuïm a
la conservació de les abelles i del nostre
ecosistema; per un altre amb aquesta donació
a Creu Roja s'ajuda a aquelles famílies amb
dificultats econòmiques i en risc d'exclusió ",
ha assenyalat Moliner.
Jordi Moliner va lliurar la mel a Creu Roja

Baranes per millorar la seguretat del vianant i adequació dels escocells
La regidoria d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament de Vinaròs continua
instal·lant baranes, en aquest cas a l'Av.
Jaume I amb el carrer Sant Gregori, per
millorar la seguretat en els passos de
vianants. D’altra banda, el regidor de
l’àrea, Guillem Alsina, ha informat també
que s’han iniciat les obres per a la millora
dels escocells del passeig marítim de la
localitat. Per a aquests treballs es compta
amb un pressupost de 16.000 euros.
4
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Pepito Masip, Alè Vinarossenc 2017
José Ramón López Masip, més conegut pels
vinarossencs com Pepito Masip, ha estat escollit
Alè Vinarossenc 2017, una distinció que atorga la
Fundació Caixa Vinaròs cada any a un vinarossenc
destacat en qualsevol àmbit. La distinció serà
lliurada el proper 24 de juny a les 20 hores a
l'auditori municipal, dins dels actes de les Festes
de Sant Joan i Sant Pere. Un acte que s'iniciarà
amb l'espectacle còmic d'En Peyu i en Dani. El
jurat ha valorat aquest any la dilatada trajectòria
de Masip en la conservació del patrimoni
natural vinarossenc. Masip, ja jubilat, és un gran
coneixedor de tot el terme municipal de Vinaròs,
i ha estat 29 anys treballant a l'Ajuntament. Va
entrar de peó de la brigada municipal i l’any 1992
va passar a ser l'encarregat del manteniment de
camins rurals. És membre del Consell Local Agrari
des de l'any 1992, quan es va fundar i ha estat
artífex del muntatge de la fira agrícola de Vinaròs
durant més de 25 anys. “Ha estat una persona
sempre disposada i avui dia qualsevol persona que
pugi a l'ermita pot apreciar el patrimoni d'arbrat
que tenim i, sobretot, els camins rurals de Vinaròs,
gràcies al treball i la voluntat de Masip”, va destacar
el president de la Fundació Manuel Molinos.
Masip va agrair al jurat aquesta distinció, i va
destacar que “sóc una persona de camp, des de
sempre, fill de pastor i un enamorat del meu
treball i he estat encantat d'haver treballat tot
aquest temps a l'Ajuntament, perquè para mi és

Pepito Masip (a la dreta), amb el president de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos

fonamental el contacte amb la naturalesa i amb els
agricultors i millorar l'entorn rural”. Va recordar que
l’any 1996 ja es va fer un estudi del que havia de
ser la serra de l'ermita i que llavors ja es demanava
que fos paratge natural municipal, distinció
ja aconseguida, i va demanar a les properes
corporacions que preservin aquest entorn encara
que realitzin noves iniciatives. I va assenyalar que

del que se sent més satisfet de tot aquest temps
com a treballador del consistori vinarossenc “és
que he estat amb set regidors i cinc alcaldes, i amb
tots m'he sentit bé i han confiat en mi” i també
“de tot el treball realitzat en el camp de Vinaròs, a
més de tots els arbres que hem baixat del camp al
poble”.

La Plaça de Bous obre les portes al Circ Inimitable de la família Aragón
La Plaça de Bous de Vinaròs acull fins al 12 de
juny el Circ Inimitable de la família Aragón,
que.Gaby i Lara Aragón han explicat que estan
molt emocionats pel fet que la família Aragón
i en concret els Gabytos hagin pogut tornar a
terres valencianes i han volgut agrair a tots
els vinarossencs i vinarossenques l'afecte que
sempre demostren. Les funcions es portarán a
terme: els dilluns (18.00 hores amb promoció
especial per a xiquets), els dijous i divendres
(18.00 hores), els dissabtes (a les 17:00 i a les
19:30 hores) i els diumenges ( a les 12:00, a
les 17:00 i a les 19:30 hores). Les persones
interessades a assistir-hi poden comprar les
entrades a taquilla o per internet a través de la
fanpage de Els Gabytos.
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El PP critica que se extienda la opción de compra
del edificio de la OIAC si se descarta su adquisición
El equipo de gobierno considera caro el inmueble y su adecuación pero decidirá con
informes técnicos si realiza o no la inversión
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat,
ha criticado que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Vinaròs haya extendido el
contrato de alquiler con opción de compra del
edificio de la OIAC hasta final de año cuando ya ha
manifestado que no tiene intención de adquirirlo
al considerar que el precio es excesivo. El
Ayuntamiento, según dijo Amat, seguirá pagando
hasta final de año 1.500 euros en concepto de
alquiler y otros 1.500 euros “por mantener una
opción de compra que no van a ejecutar y por el
mismo importe que lo que se estipuló en 2014
a pesar de que se sostenían que el inmueble se
había devaluado”. A partir de 2018, el consistorio
pagará un total de 2.250 euros en concepto de

alquiler por mantener allí el PROP y la OIAC
Amat señaló que mantener esta opción de
compra sabiendo que no va a hacerse efectiva es
“tirar el dinero”, y aseguró que el pago de estos
1.500 euros en alquiler y 1.500 por la opción de
compra “es un artificio reconocido en la última
comisión por el concejal de Urbanismo, Jan Valls,
para pagar al propietario los 3.000 euros que
pedía”.
Además, informó que desde el PP de Vinaròs se ha
solicitado un informe a Intervención y Secretaría
para que valoren este contrato.
La decisión, a la espera de informes técnicos
Sin embargo, desde el equipo de gobierno, el

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat

alcalde, Enric Pla, explicó que “hemos prolongado
esta opción de compra hasta final de año y
decidiremos con los informes técnicos pertinentes
si éste es el edificio adecuado para una oficina de
atención ciudadana o no lo es”. En este sentido,
el concejal de Obras y Servicios, Guillem Alsina,
recordó que además del precio de adquisición, de
casi 500.000 euros, hay que invertir 600.000 euros
más en la adecuación del edificio.

El PP considera que la resolución de la CNMC “certifica que la inacción del tripartito
fue la única responsable del recorte en el servicio de Correos”
El PP de Vinaròs ha asegurado en un
comunicado que � “la resolución de la CNMC
certifica que si el tripartito hubiese actuado
correctamente y diligentemente desde
octubre de 2015 a diciembre de 2016 no
hubiera habido un recorte en el servicio de
correos”.

Según su portavoz, Lluis Gandía, “la CNMC
afirma en su resolución que la reversión
viene dada por los datos que facilitó el
Ayuntamiento en fecha 28 de marzo de 2017,
unos datos que si hubieran sido aportados
cuando fueron requeridos por la CNMC, por
primera vez en fecha 14 de octubre de 2015

y, posteriormente en fecha 5 de abril de 2016,
no habrían dado lugar la pérdida del servicio.
Dejadez e incompetencia que volvió a ponerse
de manifiesto cuando el 6 de octubre de 2016
se les notificó la pérdida del servicio, dándoles
dos meses para recurrirla antes de que se
aplicara y no lo hicieron”.

