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Vinaròs rebrà més d’1 milió d’euros per a la
modernització dels seus polígons industrials
Aquests ajuts permetran millorar la seguretat, la visibilitat
i la mobilitat als polígons, el que suposarà una important
modernització per Capsades, el polígon de la carretera a
Ulldecona i el de la part alta del Portal Mediterráneo.
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha informat que
pròximament Vinaròs rebrà 1.045.323 euros de la Generalitat
Valenciana per a la remodelació dels tres principals polígons
industrials de la localitat: el de Capsades, el d'Ulldecona i el de
la part alta del Portal Mediterráneo.
Aquests treballs hauran d'estar finalitzats abans del 2018
i es duran a terme en tres eixos d'actuació: la millora de la
seguretat (instal·lació de càmeres i sistemes per al control
d'incendis), la millora de la mobilitat (senyalitzacions, una
xarxa de carril bici interconnectada, asfaltat, majors zones
verdes i d'aparcament) i, finalment, la millora de la visibilitat
de les empreses a través d'una pàgina web i de cartells
informatius.
"A més d'aquestes inversions hi haurà també un programa
directe per a les empreses, enfocat cap a la rehabilitació de
façanes. Per a això es comptarà amb 150.000 euros a distribuir
entre els tres polígons", ha afegit Valls en roda de premsa.
Per aquest motiu el regidor ha explicat que en les pròximes
setmanes es convocarà una assemblea empresarial per donar
a conèixer aquestes ajudes als potencials beneficiaris.
L'alcalde Enric Pla ha indicat que aquesta és una molt bona
notícia per a Vinaròs, ja que aquestes inversions vénen a

La Consellera Gabriela Bravo confirma a Vinaròs
la propera ampliació del Palau de Justícia local
L'alcalde Enric Pla i altres membres
de l'equip de govern municipal
van rebre la setmana passada a la
Consellera de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques, Gabriela
Bravo, que va visitat l'Ajuntament de
Vinaròs per reunir-se amb l'alcalde
i posteriorment visitar el Palau de
Justícia.
Després de signar en el Llibre d'Honor
de l'Ajuntament, Bravo ha explicat
que el motiu de la seua arribada ha
estat "posar punts en comú amb les
autoritats municipals per conèixer
de primera mà la realitat local i
treballar així millor en benefici de la
ciutadania".
En aquest sentit, Bravo ha afirmat que
des de la Conselleria s'està treballant
en un Pla Integral d'Infraestructures,
per tenir un diagnòstic detallat de
totes les seus judicials per a un millor
funcionament de la justícia i que
tingue en compte les necessitats

derivades de la posada en marxa de
l'oficina judicial, el dret de les víctimes
a la intimitat i l'eliminació de barreres
arquitectòniques.
En aquesta línia la Consellera ha
avançat que en el cas de Vinaròs ja
s'ha posat en marxa el procés de
licitació per poder ampliar l'edifici
actual del Palau de Justícia i integrar
el jutjat número 5 que actualment
queda fora d'aquestes instal·lacions.
"A més també es reorganitzarà
la pròpia seu per a la ubicació de
l'oficina judicial i es realitzaran alguna
obres per millorar l'estructura de
l'oficina d'atenció a les víctimes", ha
agregat.
Per la seua banda l'alcalde Enric Pla
ha agraït la visita i ha indicat que des
de l'Ajuntament "col·laborarem en tot
el que puguem amb la Conselleria
perquè no cal oblidar que el Palau de
Justícia és, juntament amb l'Hospital,
una de les infraestructures més
importants que la Generalitat té a

Durant els treballs de restauració de la coberta de l'edifici que alberga la
seu de la Policia Local de Vinaròs, la regidoria de Medi Ambient, APNALEcologistas en Acción Vinaròs i la regidoria d'Urbanisme, han projectat
la realització d'una sèrie de perforacions a la cornisa , les quals serviran
perquè diverses aus insectívores puguin niar i establir colònies d'ocells.
El regidor de l'àrea, Jordi Moliner, ha indicat que aquest tipus d'accions,
com la col·locació de caixes niu en diversos edificis municipals, formen
part de l'estratègia que impulsa la regidoria de Medi Ambient per a la
sensibilització de la ciutadania sobre la sostenibilitat ambiental i la lluita
antiplagues en la localitat.
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fomentar i a diversificar l'economia local. "Encara que no ens
conformem només amb això, aquest és un pas endavant
important que servirà per potenciar el nostre sector industrial
i afavorir tant l'ocupació directa com indirecta", ha assenyalat.
En quan a l'ocupació, la regidora d'Ocupació, Maria Cano, ha
celebrat també l'aprovació d'aquests ajuts, que ha qualificat
de molt positius per a la modernització d'infraestructures, el
que ajudarà a que les empreses actuals es donen a conèixer
i atraurà també a possibles inversors. S'espera que les obres
generen també ocupació.
Cano ha explicat que aquesta ajuda se suma a la confirmació
ahir que Vinaròs també rebrà 114.000 euros del programa
Avalem Joves Plus, que permetrà a l'Ajuntament contractar
almenys 14 joves menors de 30 anys durant 12 mesos a
jornada completa en diversos llocs de l'administració pública
local.
"Cal agrair a tots els tècnics d'Urbanisme, de l’ADL i altres
departaments que han treballat dur i en temps rècord per
aconseguir que se'ns concediren aquests ajuts i animar
als joves i als empresaris que es veuran beneficiats per a
que aprofiten aquesta oportunitat", ha conclòs l'alcalde
Enric Pla.

la localitat i evidentment totes les
millores en aquest servei s'agraeixen".
Pla ha finalitzat explicant que, a més
de l'augment volumètric de l'edifici,
també s'ha parlat d'alguns temes
pràctics referents a alguns problemes
amb l'aire acondicionat del Palau de
Justícia i els jutjats encarregats de
les clàusules sòl, sobre els quals la
Consellera ha manifestat igualment
la seua oposició al model de
provincialització actual.
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Es presenta el calendari d’activitats turístiques i festives per al mes de juliol
Entre les novetats destaca la inclusió de visites guiades en altres idiomes i la
potenciació d'altres activitats com el Cicle de Concerts al Santuari de la Misericòrdia
o el Cinema Sota les Estrelles.
La regidoria de Turisme i la de Festes i Cultura
han presentat aquest dilluns el calendari de les
activitats turístiques i festives a Vinaròs per a
aquest mes de juliol, en el qual destaquen diverses
novetats respecte a anys anteriors.
Una d'elles, ha assenyalat el regidor de Turisme i
Comerç, Domènec Fontanet, és la potenciació
de les visites guiades i teatralitzades enfocades
especialment cap a un públic familiar i que aquest
any inclourà també algunes visites en francès.
La propera visita gastronòmica prevista serà
"El Santuari de la Misericòrdia, les oliveres
mil·lenàries i el poblat iber", que es realitzarà
aquest divendres 7 de juliol a les 19:00 hores. Les
persones interessades a assistir poden informarse i comprar la seua entrada a la Tourist Info i
en línia a través del web de turisme.vinaros.es.
En les properes setmanes hi haurà també altres
dedicades al port i al mercat, al centre i les guerres
carlines i al paratge de Sòl de Riu i els pirates.
D'altra banda, Fontanet ha remarcat que aquest
mes es continuaran realitzant, com tots els anys,
una àmplia varietat d'esports d'estiu amb classes
gratuïtes d'aeròbic a les platges del Fortí i del Clot,
ioga, cubbá i gimnàstica, així com el campionat
de vòlei platja. "Són activitats que cada vegada
atreuen més públic i per tant hem volgut seguir
apostant per això", ha indicat.

Entre el 20 i el 23 de juliol tindrà lloc la fira
d'artesania i disseny, amb activitats amb temàtica
circense a la Pèrgola del Passeig de Colom. Es
preveu també la I Fira de Cervesa Artesana del
Territori, a la Plaça Sant Antoni, en la qual hi haurà
un total de set expositors.
Aquest any se li ha volgut donar un impuls especial
al Cicle de Concerts al Santuari de la Misericòrdia,
amb concerts tots els divendres de juliol a partir
de les 21 hores. També se li donarà continuïtat al
cinema sota les estrelles, tots els dimecres a partir
de les 19:00 hores a la Carpa de l'Atlàntic, i, com a
novetat, es farà una sessió el 27 de juliol a la Plaça
de Bous.
A nivell gastronòmic, ha comentat Fontanet, juliol
és un mes molt intens, ja que entre l'1 i el 30 de
juliol es porta a terme el VIII Tapa Tour del Llagostí
i també les X Jornades de Cuina del Llagostí de
Vinaròs, que se celebraran a partir del 14 de juliol
fins al 31 d'agost.
Pel que fa a la programació festiva i cultural, el
regidor de l'àrea, Marc Albella, ha detallat també
que, entre l'ampli ventall d'esdeveniments en
agenda, destaca el Festival de Vinaròs, dedicat
al món del cinema i que es realitza de forma
integrada amb el Festival de Curtmetratges Agustí
Comes, entre el 18 i el 29 de juliol.
Finalment, Albella ha recordat que la Biblioplatja

de Vinaròs ja està oberta i a disposició dels usuaris
que ho desitgen, tots els dies de 10:30 a 13:30
hores i de 17:00 a 20:00 hores. Durant aquest mes
la Biblioteca central romandrà igualment oberta
en horari de matí i tarda, si bé el servei de préstecs
i devolucions es realitzarà únicament pels matins.
A la Biblioplatja s'organitzaran nombrosos tallers
i activitats, especialment destinades al públic
infantil i familiar; l'oferta cultural es complementa
amb diverses exposicions a l'Auditori i altres
esdeveniments a la Plaça de Bous de la localitat.
Les persones interessades a consultar aquesta
programació al detall poden sol·licitar un
calendari d'activitats a la Tourist Info, els quals
estan disponibles en quatre idiomes (anglès,
francès, espanyol i valencià), o bé en les webs i
xarxes socials municipals. També, a partir d'aquest
dijous 6 de juliol estarà en funcionament el punt
d'informació turística del Clot.

El Hospital de Vinaròs promoverá la lactancia materna con la adhesión al programa IHAN de UNICEF
El objetivo de esta iniciativa es adoptar prácticas que protejan, promuevan y respalden la humanización del nacimiento
El Hospital comarcal de Vinaròs promoverá la
lactancia materna tras su reciente adhesión al
programa IHAN, una iniciativa impulsada por la
OMS y UNICEF que pretende animar a los hospitales,
y en particular a los servicios de Maternidad, a
adoptar las prácticas que protejan, promuevan
y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento.
En este sentido, el Hospital comarcal de Vinaròs
se adhiere a la Iniciativa para la Humanización de
la Asistencia al Nacimiento (IHAN), activa ya en el
resto de hospitales de la provincia de Castellón,
con el objetivo de promover y apoyar el mejor
inicio en la vida, asegurando prácticas sanitarias

óptimas en la atención al embarazo, parto, periodo
neonatal y, especialmente, la lactancia materna.
Fase de Descubrimiento
Así, el Hospital comarcal de Vinaròs, se ha inscrito
en este programa para establecer la lactancia
materna como norma y forma óptima de
alimentación al nacimiento. La obtención de esta
acreditación es un proceso complejo que exige un
importante esfuerzo por parte de los profesionales
implicados y de la gerencia del Departamento, y
que transcurre a través de 4 fases estructuradas.
La primera de ellas es la fase 1D, conocida como
fase de Descubrimiento, en la que se encuentra

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
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actualmente el Hospital de Vinaròs.
Tal y como establece esta iniciativa, con la
adscripción al programa IHAN se permitirá a las
madres una elección informada de cómo alimentar
a sus recién nacidos, se apoyará el inicio precoz de
la lactancia materna y se promoverá la lactancia
materna exclusiva durante los seis primeros meses
de vida. La IHAN proporciona a los profesionales
sanitarios que trabajan en las maternidades de
los hospitales un programa de acreditación eficaz,
basado en la evidencia científica, estructurado y
externamente evaluado, que permite y facilita la
tarea de iniciar, apoyar y aumentar la duración de
la lactancia materna.
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L’Ajuntament ja té un punt d’informació oficial de l’aulari de Vinaròs de l’Escola Oficial d’Idiomes
Ja no caldrà que els alumnes es desplacen a Castelló per tal de
formalitzar la matrícula i, a més a més, enguany s’amplia l’oferta
de cursos amb el C1 d’anglès i el C1 de valencià
L’alcalde Enric Pla ha confirmat
aquest dilluns que l’Ajuntament
tindrà un punt d’informació oficial
de l’aulari de Vinaròs de l’Escola
Oficial d’Idiomes. El dimecres dia 5
de juliol, a partir de les 9.00 hores,
personal de l’EOI es desplaçarà fins
a la nostra ciutat per tal de tramitar
la matrícula del curs 2017-2018.
“D’aquesta manera s’evitarà que els
estudiants es tinguen que desplaçar
fins a Castelló”, ha assenyalat Pla.
En aquesta primera fase de matrícula,
ha afegit, s'atendrà els alumnes que
no han de fer preinscripció: alumnes
que promocionen al segon curs de
cada nivell, alumnes que han superat
la prova de certificació dels nivells
A2 o B1 i professorat seleccionat
per a participar en els Cursos del Pla
Integral d'Aprenentatge de Llengües

per al Professorat.
Les persones que es troben en alguna
d'aquestes situacions, ha indicat la
regidora d’Educació, Begoña López,
podran passar per les dependències
de la Regidoria d'Educació de
l'Ajuntament de Vinaròs, a la 1a planta
de la Biblioteca Municipal. Si algú no
pot acudir el dia 5, els dimarts i els
dijous del mes de juliol, en horari de
matí, el personal de l'Ajuntament de
Vinaròs, organisme col·laborador de
l'EOI de Castelló, realitzarà també les
matrícules.
A més a més, a la pàgina web
de
l'EOI
(mestreacasa.gva.es/
web/eoicastello) trobaran tota la
informació detallada i els models
d'impresos. Només cal anar a la
pestanya "Secretaria" i seleccionar
l'apartat "Matrícula".

