EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

EXTRA
Núm. 3.034 · 3€
23 juny de 2018

Especial

s
e
t
s
e
F
i
a
r
Fi

Entrevistes:
Les reines i dames de les festes
Enric Pla, alcalde de Vinaròs
Marc Albella, regidor de Festes
Tian Gombau, Alè Vinarossenc 2018

23 juny de 2018

Edita:
Ajuntament de Vinaròs
Director:
Enric Pla
Consell de redacció:
Agustín Fabregat (Tots i Totes Som Vinaròs)
Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
José Ramón Tárrega (PP)
Praxedes Soliva (PVI)
Ramon Álvarez(Compromís)
Cap de redacció:
Xavier Flores Royo
Disseny i maquetació:
A.G. Castell Impresores
Redactors:
Andrés Albiol Munera
Col·laboradors:
Emili Fonollosa
Salvador Quinzá
Rafa Marcos
Julián Zaragozá
Juan Chaler
Aparicio
Fotospai.com
Administració
i subscripcions:
Editorial Antinea,
Tel. 964 45 00 85
webmaster@editorialantinea.com
Publicitat:
A qualsevol de les agències
de publicitat o al telèfon
964 45 00 85
Impressió:
A. G. Castell Impresores S.L.
C/ Dr. Fleming, 6,
12500 Vinaròs
Dipòsit legal: CS-298-84

Vinaròs celebra la Junta de Seguretat Local
per a la celebració de les Festes de Sant Joan i Sant Pere
La trobada ha servit per coordinar els dispositius especials que desplegaran els cossos de seguretat
per tal de garantir la bona marxa de les activitats previstes per a aquestes festes

Dimecres es va reunir al Saló de Plens de l'Ajuntament la
Junta de Seguretat Local presidida per l'alcalde de la ciutat,
Enric Pla, amb la presència del subdelegat del govern en
Castelló, David Barelles, i els caps i comandaments de la
Guàrdia Civil, la Policia Autonòmica i la Policia Local.
Durant la trobada s'han abordat els dispositius especials
que desplegaran els diferents cossos de seguretat davant
dels actes de les festes de Sant Joan i Sant Pere, i també
s'han coordinat les accions que duran a terme per als
moments on hi ha prevista una major afluència de gent.
Així mateix també s'han tractat diversos assumptes
de seguretat ciutadana com l'anàlisi de les mesures
d'assistència a les víctimes de violència de gènere o la

prevenció durant l'estiu als llocs de concentració de
persones.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha destacat que "la Junta
de Seguretat Local és molt important per garantir la
seguretat de la ciutadania, sobretot de cara a la celebració
de les Festes de Sant Joan i Sant Pere, així també com
seguir coordinant la feina dels diferents cossos policials
per oferir un servei òptim per als veïns".
En finalitzar la reunió, el subdelegat del govern s'ha
acomiadat deixant constància de la bona sintonia i
col·laboració que ha existit entre els cossos dependents
de la seua competència i dels de l'Ajuntament de Vinaròs
durant la seua gestió.

Obres i Serveis instal·la pivots de formigó
al passeig marítim per augmentar la seguretat
Es tracta de 20 pilons en forma hexagonal que s’han distribuït al llarg del passeig marítim per evitar l’accés dels
vehicles i garantir la seguretat dels veïns

IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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La regidoria d’Obres i Serveis continua amb les tasques
d’adequació del passeig marítim i ha fet esta setmana la
instal·lació de pivots de formigó en diferents punts del
litoral. Aquesta tasca respon a les recomanacions del
Govern Central, en matèria de seguretat antiterrorista,
per evitar que els cotxes puguen accedir al passeig.
Segons ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Guillem
Alsina, amb aquestes feines es retiraran les tanques de
formigó que es van instal·lar l’estiu passat, per motius
de seguretat, i es tornaran a reubicar els bancs de pedra,
oferint així una imatge de més amplitud al passeig.
El regidor ha insistit que “els nous pilons s’adapten a

l’aspecte visual del litoral, al mateix temps que garantiran
la seguretat dels veïns de cara a la celebració de les Festes
de Sant Joan i Sant Pere”.
Les feines d’instal·lació han estat atorgades a una
empresa local, pel valor de 7.200€, que ha dissenyat els
pilons seguint la forma dels seients de pedra que hi ha a
la pèrgola petita del passeig.
Per acabar Alsina ha destacat que la Brigada Municipal ja
ha instal·lat les llums festives al passeig marítim i al Reial
de la Fira, perquè tot estiga en òptimes condicions per
la celebració de les Festes de Sant Joan i Sant Pere que
començaran el proper divendres 22 de juny.
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El graffiti de "XAV" ja llueix a la façana de l'edifici del carrer de Soro
La ciutat ja compta amb el primer graffiti de la
iniciativa "Vinaròs Art Urbà" impulsada des de la
regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la
regidoria d'Obres i Serveis i l'artista local Francisco
López "Chile", per crear un museu a l'aire lliure.
L'obra que llueix al carrer de Soro l'ha creada

l'artista asturià Javier Robledo, conegut amb
nom de "XAV". Recordem que el seu projecte va
ser el guanyador del concurs que va convocar la
regidoria de Cultura per tal de buscar un graffiti
impactant i que sobretot encaixés perfectament
en l'entorn urbà del municipi.

El regidor de l'àrea, Marc Albella, s'ha mostrat molt
satisfet pel treball de "XAV" destacant que "es
tracta d'una obra de gran qualitat i sobretot servirà
per millorar la imatge de la localitat en un dels
principals punts d'entrada".

L'alcalde de Vinaròs assisteix a la Reunió d'Ajuntaments de
Projectes EDUSI a València
La trobada ha servit per a compartir els problemes que genera la posada en marxa dels
projectes EDUSI i s'ha acordat crear espais d'assessorament entre els municipis valencians
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, s'ha reunit esta
setmana amb l’alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, i tècniques de l’oficina europea de l’àrea
urbana Benicarló-Vinaròs, ha assistit a la Reunió
d’Ajuntaments de Projectes EDUSI a València.
A la reunió, organitzada per l'Ajuntament de
València, han assistit responsables tècnics i polítics
de les ciutats EDUSI de les tres províncies del
País Valencià. A més de la posada en comú de les
problemàtiques i de l'intercanvi d’experiències i
bones pràctiques, s'han examinat els problemes
d’organització i les dificultats de gestió. També
s'han començat a dissenyar estratègies de
col·laboració i s'ha acordat demanar directrius i
accions més resolutives al Ministeri d'Hisenda, així
com una major implicació als organismes europeus
de la Generalitat.
"L'EDUSI, al ser un model nou dins dels fons
europeus FEDER, ha suscitat tota una sèrie de
dificultats i de qüestions sense resoldre, així que

4

hem constatat que tots els municipis, des dels
més grans fins als més menuts, patim els mateixos
retardaments i problemes” ha dit Enric Pla. En
aquest sentit, ha afegit que "hem coincidit en que
la falta de criteris homogenis per part del Ministeri
dificulta una execució resolutiva i eficient. D'altra
banda, les dades confirmen aquesta impressió

quan, dels 130 municipis implicats en tota Espanya,
a dia d’avui, tan sols s’han inscrit 10 esborranys
d’operacions”.
Per acabar, l'alcalde Pla ha remarcat que "l'opció de
crear espais de col·laboració i assessorament entre
els municipis EDUSI valencians ha estat molt ben
rebuda per tots els ajuntaments assistents”.
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Les companyies telefòniques inicien les feines per ampliar la xarxa 4G
Els treballs serviran per a millorar la cobertura i oferir una navegació de velocitat més elevada per als usuaris
La regidora de Noves Tecnologies informa que
els operadors de telefonia mòbil, Telefónica,
Vodafone i Orange, treballen per ampliar la
cobertura de la xarxa 4G a la banda 800MHz, que
permetrà gaudir de connexions mòbils d'alta
velocitat sobre tecnologia LTE (4G) amb una millor
cobertura a l'interior dels edificis i major extensió
geogràfica. Per garantinr la compatibilitat de la
nova tecnologia amb la Televisió Digital Terrestre
(TDT), els operadors han posat en marxa Llega800,
entitat encarregada de solucionar qualsevol
afectació en la recepció del senyal de televisió.
L'entitat prestarà a la ciutadania una sèrie de
serveis gratuïts que inclouen una actuació prèvia,
gràcies a la qual els ciutadans que resideixin en
zones de major afectació rebran una comunicació
al seu domicili que els informarà que a partir
d'aquest moment podran sol·licitar, de forma
gratuïta, l'adaptació de l'antena del seu edifici
per evitar possibles interferències en el senyal de
televisió.
Amb l'arribada del nou 4G a Vinaròs continua el

procés d'implantacions que s'està realitzant de
forma gradual per tota la geografia nacional. Per
comprovar les localitats on ja estan actius aquests
serveis es pot consultar el següent enllaç: https://
www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/
El Desplegament 4G s'emmarca en el que
estableix el Reial Decret 805/2014, de 19 de
setembre, amb data 1 d'abril de 2015 en què es va
procedir a l'alliberament de les freqüències entre
790 i 862 MHz (canals 61 al 69 de UHF), que fins
llavors s'empraven per a la recepció de la Televisió
Digital Terrestre, procés conegut amb el nom
de Dividend Digital. Des d'aleshores, aquestes
freqüències han estat assignades als operadors
de telefonia mòbil per prestar el servei del 4G.
Amb aquestes feines que es desenvoluparan ara
al municipi serviran per augmentar la potència
de la xarxa fins als 800MHz i oferir una major
cobertura a la ciutat, així com augmentar la
velocitat de connexió.
Per qualsevol dubte o informar de problemes en
la recepció del senyal de televisió poden trucar el

telèfon gratuït 900 833 999 i també adreçar-se a
la pàgina web www.llega800.es.

L'Ajuntament assegura que el PAI del VINALAB continua en procés judicial
Segons la sentència del tribunal el consistori no està obligat a retornar els diners al propietari afectat, que ha presentat un nou recurs als jutjats
El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha
informat a la ciutadania de quina és la situació
actual del PAI del VINALAB. Segons ha destacat
"el retorn de les quotes d'urbanització que han
reclamat un del propietaris va ser refusada en
primera instància pel Contenciós Administratiu de
Castelló i condemnat en costes, el qual ha presentat
un nou recurs que es troba encara en procés
judicial". Pel que fa a la cronologia dels fets, al 2003
es va presentar el projecte d'urbanització del PAI
del VINALAB on es proposava desenvolupar una
part del terrenys amb una aportació econòmica
dels veïns, que ascendia fins a l'1,2 milions d'euros,
una iniciativa que va ser acceptada al 2004. El
mateix any es va modificar el projecte per incloure
el desenvolupament urbanístic de tot el sector
del PAI SUR14 per un import total de 5,7 milions
d'euros, una mesura que va ser aprovada de forma
definitiva pel govern municipal al 2007.
Un any més tard, al 2008, es va fer una retaxació
de l'import de les carregues del projecte, aprovada
el mateix any amb la conformitat de tots els veïns,
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que no van presentar cap al·legació, acceptant així
els quotes d'urbanització descrites en el pla. En la
mateixa anualitat un dels propietaris va canviar
la seva postura presentant un recurs contenciós
administratiu per a declinar el seu acord i demanar
el retorn de la quota d'urbanització que va aportar.
Al setembre del 2017 el Tribunal Superior de
Justícia declara nul l’acord d’aprovació provisional
del programa (13-07-2004) i el acord d’aprovació
definitiva del programa d’actuació integrada del
sector (24-05-2007).
Al gener del 2018, el Jutjat del Contenciós
Administratiu, desestima la petició de devolució
del propietari al·legant que el PAI del VINALAB
s'ha desenvolupat en el 80% de la seva totalitat i
per tant l'Ajuntament no ha de retornar la quota.
Davant d'aquesta situació el propietari presenta
un nou recurs que ara mateix es troba en procés
judicial.
El regidor Valls ha insistit que "segons la
sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu,
l'Ajuntament no ha de retornar cap quota

d'urbanització i a més afegia que el cas encara
es troba en els jutjats a l'espera de la sentència
definitiva".
Per acabar Valls ha remarcat que per tal de garantir
el dret de tots els propietaris del PAI del VINALAB
l'Ajuntament disposa de l'instrument urbanístic
de la gestió directa, amb l’objectiu de defensar els
interessos de tots els propietaris.