El PP pide activar una campaña para intentar que el nuevo SEAT lleve el nombre de Vinaròs
El Partido Popular de Vinaròs, a través de su portavoz adjunto Lluís Gandía,
ha pedido al equipo de gobierno que inicie una campaña en redes sociales
para intentar que el nuevo modelo de SEAT lleve el nombre de Vinaròs
después de conocer la campaña #SEATbuscanombre puesta en marcha por
el fabricante español de vehículos.
SEAT ha lanzado esta campaña para poner nombre a su nuevo modelo de
7 plazas y para ello hasta el próximo 22 de junio ha abierto un periodo para

6

que se remitan propuestas a través de la web www.seat.es/buscanombre y
posteriormente el 12 de septiembre en el salón del automóvil de Frankfurt
dará a conocer el nombre de los doce finalistas.
Gandía considera que "el Ayuntamiento debe promocionar y encauzar
todas las ideas que nos ayuden a darnos a conocer como ciudad y poder
llegar a la final. No estamos pidiendo a nadie que lo logre, sabemos que es
muy difícil, pero sí que como mínimo se intente".
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Hugo Romero i Mamen Ruiz fan balanç de dos anys al capdavant de les regidories
de Govern Obert i Política Social
El regidor de Govern Obert,
Participació Ciutadana i Noves
Tecnologies,
Hugo
Romero,
juntament amb la responsable de
Política Social, Igualtat i Discapacitat
han realitzat aquesta setmana un
balanç dels dos anys d'aquesta
legislatura en aquestes àrees.
Romero va valorar que a l'apartat
relatiu a la transparència s'ha millorat
la coordinació interdepartamental
per
ampliar
el
portal
de
transparència, s'ha complert el
cent per cent dels indicadors de
Transparència Internacional i s'ha
realitzat una publicació detallada
dels pressupostos i despeses de
l'ajuntament amb la realització d'un
visor pressupostari a disposició de
la consulta dels ciutadans. També va
destacar la publicació de les actes
de les comissions informatives i
les juntes de govern, així com les
dels sous i dietes dels regidors
o la publicació de les agendes
institucionals dels càrrecs electes.
Quant a participació, l'edil de Som
Vinaròs va recordar la implantació
de les assemblees veïnals, tant
sectorials com per barris des de 2015,
així com els primers pressupostos
participatius a l'Ajuntament i la
seva consolidació el 2017. També
va destacar diferents processos
participatius en la redacció del
EDUSI, PATIVEL o el Pla estratègic de
Turisme.
A l'apartat de Noves Tecnologies es
va centrar en el canvi hagut al centre
de coneixement Vinalab, destacant
la seua remunicipalització i obertura
a la societat, així com l'augment
del nombre d'emprenedors, fins a
penjar el cartell de complet, i de les
activitats de formació, conferències
o xerrades, entre d’altres.
A més, va destacar la propera
realització d'un laboratori digital

o Fablab en el Vinalab, així com
l'estalvi gràcies al canvi de telefonia
i fax convencional a telefonia IP i fax
virtual en tots els edificis municipals
i la instal·lació d'un anell de fibra
òptica que uneix tots els edificis
públics, que suposa un altre estalvi
més en connexió a internet.
D'altra banda, va anomenar aspectes
en els quals s'està treballant per
millorar quant a l'administració
electrònica. En aquest sentit, va citar
que es va a ampliar la seu electrònica
a tots els tràmits que la ciutadania
pot realitzar de manera presencial o
la realització d'un portal tributari on
poder efectuar pagaments, reserves
d'espais municipals o comprar
entrades per a espectacles. A més
s'està avançant a la nova pàgina
web municipal que serà presentada
pròximament.
També s'està treballant en l'ampliació
de zones wifi públiques en el pavelló
municipal, la Casa de la Cultura i en
algunes places i platges, així com en
l'ampliació del visor pressupostari
al visor de proveïdors. Quant a
participació, van a establir-se nous
mecanismes de consulta ciutadana i
es van a articular i regular els consells
territorials. Tot això va a plasmar-se, a
més, en la redacció del Reglament de
Participació Ciutadana.

Hugo Romero i Mamen Ruiz, van detallar les accions realitzades en els últims dos anys

informar que es van establir els xecs
de consum per a productes bàsics
i que s'han paralitzat 35 talls de
consum d'energia. D'altra banda, va
destacar una evolució de les PEI, ja
que el 60% de les ajudes es destinen
al pagament de lloguers i que de
cara als propers pressupostos s'està
estudiant donar ajudes específiques
per a això. Quant als sectors de
població atesa, es van realitzar 2600
atencions en 2016, el 38% de les
quals van anar per a famílies, el 20%
en dependència, el 14% en matèria
de discapacitat, el 13% a majors i un
5% a immigrants. També va recordar
la firma del conveni amb Conselleria
per a la renda mínima garantida i
l'ampliació de personal a l'àrea, de

24 treballadors en 2015 als 31 que
hi haurà durant aquest any, la qual
cosa suposa un augment del 30% en
personal.
Quant a les persones majors va
destacar la creació del Club de la Vida,
del com ja formen part 226 persones
majors de 55 anys, l'ampliació de
places públiques al centre de dia
(de 25 a 50) o l'augment de 15 a 25
persones que utilitzen el servei de
transport adaptat amb un menor
cost per al consistori.
Un altre aspecte que Ruiz va voler
subratllar va ser l'augment d'ajudes
a oenegés de 65.000 a 85.000 euros
o el conveni amb la Universitat de
Deusto en la intervenció en famílies
post divorci.

Política Social, Igualtat i
Discapacitat
Per la seva banda, Mamen Ruiz
va destacar la posada en marxa
d'un pla d'emergència municipal
que el 2015 va suposar l'ampliació
de les Prestacions Econòmiques
Individualitzades (PEI) en un 30%
i en 2016 un augment de 165.000
a 300.000 euros, la qual cosa va
significar que les ajudes que pot
rebre una persona a l'any passessin
de 500 a 1.020 euros. A més, va

Acord Ciutadà agraeix a la CNMC que reconsidere
el no repartiment de Correos “malgrat la torpesa
i desídia viscuda des de Vinaròs”
Acord Ciutadà de Vinaròs ha mostrat la seua satisfacció i agraïment pel
fet que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC)
reconsidere la decisió de no repartir el correu ordinari a les costes nord i
sud de la localitat.
Des de la coalició s’ha indicat en un comunicat que “no entrarem a qualificar
la torpesa i desídia viscuda de qui ara governa i de qui ha governat la ciutat,
en aquest tema, però celebrem en positiu que la CNMC haja anteposat el
restabliment del servei públic per damunt del que la Llei de Procediment
administratiu li permetia fer vista la no resposta des de Vinaròs i desitgem
que Correos confirme aquesta actitud en positiu de la Comissió Nacional”.
Acord Ciutadà també considera “una provocació infantil les declaracions
fetes en compareixença pública des de l'equip de govern” i ha fet extensiu
l'agraïment “a tots els mitjans de comunicació per ser fonamentals en
donar veu als veïns i veïnes afectats” que es van aixecar en protesta, i en
donar-los el ressò que es mereixien.
7
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Angel Martínez, president de l’Associació de Venedors del Mercat

“Vull que el mercat segueixi sent
el referent del comerç a Vinaròs”
X.Flores

Angel Martínez ha tornat a ser elegit president de l’Associació de Venedors
del mercat municipal. De 57 anys i nascut a Genave (Jaén), Martínez porta
ja 31 anys treballant a la seua parada de carn i embotits al mercat de
Vinaròs. L’ofici el va començar a aprendre amb només 14 anys, quan en
sortir del col·legi, va aconseguir treball de dependent de carnisser i li va
agradar. Des d’aleshores va treballar en altres tres empreses, la última a
la Carnisseria Miguel, on assegura que més va aprendre. L’any 1986, en la
reforma del mercat, va decidir establir-se per compte propi.
Vostè ja va ser president de l'associació. Com
és que ha decidit tornar a tindre este càrrec de
responsabilitat?
Sí, ja vaig ser president en un altra ocasió. Va ser
un període complicat ja que vam patir la nova
reforma del mercat, el trasllat al C/San Pasqual i
la nova obertura al 2011. A dia d'avui he tornat al
càrrec simplement perquè m'agrada col·laborar en
tot el que puc. En aquest cas, un altra volta com a
president, i amb la confiança dels companys. Al cap
i a la fi, el que importa és que el mercat vaja bé, no
qui el presideix.
Quins objectius s'ha fixat? Què creu que cal
millorar o canviar al mercat?
Vull que el mercat segueixi sent el referent del
comerç a Vinaròs. Penso que tot es pot millorar,
però ara portem una línia molt dinàmica, plena de
promocions, activitats, etc. Hem de seguir així. Del
mercat no canviaria res, penso que tenim un dels
millors mercats de la Comunitat Valenciana.
8

En quin moment es troba ara el mercat municipal?
Hui en dia, el mercat, com qualsevol altre negoci,
està sofrint la crisi actual. Tot i això, el mercat gaudeix
d'unes característiques pròpies, com per exemple
producte diari fresc i de proximitat, bons preus i
sobretot, tracte personal. El mercat sempre marcarà
la diferència.
La falta d'aparcament continua sent un obstacle
per atraure més compradors?
No, ja que tenim dos pàrquings a 50 metres del
mercat. A més a més, estem col·laborant amb els
nostres clients en la mitja hora gratuïta.
Per què creu que encara sobren parades al
mercat?
Quan es va fer la reforma, molts comerciants ja es
van jubilar, i d'altres no van voler continuar. A més,
el mercat ara és més gran que abans. També penso
que la situació econòmica actual no ajuda a que la
gent s'anime.