Així mateix, López ha recordat que
el període de preinscripció per a
l'alumnat de nou ingrés o per a qui
vulga accedir al nivell C1, s'ha obert
fa unes hores, a les 9 del matí d'avui,
dia 3 de juliol, i finalitzarà a les 23.59
hores del dia 16. Aquesta sol·licitud
es presenta telemàticament.
La regidora ha finalitzant la roda
de premsa celebrant que enguany
s’amplia també l’oferta de cursos amb
el C1 d’anglès i el C1 de valencià. En
quant a preus, les taxes per matrícula
dels nivells A2, B1 i B2 s’han fixat
aquest 2017 en 67,28 euros/any i

les del nivell C1 en 94,18 euros/any,
mentre que l’obertura d’expedient
per als alumnes nous tindrà un cost
de 25,50 euros.
“Aquestes millores ens alegren, tot i
que no són el final del camí, ja que
nosaltres esperem que es puga
desenvolupar, d’acord amb el nou
model que està creant la Conselleria,
una secció de l’EOI al nord de Castelló.
Per a això Vinaròs aspira a ser una de
les seus i hem fet la proposta posant
a disposició els mitjans i instal·lacions
dels que disposem per tal de que
això siga possible”, ha conclòs Pla.

El mercat presenta la campanya ‘Llista de la compra intel·ligent’
El regidor de Comerç, Domènec Fontanet, va
acompanyar dimarts al president i coordinadors
de l'Associació de Venedors del Mercat de
Vinaròs per presentar la nova campanya "Llista
de la Compra Intel·ligent" on, a través d'una
dietista, s'aniran publicant a les xarxes socials
menús dissenyats per a una correcta alimentació
amb productes del mercat, així com una llista de
la compra setmanal, cost de la compra, consells i
trucs de les àvies.
La campanya incentivarà als compradors,
remarcant que pot ser una bona forma d'estalviar
i alhora de realitzar un consum saludable, atès
que es compta amb la participació de dietistes.
A través de facebook, la clientela podrà trobar
menús equilibrats i saludables dissenyats
per una dietista, per a quatre persones, amb
esmorzar i sopar, una llista de compra setmanal
per fer-los, el cost que li pot suposar la compra al
mercat de tots els aliments necessaris i consells
i trucs; amb tot això es podrà interactuar.

El president de l'associació de comerciants
del mercat Àngel Martínez, acompanyat de
la dietista Marta Oliver i el regidor de Comerç
Domènec Fontanet, van comparèixer per
informar d'aquestes noves idees.
El responsable de coordinar la campanya Txema
Grau va destacar que els compradors en arribar
al mercat tindran moltes més facilitats per
concretar que van a comprar. “Hi ha gent que
ve poc al mercat malgrat tenir un mercat jove
que dóna molt més del que estem acostumats a
pensar” va dir Grau, recordant que ja es fan altres
campanyes promocionals. També va destacar
que es vol acostar al mercat a la gent jove i
aprofitar al màxim els productes de temporada.
“Venir a comprar al mercat no és car” va remarcar
Martínez afegint que “oferim més qualitat del
que es pot trobar en altres llocs”.
En finalitzar aquesta presentació es va procedir
a la entrega del xec de 775 euros recaptats al
Mercat a benefici de Rescata2.

El Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs 2017 arriba carregat de novetats
Entre l'1 i el 30 de juliol podràs realitzar aquesta ruta gastronòmica i provar les tapes que
ofereixen els establiments participants per votar la que més t'agrade i optar a diversos premis.
La vuitena edició del Tapa Tour del Llagostí de
Vinaròs, que es durà a terme entre l'1 i el 30 de
juliol amb un total de set establiments participants,
arriba carregada de novetats, ha confirmat el
regidor de Turisme i Comerç, Domènec Fontanet.
Entre elles destaca aquest any la inclusió de
fotografies de les tapes de cada establiment a la
guia de la ruta, perquè aquesta sigue molt més
visual i atractiva per als potencials usuaris.
A més d'aquesta millora, s'han editat els llibres
en valencià, castellà i també en francès, per tal
de reforçar la difusió dels nostres esdeveniments
gastronòmics entre els turistes francòfons, els
quals tenen un percentatge important en el
nombre de visites que la localitat rep en aquesta
època de l'any.
Però els canvis no només queden aquí, ja que en
4

aquesta ocasió, "a més del premi popular de 150
euros, que es basa en les votacions dels clients
que realitzen la ruta, hi haurà un altre premi de la
mateixa quantia que concedirà un jurat. Aquest
visitarà de forma anònima els establiments per fer
la seua valoració ", ha explicat el regidor.
Fontanet ha agraït als establiments Bergantín,
La isla, L'Olivera, Miramar, Nou Parada, Rafel
Lo Cristalero i Vinya D'Alòs, per formar part
d'aquesta iniciativa, i també als patrocinadors que
oferiran diversos premis com degustacions, lots
o visites guiades. En aquesta ocasió les empreses
col·laboradores són: Xocolates CREO, Formatges
de Catí, Vi Magnanimus i els organitzadors de les
activitats de Pàdel Surf a la platja de Fora del Forat,
Padel Van. Cada tapa de llagostí tindrà un preu de
5 euros i inclourà la beguda.

Les persones interessades a realitzar el Tapa Tour
podran votar la seua millor tapa si visiten un mínim
de 4 establiments. Trobaran el llibret amb tota la
informació a la Tourist Info Vinaròs o en versió
digital al web de Turisme Vinaròs: wwww.turisme.
vinaros.es.
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El PP recuerda que sigue sin constituirse el Consell de Turisme
El Partido Popular de Vinaròs ha lamentado, a
través de la concejal Elisabet Fernández, que
los sectores turísticos del municipio "siguen sin
poder participar e implicarse en las decisiones
que se adoptan debido a que el Consell de
Turisme no se ha constituido en los dos años de
gobierno de tripartito".
Fernández indicaba que “el actual Equipo
de Gobierno que se llena la boca hablando

de participación, solo lo hace de cara a la
galería, ya que no sólo no convocan los plenos
ciudadanos que tanto anunciaron, sino que
hay Consells que llevan casi un año que no se
realizan o como el de turismo que ni siquiera se
ha constituido”.
En este sentido la concejal popular señaló
que "el actual concejal de turismo siempre
se excusa diciendo que para constituir dicho

consell primero es necesario aprobar el plan
estratégico de turismo, pero en estos dos años
y con esa cantinela la realidad es que no ha
tenido en cuenta la opinión del sector." Desde
las filas populares solicitan que se constituya ya
el órgano consultivo para que así los sectores
implicados puedan dar su opinión y aportar
ideas "para que el turismo siga mejorando y
beneficiando la economía local de Vinaròs".

Acord Ciutadà assegura que l’equip de govern
només ha complert el 10% del Acord dels Cavallerisses
El portaveu de Acord Ciutadà de Vinaròs,
Lluis Batalla, va assegurar dimarts que l'equip
de govern no ha complert en aquests dos
anys de govern el 90% dels acords que van
signar en el Acord dels Cavallerisses els partits
Tots i totes som Vinaròs, PSPV i Compromís.
Batalla va indicar que revisat els 33 punts signats
d’aquest acord i que tan sols un 10% ha estat
realitzat. El portaveu de Acord va presentar
aquestes conclusions amb un document que
portava per títol “Auditoria política 2015-2017”, en
referència a l'auditoria ciutadana anunciada per
l’equip de govern. Altres punts no complits, segons
va assenyalar, són el Pla d'emergència social, que
segons Batalla “només es compleix a l'assegurar
l'alimentació als nens a l'estiu, perquè la resta ve
donat per la Generalitat”. També va indicar que en
matèria de transparència “ningú sap avui dia com
evoluciona la borsa d'ocupació local, l'agenda
dels regidors no està actualitzada en molts casos
i no han constituït les comissions dinvestigació

aprovades en ple”. Quant a participació, va
assenyalar que no s'han reunit diversos consells de
diferents àrees i que han “fracassat” els mecanismes
de consulta ciutadana. També va considerar que
“s'ha enganyat als veïns en les reunions que van
mantenir en les costes nord i sud”, al haver “coses
que es van comprometre a realitzar i no s'han fet”.
Quant al foment de l'economia local i l'ocupació,
va lamentar que l'equip de govern “només pensa
en programes per a la gent jove i no per a majors
o aturats de llarga duració”, i quant al punt de
l'acord en el qual el tripartit es va comprometre
a remunicipalizar serveis va assenyalar que
“ha estat un altre engany als vinarossencs”.
Va acusar també a l'equip de govern de realitzar
un ús “abusiu” del cotxe oficial, va lamentar que
segueixi sense haver-hi un pacte local per la cultura
ni transport gratuït per als escolars, que no s'hagi
obert la guarderia municipal i que “no se sàpiga ni
qui la forma ni si es fa la comissió de seguiment del
Acord dels Cavallerisses que també van prometre”.

Quant al positiu d'aquests dos anys de govern va
assenyalar la consecució dels Fons Feder, la cessió
de la Casa del Mar per constituir l'oficina del DNI,
les ajudes a la indústria o l'aula experimental de
P2 en el col·legi Jaume I “a pesar d’estar encara en
barracons”.
D’altra banda, va xifrar en 200 les propostes que
el seu partit ha presentat a l’Ajuntament per
poder ser aplicades i va indicar que seguiran fent
aportacions.

El Departament de Salut de Vinaròs refuerza con 35 profesionales la asistencia de las zonas turísticas
Sanitat incrementa un 5% el presupuesto destinado al plan de vacaciones de esta área de salud
Los refuerzos mejorarán la atención sanitaria de los municipios de Alcossebre, Peñíscola, Benicarló y Vinaròs
El Departament de Salut de Vinaròs ha reforzado
con un total de 35 nuevos profesionales la
asistencia de las zonas turísticas, dentro del
plan de vacaciones que este año ha obtenido
una consignación presupuestaria un 5% mayor
que el verano de 2016.
Para llevar a cabo este plan, el Departament
de Salut de Vinaròs, dirigido por la dra. Ana
Arizón, ha adaptado los recursos disponibles
al incremento de la demanda asistencial del
periodo estival, con el objetivo de garantizar
la mejor asistencia en los meses de verano
tanto a los núcleos urbanas como a los destinos
turísticos. Así, los puntos con refuerzo sanitario
en el Departament de Salut de Vinaròs son
Peñíscola (consultorios Peñismar y Sorolla),
Alcossebre Las Fuentes, Benicarló y Vinaròs.
En total, 35 profesionales nuevos que suponen
una dotación económica superior a los 450.000
euros, un 5% más que la consignación del
verano anterior.
En la Comunitat Valenciana, la conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública ha destinado
este verano un total de 53,3 millones de euros
para el plan de vacaciones (sustituciones y
refuerzos), lo que ha supuesto un incremento
de un 1,8% respecto a 2016 y de 4,4 millones
(un 7,1%) más que lo presupuestado en 2015.

El plan de Conselleria estima la apertura de
32 consultorios de verano, de los que 17 se
encuentran en la provincia de Castellón.
Patologías 'de verano'
Los consultorios ubicados en los destinos
turísticos suelen registrar pacientes afectados

por patologías típicas de la época estival. Así,
las más frecuentes son urticarias, picaduras,
faringitis, amigdalitis, otitis, gastroenteritis
víricas, eritemas solares y esguinces, entre
otras.

5

fotonotícies

8 juliol de 2017

Celebración
de Miguel
Gómez por
su 85
aniversario.
Tu familia
te quiere
mucho,
¡felicidades
“iaio” Miguel!.