23 juny de 2018

ACTUALITAT
‘

El PP valora la inversión de 196.000 euros en el nuevo
espigón que servirá para regenerar la playa de El Fortí
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs,
Lluís Gandía, ha valorado positivamente la última inversión en Vinaròs
del gobierno central del Partido Popular con la construcción de un
espigón en la playa de El Fortí con una inversión final de 196.000
euros.
Gandía señaló que “este espigón servirá para regenerar la playa al
permitir la acumulación de arena de forma natural, una situación que
sin duda favorecerá el turismo de Vinaròs que es uno de los principales
sectores productivos y de creación de empleo”.
El nuevo espigón cuenta con una longitud de 140 metros y ha
sido diseñado para que sea accesible para la mayor parte de los
ciudadanos favoreciendo así un nuevo punto de atracción turística,
así como una nueva visión del frontal marítimo de Vinaròs. En la obra
se han utilizado piedras de entre 1.500 y 5.000 kg y cuyos huecos han
sido rellenados con hormigón sulforresistente mediante una bomba
de hormigonado.

El PP exige al gobierno central que no retrase “ni un día más”
la llegada de los doce trenes Regionales
El presidente local del Partido Popular y portavoz
adjunto en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís
Gandía, ha exigido al gobierno socialista “que no
retrase ni un día más la llegada de los doce trenes
Regionales porque cada día que lo retrasan están
perjudicando a centenares de vecinos de nuestras
comarcas”.
Gandía ha recordado que “el Consejo de Ministros
del 21 de diciembre aprobó la Obligación de
Servicio Público entre Vinaròs y Castellón con 12
trenes diarios por sentido, cuadriplicando los trenes
que nos dejó el PSOE en 2004 y que decían que era

una oferta suficiente, los presupuestos generales
del Estado contemplan los 7,7 millones de euros
necesarios y el contrato está redactado y a la espera
de la firma del Ministro de Fomento con RENFE tal y
como han reconocido incluso hasta los sindicatos”.
Por todo ello desde las filas populares se instaba a
los socialistas “a poner en marcha un servicio que
de no haber sido por la moción de censura estaría
funcionando desde la primera quincena de este
mes y que ahora el gobierno central está retrasando
con lo que se está perjudicando a centenares de
personas”.

Arxivada la querella interposada per Juan Bautista Juan contra Mamen Ruiz
L'Audiència Provincial ha arxivat la querella que va
interposar el exalcalde de Vinaròs, Juan Bautista
Juan (PP), contra la exregidora d'Hisenda i actual
edil de Benestar Social, Maria del Carmen Ruiz (Tots
i totes som Vinaròs), per haver dit en el transcurs
d'una comissió que va paralitzar la tramitació
de multes davant la proximitat de les eleccions
municipals. La querella, interposada al maig de
2016, ja va ser arxivada pel jutjat número 5 de
Vinaròs, però es va recórrer a l'Audiència Provincial,
que també ha fallat arxivar el cas i ja no cap recurs.
A la seu del grup municipal de Tots i Totes som
Vinaròs, i acompanyada dels altres 4 regidors de
l’agrupació –Enric Pla, Jan Valls, Hugo Romero i
David Adell- Ruiz va assenyalar que “ha quedat
demostrat que mai vaig fer una declaració pública
d’este tema i que per tant no vaig actuar per fer

mal personal a Juan, i que el seu nom va sortir
sempre responent a preguntes insistents del propi
Grup Municipal Popular i mai per iniciativa pròpia.
Tampoc he sortit mai en roda de premsa per parlar
d'això ni en xarxes socials”. La regidora de Som
Vinaròs va indicar que en aquests dos anys que ha
durat l'espera “sempre he estat tranquil·la, però és
veritat que ara, per fi, m'he tret un pes de damunt.
S'ha fet justícia”.
Se la seua banda, Pla va destacar que la querella
interposada per Juan ha estat desestimada en
totes les instàncies i que la sentencia indica que
els fets denunciats careixen de rellevància penal i
que es tracta d’un debat polític que no presenta
elements per apreciar delicte de calúmnia. “Una
vegada més el PP volia acabar amb el debat polític
i utilizar la justicia o l’amenaça de la justicia per

Subscriviu-vos a

El Diariet

maniatar la nostra llibertat d’expressió i posar-nos
pressió com a regidors nous des del primer minut”,
va concloure.

964 450 085
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“Carrera de Camarer@s de Fira”
La Asociación Foro Forat de Vinaròs con la
colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs,
convocan la “Carrera de Camarer@s de Fira” que
se realizará con motivo de las Fiestas y Feria de San
Juan y San Pedro 2018.

y vencedoras con premios para los primeros
clasificados y obsequios para todos los
participantes.
9. Los participantes asumen estar en buena forma
física y haber comprobado su estado de salud por
medios autorizados, declinando la organización
cualquier responsabilidad
10. La firma de la inscripción y tomar la salida,
supone la total aceptación de las presentes bases.
En caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.
11. La organización se reserva el derecho a realizar
posibles modificaciones en el recorrido, si así lo
estima oportuno.
12.- La entrega de premios se llevará a cabo al
finalizar la carrera en las inmediaciones de la Carpa
Jove de Fiestas.
JURADO DE HONOR 2018

La característica de la carrera, es que l@s camarer@s
que participen, deberán vestir con la indumentaria
propia de la profesión y llevar una bandeja sobre
la que acarrearán los elementos que aportará la
organización.
1. La carrera popular se celebrará el miércoles día
27 de junio con salida a las 19 h.
2. La salida y la meta se celebrará en el Paseo Blasco
Ibáñez, a la altura de la Carpa Jove.
3. El recorrido será por el circuito cerrado del paseo
Blasco Ibáñez hasta la estatua de Costa y Borrás,
con una distancia sin homologar.
4. La participación en la carrera de camarer@s estará
limitada a 25 corredor@s mayores de 16 años,
que lo harán a título individual y representando a
restaurantes y bares de la localidad.
5. Los participantes deberán aportar su propia
bandeja.
6. Las inscripciones se podrán realizar al email
de foroforat@gmail.com, presencialmente en la
asociación hasta cubrirse las 25 plazas.
7. Podrán ser descalificados de la prueba l@s
camarer@s que no atiendan a las instrucciones de
los miembros de la organización.
8. Habrá una única categoría con trofeos del
Ayuntamiento de Vinaròs para los vencedores
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Pascual Herrera Burriel “Pascualet” será el
Jurado de Honor de la Carrera de Camareros
2018. Camarero de toda la vida, como lo fue su
padre, Pascual Herrera Doñate a quien se le rinde
homenaje póstumo, ya que nos dejó en el año 2005
cuando contaba 77 años. Había nacido en Alcalá de
Xivert en el año 1928. En 1959 contrajo matrimonio
con Dolores Burriel Sospedra y se instaló en Vinaròs.
Ya desde 1956 trabajó como camarero en el Casino,
ubicado por aquel entonces en la calle del Socorro,
pasando posteriormente en el año 1963 al Bar Las
Palmeras del paseo marítimo, en donde estuvo
desde su inauguración y durante unos cuantos
años hasta pasar al Quijote de la calle San Gregorio.
Ambos establecimientos habían sido montados
por el que fue alcalde de Vinarós, Francisco Balada
Castell. Después estuvo durante muchos años

como mantenedor del Círculo Mercantil y Cultural,
el Casino, hasta que inauguró su propia cafetería
en la calle San Vicente, conocida por Gabisca. Su
hijo, Pascualet, siguió los pasos de su padre como
camarero, primero en el Casino donde correteaba en
su niñez y en el que empezó a trabajar cuando tenía
17 años. Tras el Casino, el Gabisca y posteriormente
unos ocho años en el restaurante Vinya d´Alós
hasta que en el 1997 pasó a la Pizzeria Mistral hasta
la fecha. Parece que fue ayer pero han trascurrido 40
años desde que comenzó con la bandeja y ya lleva
21 años de forma ininterrumpida en el restaurante
Mistral, de Rosana Varela, en el paseo Blasco Ibáñez.
Se acompañan archivos con Fotografías de Pascual
Herrera (hijo) actuales y de las carreras de los años
50 y 60 de su padre Pascual Herrera Doñate.
2018 GUION CARRERA CAMAREROS
Carrera de Camarer@s Fira i Festes Sant Joan i Sant
Pere. Vinaròs 2018 organizada por la Asociación
FORO FORAT.
COLABORA
•
Magnifico Ayuntamiento de Vinaròs,
•
Cervezas AMBAR,
•
Bodegas Dominio de la Vega,
•
Artes Gráficas CASTELL impresores.
•
AGLASSTORE.ES Tienda de Vasos
irrompibles.
El pasado año recuperamos esta carrera que se
había celebrado por última vez el 27 de junio de
1984 en las fiestas de San Juan y San Pedro.
Desde el año 1984 no se celebraba esta carrera
de camareros que fue un clásico de los años 40
a los 70, y que dejó de disputarse por falta de
participación en la década de los 80. Y después de
33 años, la Asociación Foro Forat de Vinaròs con
la colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs la
organizó de nuevo y este año repetimos .De nuevo
la participación se ha limitado a un máximo de 25
corredor@s mayores de 16 años, que lo hacen a
título individual y representando a restaurantes y
bares de la localidad.
El jurado de la carrera está integrado por miembros
de la Junta Directiva de FORO FORAT y contamos
además con un Jurado de Honor: El jurado 2017,
Pepito Castell y el Jurado 2018 Pascual Herrera
Burriel.
La carrera se celebrará de forma similar a la del año
pasado. Antes de las siete de la tarde se nombrarán
a los concursantes para que pasen a recoger sus
respectivos dorsales y antes de comenzar se dará la
vuelta de reconocimiento al circuito por donde se
desarrollará la carrera.
Tras la vuelta de reconocimiento, por orden de
dorsales los participantes pasarán por el set de
salida para recoger los materiales que deberán
llevar sobre la bandeja durante toda
la carrera.
Son copas y vasos irrompibles, pero
lo importante es que no les caigan ni
se derrame nada de su contenido.
La Tienda de Vasos Irrompibles
Aglasstore.es nos presentará una
muestra de sus productos y toda la
información a los posibles clientes.
Además de los trofeos para los
ganadores, se ofrecerá un detalle
para todos y cada uno de los
participantes.
Trofeos : Magnífico Ayuntamiento
de Vinaròs
Obsequios
a
concursantes:
Bodegas Dominio de la Vega.
Cervezas AMBAR. Imprenta Castell.
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Guillem Alsina presentará candidatura a la alcaldía de Vinaròs por el PSPV
‘

Se renueva la ejecutiva local socialista
El actual líder del PSPV de Vinaròs y primer
teniente de alcalde, Guillem Alsina, anunció ayer
su intención de presentar precandidatura a las
primarias del PSPV local y optar de nuevo a la
alcaldía en las próximas elecciones municipales.
Alsina mostró su “gran ilusión” por volver a
presentarse a optar a la alcaldía y lograr “una
candidatura potente capaz de ganar las próximas
elecciones, porque somos el partido socialista
y hay que trabajar para conseguir la alcaldía y
situar a Vinaròs como referente en la provincia y la
Comunitat Valenciana”.
Ejecutiva renovada
En la sede del partido en Vinaròs, también fue
presentada la nueva ejecutiva local, que ha sido

renovada.
El presidente es Agustí Guimerá, el secretario
general es Edu Barberá, la secretaría de
Educación recae en Fernando Juan, la secretaría
de organización está a cargo de Luis Sánchez y
la vicesecretaria de organización y secretaria de
Cultura y Fiestas es Sefa Miralles, mientras que la
secretaría de Política Municipal recae en la figura
de Guillem Alsina. La secretaria de sanidad y
comunicación recae en Pau Romeu, la secretaría
de administración en la figura de María Cano,
Servicios Sociales y formación en Amalia Cabos y
Óscar Catalá llevará la secretaría de deportes y la
de agricultura y Pesca José Atencia. Se ha creado
la secretaría de relaciones institucionales, que irá
a cargo de José Chaler. El representante de Joves

Socialistes será Marc Albella.
Los objetivos, como señaló Edu Barberá, son
realizar un programa real y de futuro para Vinaròs
y trabajar para ganar las elecciones.