Quin tipus de producte creu que li falta al mercat
i que tindria èxit, com a idea de negoci i per als
possibles nous emprenedors?
Crec que al mercat ja estan tots els productes bàsics,
però també penso que qualsevol altre producte
nou seria benvingut. Des del meu punt de vista, no
és mal negoci tindre una parada al mercat, per això
aprofito i des d'aquí animo a qualsevol emprenedor.
És partidari de les activitats que es fan al recinte
del mercat de Vinaròs per dinamitzar-lo?
Per descomptat. No hem de parar, hem de continuar
innovant per fer un mercat dinàmic i atractiu per la
gent.
Quin és el secret per continuar tants anys al front
d'un negoci?
De secret no n'hi ha. Simplement treballar molt,
tindre bon gènere i aconseguir que la gent confie en
tu.

fotonotícies

El professor de cuina Sergi Viana preparà receptes típiques de l'Imperi Roma per
als escolars de 4t que fan al CEIP Assumpció un projecte sobre Roma, 31-5-17.
E.Fonollosa

L'afició madridista de Vin

aròs celebra la dotzena

10 juny de 2017

Simulacre d'evacuació de l'escola per emergència (CEIP Assumpció)

Champion
Despedida de un gran compañero y buen policía local. Te
deseamos lo mejor en tu nuevo destino

Presentació de la dama de festes de la Peña Madridista de Vinaròs
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Estefanía López va complir 102 anys en la millor de les companyies: la de la seua família, i amb la visita de la regidora de Política Social, Mamen Ruiz . Moltes felicitats!

El viernes 2 de junio, el Centro Municipal de la Tercera Edad de Vinaròs fue de excursión a Montanejos
10

Els alumnes i professors de la Formació per Adults van
compartir un sopar de fi de curs al que van assistir 208
persones, amb ball inclòs on els de zumba, sevillanes i
ball de saló es van tornar a lluir.

10 juny de 2017

SOCIETAT

Dissabte 3 de juny els participants del Curs de Monitor d'Activitats de Temps lliure
Educatiu Infantil i Juvenil, van concloure la part teòrica amb la sortida a l'alberg Francesc
de Vinatea de Morella on van passar el cap de setmana ampliant coneixements amb les
Tècniques de Campisme.

Carmen
Pau, veïna
de Vinaròs,
explicant als
companys
del centre
de dia
municipal la
història de la
seua vida

A la fi de maig va concloure l'últim curs de castellà per a estrangers. A les imatges, els tres grups, un de nivell 1,
un de nivell 2 i el d'integració lingüística, on fins i tot han aprés un poc de valencià

Taller de Narració Teatral – Kamishibai al Casal Jove. El desafiament d'ensenyar a llegir i escriure des d'una finestra oberta a la fantasia.

El Centre de Dia Municipal L’Onada va celebrar els aniversaris de maig. Aquest cop els ha tocat a José, Bernardo i Tere. Moltíssimes felicitats als tres!!
11
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El mercat homenatja Josefa Caudet en el sisè aniversari de la remodelació
X.Flores/E.Fonollosa

El mercat municipal de Vinaròs ha
celebrat el sisè aniversari des de la
seva remodelació en un acte en el
qual l'associació de venedors del
mercat i l'Ajuntament de Vinaròs van
homenatjar a una de les venedores
més veteranes, Maria Josefa Caudet,
destacant l’alcalde, Enric Pla, i
el regidor de Comerç, Domènec
Fontanet la seva trajectòria i la
importancia que té un mercat en la
vida social d’una ciutat com Vinaròs.
Nascuda el 20 de juny de 1950 a
Alcanar, on resideix, Maria Josefa,
jubilada aquest any, ha estat des de
l'any 1986 venedora al mercat de
Vinaròs, al que ha acudit diàriament
per atendre el seu lloc de fruites i
verdures. Ara, ja jubilada, el seu fill
menut continua amb la parada de
Vinaròs, que conserva el nom de
María Josefa.

Foto de grupo de los 50 años de los alumnos del Colegio de la Misericordia, quinta del 1967

RESUM CLIMATOLÒGIC MAIG 2017 A VINARÒS
Temperatura
ºC
Dia
Mitjana
19,3
-Mínima
9,0
2
Màxima
Día + calorós
Día + fred

28,9
21,9
15,1

11
27
2

Hora
-6:30
15:45

Pluja
l/m2
Dia més plujòs
5,1
Màx. Intensitat
28,4
Total Mes

8,1

Dia
18
18

Hora
-16:15

--

--

Mitjana
Màxima

Km/h
3,6
62,8

Dia
-11

Vent
Hora
-17:45

Direcc. dominant
SE
SSO

La temperatura d'aquest mes si ha estat 1,6 ºC mes elevada que la del maig de 2016.
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Pel que fa a la pluja, els primers mesos de l'any molt bé, però a partir d'abril es complico i com continuï així, tindrem mes sequera que en anys
anteriors. La pluja d'aquest mes ha estat 296,29 % menys que la mitjana dels mesos de maig, i pel que fa a la diferència de l'any passat un 26,29
% superior.

SOCIETAT
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Comunions Santa Magdalena

Foto del grup de comunió de la ermita del día 4/6/2017
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La Biblioteca Municipal de Vinaròs acull l’exposició ‘Lingüistes pel carrer’

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco
La Biblioteca Municipal de Vinaròs acull
l’exposició ‘Lingüistes pel carrer’, creada pel
Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les
Comarques Centrals amb la col·laboració de
la Societat d’Onomàstica. La mostra recull
imatges dels carrers de tota la geografia

TEATRE Ique
DANSA
PROFESSIONAL
Traiguera ha dedicat un carrer a Pere

catalanoparlant que tenen el noms de
lingüistes. Pel que fa a Vinaròs, la comissària
de l’exposició, Àngela Buj va explicarque el
municipi ha dedicat un carrer a Ramon Llull,
una important figura de la llengua catalana,
que també té un vial a Benicarló, mentre

Labérnia.4 de
Demarç
la seva
banda,
el /representant
Dissabte,
/ 22.30
hores
Preu: 5 €

de la Societat d’Onomàstica Jesús Bernat
comentava que en total s’han trobat 852
carrers amb
lingüistes en gairebé
Companyia
de noms
teatre de
Ornitorincs
500 poblacions.

MECBETH

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

Carles Riba ens parlarà de canvi climàtic i transició energètica
BCN CITY BALLET
Grup de debat i recerca Tràngol

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

EMILIA

· 964 401 912

El proper dijous, 15 de juny, el Grup de produir.
Debat i Recerca Tràngol ens convida a Per altre banda, ens comentarà com
la conferència del doctor Carles Riba la crema d’aquests combustibles
Romeva, enginyer industrial per la fòssils restitueix el carboni acumulat
Universitat Politècnica de Catalunya, en el subsòl a l’atmosfera en forma
que tindrà lloc al Saló d’actes de la de CO2 i de metà el que provoca
Fundació Caixa Vinaròs a partir de l’augment de l’efecte hivernacle i
les 19,30 hores sota el títol “Canvi un bon grapat de conseqüències:
augment de les temperatures, desgel
climàtic i transició energètica”.
deles
març
/ 22.30augment
hores / Preu:
5€
glaceres,
del nivell
El professor Riba analitzarà Dissabte,
com la 4de
civilització humana dels darrers 200 del mar, tendència a la desertificació
anys s’ha basat en l’ús de recursos de les zones temperades, així com la
Companyia de teatre Ornitorincs
energètics fòssils (carbó, petroli i gas major freqüència d’episodis climàtics
natural); uns recursos fòssils Divendres,
que no extrems
(vents18huracanats,
17 i dissabte
de març / pluges
divendres
les 22.00 inundacions,
hores i dissabte
són altra cosa que matèria viva
que, a
torrencials,
etc.).a les
horesAixò
/ 12el€ fa arribar a una dràstica
durant diversos centenars de20.00
milions
d’anys, s’ha anat transformant i conclusió: l’era dels combustibles
concentrant en els combustibles que fòssils arriba a la seva fi per dos
motius:
finits
i comencen
avui dia usem i que ara elsDissabte,
estem 29
d’abrilsón
/ 22.30
hores
/ Preu: 5 €a
consumint a un ritme un milió de escassejar; i la seva crema comporta
vegades més ràpid de quan es van un canvi climàtic de conseqüències