Menció Honorífica Cum Laude com a Doctor en
Economia.Felicitats Raül Vidal i gaudeix de l'estiu!

“Fe de erratas” sobre la A.E.C.C.
En el texto de la A.E.C.C. (Asociación Española Contra el Cáncer)
publicado en el anterior ejemplar, me dejé de publicar el cargo
de tesorera, el cual recae en Dña. Pilar Frez. El cargo de secretaria
pertenece a Dña. Tere Quer.
Asimismo, el horario a partir de septiembre en la sede de Vinaròs, los
martes y jueves es de 18 a 19 horas. Ruego disculpen las molestias.

Una noche muy especial par
a cerrar una etapa en la vida
de una
mujer luchadora, trabajadora
y espectacular… Gracias a tod
as LAS
CHICAS SCHLECKER (ahora CLA
REL) por vuestra asistencia y
haber
hecho hasta lo imposible par
a estar todas en la despedida
de
PREJUBILACIÓN DE SEFA

Salvador Quinzá Macip

Revetlla de Sant Joan al Centre Municipal de la Tercera Edat
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SOCIETAT
Nuestro querido Montsià
El Montsià está llorando
yo no sé por qué será.
Está triste, porque dicen,
que lo quieren alejar
de Vinaròs y comarca,
perdiendo su identidad.
Yo quiero ser catalán
y mirar hacia Valencia
que es mi hábitat normal.
Soy español de la base
hasta la cumbre,
reclamando, como tal
que los derechos que tengo,
se respeten de verdad.

Ja han començat les activitats esportives a la platja, com l'aeròbic

El Montsià sigue llorando
¿Quién le puede consolar?
¿Por qué hacen que así sufra,
este monte singular?
Serán cuestiones políticas
que nos quieren alejar
de vecinos tan queridos
y gente tan familiar.
No dejemos que así sea.
¡que el Montsià no llore más!
y sigamos disfrutando
de gozosa vecindad
Vinaròs 12/5/2017
Carlos García Gallardo

En el puerto de Vinaròs, frente al Club Náutico, se
realizó un simulacro de rescate marítimo

Mayorales de San Cristóbal
El domingo día 9 de julio de 2017 se celebrará la fiesta de San
Cristóbal. La misa tendrá lugar a las 12 de la mañana en la iglesia
Arciprestal y al terminar, fuera en la plaza Parroquial se hará la
bendición a los coches que pasen por delante.

Diva se nace no se hace" Felicidades Mary por tus 18
cumpleaños .....Te queremos
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CULTURA

El Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes rep 826 obres
Els 12 curts finalistes es projectaran els dies 18,19 i 20 de juliol
al JJ Cinema, la Macedònia de curts el 27 de juliol i els premis
es donaran el 29 de juliol a l’auditori Carles Santos

La XVI edició del Festival Internacional
de Curtmetratges Agustí Comes de
Vinaròs ha estat presentada este
matí a l’auditori Carles Santos de la
Fundació Caixa Vinaròs rebut un total
de 826 obres. El jurat ja ha seleccionat
els 12 curtmetratges finalistes, que es
projectaran en el JJ Cinema els dies
18, 19 i 20 de juliol a les 22 hores i amb
entrada lliure. La Macedònia de curts
serà el 27 de juliol i el lliurament de
premis el 29 de juliol a l'auditori Carles
Santos. Els premis del jurat i del públic
-el primer patrocinat per Caixa Vinaròs
i el segon per l'Ajuntament-, estan
dotats amb 1.000 euros cadascun i una
escultura de Lukas Ulmi.
Les procedències dels curts han
estat molt diverses i a més d'Espanya
s'han rebut obres d'Estats Units, Iran,
Pakistan, Canadà, Turquia, França, Itàlia
i Sud-amèrica. Quant a les temàtiques,
ha predominat el drama bèl·lic, segons
va indicar ahir la coordinadora del
Festival, Nati Romeu.
El dimarts 18 de juliol es projectaran
els curts finalistes ‘The school bag’, ‘Bus
story’, ‘Lágrimas secas’ i ‘Li mecène’. El
dimecres 19 de juliol serà el torn de
‘La invitación’, ‘Baraka’, Beauty Building’

i ‘Madrehijahermana’. Finalment, el
dijous 20 de juliol es projectaran els
curts ‘Fugit’, ‘Madre’, ‘Tabib’ i ‘Un billete
a nunca jamás’.
La presidenta del jurat és en esta edició
Violeta Octavio, tècnica de càmera de
rodatge. L'animació de presentació
festival és obra un any més de
Manolo Mesa, i la composició musical
que l’acompanya de Joan Bautista
Doménech. El cartell anunciador el
firma enguany Xavi Carrillo.
Des de la regidoria de cultura de
l'Ajuntament de Vinaròs, el seu
responsable, Marc Albella va informar
que, a més d'engalanar la localitat amb
motius d'aquesta edició del festival,
s'han preparat diverses activitats que
giren entorn del món del cinema
per col·laborar i potenciar el festival,
que és una de les cites culturals més
importants de la capital del Baix
Maestrat. Així, del 18 al 29 de juliol
haurà propostes com un concert
simfònic de La Alianza, exposicions,
tallers, bandes sonores, cinema sota
les estrelles amb una projecció a
la plaça de bous, xerrades i dues
actuacions teatrals amb adaptacions
cinematogràfiques.

El Vinalab acollirà un Cineclub
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El centre de coneixement Vinalab
acollirà a partir d’este mes de juliol
un Cineclub de pel·lícules de cinema
europeu. La iniciativa compta amb el
patrocini de l’Ajuntament de Vinaròs,
Caixa Vinaròs i la UJI. La entrada
és gratuïta i oberta a tothom. La
primera pel·lícula que es projectarà
será ‘Mustang’ el 14 de juliol. Les
projeccions es faran divendres a
les 19.30 hores i a partir del mes
de setembre la peridodicitat serà
mensual.

22 juny

Sant Joan i Sant Pere
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Espectacular inici de festes
Vinaròs va donar la benvinguda a l'estiu amb
l'inici de les festes de Sant Joan i Sant Pere.
Unes festes que van començar puntuals, amb
el tradicional volteig de campanes a les 19.30
hores en una la plaça Parroquial completament
plena de públic que va voler presenciar el
començament d'aquestes primeres festes de la
província. El “chupinazo” a càrrec de les reines
de les festes va arrencar els aplaudiments dels
assistents, i posteriorment es va encendre la
traca infantil. L'animació es va traslladar després
pels carrers del centre de la ciutat mitjançant
una divertida cercavila a càrrec dels Nanos i
Gegants acompanyats pel joglar, seguits de
les dames i reines i les autoritats municipals
i al són de la Banda de Música de La Alianza
fins a arribar a la carpa de festes del port.
Allí, a les 21 hores va tenir lloc l'acte de
proclamació de les reines i dames de les festes,
que va ser presentat per la periodista Adriana
Prados, amb la tradicional imposició de bandes a
cadascuna de les 34 integrants de la cort d'honor
-la més nombrosa de la història de les festes
vinarocenses- i la benvinguda al reconegut actor,
director i autor teatral Tián Gombau, que és el
mantenedor de les festes. "Sentim el poble com
a nostra tribu. Una tribu que neix oficialment
el 29 de setembre de 1241 quan el Rei Jaime I
atorgar-nos la Carta de poblament. I això ja diu
molt del que som, d'on venim i perquè estem
aquí” va dir Gombau després de destacar com en
els seus periples per tot el món sempre recorda
la seva procedència. “Algunes persones del
poble encara compartim els mateixos cognoms
que ens van deixar els pobladors provinents de
Fotos de X.Flores, M.Castejón, Aparicio, E.Fonollosa i Fotogrames.com
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Sant Joan i Sant Pere

22 juny

la Corona d'Aragó i Catalunya” va dir també amb orgull. A més, va recordar
la seva infància jugant en “la Ravaleta” (carrer de S.Ana) i com es va iniciar
amb el seu pare Juanito “el calciner” en l'ofici familiar i mil·lenari de fer
calç. El mar i la platja van ocupar espai de privilegi en el seu discurs. “Una
nit ens regala els focs artificials sobre l'aigua i l'altra ens desperta atordits
pels terratrèmols del Castor”. Tian Gombau a més va voler mostrar als
assistents un fragment del seu espectacle "Pedra a pedra" amb el qual ha
donat la volta al món i que passeja pels escenaris més insospitats. En la
faceta reivindicativa, va destacar que Vinaròs segueix sense comptar amb
“una infraestructura cultural digna. “Què li passa al nostre poble que no
és capaç de tenir un teatre com cal?” es va preguntar. En el tram final, va
tenir un sentit record del seu company i amic, Antonio Fabregat, mort
recentment, proposant a l'Ajuntament i a la Colla de Nanos i Gegants que
es construeixi un nano en la seva memòria.
En finalitzar, es va realitzar la cercavila fins al Real de la Fira per procedir a la
seva inauguració i la nit va concloure amb la traca pels carrers de costum.
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Arribada de la Flama del Canigó
Vinaròs va celebrar la revetlla de
Sant Joan, a càrrec de l'orquestra
La Passarela, en una carpa de festes
-L’envelat- que es va omplir de públic,
igual que el Platjafest situat a la platja,
on els joves van gaudir de la música Dj
dels artistes Joan Blanchadell, Carlos
Martorell i Benny Sánchez.
La jornada festiva va començar a
animar-se al matí, amb el lliurament de
lots de Sant Joan als majors al centre
municipal de la tercera edat. A les 18
hores, va tenir lloc l'esperada arribada a
les portes del consistori de la Flama
del Canigó, que arriba a Vinaròs des
de l'any 1972, i que va ser rebuda per
les autoritats locals i les dames majors
i infantils de les festes. Després de la
lectura del manifest de benvinguda,
es va procedir al repartiment de coca i
mistela.
També va participar en aquest acte
l'associació cultural Ball de Dimonis
de Vinaròs, amb la dansa de dansants,
amb els balls de cintes i bastons.
A més, Ball de Dimonis va escenificar
un any més en la pèrgola del passeig
Blasco Ibáñez el naixement del Drac
Guiban, al costat del drac major Drac
Soterranyes.
Com és habitual cada dia de festes a les
onze de la nit es va encendre la traca,
en aquesta ocasió amb el foc de la
Flama del Canigó.

Fotos de X.Flores, M.Castejón, Aparicio, E.Fonollosa i Fotogrames.com
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Sant Joan i entrega de l’Alè a Pepito Masip

La festivitat de Sant Joan es va celebrar amb un gran ventall
d'actes dins de les festes. Al matí, el protagonisme va ser
per als actes religiosos, amb la missa major, però els actes
van ser al llarg de la jornada d'allò més variats, amb la XXII
trobada d'instruments tradicionals, el concert de La Alianza
i el lliurament de la distinció Alé Vinarossenc, entre d’altres.
Com és tradició a la capital del Baix Maestrat, al matí es
va partir en processó des del carrer de Sant Joan, amb
presència de l'alcalde, Enric Pla, i amb la colla de dolçaina
i tabal dels Nanos i Gegants acompanyant al sant, a més
de majorals, autoritats i corts d'honor major i infantil.
Després de discórrer pel carrer Major es va arribar a la
plaça Parroquial i seguidament va començar la missa,
concelebrada per mosén Emili Vinaixa, i a la qual van assistir
les reines i dames d'honor al complet i edils de l'Ajuntament.
La missa va comptar amb les dues imatges de Sant Joan,
propietat dels veïns del carrer. A migdia la Fundació Caixa
Vinaròs inaugurava la exposició de bronces Amàlia Batalla.
I a la tarde, a la marinera plaça de bous va tenir lloc el
concurs de retalladors en el qual van participar grans
especialistes en aquesta modalitat taurina, i també es
va celebrar la tradicional trobada de grups de música
tradicional, organitzat per la Colla de Dolçaina i Tabal que
va reunir a agrupacions de diferents poblacions valencianes
i catalanes.
A la tarda va tenir lloc un dels esdeveniments més esperats
a l'auditori municipal, ja que la Fundació Caixa Vinaròs va
fer lliurament del XXIII Alé Vinarossenc a José Ramón López
Masip, en reconeixement per la seva labor en la conservació
del terme municipal vinarossenc. López Masip va rebre
l'escultura de mans del president de Caixa Vinaròs Manuel
Molinos i la dama d'aquesta entitat, Berta Molinos. En el
seu parlament va demanar a les següents corporacions la
màxima cura de l’entorn natural vinarossenc, va agrair la
distinció i va tindre un record per tota la seua família. Durant
el seu discurs, Masip va arrancar molts aplaudiments del
públic.
L'acte va comptar amb l'espectacle previ d'En Peyu i En
Dani. I ja a la nit, la banda de la societat musical “La Alianza”
va oferir en el passeig el seu concert de festes amb temes
ballables. La nit es va completar amb actuacions en les dues
carpes de festes.
12
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LA BANDA SINFÓNICA
DE LA SOCIEDAD
MUSICAL “LA ALIANZA” SE
CONVIERTE EN TODA UNA
ORQUESTA “BIG-BAND”