Compromís interpel·larà la setmana que ve al nou ministre
de Foment sobre els seus plans futurs per l'AP-7
Compromís interpel·larà a partir de dimarts al Ple
del Senat a José Luís Ábalos, ministre de Foment,
sobre quines són les mesures que pensa adoptar el
Govern pel que fa al present i futur de l'autopista
de peatge AP-7 al País Valencià.
La coalició a través del seu portaveu al Senat,
Carles Mulet, exigirà la fi de la concessió d'una
vegada per totes i la fi dels peatges i qualsevol
pagament per utilització del vial "amb la fórmula
que siga", ja que "detestem haver de pagar per poc
que siga després de 40 anys de peatges, quan en
altres zones se circula des de fa anys per autovies
gratuïtes de gran capacitat o es rescaten les seues
autopistes amb càrrec als Pressupostos Generals
de l'Estat, deferència que no volen tindre amb els

valencians, que som els pagans de la història", ha
assenyalat Mulet.
La interpel·lació a Ábalos serveix per, després de
conèixer la seua resposta, presentar una moció
en el termini de 24 hores que serà debatuda en
el pròxim Ple que se celebre, en el qual tots els
grups podran manifestar el seu parer sobre el
futur de l'AP-7. "Compromís segueix al peu de
la lletra el guió i agenda valenciana amb la qual
ens vam comprometre amb els nostres electors,
que passa per la millora del nostre finançament,
la fi dels greuges, justícia inversora i un tracte
respectuós de l'Estat cap a un territori que suposa
l’11 per cent de la població del país", ha afegit el
senador territorial que, ha recordat "les gairebé

mil esmenes presentades a lloa PGE2018 de Rajoy,
que hem mantingut sense dubtar-ho, per tractarse d'uns comptes nefastes per al nostre territori".
Entre aquestes esmenes figuren la creació de
50 nous accessos a l'Ap-7 des dels municipis
que fins ara estaven aïllats perquè a la fi de
2019 puguen accedir al vial un cop esdevingui
gratuït, el que vertebraria bona part del territori,
crearia esperades variants a carreteres com la
N-332 i N-340 sense més afeccions territorials
i eliminaria accidents trànsit i saturació en els
vials convencionals "quelcom que reclamen els
ajuntaments des de fa dècades sense que ni els
governs del PP ni del PSOE els hagen fet cas", ha
conclòs.
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fotonotícies
Tertúlia amb l’exjugador del Futbol Club Barcelona Paco Clos
pel 5é aniversari d'Addictes al Barça de Vinaròs
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Adéu cosí. Bon amic i bona persona. Més que bona persona. Sempre fent bé.
Sempre te portaré dins del meu cor, fins que ens trobessem una altra vegada
i ja em guardaràs un trosset de lloc allí on estgues. Pensa en guardar.me el
lloc i preparar la màquina de fotos, perquè t’agradava fer fotos a totes les
reines del carnaval i com no, carnavaleros. Una molt fora abraçada, ja que no
ens vam poder despedir. Pepito, fins sempre cosí.

La penya el Rakonet empezando el mundial, “a por todas con la roja”

El pasado sábado 16 de junio gran parte de la plantilla del Vinaròs CF se
desplazó al Tentadero Cucala de la vecina ciudad de Alcalá de Xivert con
motivo de celebrar el reciente ascenso a Primera Regional. Fotos cedidas por
Juan Carlos Benet. No todo se trata de sudar, ¿verdad?
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Dins del projecte "El pas del temps", els alumnes de Primer i Segon
del CEIP Assumpció van gaudir amb les explicacions sobre la vida dels
romans que els va fer Eduard, el pare de l'alumna Arán. Tots dos van
venir disfressats de romans i van portar els estris que usaven els xiquets
romans per a escriure a escola. També va contar com són els números
romans i la raó dels noms dels dies de la setmana de l'època romana,
entre altres coses.
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Bones Festes
de Sant Joan i Sant Pere !

Us desitgem
‘

nto tiempo es recomendable realizarse una

Se trata de un tratamiento transparente, a medida,
simple y extraíble. A parte de la ventaja estética, nos
facilita la higiene dental y es un tratamiento de
ortodoncia muy cómodo e indoloro.

OESPAI, recomendamos hacerse revisiones
tiempo, aproximadamente cada 6 meses,
PROTECTORA
ANIMALES
“EL CAU”
VINAROS
onar cualquierASOCIACIÓN
inicio de caries
a tiempoDEpor
Además
enDE
ODONTOESPAI
somos la primera clínica que
ero además esas revisiones también son muy
ofrece tratamiento de Ortodoncia Invisible, a precio de
Hay casos que dejan huella, y este ha sido el Te mereces tu nombre de HÉROE porque eso es
s para descartar cualquier complicación
ortodoncia convencional.
de nuestro pequeño gran HÉROE, uno de los lo que has sido, un verdadero HÉROE que no se ha
uestros dientes.

HASTA SIEMPRE, HÉROE !!!

rescates más angustiosos y con un maltrato que rendido nunca y que nos ha hecho luchar contra
sobrepasó todos los límites, con tremendas viento y marea para defender casos como el tuyo,
ante corregir la malposición dental?
tan brutales que dejan huella a cualquiera.
secuelas físicas y psicológicas.
Era
casi imposible
salvarte,
pero tú nos diste una Hoy, tenemos que despedirte con mucha pena
aspectos más
importantes
en nuestra
salud
todos
y sacaste
fuerzas de tu cuerpo y con mucho dolor. Merecías vivir muchos años
, es la buenalección
posiciónade
los dientes,
ya que
lastimado para demostrarnos que querías vivir, más, pero tu enfermedad no nos ha dejado
ocar entre otras cosas, una respiración
que no querías irte de este mundo cruel y que disfrutar más de ti y de tu cuerpo inagotable. Es
adecuada, una malposicion dental severa,
querías luchar por tener algo de lo que nunca un día triste, muy triste porque no pensamos que
s dificultarántuviste.
nuestra vida diaria, y nos
sería tan pronto tu despedida.
rrear serios problemas
unnadie
futuro.
LAinvitamos
PROTECTORA
DE ANIMALES
Pensamos en
que
se fijaría en ti,Enpero
llegaron te
ODONTOESPAI,
a que vengas
a vernos si EL CAU quiere
dar alas
gracias con
a TODAS
LAS PERSONAS que
tus salvadoras: PEPITA, ESMERALDA
y MªnoJOSÉ,
todavía
has
acudido
la
revisión
tu
ortodoncista.
e hacer revisiones con la ortodoncista desde
en
su
día
aportásteis
vuestro
que no dudaron en llevarte a su hogar
y
hacerte
Te esperamos con las puertas abiertas, una atención granito de arena
sentir por primera vez en tu vida, un perro para ayudarlo, al HOSPITAL VETERINARIO
personalizada, y la mejor de nuestras sonrisas.
SAN FRANCISCO por haberle devuelto a la vida
querido y amado.
OESPAI, insistimos en la importancia de tratar
Tres años de felicidad ha durado tu dulce vida cuando ya estaba todo perdido, y por supuesto a
mas de maloclusion
de nuestros
pequeños
después
del rescate
de tu angustioso infierno, sus 3 ángeles de la guarda PEPITA, ESMERALDA
ntición mixta,
cuando
todavía
tenemos
pero han sido tres años de cariño constante y Y Mª JOSÉ por haber ADOPTADO a este luchador
ntes de leche.
decisión
permitirá
los familia, que en
deEsta
entrega
absoluta
de que
tu nueva
que necesitaba tantos cuidados y tanta entrega.
a cara de nuestros
que son
le
su día hijos,
no dudó
ni los
un que
momento
en acogerte y Te decimos HASTA PRONTO, PEQUEÑO GRAN
su casa
a tus necesidades,
dándote todo HÉROE. Te echaremos de menos y siempre
a los dientesadaptar
definitivos,
se desarrollen
de la
lo que nunca habías tenido y haciéndote sentir el estarás en nuestro corazón. Descansa,
recta.
pequeño!
rey de la casa.
OESPAI, nuestras ortodoncistas son expertas
tos problemas de manera precoz. Cuando
Pastas - Porciones
¡Les
Comida Mexicana
a existir, antes de que se agraven.
enterado que ofrecéis una novedad muy

emos ofrecer a nuestros pacientes una
totalmente invisible.

Ensaladas - Bocadillos
Tapas - Platos Caseros

desea
Felices Fiestas!

Menú sin gluten

Síguenos en

www.pizzerialatraviata.es
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La iniciativa ‘El pati del mercat’ de l’associació de pubs a la placeta del mercat municipal, està tenint molt bona acollida de públic els dissabtes per la tarde. Un
bon lloc per disfrutar de la música i un bon ambient.

Tast del Territori, formatge de Tronchón amb Roberto Belmonte. E.Fonollosa

Junta de la Asociación Cultural y Recreativa de amas de casa de Vinaròs
Que la Asociación Cultural y Recreativa de Ama
de Casa Vinaròs, celebrará el próximo día 27, de
Junio, en la carpa de Fiestas situada en el recinto
portuario, (antigua Lonja ), la Junta General
Ordinaria.
A continuación se servirá la comida de fin de
curso, que estará amenizada por un Dúo, con
música bailable. También habrá alguna sorpresa´
Menú: Entremeses variados--fideua de Vinaròs-

--Suprema de buey al horno con menestra
de verduras y jugo de carne.---Tarta de tres
chocolates--Cremadeta de S. Sebastiá--agua vino
y Cava.
Precio para las socias ....25 E.----No socias 30 E.
Las socias que quieren asistir a la comida deberán
pasar el próximo miercoles veinte de junio de las
4 de la tarde a 5h, para abonar el importe de la
misma.
y esté mismo día se pueden apuntar también

Venta y Alquiler de Bicicletas
Queremos ofrecerle una gran experiencia
en bicicleta por nuestra región, ofrecemos
diferentes tipos de bicicletas: de ciudad
cómodas / paseo, de montaña, de carretera y
para niños (todas las edades).
Solicita información sin compromiso.
¡¡Anímate y disfruta del verano!!
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para el "Sopa a la Fresca". pueden asistir a esta
cena con los maridos y amistades.
La Presidenta y la Junta Directiva de la Asociación
, os desean unas felices fiestas y un feliz verano.
Os esperamos el próximo mes de Octubre
que reanudaremos nuestras actividades en la
asociación.
La Junta .
Vinarós, 15 de junio 2018
TALLER
ESPECIALIZADO
EN VENTA Y
REPARACIÓN
DE BICICLETAS
Avda. Tarragona, 21
VINARÒS
ciclesfan2@hotmail.com

636 542 171
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89 persones entre adults i xiquets han participat en el viatge final de curs de l'AMPA del CEIP Assumpció, que s'ha fet a Peñarroya de Tastavins, Beceite i Valderrobles

El viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio los alumnos de 6º curso se
fueron de fin de curso. Han sido tres días sin parar, circuitos, piscina, playa,
rocódromo, tiro al arco, tirolina, veladas nocturnas, juegos y discoteca. Un
viaje para recordar

La dama saliente Carla Amela Gilabert, de la Cofradía de
Pescadores San Pedro de Vinaròs, hizo entrega al patrón
mayor de la entidad, Javier Borràs, de un cuadro con
su foto con el traje regional con el que representó a la
cofradía como reina infantil durante la feria y fiestas de
San Juan y San Pedro.
13
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Surge una propuesta de Comisión Organizadora del Carnaval
Estaría integrada por miembros de la COC saliente y de la junta gestora y se votará la próxima semana
En la reunión celebrada la semana pasada por la
junta gestora del carnaval que se formó según
dictan los estatutos tras no haberse presentado
ningún candidato a presidir la fiesta, se presentó una
propuesta de Comisión Organizadora (COC) que será
votada la semana próxima en una nueva asamblea.
Esta nueva propuesta de COC estaría formada por

Confirmacions
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parte de los miembros de la junta gestora y parte de
los miembros de la comisión organizadora saliente.
Con esta confluencia se espera poder llevar adelante
la fiesta y que el trabajo por el carnaval siga su ritmo
normal. Además, en esta reunión, los representantes
de las comparsas se comprometieron a trabajar en
la redacción de un régimen interno que mejore el

funcionamiento del carnaval y facilite el trabajo
de todos los miembros de la próxima comisión
organizadora. Los miembros de la junta gestora ya
han empezado a trabajar para el próximo carnaval
de verano de cara al turismo que se celebrará en el
mes de agosto, y para el que el Ayuntamiento ya
tiene la consignación presupuestaria preparada.
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Vinaròs celebra la setena Fashion Night
Vinaròs va celebrar el divendres 15
de juny la setena edició de la Fashion
Night. Una tarde nit que va atreure
tant a vinarossencs com a visitants
d'altres localitats. I és que en horari
de 20.30 fins a la 1 de la matinada, un
centenar de comerços de la localitat
van oferir els seus productes i diferents
esdeveniments i atractius als clients, que
van trobar l'excusa perfecta per recórrer
els carrers de la localitat a la recerca de
peces per renovar el fons d'armari o
simplement per gaudir d'un bon pla.
Va ser, sens dubte, una bona
oportunitat de poder fer les compres
sense preocupar-se per l'horari
de tancament, en una iniciativa
impulsada per l'associació ‘Vinaròs és
comerç’ i recolzada per la regidoria de
Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
En aquest horari, els establiments van
oferir un ampli ventall de productes
de tot tipus celebrant paral·lelament
esdeveniments complementaris com
a música en directe, una batucada
d'inici i fi, la participació d'una xaranga,
un photocall a la plaça del mercat,
animació infantil i degustació i sorteigs
de 6 menús per part de diversos
restaurants. Propostes totes elles que
van animar els carrers cèntrics fins a
la matinada. Cada comerç va regalar a
més borses reutilitzables i va proposar
incentius als seus clients, com a
desfilades i exhibicions.