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL

MECBETH

BCN CITY BALLET

EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que

severes i no reversible a curt termini.
Tanmateix ens proposa una solució:
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
la transició energètica total vers les
Vinaròs està adscrit
energies renovables (hidroelèctrica,
Companyia de teatre: Producciones del
eòlica, termosolar, fotovoltaica;
Barrio
potser més endavant, marina i
geotèrmica) en les properes
2 a 4 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Divendres,
dècades.
Preu: 10 €

NO SOMOS MALAS

CV Carles Riba Romeva
Doctor Enginyer Industrial
per la New Époque Cabaret
Companyia
Universitat Politècnica de Amb
Catalunya
la participació
del vinarossenc
Anthony Senen
President
del Centre
d’Estudis
Professor a la UPC des de 1971 en Comarcals del Baix Llobregat
setembre
/ 22.30 hores /
enginyeria de màquines. Divendres, 8 de
de 1995 a 2013
5 € i (CECBLL)
Alcalde de Sant JoanPreu:
Despí
Vicepresident de la Coordinadora de
vicepresident de la Corporació Centres de Parla Catalana (CCEPC)
Metropolitana de Barcelona (1979- des de 2000
Pérez & Dislà
1983)
President del Col·lectiu per a un Nou
Director del Centre de Disseny Model Energètic i Social Sostenible
Divendres,
6
d’
octubre / 22.30 hores /
d’Equips Industrials (CDEI-UPC) des (CMES) des de la seva fundació el
Preu: 5 €
de 1999
2012.

Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

CARINYO

· 964 401 912

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

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

TEATRE I DANSA
PROFESSIONAL
CARINYO

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

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

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

LOS ESCLAVOS DE
Divendres,
17 i dissabte 18 de març /
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones
14

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

BCN CITY BALLET
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones

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

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

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

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

10 juny de 2017

CULTURA

ESMUVI Batucada, primer premi al concurs Percumon

J.Bas

El passat dos de juny ESMUVI Batucada, grup
musical d'ESMUVI Escola de Música de Vinaròs,
va guanyar el primer premi de la gran desfilada
de batucades del festival internacional de
percussió Percumon a Sagunt. Van participar 14
batucades que van actuar pel passeig marítim
del Port de Sagunt. Es valorava per part del
jurat el vestuari, la seua elaboració i disseny,
així com la posada en escena i la coreografia.

Els músics i ballarines d'Esmuvi Batucada van
mostrar una recreació sobre la «Orixá» brasilera
Oxum amb un vestuari dissenyat per la nostra
directora de vestuari, music del grup i reina
de la nostra comparsa 2017 Alba Lendines a
la que felicitem i li donem les gràcies pel seu
treball. També va brillar durant el concurs
la nostra rainya d'esmuvi de l'any 2016, Iris
Prado, que va sambar amb una fantasia de
la «Orixá» Iansá. El festival Percumon va

continuar durant tot el cap de setmana amb
concerts de grups de musica brasilera i estils
alternatius, tallers de percussió brasilera
amb professors internacionals, així com més
concursos i exhibicions al espectacular teatre
romà de Sagunt amb un gran èxit d'assistència
de públic i batucades vingudes inclús d'altres
països. Felicitar i agrair l'esforç posats a totes
les persones que han participat i ens han
ajudat per aconseguir aquest premi.
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SOBRE EL COL·LEGI JAUME I I LA
HIPOCRESIA DEL PP

El correu no ve amb tren de
rodalies

El Mercat de Vinaròs

Per Mamen Ruiz

Membre de la executiva local PSPV-PSOE

Per Samuel L. Cerdà

Aquesta setmana s’ha dut a
terme la celebració del sisè
aniversari de la reobertura
del mercat municipal de
Vinaròs. Un mercat modern,
gran i diàfan, que encara té moltes possibilitats
de millora, però que poc a poc va recuperant
protagonisme al nucli antic de la ciutat. No
estaria mal fer un poc de memòria de la seua
història recent (no és aquest el lloc per a parlar
de la història antiga, ni feina de qui escriu).
Les obres de remodelació van començar l’any
2009, amb un pressupost en la seua primera
fase d’1,7 milions d’euros, i van finalitzar amb
una inversió total d’uns 3 milions d’euros, amb la
inauguració l’any 2011.
Les actuacions que es van realitzar, en un edifici
ja molt antic i que havia quedat desfasat per al
seu ús, van ser:
Ampliació en superfície.
Restauració de l’estructura metàl·lica
existent, de gran valor històric i artístic.
Canvi de paviments.
Adequació de noves sales de serveis
comuns: nous lavabos i oficines.
Canvi de tot el cobriment de la coberta
antiga.
Demolició parcial i reconstrucció de
la façana principal i elements ornamentals,
protegida en les zones irrecuperables.
Dotació d’un sistema integral de
climatització i d’un sistema contra incendis.
Instal·lació de telecomunicacions i
il·luminació noves.
Construcció de façanes de vidre
adossades a les existents per l’interior del mercat.
Tot això sota la direcció dels arquitectes José
María Canosa, Andreu Criado i Sebastián Pedra.
Des de la vessant política, cal destacar que els
impulsors d’aquesta obra van ser Jordi Romeu,
com a alcalde, i Vicent Andreu Albiol, com a
regidor de l’àrea, tots dos socialistes, que van
apostar decididament per remodelar l’antic
mercat, de indubtable valor històric i situat al
bell mig del nucli antic de la nostra ciutat. Passat
els anys, i a pesar de totes les travetes i pals a
les rodes que els van posar (políticament, es
clar) tant el Partit Popular com el Bloc (sí, sí, qui
ho havia de dir, no?), i no només en el projecte
sinó també en les relacions amb els comerciants
i venedors, i només amb el suport del Partit
Socialista i del PVI, es veu que la rehabilitació
de l’edifici de l’antic mercat va ser tot un encert.
Tant de bo hagués fet el mateix un altre exalcalde en un altre edifici, el convent de Sant
Francesc, les restes del qual serveixen de base
per a caguerades de gos...
I és que, seguint les noticies actuals, tot sembla
que continua igual: uns treballant per a intentar
solucionar problemes (passats, presents i futurs)
i d’altres que demanen culpables de situacions
que es donen en el dia a dia, sense presentar
alternatives, sense ajudar a resoldre-les i, això sí,
emmerdant i embolicant tot el que puguin per
a treure rèdit polític, i al ciutadà que el bombin.
Passa el temps i cadascú es va posant al seu lloc,
com també històricament s’ha posat...

Fa
poc
hem
tingut la notícia
que
l'edificació
del col·legi Jaume I s'endarrerirà fins meitat any
que ve. El PP, com és costum, ha fet saltar totes les
alarmes acusant Compromís de tots els mals. Però
vegem en 4 punts com la hipocresia del PP comença
a pujar a cotes perillosament altes:
1) Tots sabem que va ser el PP qui va prometre a
l'anterior legislatura construir el nou col·legi Jaume
I amb la memorable frase del senyor Gandia de
"tan cert com que surt el sol que es construirà".
També sabem que a dia de hui el col·legi no ha
estat edificat. És estrany tenint en compte que el PP
gaudia de majoria absoluta a Vinaròs, a la Comunitat
i a Espanya i a més tenia ajudes d'Europa que
finançaven el 50% del col·legi... però ara es sap el
perquè. I no és que no es va acabar d'edificar, és que
ni tan sols està redactat el projecte bàsic. És a dir: NO
VAN FER RES.
2) L'any 2000, a la Comunitat, el PP va crear una
empresa per construir col·legis nous: CIEGSA. A
l'entrar Compromís al govern, es destapa que
aquesta empresa té uns sobrecostos de més de
1.000 milions d'euros i un deute de 1.700 milions.
3) Per poder accedir a les ajudes del Banc Europeu
d'Inversions (BEI), l'actual govern de la Comunitat
primer ha de liquidar les inversions educatives que
s'arrosseguen de programes anteriors. Per tant,
primer s'han d'acabar els col·legis que el PP no va fer.
Resumint, si volem accedir a les ajudes
europees per continuar millorant l'educació
valenciana, l'actual govern ha de construir els
nous col·legis donant prioritat als que tinguen les
tramitacions més avançades i el Jaume I, per herència
del PP de Vinaròs, no és un d'ells, perquè insistisc,
no van fer ni el projecte bàsic. Per la qual cosa
s'endarrereix la construcció (està el número 38 del
llistat de "noves construccions").
Sempre he cregut que el pilar de qualsevol
societat és l'educació. Amb una educació de qualitat
s'aconsegueixen una societat de qualitat. És evident
que al PP això no l'importa (o no li interessa), els
retalls en matèria d'educació de Rajoy, la corrupció
de CIEGSA a la Comunitat i la falta de paraula de
l'anterior govern de Vinaròs ho confirmen.
Per això des de Compromís-Vinaròs anem a fer EL
QUE FAÇA FALTA perquè el col·legi s'edifique.
Perquè no podem confiar en què ho faci el PP. Perquè
nosaltres sí que creiem en l'educació, el treball ben
fet i l'esforç. Perquè els col·legis no plouen del cel.
Temps al temps.