25 juny
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Festivals de ball i bous
Salvador Quinzá Macip

Dentro del programa de actos de
nuestras fiestas de San Juan y San
Pedro, el día 24 de junio festividad
de San Juan, en la pérgola del Paseo
Colon, y a la acertada hora “a la fresca”
de las 23,15 horas, una vez finalizada la
“traca”, la Banda Sinfónica de la Societat
Musical “La Alianza”, se transformaba,
cambiaba de uniforme por uno tipo
moda “Ab-lib” ibicenca con un blanco
impecable, y nos ofrecía todo un
“Concierto de bailables”.
El acto estuvo dirigido por un gran
presentador,
cantante,
hablador,
“bailongo”, etc. que es el conocido
Agustín Serrano, el cual no paró en
todo este concierto de animar a todos
los que llenamos a tope el recinto. Las
piezas que nos ofrecieron fueron las
siguientes:
Pasdoble - Pepita greus
Cha cha cha - Frenesí
Bolero - Medley Boleros
Tango - El Choclo
Swing - Pennsylvania 6-5000
Merengue - Las avispas
Pasdoble - Amparito Roca
Slow Fox - Balada de la trompeta
Vals - Clavelitos
Rumba - Tequila
Cumbia - Playa de la Lanzada
Vallenato - Baila Morena
Quick Step - Soy lo que me das
Rock - Hasta luego cocodrilo
Pop - Mi gran noche
PopRock - The final countdown
Como verán, hubo música para
todos los gustos, y ya desde el primer
pasodoble “Pepita greus”, se llenó por
completo el recinto acotado para el
baile, y no se paró de bailar hasta el
final de su actuación.
Nuestras felicitaciones a “La Alianza”,
y no estaría nada mal, que de vez en
cuando se trasformaran en una “BigBand”, y esta variada claro, no solo
como las clásicas “Big-Band” que solo
interpretan “jazz”. El éxito como en esta
ocasión, lo tienen asegurado.

Fotos de X.Flores, M.Castejón, Aparicio, E.Fonollosa i Fotogrames.com

Vinaròs va viure un nou dia de les seves festes de Sant Joan i
Sant Pere. Era dia de correguda de bous i com és habitual,
dese la seu de la peña taurina Pan y Toros, a la plaça Tres Reis,
es va organitzar el compliment a la reina i dames, vestides per
a l'ocasió amb vestit regional, amb posterior “paseíllo” fins
a la plaça de bous al són de la música de La Alianza. Un acte
multitudinari donada la gran participació de la cort d'honor
d'aquest any, que és la més nombrosa de la història de les festes.
La programació festiva de diumenge es va centrar en el tram
de tarde-nit. Així, mentre es desenvolupava la correguda de
bous amb Juan José Padilla, Finito de Córdoba i Abel Valls, es
van succeir en diferents escenaris actuacions i els festivals fi del
curs del grup folklòric Les Camaraes i de l'acadèmia de dansa
clàssica Marta Martínez. I a la nit el gimnàs Gentsana va oferir un
espectacle de teatre musical, en solidaritat amb Creu Roja que
va omplir la carpa.
A més, van haver-hi diverses competicions esportives, com open
de parxís, trofeu COCEMFE de bàsquet, tirada de bitlles... A la
nit, després de la traca de nou va sortir en cercavila la batucada
de ESMUVI, una novetat d'aquestes festes que aporta animació
nocturna

CONDUCTOR
AUTOTAXI VINARÒS

% 642 857 037
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Padilla y Abel Valls premiados con salida por la puerta grande

Exito taquillero, la Plaza de toros registró
otro gran lleno
Domingo 25 de junio de 2017
Corrida de la Feria de San Juan
Juan Chaler

La dimensión que refleja las últimas tardes de
toros con impresionantes llenos hasta la bandera
que se producen al acercarse el público cada año
a este emblemático coso marinero que la tradición
mantiene junto al consenso ciudadano. Y, del
aficionado a la Fiesta por llenar los tendidos, bien
sea en junio o con el calor de agosto. lo cual hace
pensar que la Plaza se está quedadndo pequeña.
Y en cartel: hubo un solo figurón, En ausencia del
abono que mantiene la temporada a una empresa.
Y por ello es esencial la distinción entre afición y
público, nunca tacaño que con facilidad saca el
pañuelo en solicitud de trofeos para mantener un
pulso con los del balconcillo. En este diálogo con
facilidad surge la bronca, casi siempre con el mejor
ambiente de fiesta.

Finito de Córdoba

Abel Valls

Se lidiaron seis toros de la ganadería del Marqués
de Quintanar. de Segovia, muy desiguales de
presencia y comportamiento deslucido, animales
desrazados, alejados de la bravura de Domecq
y de Núñez de procedencia. Aspero, con genio y
correoso el 4º., humillaron con clase y duración
5º. y 6º..Por delante van siempre los de menos
hechuras, presencia y debilidad del sorteo.
FINITO DE CORDOBA pronto se ganó a la afición
al montar el capote para ligar acompasadas
verónicas, recetó un buen fajo toreando con sello
propio, parando la acometida del toro con mimo,
buen juego de brazos y ritmo para rematar con
vistosa media entre aplausos. La faena de muleta
fue fluyendo con esa torería, belleza estética y
pinturería. Mató con facilidad y se llevó una oreja.
Su segundo fue el peor de la tarde, se comportó
reservón, con mucho poder, abanto. Un marrajo
de árdua lidia. Con la espada no encontró el sitio,
se dejó atrás el brazo. La parroquia le mostró su
enfado.
JUAN JOSE PADILLA viene de triunfar en las ferias

Gentsana triunfa en el “Gina´s Club” Teatro Musical
Salvador Quinzá Macip
Fotos: Mariano Castejón

Siguiendo con la programación de
fiestas, el domingo día 25 de junio,
tuvo lugar en la carpa de fiestas, un
extraordinario espectáculo organizado
por el “Gimnas Gentsana” de nuestra
ciudad de Vinaròs.
Con dos horas interrumpidas pudimos
ver y admirar a todo un plantel de
jóvenes artistas, con 82 actores, y en un
montaje musical con su tema e historia
propia. El título del espectáculo fue
“Sinopsis”, “Gina´s Club”.
El guión fue a cargo de la profesora
y “alma Mater” del gimnasio Susana
Salomé Febrer Bosch, con el reparto de
los actores; Leo; Néstor Redó Arenós,
Gina; Cristina Burriel Segura y Angie;
Jenny Sánchez Prades. El nutrido grupo
de baile fue a cargo de 57 componentes,
los cuales, pusieron al público en varios
ocasiones de pié y ovacionándolos
con sus aplausos. La parte de la
exquisita coreografía contó con cinco
profesionales, los cuales consiguieron
que este espectáculo fuera todo un
éxito. En la parte musical 11 fueron sus
componentes, todos ellos dirigidos
tanto el conjunto, como el grupo de
saxos, percusión, trompeta y piano,
por la joven y prometedora músico y
violinista Ana Falcó. En el apartado de
voces y coros, estuvo compuestos por
el solista Pablo Bustos, acompañado
por cuatro voces de coro envidiables y
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que lo hicieron excelentemente bien,
todo ello también bajo la dirección de
Ana Falcó.
Parte importantísima en un espectáculo
como este, es sin ninguna duda el
vestuario, el cual corrió a cargo de
Susana Febrer, con las modistas Marina
Chaler y Olga Lozova. El maquillaje,
parte también muy importante, fue a
cargo de Yasmín Ratalí López. Colaboró
el “Ajuntament de Vinaròs”, y su
producción y dirección fue a cargo de
“Gentsana C.B.”.
Este fue el primero de los espectáculos
que nos presentaron y que mejoró
bastante al del pasado año, el cual fue
similar. El jueves día 29, ofrecieron otro
gran espectáculo bajo el nombre de
XXIII Festival del Gimnasio Gentsana
“Una tarde mágica”, el cual nuevamente
fue todo un éxito.
Gentsana, una entidad colaboradora.
Si es cierto, y esto lo podemos
comprobar desde hace ya varios
años. Los beneficios obtenidos de la
recaudación de este gran espectáculo
coreógrafo-musical, irán destinados a
la “Cruz Roja” local de Vinaròs.
Desde estas líneas, solo me cabe
felicitar a TODOS, los que han hecho
posible esta gran cita anual, a la cual,
uno que lleva ya asistiendo unos
cuantos años, ve y aprecia el trabajo del
mismo, y como se van superando año
tras año. Gracias a todos.

Juan José Padilla

de Castellón, Valencia y Madrid y es un torero
que se esfuerza por estar bien cada tarde. Con su
entrega y verdad que aplica en todos los tercios.
Tiene una simpatía innata y esta afición le arropa
cada tarde. Se le entregó la plaza por la emoción
y el delirio que brotaba en dar espectáculo. Como
el coraje y su entrega fue máxima en faenas
aguerridas y efectistas, no exentas de buen toreo
para asegurar el triunfo en la suerte suprema con
la espada y salir en hombros.
ABEL VALLS quiere ser figura del toreo, Cautivó
pronto por la creatividad de sus lances que son
ceñidos, ligados, de una expresión parsimoniosa
y llena de sentimiento para dejar sensaciones de
una clásica toreria. Apenas notaron los aficionados
que lleva varios años sin enfundarse el traje de
torear. Manejó los engaños con pulso y temple en
una labor sincera de mano baja trazando series en
redondo, bien rematas con monumentales pases
de pecho que marcarían la tarde. Aseguró el triunfo
entrando recto con la espada que le permitió salir
en hombros junto a Padilla.

Fotos de X.Flores, M.Castejón, Aparicio, E.Fonollosa i Fotogrames.com
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Carrera de cambrers i mostra de cuina vinarossenca

Vinaròs va recuperar la carrera de cambrers per
festes després de 33 anys. I és que aquesta carrera
va ser un clàssic de les festes dels anys 40 als 70 a
la capital del Baix Maestrat però va deixar si es fes
per falta de participació en els anys 80. L’últim any
a celebrar-se aquesta clàssica carrera va ser el 27
de juny de 1984.La recuperada cita va ser un èxit,
ja que un total de 25 participants -el màxim que
tenia previst l'organització, a càrrec de l'associació
Foro Forat- van prendre la sortida en un circuit
que va discórrer pel passeig Blasco Ibañez, amb
un control en l'estàtua i sortida i meta enfront de
la carpa Jove i on el públic, molt nombrós en tot
el circuit, va fer de barrera natural. El guanyador
va ser Daniel Jaimez de la Pizzeria Bella Vita, en
segon lloc va quedar Eoli Oliver del restaurant
Déjate Querer i en tercer lloc va quedar Andrei
Flavius de la Braseria Vella Vita. La cambrera
primer classificada va ser Rosana Varela de la
Pizzeria Mistral.