15
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Dance Vinaròs: Una nueva asociación con mucho ritmo nace en nuestra ciudad
Dance Vinaròs es una sociedad que nace de
la necesidad de aglutinar en un solo ente con
personalidad jurídica a todo un grupo de gente
entusiasmada por el baile. Empezamos siendo
un grupo de amigos que íbamos conociéndonos
por la afición de asistir a los diferentes eventos
que se producen en nuestra ciudad y sus
alrededores (bailes sociales, talleres de diferentes
especialidades de baile, cursillos organizados por
entidades municipales, academias, etc.). Grupo
que fue creciendo tanto en masa social como en
nivel de conocimientos; al mismo tiempo que se
forjaba la lógica amistad entre todos nuestros
componentes. Amistad que contribuyó a ampliar
nuestras actividades tanto “académicas” como de
puro divertimento, tales como asistir a comidas de
hermandad y a diferentes fiestas de varios pueblos

de los alrededores y de la misma ciudad de Vinaròs
juntándonos a veces màs de sesenta participantes
y animando de manera visible la fiesta allá donde
nos presentáramos. Y, claro, surgió la necesidad de
dar a conocer este activo grupo de gente a todo el
mundo que tuviera la mismas inquietudes y que
quisiera participar de las mismas. Así que un grupo
de intrépidos decidimos “legalizar” esta masa social
para, entre otras cosas; pedir al ayuntamiento y
a diferentes entidades importantes de nuestra
ciudad, un lugar donde reunirnos, ensayar
nuestras coreografías y, sobre todo, aprender. La
respuesta fue magnífica, tanto que queremos
darnos a conocer haciendo una fiesta-exhibición
en las próximas fiestas de S. Joan y S. Pere; evento
que nadie se debe perder y en el que pediremos
la participación activa de todos los presentes y que

“Asociación Española Contra el Cáncer”

La “Asociación Española Contra el Cáncer” con sede en Vinaròs, les invita a
asistir a una charla-coloquio, bajo el título de “El corazón como reforzador
de la vitalidad psicológica del sistema inmunitario”, la cual impartirá D.
Manuel Chacón Tutusaus, psicólogo y Dr. en “Medicina China”.
La charla tendrá lugar el martes día 10 de julio próximo a las 18 horas y
en nuestra sede en Vinaròs, Travesía Sant Vicent n.º 3, 1º.
Esperamos su asistencia. Muchas gracias.
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tendrá lugar, si no hay cambios de última hora, el
martes 26 de junio a las seis y media de la tarde
en la carpa principal de fiestas, instalada en el
puerto, junto a la antigua lonja. Aprovechamos
la oportunidad que nos da esta ventana para,
desde estas páginas, invitar a todas las entidades
culturales y deportivas de la ciudad a acudir a
dicho evento que intentaremos que sea ameno
y muy divertido. Actualmente somos más de
doscientos socios y no nos hemos puesto ningún
techo así que, si alguna persona está interesada,
tenemos diferentes canales de contacto donde
poder informarse para poder formar parte de ésta
gran familia. Damos las gracias a la corporación
municipal por haberse volcado en este proyecto y
a la sociedad en general por el gran recibimiento
que estamos experimentando.

La receta

Mousse de salmón ahumado
Por Joan Cervelló Prats “Rusc”

Salmón ahumado 200g
Salsa al vino blanco 120g
Sal y pimienta blanca
Gelatina 2 hojas
Nata 2dl
Caviar fresco 30g
Salsa al vino blanco
Cebollas pequeñas 1
Vino blanco seco 1dl
Perfume de vermouth
Caldo de pescado 4dl
Nata ¼ dl
Mantequilla 20g
Sal, pimienta de cayena
Jugo de limón
Elaboración
Cortar el salmón, mezlcarlo con la salsa y triturar. Salar y
añadir la gelatina remojada a la salsa caliente. Batir y pasar
la mezcla por el tamiz. Monar la nata ligeramente y añadirla
a la mezcla. Servir en copas de cristals altas.
Decorarlas con nata y caviar.
Salsa al vino blanco: reducir el vino con la cebolla picada y
la mantequilla. Añadir la nata, el caldo de pescado y reducir.
Batir con el caldo y fefinar con el chino. Rectificar de sal.
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El cartel de toros de la Feria de San Juan
Juan Chaler

Inclusión en la terna figurando tres nombres, con
cierta aureola, que son nuevos en esta Plaza.
Como para atraer apreciable contingente de
espectadores. Y mañana domingo día de San Juan
habrá toros en el coso marinero, puesta en marcha
del espectáculo para la presente temporada. Ya
conoce el lector aficionado taurino los menesteros
complejos del toro para presentar un buen cartel
de toros y toreros ante la interrogante de su
resultado artístico y económico, que al fin, es
lo que da sabor y aire de aventura a la fiesta. La
nueva Empresa formada por el vallisoletano Carlos
Zúñiga ha presentado el cartel de la la corrida de
feria para mañana día 24 de junio a las 18,30 horas.
Cabe destacar a la figura de Sebastián Castella al
cortar dos orejas en la reciente Feria de San Isidro
con salida en hombros, meritorio premio al sufrir
un serio percance y ser herido por asta de toro
en el pie izquierdo y de contusiones y erosiones
múltiples en su cuerpo, así señalaba, el parte
médico.
Para la fiesta sanjuanera de la tarde se lidiarán 6
toros de la prestigiosa ganadería de Buenavista,
procedencia encaste, Domecq, formado en 1988.
Cruzarán el albero marinero, por este orden:
SEBASTIAN CASTELLA. Nació en Beziers (Francia)
el 31 enero de 1983, de padre español y madre
polaca es considerado como uno de los toreros

apoderado por Carlos Zúñiga, y en la actualidad
por el ganadero Manuel Hurtado de Colmenar.

franceses más prometedores de su generación.
Se aficionó a los toros en su Beziers natal. Y tomó
la alternativa el año 2000, confirmó en Mexico en
2001 y Madrid en 2004, y se ha revelado como
una gran figura del escalafón de matadores. Con
el mérito de haber salido 5 tardes por la puerta
grande de Madrid. Por su torería destaca en su
gran valor y su forma clásica de interpretar la lidia,
con gran quietud y muy cercana al pitón, lo que
hace que sus actuaciones sean de gran calado
entre el público.

ROMAN COLLADO nació en Valencia el 15 de marzo
de 1993. Debut con picadores en Algemesí, el 24
sepbre. de 2011. Tomó la alternativa en Nimes con
El Juli y Sebastián Castella. Confirmó alternativa
en Madrid el 19 de mayo de 2016 de manos de
Enrique Ponce y Daniel Luque.

MORENITO DE ARANDA nació en Aranda de Duero
(Burgos) el 10 noviembre de 1985. Debutó como
novillero con picadores el año 2002 en Medina del
Campo. Tomó la alternativa en Valladolid el 14 de
mayo de 2005. Desde el comienzo de su carrera fue

Premi per a cinc joves vinarossencs en un concurs internacional de robòtica
EMILI FONOLLOSA

Un grup de cinc alumnes de l’IES Leopoldo
Querol de Vinaròs, Júlia Colmeiro i Izan
Toledo, de segon d’ESO i José Sebastián Ávila,
Berta Torà i Mª José Juan, de Primer d’ESO
han aconseguit un segon premi en el Primer
Campionat Escolar de Robòtica Educativa
STEAM CHALLENGE 2018.
S’han presentat més de 1.000 joves estudiants
i 200 projectes de 4 països (Espanya, Portugal,
Colòmbia i Bolívia). L’equip vinarossenc ha
participat en el repte de mascota. El total
de premis que s’atorga en aquest concurs
puja a més de nou mil euros. El premi per als
vinarossencs ha esta en la categoria sènior i
s’endú un kit Beduino, una placa mrtduino i
una beca trimestral Scratch School per a cada
membre de l’equip.
17
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Andrés Albiol

Aguas calurosas de la primavera

Y al final de la estación primaveral llegó una mar tranquila con aumento de las temperaturas, que
desembocó en el solsticio de verano para proporcionar la captura de gran variedad de pescados
y mariscos de ésta típica época. Se faenó los cinco días hábiles en todas modalidades con buenas
extracciones. Y las valoraciones en subasta fueron aceptables.
La pesca de arrastre está operando con siete bous, que desembarcan a diario cigala, gamba,
calamar, pescadilla, salmonete, pez de S. Pedro, rape, gallo, móllera, peluda, caracol, galera,
caballa, jurel, pagel, pulpo roquero y blanco, raya, lisa, pejerrey, canana y morrallas.
El cerco tras operar al principio las traíñas por nuestro litoral y pillar pescado mediano, partieron
hacia otras latitudes que era más grande. Así, que el lunes entre dos llums desembarcaron 1.000
cajas de boquerón (8 Kg/caja). El martes sólo una subastó 250 cajas de seitó, 50 de sardina, 50 de
estornino. El miércoles otra embarcación pilló 500 cajas de ‘oro azul’ y 50 de sardina plateada a un
buen precio. La procedencia era; una de Burriana y la otra murciana.
Los artes menores, la mayoría de las artesanales barquitas están operando tras el langostino,
siendo sus extracciones normalitas. Un par está calando las redes en busca de la sepia. Otras dos
se dedican al lenguado y rombo. Una lo hace al mabre, corva y sorella. Y otra faena por zonas
profundas de las islas Columbretes para subastar langosta, bogavante, cabracho, dentón, chopa
y mamona.
Y el palangrillo de litoral dos embarcaciones atraparon con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; El pescado, producto sostenible

Un estudio realizado por un equipo de científicos canadienses, tras concluir sus laboriosos
trabajos han establecido, que la ‘huella ecológica’ de los pescados es más baja que la carne. Y
dentro del pescado, las especies con la menor de ésta huella ecológica (o sea, con menos carbono
gastado por kilo de proteína producido) son los especímenes pelágicos, como los ‘azulados’
boquerones y sus compañeras las sardinas. Por lo que dichos investigadores pueden añadir a sus
dictámenes que, consumir pescado no es sólo más saludable para el organismo humano, como
ya está demostrado anteriormente por otras entidades oficiales, sino que igualmente lo es para
el medio ambiente mundial.
Al mismo tiempo, otras investigaciones tecnológicas realizadas por la fundación gallega Cetmar,
los compradores de pescados españoles se muestran dispuestos a pagar más por los productos
relacionados con la sostenibilidad y la salud. También que prefieren los pescados salvajes, frescos
y sin la elaboración del procesado.