Aquesta setmana no parlarem
la votació que en contra de
l'establiment d'un servei de
trens de rodalia entre Vinaròs
i Castelló, van efectuar els
socis del Partit Popular de
Vinaròs a Madrid; ho deixarem per la setmana
que ve. Aquesta setmana tenim bones notícies
per a sis mil veïns del nostre poble, entre els
quals evidentment ens trobem molts dels que
formem Tots i Totes Som Vinaròs. El dimarts
passat es va rebre a l'Ajuntament el comunicat
de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia on ens informava de la restitució
del normal servei postal a les costes nord i sud,
després de tenir en compte les noves dades i
al·legacions presentades per l'Ajuntament de
Vinaròs.
Després de la lògica alegria que ens va suposar
el retorn d'un servei públic en aquesta època
de contínues retallades i privatitzacions des
de la capital de l'Estat, ens vam ficar a pensar
que hagués passat si no haguéssem actuat per
solucionar aquesta situació de la manera que ho
hem fet. Si haguéssem fet cas a les reclamacions
de l'oposició i haguéssem denunciat el cas;
doncs hagués passat que com va comunicar
Correus, com que l'Ajuntament part afectada,
haguéssem perdut si o si el vuitanta mil euros
de diners publics que costaria la demanda.
També ens va deixar pensatius un paràgraf
del comunicat del CNMC on expliquen la seua
estranyesa del fet que a l'any 2014, quan Correus
va enviar a l'Ajuntament de Vinaròs governat
pel Partit Popular les dades en les quals es
basaria per iniciar la retallada del servei, des del
mateix Ajuntament no foren qüestionades en
cap moment ni ningú mogues un dit. Uns anys
després ha quedat demostrat que per haver
acabat amb aquest procés era tan fàcil (o difícil)
com haver impugnat aquestes dades.
Tenint em compte que estem segurs que ningú
pot estar interessat en la possible privatització
d'un servei públic dels vinarossencs, com a veïns
que som estarem molt atents a les explicacions
que a qui li corresponga estem convençuts que
donara sobre aquest punt.
A nosaltres només ens correspon agrair a
l'Alcalde Enric Pla, a l'Equip de Govern i als
tècnics la rapidesa en què s'han ficat a la feina
i han arreglat aquest problema, a pesar de la
gran quantitat de pals que s'han intentat ficar a
les rodes dels que anaven treballant per trobar
una solució. Però sobretot als veïns afectats, que
han mostrat el seu civisme i la seua paciència
en un tema que com s'ha demostrat, amb treball
i ganes des de l'Ajuntament es podia resoldre.
Però que desgraciadament alguns nomes han
sabut utilitzar per fer la vella política dels crits i
la polèmica, sense menejar un dit pel seu poble.
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OPINIÓ
Las vergüenzas de Pla y
Alsina al descubierto

Gassss matalàssss

Por Lluís Gandia

Per Juan A Blanchadell

Si el Alcalde mantuviera
un mínimo de dignidad
de Vinaròs
www.ppvinaros.es presentaría la dimisión
después de conocer que
la Comisión Nacional del Mercado certifica que si el
documento que envió Enric Pla en el mes de marzo
de 2017 lo hubiese enviado en octubre de 2015
nos hubiéramos evitado un culebrón que tiene
como único responsable al tripartito.
Si el primer teniente de Alcalde conociera el
sentido de la responsabilidad presentaría la
dimisión por hacer el ridículo exigiendo dimisiones
en la oposición cuando todos los documentos del
expediente de Correos señalan claramente que ha
sido la desidia e incompetencia del tripartito la que
ha mantenido en vilo a los vinarocenses desde el
pasado mes de enero.
Hasta la fecha los datos que conocemos y que
se pueden demostrar con documentos son los
siguientes:
1.- El expediente se inicia en octubre de 2015
con el tripartito ya en el Ayuntamiento. Así lo
demuestra la cronología existente en el expediente
y así lo corroboran todos los funcionarios. El trámite
se inició en 2015 con el tripartito en el gobierno y
se concluyó en octubre de 2016 con la resolución
definitiva con el tripartito en el gobierno.
2.- El tripartito ocultó el expediente a los vecinos
y oposición. Durante 16 meses los concejales que
dicen ser muy transparentes pero lo ocultan todo
escondieron a los vinarocenses afectados y a los
partidos de la oposición el expediente. Se reunieron
con ellos en verano en asambleas informativas
y les tomaron el pelo porque no les advirtieron
de nada. Escondieron la publicación en el tablón
de anuncios en abril de 2016 y escondieron en
octubre la resolución y el periodo de dos meses
para recurrir.
3.- El tripartito no recurrió ni en tiempo ni en
forma la decisión de la CNMC. Porque en octubre
de 2016 tanto Enric Pla como Guillem Alsina sabían
que 6.000 vinarocenses se quedarían sin reparto de
Correos y se lo callaron, lo ocultaron, no hicieron
nada. Solo la presión popular y la insistencia del
Partido Popular logró que dieran unas mínimas
explicaciones de aquello que era y es un ejemplo
de gestión opaca.
Conclusión: Si el documento que enviaron en
marzo de 2017 lo hubiesen enviado en octubre
de 2015 el problema se hubiera cortado de raíz.
Pero Enric Pla y Guillem Alsina se equivocaron,
mintieron y después quisieron repartir entre otros
la responsabilidad de una gestión infame. De
nuevo el tripartito buscará que la gente no conozca
la realidad y se quede con un eslogan, es lo único
que saben hacer, gestionar ya hemos visto que ni
saben ni quieren aprender. Los perjudicados, como
siempre, los vinarocenses.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

En el 2014 publiqué un
artículo en la web del PVI
sobre las posibles causas
del estrepitoso fracaso del
proyecto Castor. Me basé en datos de folletos
de Escal-UGS; en gráficos publicados en la web
del Gestor Técnico del Sistema Gasístico – hoy
eliminados de la web - que reflejaba el gas natural
licuado que cada día hubo que regasificar en las
plantas que nutren el gaseoducto del Mediterráneo
en donde pincha Castor, para compensar el
consumo extraordinario por las inyecciones de gas
en el almacén submarino y que el consumidor no
notara ninguna bajada; y basado también en el
gráfico casi idéntico al anterior que les entregó el
Ministro de Industria a los Alcaldes cuando fueron
a Madrid tras los terremotos.
Con toda esa información que aún está en la web
del PVI (busquen en Google “adiós al castor pvi”)
llegué a la conclusión de que cuando el 7-09-2013
probaron la maquinaria de las plantas al 100 % de
su potencia, solamente se había inyectado un 7
% del gas colchón necesario para amortiguar los
efectos indeseados, por lo que el almacén, en vez
de contener un 33 % de su capacidad total en gas
estaría casi lleno del agua del mar que se filtró por
la falla de su base ocupando el espacio que iba
dejando el petróleo extraído en los 80.
Resulta curioso que mientras que no se superó el
50 % de la potencia de inyección, durante los meses
de junio, agosto y los primeros días de septiembre
no se produjo el menor efecto, y que justamente el
día 7 de septiembre en que comenzó la inyección a
plena potencia y de forma sostenida durante siete
días, el día 8 se registrara ya el primer terremoto
aún imperceptible yendo en aumento en cantidad
e intensidad hasta los más de 500 que ocurrieron.
Yo me pregunto:
¿Por qué el Estado y la empresa, para hacer las
pruebas de la maquinaria a toda, no esperaron
hasta tener el 33 % del depósito lleno de gas
colchón amortiguador y la probaron cuando sólo
se habían inyectado el 7 %?
¿Porqué únicamente compraron el 17 % del gas
colchón necesario, que ni tan siquiera llegó a
inyectarse a causa de los terremotos?
¿Los terremotos también se hubiesen producido si
antes de haber probado a toda máquina se hubiera
inyectado lentamente todo el gas colchón? y de
ahí, viene otra cuestión: La de si la responsabilidad
de haber roto la falla al inyectar a toda sin el
cojín de gas amortiguador sería solo de EscalUGS o también del Estado que lo permitió al dar
las órdenes para que se regasificara el gas que se
necesitó. ¿Es quizás por eso por lo que la empresa
ha sido indemnizada?
Aquel artículo lo hice llegar al Juzgado de Vinaròs
que instruye el caso, a algún que otro medio y
al señor Jordi Evole, proponiéndoles seguir esa
línea de investigación, sin haber notado que haya
surtido el menor efecto.
Me resulta increíble que ninguno de los eruditos
redactores de los carísimos informes encargados
haga la menor referencia a una cuestión tan
elemental como la de determinar si con todo el
gas colchón metido los terremotos se hubiesen
producido o no.
Habiendo estado en la planta Bermeo yo creo que
no.