A la tarde a la carpa de festes es celebrava el festival
infantil de Locura, com sempre multitudinari.
D'altra banda, un altre dels esdeveniments
que van reunir a més públic, en aquest cas
gastronòmic, va ser la XXIII edició de la Mostra
de Cuina Vinarossenca. Més de mil racions de
de sèpia amb bledes i cigrons es van servir anit
en la carpa de l'Atlàntic en el qual centenars de
persones van participar. Un acte que organitza la
Fundació Caixa Vinaròs i que es va encarregar de
cuinar el restaurador Francisco Llopis.
La reina i dames de les festes van ser les
encarregades de repartir els plats als comensals,
que van donar bon compte del suculent plat en
les taules habilitades en la carpa, i que molts van
completar amb cocs o altres plats portats de casa.
La Fundació també va repartir pa i vi. I també
va haver-hi música rock en l'escenari Bandarres
amb el grup Big Rock Experience, a més de les
audicions de l'escola de música de La Alianza.
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La nit més especial de les dames

La cort d'honor de les festes va tindre especial
protagonisme amb el sopar de gala que es va servir
en el seu honor a la nit i la hissada de la bandera blava
a la platja del Fortí al matí.
La concentració de la reina i dames de les festes es
va iniciar a les 21 hores en el rellotge solar del port
marítim, i a continuació es va realitzar una cercavila
amb les representants fins a la carpa de festes. Les
dames van vestir molt elegants, la majoria de blanc,
i van posar somrients per als mitjans abans de servirse el sopar per part de l'Associació d'Hostaleria. En
acabar, va haver-hi revetlla popular oberta al públic
en general a càrrec de l'orquestra Tarantella.
Al matí va ser el moment d'hissar el distintiu de
qualitat de la bandera blava a la platja del Fortí, la mes
extensa de Vinaròs, acte en el qual va estar presenti
tota la cort d'honor a més d'autoritats municipals
com l'alcalde, Enric Pla i l'edil de Turisme, Domènec
Fontanet.
A més, va ser el dia de preus populars en la fira i per
tant el moment idoni per gaudir d'ella a millors preus
per part de tota la família, i especialment dels més
menuts. A la tarda, l'auditori municipal va acollir les
audicions de l'escola de música de La Alianza i també
es va realitzar una visita guiada teatralizada amb la
temàtica de pirates i moriscs a l'espai natural de Sòl
de Riu, en la part nord del terme municipal. També a la
tarda en la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez va actuar
el grup Po Wiol.
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Concert coral i conferència
La jornada festiva de dimecres 28 de juny es va iniciar amb l’apertura
del Mesón de la tapa al Reial de la Fira. A la tarde, va haver-hi parc
infantil a la pérgola del passeig Colom, i a partir de les 19.30 hores
a l’escenari Bandarres va actuar el grup Defectos a la pérgola del
passeig Blasco Ibáñez. A la mateixa hora a la Fundació Caixa Vinaròs
va tindre lloc la conferència “La lencería a través de los siglos”, a càrrec
de Conxita Solans, acte organitzat per l’associació Tràngol. A la nit es
va celebrar a l’auditori municipal el concert de la Coral García Julbe i la
Coral Virgen de la Salud de Traiguera i la jornada va conlcoure amb la
traca pels carrers de costum i l’actuació de Zoo al Platjafest i la verbena
de Sant Pere amb l’orquestra Vulkano a l’Envelat.
Fotos M.Castejón, E.Fonollosa

La Coral García Julbe y la Coral “Virgen Fuente de la Salud”
de Traiguera, en concierto

Coral -Virgen Fuente de la Salud-

Coral García Julbe-

I. R.

Continuando con el programa de actos de nuestras
fiestas, el pasado día 28 de junio y dentro del
“XIV PROGRAMA DE CONCERTS D´INTERCANVIS
MUSICALS 2017” de la Generalitat Valenciana, se
realizó este concierto que es conocido como el
“Concert de Festes” 2017, el cual estuvo organizado
por la coral anfitriona, la “CORAL GARCÍA JULBE”.
Presentaba el concierto Marina Albalat y también
a los nuevos componentes de la “CORAL GARCÍA
JULBE”:
- Contralto……………Mari Carmen Cid
- Soprano………………Mari Pol Pérez
- Tenor…………………José Sevilla
Agradecía la presencia de la coral de Traiguera, y
de todo el público que llenó al completo nuestro
“Auditorio Municipal”.
Primeramente actuó la Coral “VIRGEN FUENTE DE
LA SALUD” de Traiguera con la buena dirección de
Luis Miguel Rubiera Esteve.
Seguidamente actuó la coral anfitriona “CORAL
GARCÍA JULBE” de nuestra ciudad de Vinaròs, bajo
la dirección de Rossend Aymí i Escolà. Acompañó
las piezas 5ª-6ª y 7ª al piano Enric Melià i Fortuna.
El programa que nos interpretaron fue el siguiente:
CORAL “VIRGEN FUENTE DE LA SALUD” “CORAL
GARCÍA JULBE”

www.canal56.com

1- Torrevieja……R. Lafuente
1- Molinera….
Arr. V. García Julbe
2- La barraca….Arr. Chover
2- Cançó de bres
vinarossenca..Arr. V. García Julbe
3- Esta tierra…J. Busto
3- Tourdion…
.P. Attaingnant
4- Ojos traidores..R, Rodriguez 4- Canço de l´amor
que passa…A. Pérez Moya
5- Paraules d´amor..J.M. Serrat
5- Scarborough
fair….Simon & Garfunkel
6- Ojos de España….B. Kaempfert
6- Tema
d´amor…..E, Morricone
7- Galanía…M. Salvador
7- Em dones
força…..R. Lovland
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Como es de rigor para finalizar el concierto se
interpretaron las piezas en común, las cuales
fueron las siguientes:
“Traiguera mía”…….Arr. José Sanz Vidal. Dirigida
por Luis Miguel Rubiera Esteve y
“Lord, I want”…………Espiritual negro. Dirigida por
Rossend Aymí i Escolà
En resumen, tuvimos un buen concierto el
ofrecido por estas conocidas corales, y que se
volverá el intercambio a la coral de Traiguera, en
sus fiestas patronales de la “Virgen de Agosto”.
Mis felicitaciones a ambas corales y respectivos
directores. Realmente a los que nos gusta la música
coral, disfrutamos del concierto.
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Gracias a nuestro innovador vidrio de aislamiento térmico y control solar, usted podrá disfrutar de la luz y la temperatura ide
su hogar las cuatro estaciones del año sin necesitar un gasto excesivo en calefacción ni en aire acondicionado.
SGG PLANITHERM 4S de Saint-Gobain Glass es la apuesta más segura para ahorrar energía todo el año y lograr el máximo confort.
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Al fin!…con SGG PLANITHERM 4S como en su casa no se estará en ningún sitio…
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Sant Joan i Sant Pere

Sant Pere

La festivitat de Sant Pere no coincidia tampoc
enguany amb el final de les festes de Vinaròs.
El segon dia principal de la Fira i Festes de
Sant Joan i Sant Pere va ser una jornada plena
d'activitats i amb gran participació popular,
fins i tot major que en anteriors festes atès
que aquesta vegada va ser dia festiu local en
substitució del dia de Sant Joan.
La nit vespra de Sant Pere va estar ja
molt animada, especialment en la fira
d'atraccions,
l'envelat
i
el
Platjafest.
Juntament amb la nit de Sant Joan, acostuma
a ser la de major participació ciutadana.
Al migdia, l'església Santa Magdalena va
acollir la segona missa solemne d'aquests
onze dies, que com la primera va comptar amb
la presència al complet de les dues corts de
dames. En ser Sant Pere el patró dels pescadors,
a més d'autoritats del consistori, van estar el
patró major de la confraria de pescadors Javier
Borrás i una representació de la Guàrdia Civil.
La part musical de la missa va ser a càrrec de
la coral García Julbe, dirigida per Enric Melià. A
primera hora del matí, també va participar en la
celebració la banda de tambors i cornetes del
pas processional de Sant Pere.
A la tarda, la cita va estar en l'escenari de
Platjafest, on una gran quantitat de joves
de Vinaròs i comarca van gaudir amb el Holi
Festival, escoltant a un complet planter de djs i
llançant-se la pols multicolor. La Policia Local va
establir un dispositiu per vetllar per la seguretat
i la salut dels menors d'edat, prohibint la venda
de begudes alcohòliques en el propi recinte i
realitzant un control per les vies públiques de
l'entorn, amb vuit agents i dos equips sanitaris.
A la tarda també, el grup folklòric “Les Camaraes”
va tornar a dur-se a terme un “bureo” obert a tota
la població. Els participants es van concentrar
a la Plaça Parroquial i acompanyats per les
dolçaines i tambors dels Gegants i Cabezudos,
van acudir fins al passeig on es va iniciar el ball,
obert perquè ballessin tots els veïns i visitants,
a l'estil de ball pla. I a la Fundació Caixa Vinaròs
del carrer Almeria s’inaugurava la exposició
permanent ‘Un salón vienés del siglo XIX’ de
Julio Vives Chillida.
La programació també va incloure concerts
com el del Orfeó Vinarossenc, els festivals dels
gimnasos Gentsana i Esplai, nova actuació en
l'escenari “Bandarres” amb el grup Arreu, etc.
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Tradicional concert de fira i festes

Pequeños cantores de la Misericordia
Salvador Quinzá Macip.

Las tres corales afines que salieron del colegio
público “Nuestra Señora de la Misericordia” de
nuestra ciudad, han llevado a cabo de nuevo y
organizado por el “ORFEÓ VINAROSSENC”, su ya 33ª
edición de este concierto que se realiza cada año en
las “Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro”. El mismo
se llevo a cabo el día 29 de junio, festividad de San
Pedro y San Pablo, y presentado por Laura Masip,
este ya tradicional concierto donde actúan las tres
corales, concretamente las corales: “PEQUEÑOS
CANTORES DE LA MISERICORDIA”, CORAL JUVENIL
“SANT SEBASTIÀ” y el “ORFEÓ VINAROSSENC”.
Concierto este incluido en el programa de fiestas y
realizado en el “Auditorio Municipal” a las 20 horas.
La presentadora agradecía la asistencia del público,
autoridades, y familiares de los que allí nos reunimos
para escuchar este entretenido concierto.
La primera coral que actuó fueron los “PEQUEÑOS
CANTORES DE LA MISERICORDIA”, bajo la dirección
de Susana Pérez Alonso, y en que nos interpretaron
los “peques” cuatro entretenidas piezas, en las cuales
y cada una de ellas, nos mostraron varios objetos;
caretas, postales, libros, etc.. En la penúltima pieza
tomó la palabra la directora agradeciendo el trabajo

Coral Juvenil -Sant Sebastià

de sus “peques” en este año de coral, consiguiendo
poder interpretar piezas de más alta dificultad.
También agradecía y despedía a dos niños, los
cuales pasarán al curso superior y dejaran la coral
en este concierto. Agradecía también la gran labor
de los padres y familiares de los niños. También
tomó la palabra, la profesora Ivonne Sarrió, la cual
también tuvo palabras de agradecimiento, y destacó
la labor de una madre del “Ampa” del colegio,
concretamente a Vicky, por su participación con la
coral infantil a lo largo de tantos años. Tanto a los
niños que se despedían como a Vicky, se les hizo
entrega de sendos regalos. Vicky lo agradeció con
unas palabras llena de emoción, y recordó tantos
años cuidándose de la puesta en escena de todos los
niños de la coral. Las piezas que nos interpretaron
fueron las siguientes: “Colors en el vent”, “Inventari”,
“Honey Haney” y The Lion Sleeps”.
Seguidamente actuó dirigida por Carlos Vives
Sebastià, la CORAL JUVENIL “SANT SEBASTIÀ”, la cual
nos interpretó las siguientes piezas: “Weep O. Mine
Eyes”, “Scarboroughfair”, “Pussys in the Weel”, “Black
Sheep” y “La Fantare du Printemps”.
La última coral en actuar fue el “ORFEÓ
VINAROSSENC” bajo la dirección de Carlos Vives y

Orfeó Vinarossenc

Agustín Casanova. Nos interpretaron las siguientes
piezas: “Ay linda amiga”, “Ojos de España”, “La gavina”,
“La hamaca” y “Alma, corazón y vida”.
Como es natural en todos los concierto, se finalizó
con el “Cant comú”, y nos ofrecieron las siguientes
piezas todas ellas dirigidas por Carlos Vives, las
cuales fueron:
- Esta tierra……Javier Busto con las corales “Juvenil”
y el “Orfeó”.
- Tinc una barca molt vella….Josep Lluis Valldecabres,
interpretada por todas las corales. Y como es natural
en estas corales afines del colegio de la “Misericordia”,
finalizaron con el“Himne a Vinaròs”, en que su director
Carlos Vives, invitó a cantarlo a todo el público el cual
llenaba el auditorio. Si bien al comenzar el himno a
nuestra ciudad todos los presentes se ponen de pié,
no ocurrió de esta forma en este concierto.
Todas las corales, las tres, realizaron buenas
actuaciones. Lo que realmente vale, es que tras
33 años, siguen juntas y unidas por la música las
mismas que salieron del colegio “Misericordia”. Si no
me equivoco, ningún colegio en Vinaròs tiene tres
corales en su haber.
Mis más sinceras felicitaciones a las corales y a sus
correspondientes directores.
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Sopar a la fresca

Milers de vinarossencs van participar del popular “sopar a la fresca”en
una de les últimes jornades de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere.
La zona de la Carpa de l’Atlàntic es va omplir de gent que va voler
menjar en companyia el que havien preparat per sopar, acompanyat
per refresc lliurat per l'Ajuntament. Un esdeveniment gastronòmic
que durant el seu desenvolupament es va parar per homenatjar a
les reines i dames que van ser la cort d'honor fa 25 anys i les que ho
van ser fa 50.
A la tarda també es va celebrar la ronda aragonesa organitzada pel
Centre Aragonés, el V Rude Beach en la Platjafest i el festival fi de
curs de “Glee Club” protagonitzat pels alumnes del casal Jove. A
més, en la carpa de festes va haver-hi revetlla amb l'orquestra Platea,
formada per músics de la comarca. Destacar que Esmuvi Batucada va
continuar acompanyant el final de traca.
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Jornada gegantera i
sopar de gala al ‘Casino’

Els protagonistes de la jornada van ser els nanos i gegants que vinguts de diverses
poblacions van omplir de públic els carrers de la ciutat, en la XXVII Trobada,
organitzada per la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs.
Al migdia van començar a plantar-se els gegants d'una dotzena de poblacions
participants, aquesta vegada en la pèrgola del passeig Blasco Ibáñez i a mitjan
tarda es va celebrar la cercavila amb les figures fins a tornar de nou al passeig. En
aquesta edició va haver-hi fins i tot representació de gegants de Torrejón d'Ardoz,
a la província de Madrid. També va destacar la presència dels de Sogorb perquè no
estaven a Vinaròs des de l'any 1989, encara que no van estar tots els que hi ha en
aquesta població.
També van acudir a la cita poblacions properes catalanes i valencianes, amb els
seus nanos i els seus grups de dolçaina i tabal, com Benicarló, Valls, Reus, Tivissa,
Borriana, l'Alcora, Benicàssim, entre unes altres. I com no, els amfitrions, els 4 gegants
vinarossencs i les dues “famílies” de nanos. Va ser molta la gent que durant tot el dia
es va acostar fins a on estaven plantat els gegants, a més de seguir-los després en la
cercavila pels carrers del centre de la ciutat.
Les festes van tenir dissabte diversitat d'actes culturals, com per exemple el concert
vermut en la placeta interior del mercat a càrrec de la Colla de Dolçaina i Tabal de
Vinaròs, comptant amb la participació també de la Colla de Dolçainers i Tabaleteres
de Benicarló. A la nit es va celebrar el sopar de gala del Centre Mercantil i Cultural.