És una de les espècies conegudes com sonsos.
En castellà li diuen pión. El seu nom científic és
Hyperoplus lanceolatus.
Pertanyent a la família dels Amodítids, posseïx
un cos allargat, quasi cilíndric. Cap llarg. Boca
gran, esberlada, que acaba en punta. Membrana
bucal poc extensible. Mandíbula amb dents. La
superior és prominent però no protàctil, només
els costats s'avancen. Té dos visibles dents en el
paladar. Corporalment amb 65 a 72 vèrtebres.
Línia lateral sense ramificar i amb porus mucosos.
Sense bufeta gasosa.
Totes les aletes són de ràdios blans i la seua
composició és; Dorsal 56/61. Anal 29/33 i
ambdós no són confluyentes, a més de poder
amagar-se en solcs. Pectorals 13/15. I Cabal
15/17 sempre apuntalada. Sense aletes ventrals.
Escates; 160/180 des de la base de la pectoral a
la cabal. Color blau verdós pel dors, platejat en
flancs i blanc en abdomen. A cada costat del
rostre hi ha una taca fosca de la grandària de l'ull.
Es reproduïx a principis d'estiu, per a acostar-se
més a la costa arenosa realitzant la fresa. Els ous,
en tres setmanes eclosionen i ixen larves, per a
portar una vida pelàgica en la columna d'aigua i
entre la corrent marina. S'alimenta de plàncton,
mol·luscos, peixets, etc. Nada en grans bans prop
de la superfície pròxims al litoral, en especial de
nit, i en cas de perill s'amaga soterrant-se en el
fang. Pot entrar en desembocadures de rius per
aigües salobres, etc. Es captura assetjant-los amb
una xarxa de malla fina. També en estuaris amb
marea baixa se'ls pot capturar desenterrant-los
amb rastells. Les seues blanques carns són fines i
saboroses. Igualment s'utilitza com a esquer per
arts palangrers que atrapen llobarros, etc.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS D’ESPÈCIES PER MODALITATS DEL MES DE MAIG DE L’ANY 2018 (II)
PEIXOS:
Tonyina (Atún rojo)
Escrita (Raya)
Orá (Dorada)
Sorell (Jurel )
Sard (Sargo)
Pagell (Pagel, Breca)
Sorella (Jurel real)
Pagre (Pargo)
Cirva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Vidrià (Mojarra)
Total……………..
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)

621 Kg
45
442
2
63
75
26
92
2
7
3
_____
1.378
17
_____
1.395

Total Palangre ………
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PEIXOS:
Escrita (Raya)
Mantes (Xuxos, Batoideos)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorell (Jurel)
Asparrall (Raspallón
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Panegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Aspet (Espetón)

122
2
413
40
35
90
35
370
16
247
26
29
22
17
5
273
232
7
155
71

Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Murena (Morena)
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Biso (Estornino)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)

151
6
50
3
32
6
20
23
7
7
37
20
40
55
2
123
101
431
2
6
24

Tords (Tordos, Lábridos)
Rom (Rémol, Rombo)
Palaí (Lenguadillo, Acedia)
Total…………………
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Llomàntol (Bogavante)
Total..............................
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sépia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Caragol punxent (Cañailla)
Total………………...
Total Tremall i d’A. Arts..

21
3
60
_____
3.425
1
3
870
3
151
14
______
1.041
21
2.066
305
11
_____
2.401
6.878
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Presentació d’un nou número de la col·lecció Mare Nostrum

La Biblioteca Municipal de Vinaròs va acollir
el passat divendres 15 de juny la presentació
de la monografia El Consejo Municipal de
Vinaròs (1936-1939) a càrrec dels seus autors
Jordi Romeu Llorach i José M. Palacios. El llibre
fa el número 54 d’esta col·lecció editada per
l’associació cultural Amics de Vinaròs.
Mitjançant esta publicació els autors volen
mostrar de manera documentada la realitat

del Vinaròs del període de guerra, el seu dia
a dia, les seues dificultats i la forma que tenia
els membres del Consell Municipal d’enfrontar
la vida d’una xicoteta ciutat com Vinaròs,
que serveix de punt de partida per fer estudis
comparatius amb altres ciutats i extraure
conclusions. En definitiva, un autèntic treball
acadèmic com ja es costum en els treballs de
Jordi Romeu. La publicació està prologada

per José M. Palacios que en la seua prosa
característica serveix de preàmbul per preparar
al lector i posar-lo en situació.
Aquest volum serà completat per un altre
que contindrà la part gràfica i que s’editarà
en la mateixa col·lecció en un futur pròxim.
La selecció de les imatges les farà el també
historiador, Alfredo Gómez Acebes.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

¡Felices Fiestas!

San Francisco, 51
v i n a r ò s
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Conferència a la Fundació Caixa Vinaròs
Divendres 15 de juny l’auditori Carles Santos de
la Fundació Caixa Vinaròs va acollir una nova
conferència de divulgació de ciència i tecnologia
“cienciaprop”. En aquest cas va estar impartida pel
professor d’investigació del CSIC, Dr.Francisco Amat
i duia per títol “Menjar peix ens va fer sapiens?”.
Quan els primers homínids varen posar peu a terra
lliuraren les mans. Les mans i el cervell iniciaren un
diàleg constructiu que provocà l’increment
de la encefalització. El cervell va créixer, però per
això necessitava un aport important de nutrients,
específics: fosfolípids i àcids grassos essencials,
que nomes eren disponibles en aliments d’origen
aquàtic. Aquests els van trobar inicialment
en els abundants llacs que omplien el Rift de
l’Africa Oriental (“el bressol de la humanitat”)
i, posteriorment, en els ambients litorals marins
de l’orient africà, que varen començar a freqüentar
cercant una alimentació mes diversa.
Hi ha molta evidència de que l ‘hàbitat deis
homínids més recents va estar prop de
masses d’aigua, dolça o salada. Les diverses

especies de peixos, mol·luscs i crustacis, i de
mamífers i/o aus que s’alimentaven d’ells, que
habitaven aquestsecosistemes aquàtics varen
proporcionar una font alimentaria important en
àcids grassos poliinsaturats (omega 3 i omega
6), essencials en el procés de en cefalització deis
homínids.
La proporció d’àcids grassos essencials en el cervell
humà es molt semblant a la que trobem al peix

d’aigua dolça o d’aigua salada, el que no
acostuma a donar-se en qualsevol altre font
d’aliment coneguda i utilitzada per l’home. Així
va aparèixerVHomo sapiens fa uns 200.000 anys,
i que es va repartir per tot el mon. Sorprèn doncs,
i molt, que en totes les especulacions conegudes
que es plantegen de què s’alimentaven els nostres
ancestres més recents, rarament es parla dels
recursos aquàtics.

23è aplec d'Instruments tradicionals de Vinaròs
Colla de dolçaina i tabal de Vinaròs
Assoc.Cult. Ball de dimonis de Vinaròs

El passat 16 de juny la Colla de dolçaina i tabal
de Vinaròs juntament amb el Ball de Dimonis de
Vinaròs vam organitzar el 23è aplec d'instruments
tradicionals.
Allò que va començar sent un aplec de dolçaines
gralles i tabals es va anar transformant amb el
pas del temps amb un aplec amb voluntat de
mostrar un ventall més ampli d'elements musicals
que participen del fenomen que anomenem
"música tradicional" o "d'arrel". D'aquesta manera
en un poble com el nostre, on sempre ha sonat
la dolçaina i el tabal pels seus carrers, s'escolten
també gralles, acordions diatònics, tarotes, sacs de
gemecs, guitarres i guitarrons, veus i percussions
diverses.
Amés a més, aquest any i després de molts anys
de no poder fer-ho, hem recuperat el ball folk de
la nit de l'aplec, que pretén ser un espai més on
mostrar una altra vessant de la música tradicional:

20

el ball folk. Alhora que ofereix al poble un acte
participatiu i molt divertit.
Gràcies als participants que ho han fet possible:
Colla el Senill de Torreblanca, Colla de dolçainers
de Benicarló, Ameles Ronyoses de Bot, Colla La
Barreja de La Vall d?Uixó, Grallers de Campredó,
La Rondalla Canalla (amb professors i alumnes
de l'Aula de Sons de La Terra de Tortosa), Sílvia
Ampolla, La Colla de Ministrers per a l'ocasió i al

grup de ball folk de Cati Plana, Pau Puig i Marc
Figuerola.
I gràcies als membres de la nostra Colla de
dolçaina i tabal de Vinaròs, la colla de dolçaina
i tabal en actiu més veterana del poble, i als
membres del Ball de Dimonis de Vinaròs. Així com
a l'Ajuntament i a la policia local.
L'any vinent més i millor!
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Turismo organizará dos visitas
guiadas durante las Fiestas de
San Juan y San Pedro
"Vinaròs Modernista en el siglo XIX" y "Piratas
por el paraje natural Sòl de Riu" serán los dos
recorridos para los días 26 y 28 de junio
Las visitas guiadas que ofrece Turismo Vinaròs,
te muestran la historia y cultura de la ciudad a
través de la experiencia, los ojos y las manos de
guías oficiales y expertos. Esto es lo que pretende
transmitir con la campaña publicitaria que el
Ayuntamiento ha lanzado con esta finalidad.
Durante las Fiestas de San Juan y San Pedro, se
organizarán las dos primeras visitas del verano.
El primer recorrido se hará el martes 26 de junio
con el título "El Vinaròs Modernista del siglo XIX",
una visita teatralizada para mostrar el esplendor
económico y social que vivió la ciudad gracias
a la producción y exportación de vino. Durante
aquella época se construyeron edificios con
fachadas de estilo modernista y durante el
recorrido se hará una visita a estas construcciones
que aún se conservan, acompañados con un
guía y dos actores que serán los encargados de
trasladar a los asistentes hasta el siglo XIX.
Las plazas para disfrutar de esta actividad se
pueden reservar en la TouristInfo o comprar en
línea a través de la web www.turisme.vinaros.
es. La duración de la visita será de 1h 30min con
salida desde la oficina de turismo a las 19:00h. El
precio de la visita es de 6 € los adultos, 3 € para
los niños desde los 7 a los 12 años y gratis para los
menores de 7.
El segundo recorrido se hará el jueves 28 de junio,
en este caso, también será una visita teatralizada
con el título "Piratas por el paraje natural Sòl de
Riu en Vinaròs". Los participantes podrán vivir
toda una aventura por el paraje natural de Sòl de
Riu donde encontrarán una dama que hará todo
lo posible para escapar de las manos de un pirata
tirano. Un viaje hasta el siglo XVI apto para toda
la familia.
La reserva de plazas se puede hacer a la
TouristInfo o también a través de Internet. Para
más información, del precio o del traslado hasta
Sòl de Riu, se pueden dirigir a las directamente en
la oficina ubicada en el paseo marítimo o llamar
al teléfono 964 45 33 34. La visita comenzará a las
19:00h y tendrá una duración de 1h 30min.

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII, 24 - BENICARLÓ
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Alumnes de francés de l’IES Leopoldo Querol, premiats a Castelló i a València
El curs 2017-18 ha estat un curs molt
productiu per a l’alumnat de francés
de l’IES Leopoldo Querol. Un total de
dotze alumnes han estat premiats
en els concursos que cada any
organitzen l’Associació de Professors
de Francés de Castelló (per Nadal) i la
de València (al mes d’abril).
Per una banda, al concurs de Nadal,
els i les alumnes van realitzar
treballs al voltant de les tradicions
nadalenques als països francòfons.
L’alumne i les alumnes guanyadores
van ser:
Claudia Castell Forner de 2
ESO: segon premi en la categoria de
postal de Nadal.
Lucía Verge Lemus de 3
ESO: primer premi en la categoria
postal de Nadal.
Josep Monfort Batiste de
3 ESO: segon premi en la categoria
postal de Nadal.
Paula Moliner Brau, de 4
ESO: primer premi en la categoria
carta al Pare Noel
Patricia Luisza Domsa, de
1BAT: primer premi en la categoria de
Conte de Nadal.
María Vila Vallés, de 1BAT:
segon premi en la categoria de Conte
de Nadal.