A MEITAT DEL PARTIT

Manuel Villalta

Associació de veïns Migjorn

Des
de
l'Associació
de Veïns migjorn, farem un xicotet repàs dels
dos anys de l'actual legislatura municipal a
Vinaròs.
És cert que ara fa dos anys que es van
ajuntar un grup de dones i homes de Vinaròs
que pensaven que les coses es podien fer
d'una altra manera. I que no era impossible
desallotjar al Partit Popular de l'Ajuntament,
com així ha sigut.
En l'associació Migjorn, vam entendre des del
primer moment que l'objectiu del grup de
dones i homes com el de tots els partits de
l' oposició no era exclusiu el de desallotjar al
Partit Popular de l'Ajuntament. Després d'eixe
objectiu aconseguit era el de demostrar a la
ciutadania que les coses sí es podien i s' havien
de fer d' una altra manera.
Estem,” a meitat del partit” i segons manifesta
l'equip de govern ja han demostrat que
millorar el que havia fet el partit dels interessos
creats no era difícil i menys encara després de
vist lo vist en la legislatura passada amb el
Partit Popular en majoria absoluta, no ho era.
Però en l'Associació de Veïns Migjorn, hem
observat que estant “a meitat del partit” el
difícil és fer les coses d' una altra manera. I
hem comprovat que per a l'equip de govern
com per als partits de l'oposició si que els
és difícil, ja que després d'haver jugat la
meitat del partit en els temes de les rabietes,
prepotència, supèrbia i les mentides seguim
igual i això demostra que no se va pel bon
camí. Ni que s' estan fent les coses d' un altra
manera. Sí és cert que s' han fet algunes coses,
faltaria més. Però també cal reconéixer les
que no s' han fet i que es van prometre que es
farien, algunes d' elles de primera necessitat
per a la ciutadania i el poble de Vinaròs.
Temes que per motiu d' eixes promeses i amb
l'objectiu de fer les coses d' un altra manera
de com es venien fent un grup de dones i
homes de Vinaròs amb molta il·lusió i amb
ganes de canvi van contribuir a això. Però en
què ha quedat el grup de dones i homes? Què
han quedat de les assemblees informatives
i els plens ciutadans? On esta la claredat i
transparència tantes vegades mencionada?
Què han canviat de les maneres de fer les
coses.?
És cert que queda la segona part del partit que
va començar fa dos anys i que segurament
inclús es podrà continuar comptant amb
una part d' eixe grup de dones i homes que
continuen pensant que les coses es poden i
s' han de fer d' un altra manera. I que és cert
que ja és hora de passar a l'atac per a què el
canvi polític siga transformació social, per a
construir un Vinaròs més cordial, més just i
més humà.
Sent d'esta manera segur que tota l' Associació
de Veïns Migjorn, estarà allí.

www.avmigjorn.org

Subscriviu-vos a

El Diariet
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Litoral con aguas langostineras

Semana con una mar estable y productiva, en especial de nuestro crustáceo
rey por parte de la xarxa. Los bous siguen capturando abundantes pescados y
mariscos. La pesquera de la llum no opera aquí. Y las cotizaciones resultaron
normales.
La pesca de arrastre actualmente está faenada a diario por nueve barcos, para atrapar cigala,
gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, peluda, rape, caracol, galera,
móllera, caballa, jurel, gobios, araña, pulpo roquero y blanco, raya, canana cangrejo y morralla.
El cerco, nuestras traíñas siguen pescando por aguas valencianas y alicantinas en busca del peix
blau.
La flota de artes menores, la mayoría de barquitas trasmalleras calan las redes para pillar mucho
langostino y sepia. Una se dedica a la extracción de pagel, corva, palometa y sorella. Dos lo hacen
en pos del lenguado y rombo. Y otra opera por l’Illa para subastar langosta, bogavante, cabracho,
dentón, chopa y mamona.
Y el palangrillo de litoral pescó con anzuelo lubina, dorada, sargo, pargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; Sube el nivel del mar

La Organización Meteorológica Mundial, tras confirmar registros del pasado año, como que
fue el más cálido sobre el valor preindustrial, tanto terrestre como oceánico, haciendo hincapié
en el récord de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, que hacen la función efecto
invernadero. La acidificación de los océanos haciendo subir el PH del agua marítima. Y por último,
la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de los EE.UU, destaca que los niveles marítimos
alcanzaron un nuevo máximo histórico, suponiendo otro récord más para el 2015. Su nivel se
ha incrementado en 70 milímetros en comparación con la subida observada en 1993, cuando se
iniciaron los registros de altimetría por vía satélite, para medir los niveles globales de los mares.
Desde los años 1870 hasta el 2004 el incremento de las aguas ha sido cerca de los 20 cm. O sea,
que hay mas que evidencias que respaldan que las tesis que el clima del mundo se ha calentado,
pues también lo conforman dos mecanismos que hacen subir los niveles del mar; la dilatación
térmica, haciendo que el agua oceánica se expande al calentarse por el aumento del contenido,
y la fusión de los grandes depósitos de hielo terrestre, como los casquetes polares y los glaciares.

Caragol flotador purpúria

Este mol·lusc gasteròpode viu surant en la
superfície del mar. En castellà li diuen caragol
flotador violeta. El seu nom en llatí és Janthina
janthina.
Té una petxina llisa, globosa i fina, amb només
quatre voltes. L'àpex és aplanat. L'obertura és
gran i angulosa, amb una incisió en el bord
exterior. Sense tapa de tancament.
El cos carnós de l'animal reclòs en espiral
en l'interior de la corfa té un gran cap, amb
un coll flexible. Els ulls són xicotets i estan
situats en la base dels tentacles. En la boca
té una llengua gran, amb moltes dentetes a
manera de raspador per a escatar l'aliment.
Estos caragols són hermafrodites, sent
primer mascles i la posterior etapa de la seua
existència són femelles. Per a la reproducció, el
mascle no té penis, però li transmet l'esperma
per a fecundar els òvuls, que ella els retindrà
els ous fins que estiguen formades les larves,
i puguen acampar pel seu compte en l'aigua
entre el plàncton, a mercé del corrent marí.
Després creixen formant la petxina, però al
mateix temps, per mitjà del seu enorme peu
que disposa d'uns eixamplaments laterals
segrega una espècie de bromera quitinosa,
per a atrapar bambolles d'aire que li servixen
per a surar al revés. La petxina és d'un to morat
pàl·lid. Després de la seua mort corporalment
bavós, és d'un tint un tant morat. La seua
dimensió s'acosta als 4 cm. De majors mengen
principalment xicotetes meduses.
Pelàgic, habita en mars càlids o temperats.
Pot veure's sovint en nombrosos grups. A
vegades són arrossegats i encallats en platges
per les fortes marees. Al tindre una vida per
les superfícies dels oceans, és presa fàcil
d'alguns peixos, tortugues i gavines. Sense
valor comercial.