2 juliol
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Paelles,
habaneres i
piromusical de
fi de festes

Un piromusical a la platja del Fortí a càrrec de Pirotècnia
Tomás de Benicarló, amb temes propis de revetlles dels
anys 70, 80 i 90 va posar el magnífic punt i final a una
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs molt
participativa. Va ser una de les novetats introduïdes per
l'Ajuntament en aquesta edició, portant per nom 'La
vida és una verbena' i el públic va respondre omplint
el passeig i gaudint d'aquest bonic tancament festiu al
que no van faltar les dames que han regnat en aquesta
edició, que tenien sentiments contraposats, ja que d'una
banda han gaudit al màxim, però per un altre, la tristesa
per haver acabat les festes també es va fer visible en els
seus rostres.
Concloïen així onze dies d'una àmplia programació, que
ha comptat amb un gran seguiment popular i amb un
gran increment de la cort d'honor, la més nombrosa de
la història. Mostra d'això va ser el XIX concurs de paelles
d'entitats locals, celebrat en la Carpa de Festes i els seus
voltants, un acte és cada vegada més participatiu a
causa del gran nombre d'entitats –en van participar 17que aporten dama de festes i que participen en aquesta
divertida jornada gastronòmica de germanor.
El concurs va omplir tota la carpa amb els integrants
d'entitats culturals, socials i esportives, que van preparar
més de 30 paelles per unes 2.000 persones. El primer
premi va ser per la Penya Barça, en segon lloc va quedar
Gentsana i la tercera posició va ser per Locura.
El jurat del concurs va estar compost per les dames de
festes, el director de l'entitat patrocinadora del concurs
Caixa Vinaròs, Antonio Sebastià, el regidor de Festes
Marc Albella i el regidor d'Agricultura i Medi ambient
Jordi Moliner.
A la tarda el V Seguici Popular, en el qual van intervenir
els grups locals Les Camaraes, la Muixeranga, la Colla
de Dolçaina i Tabal, el Centre Aragonés i l'associació
Ball de Dimonis. Així mateix, es va oferir a mitjan tarda
una revetlla per a majors amenitzada per l'orquestra La
Factoria. I abans del piromusical no va faltar la tradicional
cantada d'havaneres en el passeig colón, al costat de
l'oficina de turisme.
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OPINIÓ
Unes bones festes
Per David Adell
Amb un verbenero piromusical
vam dir adéu aquest diumenge
passat a les nostres festes de
Sant Joan i Sant d'aquest any.
Per part de Tots i Totes Som
Vinaròs, després de l'anàlisi que
toca fer des de qui governa i és responsable de
què les coses surtin bé, creiem que un any més
podem estar satisfets del resultat: les festes han
sigut un èxit de participació, divertiment i cultura
vinarossenca. El treball amb mesos d'antelació
portat a terme pel Consell de Festes i pels
regidors i tècnics de l'Ajuntament, especialment
del de Festes Marc Albella, ha tornat a donar els
seus fruits.
Estem segurs que hi ha coses que es poden
millorar i estem segurs que l'any que ve ho farem.
Com també estem segurs que si hi ha alguna
queixa o idea de millora, la gent ens la fareu
arribar. Però del que no tenim dubte és de què
aquest èxit ha sigut possible gràcies a l'esforç de
molta gent que, mentre uns disfrutàvem, estava
ocupada fent possible que tot funcione. És per
això que des d'aquestes línies volem agrair la feina
de treballadors de l'Ajuntament, comerciants,
a les associacions, als artistes i a les dames i les
seues famílies, les quals durant aquests dies han
aguantat amb un somriure tot el trafeg i pressió
que comporta ser les representants de les festes
del seu poble.
Finalment aplaudir el civisme amb què els
vinarossencs hem gaudit d'aquests dies. Vinaròs
ha tornat a demostrar que és un poble especial.
Un poble obert, sempre a l'endavant amb la
bandera de la tolerància i el progrés i que deixa
clar a qualsevol persona que ens visite, des d'on
sigue i com sigue, que es trobarà com a casa.
Ara toca estar preparats per la temporada d'estiu.
Aquests dos mesos on rebrem milers d'invitats, el
passeig i platges és omplen fins a la bandera i la
feina dels comerços es multiplica. És per això que
aquest Equip de Govern continuarà treballant
per intentar que tot surta perfecte: planificant
els serveis municipals, ajudant als comerciants
i hostalers i promocionant la nostra cultura i
festes. Perquè d'aquí no res tenim damunt les del
Llagostí, que a festeros i xaladors als vinarossencs
no ens guanya ningú.
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Festes espectaculars

El mitin de inicio de fiestas

Per Fernando Juan

Membre de la executiva local PSPV-PSOE

Por Miguel Ángel Vidal

Aquest any les festes de Sant
Joan i Sant Pere es podrien
qualificar, sense por d’equivocarnos, d’espectaculars. I així ha
estat, si ens atenem a tots i
cadascun dels actes, com la cloenda final amb el
piromusical que s’ha fet, per primer cop en Fira i
Festes, a la nostra ciutat.
En primer lloc cal destacar la massiva participació,
visible tant a la carpa central en totes les revetlles
com a la carpa jove i, com no, al llarg de tot el
passeig de Vinaròs, ple de gom a gom a partir de les
vesprades i per la nit, espill de les ganes de gresca
dels habitants de Vinaròs i dels pobles i ciutats del
seu entorn, no només de la comarca sinó de terres
veïnes, que han acudit coneixedors que Vinaròs
continua sent referent comarcal, també, en allò
que es refereix a festes.
Les entitats locals van poder mostrar la seua
potència i bon treball a les diferents actuacions
programades, com es va evidenciar a la presentació
de les reines i dames o al sopar de gala, amb més
de 500 representants d’entitats. També en el
vessant més cultural, on hi va haver actuacions
d’entitats com la Societat Musical La Alianza i la
seua escola de música, la batucada d’Esmuvi,
l’acadèmia de dansa clàssica Marta Martínez, les
dues actuacions de Gentsana, les corals Garcia
Julve, Orfeó Vinarossenc i Juvenil Sant Sebastià, el
gimnàs Esplai, els alumnes del Casal Jove, el festival
de Locura, l’Escola d’Arts Escèniques Guirigall,
l’escola de Ioga Dipa i Gym Pro Fitness.
En el vessant més tradicional, actuacions de
Les Camaraes, els Nanos i Gegants, la Colla de
Dolçaina i Tabal, el Centro Aragonès, la Muixeranga
i l’Associació Cultural Ball de Dimonis.
En el vessant més esportiu, competicions i
concursos, entre d’altres, de pesca, tennis taula,
bàsquet, atletisme, futbol sala, natació, vela,
handbol, birles, com també de guinyot i parxís.
I per últim, en l’aspecte més lúdico-festiu, les
revetlles, les diferents actuacions tant al Platjafest
com a l’escenari “Bandarres”, el sopar a la fresca, el
Casal de la Tapa o les actuacions a la plaça de bous.
Un bon grapat d’actes de tot tipus, per a totes les
sensibilitats i gustos dels nostres ciutadans i veïns,
on els nostres regidors del partit socialista van
estar-hi presents, gaudint de la gran actuació dels
participants.
Des de l’agrupació del PSPV-PSOE donem les
gràcies a tots els que han participat, com també
als que han gaudit, tant pel nivell mostrat com per
la falta d’incidents ressenyables i, com no podia
ser d’una altra manera, als nostres regidors Marc
Albella, de Cultura i Festes, Guillem Alsina, d’Obres
i Serveis, Begoña Lopez, d’Educació i Esports, i
Maria Cano, d’Hisenda, que s’han deixat la pell per
fer possible aquestes festes espectaculars.

El jueves día 22 de
junio comenzaron las
de Vinaròs
www.ppvinaros.es fiestas de San Juan
y San Pedro con el
acto de proclamación de las Reinas y damasque
representarán a las entidades y a todos los
vinarocenses a lo largo de todo un año. Un acto
pensado para ensalzar a las protagonistas de las
fiestas, la ciudad y animar a la participación en
la programación organizada pero que este año
sorprendió por el mitin ofrecido por el Alcalde y
que demuestra que no sabe diferenciar un acto
social de unescenario político.
Utilizar el escenario y los micros de una
proclamación de Reinas y damas para realizar
reivindicaciones tampoco parece ni lo más
adecuado ni lo más acertado. La carpa de fiestas es
un espacio de fiesta, unión y reencuentro. Convertir
un discurso o un pregón en un ejercicio de auto
reivindicación está fuera de lugar.
Hay gente que nunca entiende cuando es el
momento, y a ello, se apuntó el señor Alcalde que en
lugar de hablar de las cualidades de tan nutrida
representación de Damas que hemos gozamos
este año gracias a la propuesta de PP se empeñó
de hablar de los dudosos logros de lo que llevamos
de legislatura. Y decimos dudosos porque a día
de hoy continuamos, a pesar de lo anunciado por
el Alcalde en rueda de prensa y en el pregón, con
6.000 vinarocenses que se han quedado sin servicio
de Correos por no atender a los requerimientos
que la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia le hizo a lo largo de todo el año 2016
al Ayuntamiento de Vinaròs.
Y ante esta situación somos muchos los que
nos preguntamos ¿a qué se dedican todos
los concejales que cobran 14 pagas para tener
dedicación al Ayuntamiento de Vinaròs? Otra
de las muchas preguntas que sistemáticamente
el Alcalde se niega a aclarar y es que quien venía a
promover la participación y transparencia se está
convirtiendo en el equipo de gobierno más opaco
de la etapa democrática.
Lo que si tenemos claro es que como el año
anterior la Carpa de Fiestas se ha instalado en
el puerto, una decisión de la que el tripartito no
informó a nadie ni consultó con nadie y que el
pasado año costó a todos los vinarocenses más de
9.000 euros y este año ya veremos...
Por
lo
demás
las
iniciativas
del equipo de gobierno continúan limitándose a
cambiar el nombre de los actos y su ubicación pero
nada más. Lo más destacable de las fiestas ha sido
sin duda la amplia Corte de honor y ello, por mucho
que se empeñe el tripartito en ocultarlo, fue una
propuesta del PP a la que el tripartito votó en contra
y que salió adelante por la decisión del Condell de
Festes. Ahora ya toca disfrutar del verano.