L'acte de lliurament de premis es va
dur a terme el dia 23 d'abril al saló
d'actes de l'IES Leopoldo Querol
amb la presència del director del
centre, Andreu Branchat, dels
companys i companyes dels alumnes
guanyadors i de les seues professores
de francés, Yolanda Martínez i Mª
Teresa Ulldemolins. Moltes felicitats
a tots!
D’altra banda, al mes d’abril, els
alumnes van participar al concurs
organitzat per l’Associació de
Professors de Francés de València,
que aquest any va proposar el tema
de la Pau, coincidint amb el primer
centenari de la finalització de la
primera guerra mundial.
Els i les alumnes guanyadores van
ser:
David Expósito Puig, primer
premi pel seu haiku “Aimer les autres”
(Estimar els altres).
Adrià Polo Valderrama, de 2
ESO: primer premi pel seu cal·ligrama
“La lumière de la Paix” (La llum de la
pau).
Josep Monfort Batiste, de 3
ESO: primer premi pel seu còmic “Les
deux frères” (Els dos germans)
Isabel Sebastià Paris, de 4
ESO: primer premi pel seu còmic: “La
paix regne” (La Pau regna)

-

Marta Beltrán Novo i
Daniela Istratuc: primer premi pel seu
curtmetratge “Les matins avec Marta
et Daniela” (Els matins amb Marta i
Daniela).
El passat dissabte 9 d’abril, tots els
premiats, juntament amb les seues
famílies i les seues professores, es van
desplaçar a València per tal d’assistir a
l’acte de lliurament de premis que va

tindre lloc al saló d’actes de l’Institut
Francés de València. La Presidenta
de l’Associació Teresa Menadas, en
el seu discurs, va felicitar els alumnes
pel seu interés i motivació, per la
qualitat dels treballs realitzats, i els
va encoratjar a seguir apostant per
l'aprenentatge del francés.
Felicitats a tots i totes! L'any que ve,
més!

Autentica Parrilla
Argentina

Brasa de Leña
de Olivo y Algarrobo

964 63 25 88
664 69 37 79
San Francisco, 31 • Vinaròs
uapeamail@gmail.com
uapea
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Els alumnes de 5é curs de la classe
de religió del CEIP Mare de Déu
de l’Assumpció van visitar l’orgue
de l’església arxiprestal de Vinaròs.
Acompanyat pel seu mestre i de la mà del
seu organista, Enric Melià, els alumnes
van descobrir i escoltar els sons d’aquest
gran instrument musical que enguany
ha complert 95 anys. Va ser una visita
molt interessant ja que, rarament, es
pot visitar l’interior de l’orgue i apreciar

els més de 1500 tubs que el conformen.
Com a cloenda de la visita es va cantar
una cançó que des de fa mesos havien
preparat: “Em dones força”, tema que
Sergio Dalma va cantar, fa uns anys, amb
l’Escolania de Montserrat.
L’objectiu de la visita va ser conèixer de
més a prop el patrimoni cultural i musical
vinarossenc. Degut a l’èxit, el proper any
es faran altres visites temàtiques d’acord
amb els contingut de l’assignatura.
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Flama del Canigó 2018
o focs de sant Joan

Presentació del llibre “Un pas pel cèl”
de Josep Prades

Associació Cultural JAUME I

El Focs de Sant Joan o Flama del Canigó, son només una
petita flama encesa al cim d’una muntanya a l’estat francès,
però dins de Catalunya, i que des d’aquell lloc es transportada
per centenars de voluntaris arreu del Països Catalans, on arriba
amb tots els mitjans imaginables, per terra, vaixells i avions .
Però els Focs de Sant Joan no son només això, son la voluntat
d’un poble que no es deixa enganyar i que no vol morir.
Representen la unitat de la nostra cultura i naturalment de la
nostra nació.
Però parlem dels Focs. Enguany estarem davant l’Ajuntament
amb la col·laboració dels Dimonis de Vinaròs , dansants ,
autoritats municipals i gent , molta gent. etc. Per a rebre
aquesta Flama i poder repartir la típica Coca de Sant Joan
acompanyats de la també típica mistela.
També amb representants d’altres pobles del voltant, per poder
repartir la Flama que com tots els anys ens bé directament del
Canigó, el dia 23, vespra de Sant Joan, a les 6 de la tarde. flama
que representa, la perseverança d’una cultura mil·lenària i les
arrels d’un poble Europeu i mediterrani que té molt a dir.

El passat divendres dia 15 va tindre lloc en la bilbioteca municipal de Vinaròs la
presentació del llibre “Un pas pel cèl” de Josep Prades amb la participació de Sebastián
Vidal com a President de l’Aula de Natura i Joan Brau, qui va fer la introducció a l’acte
parlant sobre l’autor i comentant algunes anécdotes viscudes amb ell.
“Un pas pel cèl” vol donar a coneixer la “Setena” des del punt de vista íntim de l’autor
que va fer la ruta a peu entre els set pobles mitjançant els antics camins que utilitzaven
la gent ara reconvertits en senderes. La “Setena” està conformada per Bel (Rosell), Castell
de Cabres, Coratxar, El Boixar, Fredes, El Ballestar i la Pobla de Benifassà; i tots tenen en
comú que, en la Edad Mitjana desprès de la Reconquista, van pertanyer tots al Monestir
de Santa Maria de Benifassà.
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A continuació, benvinguda a Mercedes Rodríguez, mantenidora de les festes. Posteriorment,
cercavila fins al Reial de la Fira per a procedir a la
inauguració. Lloc: Envelat i Reial de la Fira.
‘

23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
A partir de les 23.30 hores, a l’escenari Platjafest
actuació de Los 80 Principales (banda tribut), We
love 80’s (Rafa Kanalla & Natxo) i Rocket DJ.
DISSABTE 23 DE JUNY
De 10.00 a 14.00 hores
V TROFEU COCEMFE BÀSQUET EN CADIRA DE RODES organitzat pel Club BAMESAD.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
A partir de les 10.00 hores
I TORNEU FIFA 18 PS4.
Lloc: Local social de la Peña
Madridista Vinaròs.
10.00 hores
V PROVA DE RESISTÈNCIA DE CICLOMOTORS
organitzada pel Motoclub Vinaròs
Lloc: Circuit Motocross El Portell.
12.00 hores
CONCERT VERMUT organitzat per la Colla de Dolçaina
i Tabal de Vinaròs, amb la participació de la Colla
de Dolçaina i Tabal de Benicarló. Lloc: Pati del
Mercat.
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
9a REGATA CREUERS FIRA I FESTES.
Sortida: 12.00 hores. Recorregut: platja
del Fortí. Finalització i lliurament de
trofeus: 15.00 hores. Organitzada pel
Club Nàutic Vinaròs.
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DISSABTE 16 JUNY
De 07.30 a 13.00 hores
9é OPEN DE PESCA AMB CURRICÀ FIRA I FESTES
organitzat pel Club Nàutic Vinaròs.
Sortida: 7.30 hores. Finalització de la prova, pesatge i lliurament de trofeus: 13.00 hores.
De 09.00 a 13.00 hores
IX OPEN COCEMFE MAESTRAT DE TENIS DE TAULA organitzat
pel Club BAMESAD.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
De 15.00 a 19.00 hores
3X3 BÀSQUET AL CARRER organitzat pel Club Bàsquet Vinaròs
Servol.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
De 18.00 a 22.00 hores
EL PATI DEL MERCAT. Música en directe en un magnífic entorn
cultural amb entrada lliure. Organitzat perl’Ajuntament de
Vinaròs en col·laboració amb l’Associació de Pubs.
Lloc: El Pati del Mercat.
19.00 hores
1.500 METRES URBANS CIUTAT DE VINARÒS
organitzat pel Club Esportiu Vinaròs.
Lloc: Av. Jaume I.
20.00 hores
IV EDICIÓ DEL 5K organitzat pel Club Esportiu Vinaròs. Lloc:
Av. Jaume I.
XXIII APLEC D’INSTRUMENTS TRADICIONALS
organitzat per la Colla de Dolçaina
i Tabal de Vinaròs.
19.00 hores: concentració a la intersecció
del pg. Sant Pere i l’av. Jaume I.
19.30 hores: cercavila pel passeig
marítim fins a la pèrgola del
passeig de Colom.
20.00 hores: interpretació
d’una
peça musical a l’escenari
per part
de cada agrupació.
21.15 hores: entrega de
detalls de totes
les colles participants.
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DIUMENGE 17 DE JUNY
De 10.00 a 13.00 hores
XXIII TRAVESSIA A LA PLATJA DEL FORTÍ
organitzada pel Club Natació Vinaròs.
Lloc: Platja del Fortí i Fora del Forat.
DIJOUS 21 DE JUNY
17.00 i 19.00 hores
FESTIVAL DE FI DE CURS dels alumnes de
sensibilització musical, acompanyats
per la banda juvenil.
Lloc: Auditori Municipal.

18.00 hores
REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ.
A continuació, repartiment de coca i mistela i
lectura del manifest de benvinguda.
Lloc: Plaça Parroquial.
De 18.00 a 22.00 hores
EL PATI DEL MERCAT. Música en directe en un magnífic entorn cultural amb entrada lliure organitzat
per l’Ajuntament de Vinaròs en col·laboració amb
l’Associació de Pubs.
Lloc: El Pati del Mercat.
18.30 hores
FESTIVAL DE JOTES organitzat pel
Centro Aragonés de Vinaròs.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

DIVENDRES 22 DE JUNY
PROMOCIÓ 2X1 EN EL REIAL DE LA FIRA EN
TOTES LES ATRACCIONS.
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR TIQUET.
PODRÀS TROBAR-LOS ALS COMERÇOS
DE LA CIUTAT.

18.30 hores
CONCURS DE RETALLADORS
“Déus a l’arena”
Novillos: José Arriazu.
Lloc: Plaça de bous.

15.30 hores
39 OPEN DE GUINYOT
organitzat per la Penya Barça.
Lloc: Penya Barça.

19.00 hores
REPRESENTACIÓ DEL NAIXEMENT DEL DRAC GUIVAN
a càrrec de Ball de Dimonis.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.

De tarde, ja estarà obert al públic
el Casal de la Tapa.

19.00 hores
EXPOSICIÓ (IN)VISIBLES, a càrrec de
Chile i els alumnes del Col·legi
d’Educació Especial Baix Maestrat.
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.

19.30 hores
CAMPANES AL VOL per a donar inici a la Fira
i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018.
Lloc: Plaça Parroquial.
19.45 hores
COET INAUGURAL AMB POSTERIOR TRACA INFANTIL amb
regals. Presentació del nou nano de la colla de
Nanos i Gegants en homenatge a
Antoni Fabregat. A continuació, cercavila pel
centre de la ciutat a càrrec dels Nanos i
Gegants acompanyats pel joglar.
Per acabar, cercavila de les representants de les
festes i autoritats acompanyades de la Banda de
Música La Alianza fins a l’envelat de festes.
Lloc: Plaça Parroquial i envelat.
21.00 hores
PROCLAMACIÓ DE LES REINES I DAMES de la Fira i Festes de
Sant Joan i Sant Pere 2018, acte presentat per Emilio José
Salamanca amb la tradicional imposició de bandes.