MEMORIA DE LES CAPTURES PER MODALITAT PER PORTS/MESOS/KG. DE LA FLOTA PROVINCIAL DEL ANY 2016 (i II)
Arrossega
Benicarló
Burriana
Castelló
Peñisc.
Vinaròs
Cèrcol
Burriana
Castelló
Vinaròs
A. menors
Benicarló
Burriana
Castelló
Peñisc.
Vinaròs

18

Gener
64.928
43.045
96.131
98.877
54.558

10.428
10.880
13.522
7.961
8.284

Febrer
69.505
42.395
98.737
96.174
53.836

Març
76.671
38.613
84.411
86.488
56.172

Abril
78.973
49.761
127.485
103.116
57.963

Maig
92.001
63.620
150.792
151.634
92.314

Juny

183.039
376.740
43.110

227.049
356.173
42.187

134.676
248.564
4.215

141.257
306.956
41.406

97.489
221.577
15.098

6.869
10.472
10.836
8.843
4.994

7.630
13.660
10.727
11.524
6.630

9.713
14.581
11.619
12.519
9.855

12.956
20.043
17.415
17.625
9.160

11.740
17.385
16.092
11.725
7.656

Juliol

Agost
66.122
54.695
127.239
142.718
77.906

Setembre
79.017
49.473
117.083
83.481
62.356

Octubre
78.370
50.136
114.702
120.649
66.031

Novembre
85.785
69.052
142.795
120.709
64.823

136.900
445.839
62.644

168.752
391.700
54.880

144.083
365.203
38.094

199.321
429.385
7.314

90.410
93.169
8.127

5.257
15.218
36.950
17.549
25.760

8.525
12.168
23.407
7.662
13.502

13.169
11.458
26.048
7.993
12.341

16.475
14.074
10.346
11.969
13.210

12.371
12.306
8.460
8.762
7.641

35.595

Desembre
76.164
63.861
129.504
96.757
59.255

11.589
22.413
41.581
8.734
7.738
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Campeonato autonómico de tenis de mesa adaptado en Utiel
El
tenis
mesa
adaptado
paralímpico se juega de forma
similar al practicado por personas
normalizadas, aunque el sistema de
puntuación es muy diferente. En la
modalidad adaptada, los partidos
se juegan a cinco sets y, cada uno
de ellos se lo adjudica el primer
jugador que alcanza los 11 puntos
con una diferencia de 2 puntos
Los deportistas reciben diferentes
puntuaciones según el tipo de
discapacidad y juegan en diferentes
clases: de la 1 a la 11. Los jugadores
en silla de ruedas juegan entre
1-5, los jugadores que pueden
jugar de pie, están en la clase 1-10,
los deportistas con discapacidad
intelectual, están en la clase 11.
Decir que, dentro de cada clase,
existen variantes, dependiendo del
grado de discapacidad.
La Asociación de Personas con
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT,
estuvo con su CLUB BAMESAD en el

Campeonato Autonómico de Tenis
Mesa Adaptado que se jugaba en
la ciudad de Utiel (Valencia), eso sí,
aún no son paralímpicos, pero todo
se andará.
Once grandes palistas fueron los
que se desplazaron a Utiel para
jugar este torneo. Después de un
gran madrugón y un largo viaje, los
jugadores del CLUB BAMESAD no
tuvieron casi tiempo para calentar,
con lo que comenzaron un poco
“despistados” y nerviosos. A lo
largo de la mañana se pusieron a
tono y lograron jugar dos finales,
conquistando dos medallas de
plata y tres de bronce.
Ernesto, su nuevo entrenador,
está realizando un buen trabajo
con estos jugadores, quienes
no tardarán en alcanzar un nivel
extraordinario, estamos seguros de
ello.
Habiendo jugado todos a un buen
nivel, hay que destacar el gran

partido realizado por Jonathan
Guardino y Álvaro Urgelles en
cuartos de final. Vibrante, técnico y
de buena táctica. Jonathan se llevó
el primer set, Álvaro reaccionó y
logró ganar los siguientes con
parciales muy “apretados”. Seguro
que fue uno de los mejores partidos
de la jornada. Enhorabuena a los

dos palistas.
Desde COCEMFE MAESTRAT y su
CLUB BAMESAD, sabemos que
sin la participación de los padres,
todo esto no sería posible, por eso
queremos daros las gracias y desear
que sigáis actuando de forma tan
altruista y maravillosa.
Hasta la próxima.

Les activitats del Dia de la Bici es traslladen al 24 de setembre
AVÍS: Després que s'haguessin de suspendre les activitats programades per al Dia de la Bici 2017 per motius
meteorològics, des de la Regidoria d'Esports i el CME es vol agrair a totes les persones inscrites i s'informa que aquesta
activitat es trasllada al 24 de setembre. Es considera que aquesta nova data és la idònia, tant per evitar les altes
temperatures dels mesos d'estiu com el solapament amb altres activitats esportives ja programades. Lamentem les
molèsties ocasionades i us continuarem informant sobre aquest esdeveniment a través de les xarxes socials i webs
municipals. Informem a tots els inscrits que no cal tornar a inscriure’s, ja que mantenim les llistes d’inscrits. Els nous
inscrits ho podran fer del 11 al 21 de setembre a l'oficina CME i mitjançant el web www.hj-crono.es. Per sol·licitar més
informació, les persones interessades també poden dirigir-se a les oficines del CME.
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ESPORTS

JOVE
SPORT

2017
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

El vinarocense Juan Ripoll consiguió el
subcampeonato Modalidad F-Class R a 100 metros;
en el Campeonato de Tiro Olímpic de Catalunya
celebrado este domingo 4 en las instalaciones del
club de tir Montsià.

Més info a: www.cmevinaros.es

UPCCA

UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA
EN CONDUCTES ADICTIVES

DIA:
HORA
16,30
17,45
DIA:
HORA
10,00
13,30
DIA:
HORA
9,00
14,00
DIA:

DISSABTE, 10,06,17
LLOC
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
Diumenge, 11,06,16
LLOC

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
F. SALA
BENJAMÍ A
F. SALA
INFANTIL
PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA

PISTA PARQUET

TENNIS TAULA

DISSABTE,10,06,17
LLOC

PISTA ATLETISME
ESPORT
CATEGORIA

PISTA ATLETISME

ATLETISME

DISSABTE 10,06,16

ESTADI

HORA

LLOC

ESPORT

CATEGORIA

ENCONTRE

12,00

ESTADI

FUTBOL

ALEVÍ D

CF UNITED VINARÒS – CD RODA “G”

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL B

CF UNITED VINARÒS – C.D SEGORBE

A

A

TOTES

TOTES

ENCONTRE
CD VINAROS FS – L’ALCORA FS “B”
CD VINARÒS FS – L’ALCORA FS
ENCONTRE
TORNEIG INCLUSIU DE TENNIS TAULA
ENCONTRE
JORNADA ESCOLAR + CONTROL
ABSOLUT

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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ESPORTS
ATLETISME. Club Esportiu
GUILLEM ADELL ACONSEGUEIX UN Marcon A 5000
METRES

El passat dissabte 3 de juny el nostre exitós atleta
del Club Esportiu -Facsa Aigües de Vinaròs, Guillem
Adell, es va desplaçar a la ciutat càntabra de
Corrals de Buelna per participar en una competició
de fons de la RFEA. Guillem, fa unes setmanes, va
participar al Meeting d'Andújar, aconseguint el
tercer lloc en la prova de 5000 metres llisos amb
una marca de 14,29 ''. En aquesta ocasió, Guillem
volia anar molt més enllà. Desplaçant-se a la ciutat
càntabra per intentar millorar l'anterior marca, i
així va ser. Aconseguint una espectacular marca de
14'19 '', es col·loca entre els millors atletes a nivell
nacional en la prova de 5000 metros.¡ Felicitats!

CAMPIONAT AUTONÒMIC CADET

El passat cap de setmana a la ciutat d'Alacant es
van reunir els millors atletes de la Comunitat
Valenciana categoria cadet. El club va estar
representat per l'atleta Lídia Cruz, qui tot i estar
lesionada i no poder competir en les seves proves
mes fortes, va poder classificar-se en les proves de
Javelina i Llançament de Pes.
Els resultats obtinguts van ser un 9è lloc en
llançament de pes amb una millor marca de 9 m.
i un excel·lent 4t lloc en llançament de javelina, on

va millorar la seva marca personal amb un millor
registre de 28.70 metres.