Seguiu al Vinaròs.News
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OPINIÓ
Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles
Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de febrer a
l’ajuntament, a AFIVINA

06/06/2017
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CAIXA VINARÒS
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EL PAPER ÉS MOLT PATIT
Segurament a molta gent en alguna ocasió li
haurà vingut al cap el dit:”El paper és molt patit.”
Això és el que m' ha passat ami després de llegir
les entrevistes en el Diariet fetes a l'alcalde i al
regidor de festes de l' Ajuntament de Vinaròs.
No entraré en qualsevol classe de detalls de les
entrevistes. Només faré referència a algunes
frases de les mateixes. La ciutadania vinarosenca
també opinarà i en el seu moment ja valorara.
Si és cert segons diu l'alcalde que molts ciutadans
i ciutadanes van dir que volien ajuntaments
plurals. Però també els volien clars i transparents
i amb una altra manera de fer política i governar
i això també ho van dir vostés, els components
de l' equip de govern. Si els del pacte de les
cavallerises. I després de dos anys:¿En que ha
quedat tot.?
Diu el Sr.alcalde que en la manera de governar
ha canviat el dialec i la col·laboració. Bueno pués,
en ciutats veïnes pot ser, però a Vinaròs NO ha
canviat res de res en eixe tema.
Esta molt bé que el Sr. alcalde vullga pensar i
pense que si que es construirà el Col·legi Jaume I
i el segon centre de salut. Però el Sr. alcalde haurà
de tindre clar que una cosa és pensar i una altra
fer i que pensant només no es fan les coses. Cal
treballar, reivindicar i lluitar. Més encara que són
projectes que a Vinaròs s'estan pensant des de fa
molt de temps però que no s'executen.
També és cert que queden dos anys per davant
i que tenen grans temes per a tractar. Però li
recorde que molts dels grans temes fa dos anys

A quien corresponda

Manuel Villalta

arrere ja exsistien i que seguixen igual. Espere
que en els dos anys que queden per davant
les coses canvien per a millor, pel bé de tots. Li
desitge tota la sort del món.
Bueno pués, l' entrevista al regidor de festes
queda clara i contestada mirant altres programes
d' anys en arrere i continuarem parlant de més
del mateix. Però com s'ha dit:”El paper és molt
patit.” Ademes cal omplir les pàgines i fer-se la
foto.
El regidor manifesta que el canvi de lloc de
les festes era un compromís d' este govern
progressista. Bueno pués si el progrés del govern
municipal consisteix en el canvi de lloc de les
festes apanyats estem. Cada any les poden anar
canviant de lloc per a fer-les més progressistes i
així van canviant algo.
Les novetats que destaca el regidor es basen en l'
oferta musical. Bé pués ja hi ha algú que destaca
alguna novetat inclús que siga musical.Però
perquè no pregunta a la ciutadania les novetats
que destaca.?
És cert que l' organització de les festes comporta
molt de treball i ocasiona molts nervis. Però és
clar que també comporta tindre un poquet de
imaginació, oferir participació i col·laboració per
a la confecció d' un programa de festes del poble
i per al poble.
Clar tindre un butlletí oficial municipal com és el
Diariet per a aprofitar-ho dient el que es vullga
i com es vullga i fer-se la foto queda molt bé i
ademes sabent que:”El paper és molt patit.”

Amparo Navarro

Vaya por delante decir que servidora respeta todas las ideas políticas, sin embargo, lo que no apruebo
es que en un acto tan especial y vinarocense, como la proclamación de reinas y damas de fiestas, no
se guarde un mínimo de protocolo al no ponerse corbata ciertos representantes. Mucho calor hacía, si
ese era el motivo, pero por unas horas no se iban a ahogar y si era por lo que pienso, deben tener en
cuenta que en ese momento, representaban a su pueblo, que les votó y les paga un sueldo.
Sugiero para futuras ocasiones que cuando se termine el acto, se quiten la corbata y se la guarden en
el bolsillo, así volverán a respirar tranquilos.
Atentamente
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PESCA
ESPORTS
Escrita pàl·lida

Andrés Albiol

Comenzó la veda del bou

Los meses de julio y agosto la
flota arrastrera hacela parada
biológica anual. El estado de
la mar fue bueno. En las dos
semanas
las
extracciones
fueron
variadas.
Y
las
cotizaciones al alza.
La pesca de arrastre la semana
anterior capturó bastantes pescados
y mariscos, como cigala, gamba,
calamar, pescadilla, gallo, salmonete,
miseria, peluda, caracol, galera, pulpo
roquero y morralla. Y la presente ya se
inició la veda.
El cerco la pasada semana no efectuó
pesqueras. Y la actual el lunes una
traíña llevó 450 cajas de boquerón (6
Kg/caja). El martes desembarcó 400 de
seitó. Y el miércoles volvíó a traer 200
de ‘oro azul’.
Los trasmalleros, la mayoría subastaron langostino y sepia. Uno pescó pagel, sorella y corba. Dos
llevaron lenguado, rombo y raya. Y dos mas atraparon langosta, bogavante, cabracho, déntol,
rape y mamona.
El palangrillo costero dos barquitas que operan con anzuelo llevaron dorada, pargo y sargo.
Y la marrajera cinco embarcaciones arribaron con albacora, bacoreta y pez espada.

Animales marinos peligrosos; Anémonas y actinias

En verano es frecuente bucear cerca de lugares rocosos, allí donde habitan pegadas
piedras costeras éstos animales, o también ver a una anémona fijada en la concha de
un cangrejo ermitaño. Los pescadores las llaman figues y ortigues, por tener un cuerpo
carnoso y una vez limpias son comestibles al guisarse.
A veces, la curiosidad del buceador en tocar con la mano a éstas aparentes ‘flores’ de
mar, o por el contrario, el rozarlas con su cuerpo desnudo, hace que éstos animales
se defiendan del posible agresor, y disparen sus tentáculos provistos de cápsulas
venenosas en forma de flecha, que penetran en la piel (según el grosor en adultos o
niños y lugar del cuerpo) a modo de toxina paralizante y luego urticante. Así repelen
a enemigos como peces, pulpos, etc. ó para atrapar presas con que alimentarse como
pececillos, etc.
Una vez nos ha picado puede dar una sensación de quemazón. Remedios caseros dicen
no frotar con las uñas, pues se esparce el veneno al desescamar la piel, aumentando la
superficie de abrasión. Se puede proceder en lavar aplicando vinagre al 5%, o agua de
mar caliente para hacer inocua la toxina que hay sobre la piel y quitar escrupulosamente
los restos tentaculares, para después desinfectarlo. Pero luego hay que acudir al médico,
que nos recetará antihistamínicos, pomadas dérmicas con corticoides, etc.

Esta rajada del gran fons en castellà li diuen raya pálida.
El seu nom científic és Bathyraja pallida.
De l'orde dels Batoïdeus i de la família dels Ráyids és un
peix cartilaginós, per tindre l'esquelet un poc calcificat
però sense ossificar. Corporalment forma un disc
romboïdal, però mes ample que llarg, esclafat, amb les
aletes pectorals soldades en la seua longitud al tronc i cap.
Morro i rostre aguts. Ulls dorsals quasi junts amb òrbites
grans i els espirácles darrere, que absorbixen aigua per
a la respiració. En la zona ventral està l'ínfera boca amb
200 a 300 files transversals de dents, sent ganxudes en
el M, i en mosaic la H. Al costat estan els orificis nasals
i 5 clavills branquials per costat, que expulsen l'aigua
respirada. Cap arrere té les aletes pelvianes, que en el M
estan modificades en lòbuls copuladors. La cua és curta
i grossa, amb 2 aletes dorsals. L'aleta cabal està atrofiada.
Té òrgans per a l'electrolocalització de preses soterrades.
Els sensors del tacte i gust estan repartits per tot el cos.
Sense bufeta natatòria al ser bentònic no li fa falta. La
seua pell és aspra al tacte amb denticles dèrmic dirigits
cap arrere. A més, posseïx mucositat elaborada per unes
glàndules, que la repartix corporalment per mitjà d'uns
canals interiors. També està recoberta per rostes en parts
marginals davanteres, els costats i davall de la cua. Té uns
xicotets escuts en fila de la cua a les pelvianes (16-17) en
la H, i fins a l'axil·la de les pectorals (20-21) en el M. El
ventre està despullat.
És de color blanc brut. La part ventral terrós i blanquinosa.
Talla 1,50 m. Ovípars. Després de l'acoble, ella posa ous
protegits per una càpsula banyega rectangular, que
àncora al substrat o vegetació. Naixen al cap d'uns
mesos. S'alimenta peixos i invertebrats que desenterra
amb el morro i pressiona amb el cos perquè no escapen.
Habita dels 1.000 a 3.000 de profunditat. Nada amb
moviments ondulants de les pectorals. Es captura al bou
i palangre. Carn blanca apreciada. Fresca es guisa com
es vullga, en cas contrari cal escaldar-la per a llevar la
possible i innòcuo olor amoniacal. El pescador la preferix
amb salses.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITAT DEL MES DE MAIG DEL 2017 (II)
PEIXOS
Escrita (Rajada, Raya)
Besuc (Besugo)
Congre (Congrio)
Orà (Dorada)
Sard (Sargo)
Lliri (Anova)
Llobarro (Lubina)
Pagell (Breca)
Sorella (Jurel real)
Pagre (Pargo)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Vidriá (Mojarra)
Varis (Varios)

103 Kg
3
35
587
200
2
10
350
2
63
6
28
3
40
26
_____
1.461

Total ……...............
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero) ____
34
Total Palangre ………..
1.495
24

PEIXOS
Escrita (Raya)
Totines (Mantas)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)

127
21
771
5
30
241
57
20
325
12
18
250
46
7
52
17
92
183
6
139

Aspet (Espetón)
Jurioles (Lucerna, Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Bis (Estornino)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)

99
27
315
8
8
11
163
24
12
13
13
90
33
3
19
2
6
2
12
6
2

Tords (Lábridos)
Rom (Rémol, Rombo)
Total...................................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Caragol punxent (Cañailla)

2
13
_____
3.307
7
1.657
2
135
____
1.802

4
1.185
274
60
____
Total……………………
1.523
Total Tremall i d’Altres Arts.........6.632
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CARLA MASIP, CAMPIONA D’ESPANYA DE 1500m en CATEGORIA PROMESA.
Competirà amb als Campionats d’Europa Sub-23 2017 de Bygoszcz, Polònia
Carla Masip, l’atleta del CE Vinaròs-FACSA Aigües de
Vinaròs, es va proclamar el passat diumenge dia 2
de juliol, a la propera localitat de Torrent, campiona
d’Espanya de 1500m en categoria promesa; amb aquest
triomf, sumat a la victòria també als 1500m en pista
coberta a Madrid el mes de febrer, es confirma com la
clara dominadora del migfons en categoria promesa a
nivell nacional. En aquesta ocasió a més, el premi era
doble, i la victòria li serveix per assegurar-se la plaça
per formar part de la selecció espanyola que competirà
al Campionat d’Europa Sub-23 a Polònia, els dies 13 a
17 de juliol. Al campionat promesa la nostra atleta es
presentava com una de les favorites, amb la 2a millor
marca de les participants, i després de demostrar un
excel.lent estat de forma al llarg del mes de juny, en què
ha millorat la seva marca personal en 800m (2’07”3),
400m (58”86) amb títol de campiona autonòmica de
la prova inclòs, i uns magnífics 4’20”46 realitzats als
1500m del Meeting internacional de Huelva, marca que
li permetia aspirar al passaport per a l’europeu. Després
d’unes semifinals sense sorpreses, a la línia de sortida de
la final es presentaven 5 atletes com a màximes favorites
a les medalles.
La prova es va iniciar a ritme lent, però de seguida la
corredora del FC Barcelona, Ingrid Pino, que finalment
seria 3a, va estirar el grup. La resta de corredores no
es van veure sorpreses i les favorites, amb la corredora
de Vinaròs en 2a posició, van marxar immediatament
darrere, arrossegant la resta del grup. La carrera es va
mantenir a aquest ritme sostingut fins que als 1000m el
grup va començar a trencar-se; a falta de 300m, Carla, la
més ràpida de totes les corredores, va llançar un primer
atac, i es va situar en primera posició, guanyant poc a
poc uns metres d’avantatge, que es van incrementar a
l’esprint final ja en la recta d’arribada, i que li va permetre
creuar la línia de meta en solitari, amb una marca de
4’27”10 i amb un nou títol de campiona d’Espanya a la
butxaca.
El pròxim repte, sens dubte el més motivant fins el
moment, l’Europeu Sub-23 que es disputarà a Polònia
del 13 al 17 de juliol, per cloure la temporada amb el
Campionat d’Espanya Absolut que es farà a Barcelona
22 i 23.
CAMPIONAT AUTONÒMIC JUVENIL AIRE LLIURE
El passat dissabte 17 de juny es va celebrar la competició
més important a nivell autonòmic a les pistes d'atletisme
del Túria (València). El Club Esportiu Vinaròs FACSA
Aigües de Vinaròs va estar representat per 4 atletes. Els
resultats van ser els següents.
- 400 m llisos Alba Martin va rebaixar seva marca
personal en 4 segons establint un crono de 1:16 min. i
finalitzant en 9a posició
- Salt Llargada Naira Redondo va finalitzar amb una
excel·lent salt de 4.54 mtrs i un 9a posició mentres que
el seu company Juan Arnau en categoria masculina
va millorar la seva marca personal en mes de 40 cm i
establint la seva actual marca personal a 6.02 mtrs i
finalitzant en 9a posició
- Salt Alçada Juan Arnau va finalitzar en 11 posició i un
millor salt de 1.53 mtrs
- Salt Pèrtiga Guillermo va finalitzar en 4ª posició i un
millor salt de 3.75 mtrs, setmanes més tard milloraria
aquest registre i que és la seva millor marca personal en
3.76 mtrs
- Llançament de Javelina Naiara va realizar un llançament
de 21.52 mtrs i una magnífica 4a posició.
Agraïments al nostre patrocinador FACSA Aigües
de Vinaròs i les col·laboracions de Nova Nutrició i
Sports Arin.