23.00 hores
TRACA LENTA PELS CARRERS DE COSTUM.
Recorregut: Major, Safon, Socors, Jovellar i plaça
Parroquial. En acabar, correfoc a càrrec de Ball de
Dimonis.
HOLA ESTIU
A partir de les 23.30 hores, revetlla de
Sant Joan a l’escenari Platjafest amb
Joe Crepúsculo, Tomasito, Aaron Rux,
Carlos Martorell i Pascual Herrera.
A partir de les 24.00 hores, revetlla de
Sant Joan a l’escenari Envelat, amb l’orquestra
Magia Negra.
Reserva de taula, 6 cadires, coca de Sant Joan i
cava. Venda de tiquets a l’Oficina
de Turisme.
DIUMENGE 24 DE JUNY (SANT JOAN)

11.30 hores
CERCAVILA D’ACOMPANYAMENT A SANT JOAN,
REINES I DAMES des del carrer de Sant
Joan fins a l’església arxiprestal.
Lloc: Carrer de Sant Joan.
12.00 hores
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Joan
a l’església arxiprestal.
13.00 hores
CERCAVILA amb Sant Joan, Reines i Dames
acompanyats pels joglars dels Nanos i Gegants
(Parroquial, Sant Cristòfol, Socors, Sant Antoni,
Major i Sant Joan).
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
17.00 hores
COMPLIMENT A LA REINA I DAMES DE LA FIRA
I FESTES. A continuació, cercavila fins a la plaça de
bous acompanyades per la Banda de Música de la
Societat Musical La Alianza
Lloc de concentració: Local Peña Taurina Pan y
Toros.
17.00 a 20.00 hores
MARATÓ DE CUBBÁ amb classe
oberta i gratuïta a l’aire lliure.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
18.00 hores
FESTIVAL INFANTIL DE LOCURA.
Lloc: Envelat.
18.30 hores
CORREGUDA DE BOUS DE LA FIRA I FESTES amb Sebastián
Castella, Morenito de Aranda i Román, amb la
ramaderia Buenavista. Venda d’entrades: Taquilla
de la Plaça de Bous, i Peña Pan y Toros des de l’1
de juny.
Lloc de concentració: Local Penya Taurina Pan y
Toros.
19.00 hores
VI SEGUICI POPULAR. Organitzen Les Camaraes, La
Muixeranga, Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs,
Centro Aragonés i Associació Cultural Ball de
Dimonis.
Recorregut: Port pesquer, passeig de Blasco
Ibáñez, plaça de Sant Agustí, carrer Major i plaça
Parroquial.
HOLA ESTIU
A partir de les 19.30 hores, a l’escenari
Bandarres, ACTUACIÓ DEL GRUP GRAN RESERVA. Lloc:
Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
20.00 hores
LLIURAMENT DE L’ALÉ VINAROSSENC 2018
de Fundació Caixa Vinaròs a
Tian Gombau Drago.
Lloc: Auditori Municipal Ayguals d’Izco.
20.30 hores
FESTIVAL DEL GIMNÀS ESPLAI.
Lloc: Envelat.
De 20.00 a 22.30 hores
EXHIBICIÓ GYM PRO FITNESS.
Classe oberta i gratuïta a l’aire lliure.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.
DILLUNS 25 DE JUNY
A partir de les 09.30 hores
39 CONCURS DE PINTURA
categoria infantil i aleví.
11.00 a 13.00 hores. Jocs Infantils.
16.30 hores. Entrega de premis.
17.30 hores. Gran xocolatada
18.00 a 20.00 hores. Jocs Infantils.
Lloc: Penya Barça.
10.00 hores
TIRADA INTERCOMARCAL a càrrec del Club
de Birles de Vinaròs. A continuació,
entrega de trofeus i dinar de germanor
a l’envelat de l’Atlàntic.
Lloc: Camp de Birles i Petanca de Vinaròs (Av.
Vint-i-nou de Setembre).
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
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16.00 hores
AUDICIONS DE FI DE CURS dels alumnes d’instrument
de l’escola de música
La Alianza. Lloc: Auditori Municipal.
‘

19.30 hores
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: carrers de costum.
HOLA ESTIU
A partir de les 19.30 hores, a l’escenari
Bandarres, ACTUACIÓ DEL GRUP MIM.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
21.00 hores
CONCENTRACIÓ DE LA REINA I DAMES D’HONOR de la Fira
i Festes de Sant Joan i Sant Pere al rellotge solar
del port marítim. A continuació, cercavila fins a
l’envelat.
22.00 hores
SOPAR DE GALA en honor a la Reina i Dames. En
acabar, revetlla popular oberta al públic a càrrec
de l’orquestra Platea.
Venda de tiquets a Caixa Vinaròs.
Lloc: Envelat.
23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.
DIMARTS 26 DE JUNY
De 08.00 a 14.00 hores
REPARTIMENT DELS LOTS DE SANT JOAN per als majors.
Obligatori presentar tiquet.
Lloc: Mercat Municipal.
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
16.00 hores
AUDICIONS DE FI DE CURS dels alumnes d’instrument
de l’escola de música
de La Alianza. Lloc: Auditori Municipal.
18.00 hores
FESTA PRESENTACIÓ amb l’espectacle
Gent que ballem a càrrec de l’entitat
Dance Vinaròs. Entrada lliure.
Lloc: Envelat.
18.00 hores
XOCOLATADA popular i infantil i correbous patrocinats per la Peña Pan y Toros.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
19.00 hores
ESPECTACLE CÒMIC Muniatto Xou patrocinat
per la dama infantil de la Peña Pan y Toros.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.
19.00 hores
VISITA GUIADA TEATRALITZADA.
“El Vinaròs modernista del siglo XIX”
Reserva de places:Tourist Info Vinaròs o www.
turisme.vinaros.es
Durada: 1 h 30 min. Sortida: a les 19.00 h davant
de la Tourist Info. Preu: 6,00 €/adult, 3,00 €/
menors (de 7 a 12 anys).
Organitza: Regidoria de Turisme.
HOLA ESTIU
A partir de les 19.30 hores, a l’escenari
Bandarres, ACTUACIÓ DEL GRUP EL NIDO.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
19.30 hores
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: carrers de costum.
21.30 hores
FESTIVAL FI DE CURS Glee Club Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal.
22.00 hores
NIT DE CUINA VINAROSSENCA de la Fundació Caixa
Vinaròs. Degustació de:
Guisat de costella amb patates i verdura.
Lloc: Envelat.
23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.

DIMECRES 27 DE JUNY
DIA DE PREUS POPULARS AL REIAL DE LA FIRA.

i transport en 964 45 33 34.
Organitza: Regidoria de Turisme.

Del 27 al 30 (matí i tarda)
TORNEIG ESTIU FUTBOL SALA a càrrec del
Club Esportiu Vinaròs Futbol Sala.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.

21.00 hores
SOPAR DE GALA DEL CASINO. Venda de tiquets dilluns
de 12.00 a 13.00, i dimarts i dijous de 19.30 a
21.00 hores.
Lloc: CMC (Circulo Mercantil y Cultural).

12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
17.30 hores
HACIA OZ – Obra Fi de Curs de
l’Escola d’Arts Escèniques Guirigall.
Lloc: Auditori Municipal.
HOLA ESTIU
A partir de les 16.00 hores,
a l’escenari Platjafest, HOLI FESTIVAL amb
Albert Gonzalez, Joan Blanchadell,
Dj SON1C, Mofoo, Juanjo Garcia, Bengro
Carlos Ivern, Fran Deliro, Toni López, Nira
Isaac Fx, Marc Sorolla i Alfonso Tv.
18.00 a 20.30 hores
ORONETES. Espai d’activitats, tallers
o concerts per a xiquets, joves
i per a tota la família.
Lloc: El Pati del Mercat.
19.00 hores
CARRERA DE CAMBRERS. Inscripció i
informació: foroforat@gmail.com
Lloc: Passeig de Blasco Ibáñez.
19.30 hores
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec dels Nanos i Gegants.
Lloc: carrers de costum.
HOLA ESTIU
A partir de les 19.30 hores, a l’escenari
Bandarres, ACTUACIÓ DEL GRUP SUÁKATA.
Lloc: Pèrgola del passeig de Blasco Ibáñez.
20.30 hores
TRADICIONAL CONCERT DE FESTES de la
Coral Garcia Julbe amb la Coral
Polifònica Benicarlanda.
Lloc: Auditori Municipal.
22.00 hores
SOPAR A LA FRESCA. Venda de tiquets a l’Ajuntament
de Vinaròs. 0,50 cèntims solidaris per tiquet per a
una entitat social de la nostra ciutat. Lliurament
d’un refresc per persona. OBLIGATORI PRESENTAR
TIQUET PER A LA RECOLLIDA DEL REFRESC. A
continuació, homenatge a les Reines i Dames en
el seu 25 aniversari i 50 aniversari amenitzats per
un duo musical.
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i plaça Par-roquial. En
acabar, cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI
fins al Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
A partir de les 24.00 hores, a l’escenari
Envelat, REVETLLA amb l’orquestra Ágora.
DIJOUS 28 DE JUNY
Del 27 al 30 (matí i tarda)
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA organitzat
pel Club Esportiu Vinaròs Futbol Sala.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
10.00 hores
TROFEU DE PETANCA SANT JOAN I SANT PERE
organitzat pel Club Petanca Vinaròs
Lloc: Camp de Birles i Petanca de Vinaròs (Av. Vinti-nou de Setembre).
18.00 a 20.30 hores
ORONETES. Espai d’activitats,
tallers o concerts per a xiquets,
joves i per a tota la família.
Lloc: El Pati del Mercat.
19.00 hores
VISITA GUIADA TEATRALITZADA: “Piratas por el
paraje natural de Sòl de Riu de Vinaròs”.
Reserva de places a Tourist Info Vinaròs
o www.turisme.vinaros.es
Durada: 1h 30 min.
Més informació sobre preu, sortida

23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.
HOLA ESTIU
A partir de les 23.30 hores, a l’escenari
Platjafest, ACTUACIÓ D’ARREU, AUXILI I PLAN B.
A partir de les 24.00 hores, a l’escenari
Envelat, REVETLLA amb l’orquestra Vulkano.
Reserva de taula, 6 cadires, coca de Sant Pere i
cava. Venda de tiquets a l’Oficina
de Turisme.
DIVENDRES 29 DE JUNY (SANT PERE)
09.00 hores
DESPERTADA pels carrers del centre de la
ciutat a càrrec de la banda de Pas de Sant Pere.
Lloc: Carrers de la ciutat.
Del 27 al 30 (matí i tarde)
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA organitzat
pel Club Esportiu Vinaròs Futbol Sala
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
10.00 hores
TIRADA SOCIAL DE GUATLA A MÀQUINA
organitzada pel Club de Caça Sant
Sebastià de Vinaròs. A partir de les
10.00 hores entrenaments. A partir de
les 15.00 hores, gran tirada social.
Lloc: Camp de Tir La Basseta.
12.00 hores
MISSA SOLEMNE en honor a Sant Pere.
Lloc: Església de Santa Magdalena.
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
18.00 hores
REVETLLA PER ALS MAJORS amb orquestra.
Lloc: Envelat.
18.00 a 20.30 hores
ORONETES. Espai d’activitats,
tallers o concerts per a xiquets,
joves i per a tota la família.
Lloc: El Pati del Mercat.

TROBADA 5É ANIVERSARI MUIXERANGA DE VINARÒS amb
l’assistència de la Nova
Muixeranga d’Algemesí.
11.00 Recepció a l’ajuntament.
11.30 Cercavila: Parroquial, Sant Cristòfol, Jovellar,
Socors,
Sant Antoni, Sant Agustí, Colom i pèrgola de
Colom.
12.00 a 14.00 Actuació a la pèrgola
del passeig de Colom.
XXVIII TROBADA DE NANOS I GEGANTS.
11.00 Plantada a la plaça Parroquial.
13.00 Recepció de colles
a l’ajuntament.
13.30 Cercavila des de la plaça
Parroquial fins a l’envelat de festes.
18.30 Cercavila: envelat de festes,
Blasco Ibáñez, Colom, St. Agustí,
Major, Parroquial, St. Cristòfol,
Jovellar, Socors, St. Antoni i pèrgola
de Blasco Ibáñez.
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.
15.00 hores
39 OPEN DE PARXÍS
organitzat per la Penya Barça.
Lloc: Penya Barça.
De 18.00 a 22.00 hores
EL PATI DEL MERCAT. Música en directe en un magnífic entorn cultural amb entrada lliure a càrrec
de l’Ajuntament de Vinaròs en col·laboració amb
l’Associació de Pubs.
Lloc: El Pati del Mercat.
A les 20.00 hores
ENTREGA DEL TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR
DEL VINARÒS CF de l’actual temporada.
Seguidament, s’obsequiarà els
assistents amb un vi espanyol.
Lloc: Local social de la
Peña Madridista Vinaròs.
23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.
23.15 hores
CONCERT DE BALLABLES a càrrec de la
Societat Musical La Alianza.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

19.30 hores
FESTIVAL DE FI DE CURS DE LES CAMARAES.
Lloc: Pèrgola del passeig de Colom.