"L'ÈXIT DE L'ESPORT ÉS, PER SOBRE DE TOT,
SUPORTAR EL PATIMENT"

Després que el nostre company Juan Carlos Flores
Faz completés la gesta del seu primer Ironman,
dos triatletes del Club Esportiu Vinaròs es van
desplaçar el passat cap de setmana a Pinedo
per disputar el Campionat Autonòmic de Triatló
Sprint. Per descomptat pel dia que va sortir no ens
podem queixar i el circuit estava molt bé tant la
zona de platja com la ruta de bici per Horta Sud.
Tant Ruben Tovar Miranda com Gabi Estevan van

millorar bastant les seves marques però es notava
que això era un autonòmic i venien els millors molt
ben preparats. Ruben va finalitzar 15è de la seva
categoria amb un temps de 1:11:40 i Gabriel 6è de
la seva categoria amb un temps de 1:20:16. Una
cosa hem après: si volem estar amb els millors no
ens queda una altra que entrenar més però això sí
gaudint el mateix. La propera cita a Vall d'Uxó el 18
de juny on també competiran altres triatletes del
Club Esportiu Vinaròs Facsa .
Agraïments al nostre patrocinador FACSA
Aigües de Vinaròs i les col·laboracions de Nova
Nutrició i Sports Arin.

IRONMANS

IRONMANS OPEN EN LA FINAL
Este sábado 10 de Junio Toca el
turno de la categoría OPEN (+16)
disputando la final a 6 de la Liga
Catalana de Fútbol Flag Open que
este año ha sido disputada por 18
equipos y en la cual Ironmans Vinaròs
ha quedado en cuarta posición en la
competición Regular.
Duro desplazamiento a Girona les
toca a los jugadores de Ironmans
encuadrados en el grupo A de la final
a 6, que se enfrentarán primero a
unos locales Wolves Yellow quintos
en la clasificación y que ya vencieron
los de Vinaròs por un ajustadísimo
38-40 en liga regular. El segundo
encuentro será contra Gladiators,
primeros en la clasificación general

e invictos, cuyo encuentro en liga
regular terminó 25-44 en contra de
Ironmans. Sin duda dos encuentros
difíciles en los que no se debe fallar
para llegar a la final que se disputará
el mismo día contra el ganador del
grupo B. Todo por decidir y con la
esperanza de conseguir el ansiado
título en esta gran competición
disputada esta temporada por la
categoría Open de Ironmans.
También está en juego la
clasificación para el campeonato de
España de Flag Open Spanish Flag
Bowl que se disputará los próximos
17 y 18 de Junio en Calatayud. Los
dos primeros clasificados en la liga
Catalana tendrán el paso directo al

campeonato de España.
Recordamos que las categorías S-13
y S-15 ya tienen la clasificación al

campeonato de España. Desde estas
líneas deseamos mucha
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ESTÀS BUSCANT

treball?

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

•
•
•
•

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

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•

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

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

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta
Tel. 964407700

1%72#%+¯
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INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

· 964 401 912

10 juny de 2017

10 juny de 2017

1. Què és una Cooperativa de Treball Associat?
2. Diferències amb les empreses de capital
3. Requisits per a crear una cooperativa
4. La cooperativa de dos socis
5. Tràmits necessaris
6. Avantatges de les cooperatives:
- Fiscalitat
- Subvencions
7. BETA COOP: Cooperativa d'Emprenedors de Castelló

Dimarts 13 de juny, de 10 a 12 h
Lloc: Centre del Coneixement VINALAB - C. Galícia, 12
INSCRIPCIONS
Presencial: OIAC Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà. Pl. Jovellar, 2
En línia: Omplir formulari d'inscripció, posant el codi 155, a http://fevecta.coop/talleres

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local.
Pl. Sant Telm. (Ed. Pirulí) 3a planta

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

DESENVOLUPAMENT LOCAL

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

1.

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta
daurada per poder accedir al transport públic urbà de
manera gratuïta, que el proper dia que es durà a terme la
seva tramitació serà el dia 7 de juliol de 2017
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.

-

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS
A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL
Y FAMILIAR – CHIQUIBONO -

27

Tauler Municipal

10 juny de 2017

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

Festivitat de la Misericòrdia

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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Inici del procediment de restauració del servei de repartiment postal a la bústia
domiciliaria en les zones urbanes Boverals, Barbiguera, Cala Puntal, Cales, Deveses,
Saldonar-Ameradors, Salines i Triador
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SOCIA L DIÀLEGS

( Et recordem que la T E R T Ú L I A S O C I A L “D I À L E G S” va nàixer fa dos
anys com espai obert de comunicació, reflexió i diàleg horitzontal . Totes les
opinions conten. L’anterior edició vam tractar temàtiques relatives a l’alimentació.
Açí et presentem un xicotet relat del tractat )
ALIMENTACIÓ I SALUT.
Ja ve de lluny que de tant en tant els mitjans de comunicació se’n fan ressó de
components afegits a aliments que afecten a la nostra salut. Només cal anar a
l’hemeroteca més recent per trobar una llarga sèrie d’argumentacions en contra
de l’ús de l’oli de palma , on coincideix una explotació forestal que afecta a la
subsistència d’espècies vegetals i animals - orangutans – amb previsible dany
a la salut de qui la consumeix, degut al alt grau de greixos saturats que conté.
Això es dona periòdicament amb altres aliments. No cal més que referir-se a les
conseqüències negatives d’un considerable consum de sal o sucre. Està més que
comprovat que el seu ús habitual té conseqüències negatives par a la nostra salut
. I la pregunta que ens fem és , com és posible que alguna cosa negativa per
a la nostra salut continue com element comercial?. Ës obvi que darrere de
la resposta estan els poderosos interessos econòmics . No podem passar per alt
que la industria alimentària és una de les més fortes, tant com la farmacèutica .
Per cert , n’hi ha relats que fan anar de la mà a les dues indústries,com si una es
recolzes en l’altra ….
Ens preguntem tanmateix, a quina part de la població afecta més la inadequada
alimentació . No podem ignorar que la pitjor alimentació és pròpia de les zones
més deprimides, amb més baix nivel cultural i econòmic;això sense donar per fet
que l’alimentació dels països més desenvolupats o cultures més avançades siga
l’adient. Contradictori és que, en aquestes últimes , les seues pirámides alimentàries
contemplen productes amb un excés de sucre i sal, fins i tot de vegades arribem a
incloure complements nutricionals. Com són posibles aquestes contradiccions? A
qui afavoreixen?
Possibles sortides a la situació que relatem passen per augmentar els canals
d’informació, de connexió en xarxa, desenvolupant consumidors compromesos
amb un aprenentatge per a consumir. En aquesta línea hem de superar obstacles
com l’excusa principal de la nostra época: “no tinc temps”, máxima aquesta que
porta a un menyspreu de la cuina i de l’exercici de cuinar. L’explotació agrària i
ramadera actual no és sotenible . Estar en un planeta on conviuen problemas
d’obesitat i de fam, ens sembla una obscenitat i un insult a la desitjada racionalitat
humana. Afavorir canals de distribució de productes sans , incloure el consum
responsable i l’alimentació saludables en la formació educativa, consumir
productes de proximitat, eliminació d’intermediaris,… poden ser estratègies que
permetan vançar cap a una alimentació més saludable. .

T E R T Ú L I A S O C I A L “D I À L E G S” , nº 14
P O P U L I S M E S , ( Els nous moviments polítics a debat)
Dimarts 13 de juny ,19h. SALÓ D’ACTES,CASA DE LA CULTURA .Av. Llibertat S/N

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30
30

PUBLICITAT

agenda
FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
av. País Valencià, 15
10
juny
MARTÍNEZ

11

juny

FERRER

12

juny

ROCA

13

juny

GUIMERÀ

14

juny

ADELL

15

juny

SANZ

16

juny

VALLS

zona turística nord, 11

17

juny

MATEU

c. Sant Francesc, 103

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

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

HORARI DE MISSES
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h.
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

i 19.45.

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

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

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

(HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

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

 ZONA SUD

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

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