Ya puedes

reservar

LOS LIBROS DE TEXTO
infantil, primaria y secundaria
bachillerato y ciclos formativos

para el próximo
curso escolar
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

Campionat Autonòmic Aleví Jocs Esportius.

Aura Pérez tercera Autonòmica en 100 i 200 braça
Els dies 1/2 de Juliol es va disputar en les
instal·lacions municipals de Benidorm, el
campionat Autonòmic Aleví de natació,
campionat que es va celebrar en piscina de
50 metres descoberta i crono electrònic, en
una participació de 38 clubs de la comunitat
i 245 nadadors.El Club Natació Vinaròs es va
desplaçar en un equip de 8 nadadors format
per: Pere Simó, Marti Forner, Hèctor Cervera,
Aura Pérez, Carla Bernial, Ainhoa Garcia,

Ivonne Martínez i Lucia Garcia acompanyats
pel tècnic Isidro Martorell.
Els resultats més destacats van ser els d'Aura
Pérez que va ser tercera autonòmica en 200
braça 2'55''93 i mínima nacional, en 100
braça va fer una marca 1'23''32.
Carla Bernial va fer segona en 200 papallona
en 2'34''43 i quarta en 100 papallona
1'11''25, la resta de l'equip va estar a l'altura
del Campionat, igual

5è Control de marques

El cap de setmana de Sant Joan és celebrar el
5è control de marques, en la piscina municipal
de Castelló.
Les proves es van desenvolupar en piscina
de 50 metres i crono manual, el Club Natació
Vinaròs tot i està en plenes festes de Sant
Joan I Sant Pere, es van desplaçar en un total
de 23 nadadors els quals són: Llum Serret,
Paula Paga, Irina Sebastià, Àngels Ferrer,
Andrea Segura, Àngels Meseguer, Clàudia
Matamoros, Gemma Balaguer, Marc Vea,
Miquel Segarra, David Miranda, Àngel Lleixa,
Ian Calvo i Andreu Navarro en categoria
infantil, junior i absolut. També per estar
prop de fer mínima van poder participar
els alevins que van ser: Martí Forner, Pere

Simó, Hèctor Cervera, Ainhoa Garcia, Ivonne
Martínez, Aura Pere, Carla Bernial, Ainhoa
Canalda i Lucia Garcia, tot i no fer cap mínima
nova l'actuació no va estar gens malament
pels alevins, de la resta de categories cal
destacar la mínima nacional aconseguida
per Andreu Navarro en 100 lliures en 55'71,
David miranda es va quedar a sis dècimes

de la mínima nacional en 200 papallona, la
bona forma que esta tenint Llum Serret que
va aconseguir en 200 lliures 2'11'12 i Marc
Vea que també en 200 lliures va fer 1'57'80,en
general la resta de nadador tots van estar
afinant les seves marques per poder afrontar
les competicions autonòmiques i nacionals
d'estiu a un bon nivell.

Broche de oro a la temporada del CD Vinaròs FS

El conjunto vinarocense se proclamó campeón
de la Copa Federación en categoría juvenil,
rubricando un histórico doblete, y celebró el
subcampeonato liguero de los cadetes. En
el Torneo Adventure, con equipos de toda la
nación, los benjamines obtuvieron el segundo
puesto, mientras que los alevines e infantiles
también subieron al pódium, por detrás del
campeón de España, Móstoles, y Santiago
Futsal, de Primera División.
El CD Vinaròs está de enhorabuena, una
temporada más. Y es que la entidad vinarocense
puso punto y final al año deportivo el pasado
1 de julio, con la disputa del torneo nacional
Adventure, el cual tuvo lugar en los Pabellones
de Vinaròs y Peñíscola del 29 de junio al 1 de
julio, con la participación de equipos llegados
de toda la península ibérica.
En él, los benjamines alcanzaron la final, donde
no pudieron imponerse a Santiago Futsal, en
un duelo que se decidió por un discutido
penalti. Cerca del final, y cuando mejor estaban
los pequeños de Said Mansouri y Antonio
Vaca, los gallegos sentenciaron con un bello
tanto de vaselina. Subcampeonato más que
meritorio, teniendo en cuenta el altísimo nivel
de los adversarios.
Por lo que respecta al resto de categorías,

el cadete no pudo superar la fase de grupos
y acabó sexto, mientras que los Alevines e
Infantiles se quedaron en semifinales, apeados
por Santiago Futsal, segundo clasificado,
y Móstoles FS, campeón de España Alevín.
Ambos equipos de los castellonenses, en la
final de consolación, consiguieron un triunfo
que les situó en un precioso tercer cajón del
pódium.
El Juvenil, bicampeón
El conjunto de Said Mansouri, por su parte, se
desplazó hasta Sagunto para disputar la final
de la Copa Federación, después de eliminar, en
semifinales, al Burriana de categoría nacional.
En el último duelo, por si fuera poco, esperaba
el Segorbe, que también compite en la misma
Liga que el Burriana, en Nacional. Sin embargo,
el equipo vinarocense supo sobreponerse a
cuantas adversidades hubo en el encuentro
para acabar coronándose campeón.
Alejandro Albella Rodríguez, capitán y autor
de cuatro goles, fue el auténtico líder de una
generación que ya es leyenda, al conquistar
Liga y Copa en la misma temporada, ésta
última dedicada a dos de sus compañeros
que, por lesión, no pudieron actuar, como son
David Vela y Álex Zaragozá.

II JORNADA
D’ESPORT
EN FAMÍLIA
16 juliol

De 10.00 a 13.00 hores

Platja Fortí
· Activitats per
xiquets/tes
+ pares/mares
ACTIVITATS
GRATUÏTES

OBSEQUIS
PER A TOTS
ELS
PARTICIPANTS
Més info a: www.cmevinaros.es

UPCCA

UNITAT PREVENCIÓ COMUNITÀRIA
EN CONDUCTES ADICTIVES
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TAPA DE LLAGOSTÍ + BEGUDA = 5 €
RESTAURANTS PARTICIPANTS

Bergantín, La Isla, L’Olivera, Miramar, Nou Parada, Rafel lo Cristalero, Vinya d’Alòs

VIII LLAGOSTÍ DE VINARÒS

TAPA TOUR
De l'1 al 30 de juliol
Vinaròs 2017

Visita 4 establiments, vota la teua tapa preferida
i participa en el sorteig d’originals regals
Fullets disponibles a TOURIST INFO VINARÒS
Ps. de Colom. Tel. 964 453 334
Més info
www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

Turisme Vinaròs
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Día:7
Día:8
DIUMENGE / DOMINGO: Día:9
DILLUNS / LUNES:
Día:10
DIMARTS / MARTES:
Día:11
DIMECRES / MIÉRCOLES: Día:12
DIVENDRES / VIERNES:
DISSABTE / SÁBADO:

20:00:h - 22:30:h
19:15:h - 23:15:h
19:30:h - 21:45:h
19:30:h
21:45:h
19:30:h

Classificació:+ de 7 anys
Gènere:Acció,Comedia
Duràda:115 min

Un don excepcional

MI VILLANO FAVORITO
DIVENDRES / VIERNES:
DISSABTE / SÁBADO:
DIUMENGE / DOMINGO:
DILLUNS / LUNES:
DIMARTS / MARTES:
DIMECRES / MIÉRCOLES:

Día:7
Día:8
Día:9
Día:10
Día:11
Día:12

17:30:h
17:30:h
17:30:h
17:30:h
17:30:h
17:30:h

Classificació:Tots els públics
Gènere:Animació
Duràda:99 min

DISSABTE / SÁBADO:
DIUMENGE / DOMINGO:
DILLUNS / LUNES:
DIMARTS / MARTES:
DIMECRES / MIÉRCOLES:

Día:8
Día:9
Día:10
Día:11
Día:12

Classificació:+ de 7 anys
Gènere:Drama
Duràda:105 min

21:15:h
23:30:h
21:30:h
19:30:h
21:30:h

(no s'apliquen els dies festius)

GRU 3

www.jjcinema.es

''BABY DRIVER''

Dia de l’espectador: 4'50 euros

COL·LABORA

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

PATROCINA

Tauler Municipal
REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS
PER A MAJORS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. ANY 2018
Requisits per a accedir:
- Ser major de 65 anys, o tenir complits els 60 sent
pensionista del sistema públic, a 31 de desembre de 2017
- Estar actualment empadronat en algun dels municipis de
la Comunitat Valenciana.
- Poder valdre’s per si mateix i no patir transtorns o
alteracions de comportament que puguen alterar la
normal convivència
- Poden ser beneficiaris del programa els familiars a càrrec
amb discapacitat igual o superior al 45% que formen part
de la unitat familiar del sol·licitant.
Serveis
-Transport des de la capital de la província d’origen al lloc
de destinació i tornada.
- Allotjament i manutenció en règim de pensió completa,
durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la
Comunitat Valenciana.
- L’estada inclou activitats culturals d’animació i recreatives.
Termini de presentació de sol·licituds: 15 de juny fins
al 15 de juliol de 2017. Oficines PROP

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a
participa@vinaros.es
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LA REGIDORÍA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD INFORMA:
PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS QUE NO PUDIERON
RECOGER EL LOTE EL DÍA 23 DE JUNIO, SE LES INFORMA QUE PUEDEN
PERSONARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES HASTA EL
DÍA 20 DE JULIO DE 2017 Y SE LES HARÁ ENTREGA DEL TICKET. (HORARIO DE 9
A 14 HORAS)
RECOGIDA DEL LOTE:
CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD DE LUNES A VIERNES DE 16 A 18
HORAS (BIBLIOTECA)HASTA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2017
REQUISITOS:
- ESTAR EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE VINARÒS
-TENER CUMPLIDOS LOS 70 AÑOS O CUMPLIRLOS A LO LARGO DEL AÑO 2017
- IMPRESCINDIBLE PRESENTACIÓN DEL DNI

Horaris de la biblioteca, la biblioplatja i el bibliomercat

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal informen que, dintre de les
polítiques d’universalització de la lectura pública i utilització d’aquest espai cultural,
la Biblioteca Central, com a novetat, romandrà OBERTA per les tardes el mes de juliol
com a sala d’estudi. Els prèstecs i devolucions s’hauran de realitzar durant els matins.
Així mateix, durant el mes d’agost, la Biblioteca Central romandrà TANCADA per les
tardes, sent la Biblioplatja l’espai de referència.
BIBLIOTECA CENTRAL
- Horari d’hivern. D'octubre a maig:
De dilluns a divendres 9.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores. Dissabtes de 10.00
a 13.00 hores
- Horari del biblioestudi durant els mesos de desembre, gener i febrer, així com
maig, juny i juliol: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 21.00
hores. Dissabtes i diumenges de 9.00 a 21.00 hores.
- Horari d’estiu. Juliol i agost:
Del 8 al 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
Dissabtes tancat. De l'1 al 31 d'Agost: de dilluns a divendres de 9 a 14.00 hores.
tardes i dissabtes, tancat.
BIBLIOMERCAT
- De dilluns a divendres de 08:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 hores. Dissabtes de 08:00
a 14:00 hores. Diumenges tancat.
BIBLIOPLATJA
De dilluns a diumenge de 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores. Els dies amb
programació per la tarde-nit, romandrà oberta fins les 23.00 hores.
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Pregueu a Déu per l’ànima de

Fernando Falcó Serres
Que va morir cristianament a Vinaròs
el 3 de juliol de 2017
als 76 anys d’edat, havent rebut els Sants Sacraments

D.E.P.
La teua esposa, fills, néts, gendre, nora, germà, cunyats, nebots i demés família, amics
sempre et recordarem amb molta estima.
La família agraeix de tot cor totes les mostres d’afecte i condolència que ens han mostrat,
també agraïm tot el tracte professional i humà rebut per l’equip mèdic dels hospitals
La Magdalena de Castelló, Comarcal de Vinaròs i la UHD de Vinaròs.

El
El viernes
viernes 7,
7, sábado
sábado 88 yy domingo
domingo 99 de
de julio
julio

TE
TE
DEVOLVEMOS
DEVOLVEMOS EL
EL

IVA

en AIRE LIBRE

El importe equivalente al IVA se acumula en saldo de la tarjeta Club Simply. Consulta condiciones en tienda.
El importe equivalente al IVA se acumula en saldo de la tarjeta Club Simply. Consulta condiciones en tienda.
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supermercados
supermercados

VINAROZ.
VINAROZ. Crta.
Crta. N-340,
N-340, Km.
Km. 105,3
105,3

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. Llibertat, 9
8
juny
TORREGROSA

9

juny

PITARCH

10

juny

MARTÍNEZ

11

juliol

FERRER

12

juliol

ROCA

13

juliol

GUIMERÀ

14

juny

ADELL

15

juny

SANZ

c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
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