HOLA ESTIU
A partir de les 23.30 hores, a l’escenari
Platjafest, ACTUACIÓ D’ELS AMICS DE LES ARTS, COLIN
PETERS I LEY DJ.
A partir de les 24.00 hores, a l’escenari Envelat,
REVETLLA amb l’orquestra
Jamaica Show.

22.30 hores
DESAFIAMENT RAMADER.
Alba Atenea vs El Mijares
Lloc: Plaça de bous.

DIUMENGE 1 DE JULIOL
12.00 i 20.00 hores respectivament
OBERTURA DEL CASAL DE LA TAPA.
Lloc: Reial de la Fira.

23.00 hores
TRACA PELS CARRERS DE COSTUM. Recorregut: Major,
Safon, Socors, Jovellar i Parroquial. En acabar,
cercavila a càrrec de la batucada d’ESMUVI fins al
Reial de la Fira.

12.00 hores
XIX CONCURS DE PAELLES D’ENTITATS.
A partir de les 13.00 hores elaboració de les
paelles i a partir de les 14:00, concurs i dinar de
germanor. Inscripcions a l’Ajuntament de Vinaròs.
Lloc: Envelat.

HOLA ESTIU
A partir de les 23.30 hores, a l’escenari
Platjafest, LA ROOM ON THE BEACH amb
Edu Imbernon, David Medina i F.R.E.D.Y.
A partir de les 24.00 hores, a l’escenari Envelat,
REVETLLA amb l’orquestra
Nueva Alaska.
DISSABTE 30 DE JUNY
Del 27 al 30 (matí i tarda)
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA organitzat
pel Club Esportiu Vinaròs Futbol Sala.
Lloc: Pavelló Poliesportiu.
De 09.00 a 12.30 hores
INTERCANVI DE XAPES DE CAVA.
Lloc: Centre Municipal de la 3a Edat.
10.00 hores
TIRADA LOCAL SOCIAL. A continuació,
entrega de trofeus i dinar de germanor
a l’envelat de l’Atlàntic. Organitzat pel
Club de Birles Vinaròs. Col·labora: Caixa Vinaròs.
Lloc: Camp de Birles de Vinaròs.

19.30 hores
CERCAVILA AL SO DE LA DOLÇAINA I EL TABAL
a càrrec de la Colla de Dolçaina
i Tabal de Vinaròs.
Lloc: carrers de costum.
19.30 hores
XXIV FESTIVAL DEL GIMNÀS GENTSANA.
Lloc: Envelat.
22.30 hores
CANTADA D’HAVANERES.
Lloc: Passeig de Colom.
24.00 hores
PIROMUSICAL DE FINAL DE
FESTES
amb el títol «La vida
és una revetlla
(segona part)»
Lloc: Platja del
Fortí.
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23 juny de 2018

Enric Pla Vall, alcalde de Vinaròs

“Volem donar ja l’impuls definitiu
al col·legi Jaume I, el segon
ambulatori i la residència”

T

X.Flores

res anys de govern són ja un bagatge
important com per a fer un balanç de la feina
feta fins ara a l’Ajuntament. L’alcalde, Enric
Pla, considera que en este temps ha canviat
la manera de gestionar l’administració local
des de la transparència, la participació i la
mobilització de recursos externs que, sumats
a les inversions pròpies del consistori, estan
millorant la ciutat. Amb una millor situació
econòmica que fa tres anys, l’Ajuntament
vol donar en l’últim any de legislatura
l’impuls decissiu de l’inici d’obres del
col·legi Jaume I, l’institut José Vilaplana, el
segon ambulatori i la residència.
Han passat més de tres anys des de la seva
investidura i del pacte de les Cavallerisses. En
quins aspectes diria que Vinaròs ha millorat
i com considera que ha canviat la manera
de gestionar l’administració local respecte a
l’anterior legislatura?
El 13 de juny ha fet tres anys i crec que la manera de
gestionar ha canviat molt, en la forma i en el fons.
En la forma perquè, des del mateix equip de
govern que ha de partir del diàleg i la
negociació entre tres grups polítics,
s’ha augmentat la participació
i la transparència a tots els
nivells: agendes públiques,
accés fàcil als regidors
i l’alcalde, assemblees
veïnals,
pressupostos
participatius,
reunions
amb
interessats
o
afectats per diferents
motius… En el fons
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perquè
hem mobilitzat

un gran nombre de recursos externs (fons
europeus, desbloqueig del PIP, inversions
sanitàries, educatives i socials) i hem abordat, des
d’inversions a barris o llocs on feia dècades que no
es feia res (colònia Europa, millora polígons, ermita)
fins a l’atenció a l’emergència social (activació de
la dependència, projecte residencia, duplicació
d’ajudes contra l’exclusió) passant per assoliments
tan importants com la ubicació a Vinaròs de l’Escola
Oficial d’Idiomes del Maestrat-Ports, l’activació del
segon ambulatori i la reorganització del Vinalab, a
més de la recuperació del repartiment de Correos,
una situació provocada per la inacció de l’anterior
consistori i que creava una alarma social que, un
any després, gairebé ningú recorda.
En què creu en canvi que s’hauria de millorar?
Crec que hem de seguir treballant per un
ajuntament del segle XXI, accessible per fer
gestions personal o telemàticament, amb una
capacitat d’iniciativa social de la qual avui estan
mancats els ajuntaments espanyols (per exemple,
al tema de l’habitatge social), amb capacitat per a
gestionar els recursos del nostre territori i amb una
vocació de defensa de la integració de tothom i de
defensa del medi ambient. Necessitem recursos
d'acord en les nostres responsabilitats reals, un
funcionariat i uns regidors i regidores en formació
i actualització permanent i compromesos amb
el servei a la ciutadania i una ciutadania que
evolucione, des de la queixa o el suggeriment
esporàdics cap a una participació permanent i
exigent. Crec que cal activar autèntiques eines de
participació i de consulta telemàtiques. Alguns
partits i governs tenen molta por a la ciutadania,
nosaltres pensem que cal consultar-la més.
Com està la situació econòmica de l’Ajuntament?
Prou millor que el 2015 (i moltíssim més que en
2011). A principis del 2015 el deute amb l’estat
i amb les entitats bancàries sumava encara 18
milions d’euros. A principi d’aquest 2018 és de poc

més d’11 milions, és a dir poc més del 60% de la
que vam trobar. És un deute encara important però
prou controlat. Malgrat això, encara queden moltes
obligacions pendents, ja que ens hem trobat
que l’anterior equip va ajornar molts pagaments
pendents de convenis urbanístics (Corral de
Batet, PAI Machaco) i que alguns urbanitzadors
avui quebrats no van consignar indemnitzacions
que haurien d'haver fet. La millora en la capacitat
d’acció econòmica de l’ajuntament prové de la
captació de més fons de la Generalitat i de la UE

“Alguns partits i
governs tenen por a la
ciutadania, nosaltres
pensem que cal
consultar-la més”
perquè les lleis de control monetari del ministre
Montoro paralitzen als ajuntaments, amb el sostre
de despesa i la regla de l’equilibri pressupostari,
que et penalitzen si estalvies i no et permet
executar el que tens. Confiem que el nou govern
és planteje els canvis que el PSOE demanava quan
era oposició.
A grans trets, quines són les prioritats de l’equip
de govern fins concloure este mandat?
A més de consolidar els serveis públics, els
programes socials i d’ajuda escolar o els de millora
de l’espai públic, volem donar ja l’impuls definitiu
als projectes que estan en marxa: l’inici de les obres
del col·legi Jaume I i de l’institut José Vilaplana, del
segon ambulatori i de la residència. Són projectes
pendents des de fa molts anys i esperem deixar-los
tots començats.
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“El PP va tirar per la
borda el treball de
dos anys i la il·lusió
de tot un poble per la
piscina”
Ens podria resumir els projectes que pensen
incloure en les inversions aconseguides de
l’EDUSI que es faran en els pròxims cinc anys?
La transformació de Vinaròs en Smart City (ciutat
intel·ligent), amb gestions i serveis cada vegada
més accessibles sense haver de desplaçar-se a les
diferents oficines, la millora de l’estalvi energètic
a les dependències i escoles públiques, la millora
en vialitat de vianants i ciclistes (senders litorals,
passarel·la), la restauració d’edificis com el Corral
de Batet i l’antiga Cooperativa del Port per a
equipaments socioculturals i de turisme sostenible
i l’ampliació dels equipaments municipals amb
vocació social i d’integració laboral com el Vinalab.
Fins ara no hi ha hagut acord en la cessió de
l’antiga N-340 entre Foment i l’Ajuntament. Amb
el canvi de govern a l’administració Central,
aquesta cessió, en els termes que exigeix l’equip
de govern, ha de ser més fàcil?
Esperem que la manca de plans de l’anterior
ministeri es supere amb l’actual. Hem de dir que
fins ara la direcció de carreteres de l’estat a la
Comunitat Valenciana tan sols ha oferit pegats.
Nosaltres necessitem una actuació honesta de
partida i compromesa amb la responsabilitat que
suposa cedir una carretera de l’estat a un municipi,
que se’ns entregue la via en condicions per a poder
planificar un futur viable. No deixarem de reclamar el
compromís que el ministeri de Foment té en Vinaròs.

“La situació econòmica
de l’Ajuntament de
Vinaròs és prou millor
que el 2015”

Garantides les places públiques per part de la
Conselleria, en quin punt ens trobem per fer
realitat la residència de gent gran?
El projecte ja està sent visat per la Conselleria. Aquest
mes signarem el compromís de places i espere que
abans de final d’any comencen les obres. És un recurs
que Vinaròs i la comarca necessitem i és imperatiu
impulsar-lo. A més, completarà un impuls molt
notable dels drets socials en aquesta legislatura:
impuls de la valoració de la dependència (encallada
durant el govern anterior), posada en marxa de
l'agent i del pla d'igualtat, millora de recursos com
l'ampliació de places al centre de dia municipal
l'onada, de la malaltia mental al CRIS, del nou centre
de dia concertat per les addiccions de la Fundació
Amigó o la millora de tots els recursos dirigits a la
gent gran i la població amb mobilitat reduïda o risc
d'exclusió.
El col·legi Jaume I i l’ampliació de l’IES José
Vilaplana s’han tornat a ressistir tota la
legislatura, igual que l’anterior. Creu que, ara si
de manera definitiva, s’han donat els passos per

complir amb la seua construcció?
He de dir que, per a mí, ha estat l’actuació més
decebedora de l’actual govern valencià. Com a
ciutadà m’indigna que aquests centres estiguen més
d’una dècada en eixes condicions. Com a membre
de la comunitat educativa no puc comprendre
que una Conselleria d’Educació no haja complit
amb l’objectiu d’iniciar tots els centres que estan
100% en barracons. Com a alcalde considere que la
Conselleria no ha complit els terminis i compromisos
que ha anat adquirint des de fa més de dos anys en
el tema del Jaume I. Així que, al final, ha tocat tirar
del carro a nosaltres: el Jaume I ja està en procés de
licitació del projecte d’execució i l’IES Vilaplana ja té
aprovada la memòria valorada. En total són obres

“Volem que se’ns
entregue l’antiga
N-340 en condicions
per a poder planificar
un futur viable”
per valor de més de 17 milions d’euros i una enorme
càrrega de treball per als nostres equips tècnics
i econòmics però és una exigència de la societat
vinarossenca i un compromís amb les comunitats
educatives d’ambdós centres i volem deixar els dos
processos en marxa.
La ciutat porta 10 anys esperant una inversió
del Plan Confianza. Descartada la piscina, el
carril lúdic a l’ermita, creu que hi ha temps per
executar-lo en els terminis previstos sense perdre
res de la inversió?
L’obstruccionisme del PP que, després de paralitzar
la inversió quatre anys –de 2011 a 2015-, va trobarse amb una sentència comprensiva amb una qüestió
formal (que ni ells s’esperaven) va ficar en perill tota
la inversió, ja que el PP va tirar per la borda el treball
de dos anys i la il·lusió de tot un poble per la piscina,
una piscina que tardarem a tindre tan a prop. Amb
la col·laboració de la conselleria, hem obtingut una
delegació de competències que, de nou, carrega
de feina als nostres equips tècnics, però que farà
possible que s’efectua la inversió, n’estic persuadit,
dins dels terminis.
Tant les infraestructures educatives (Jaume I i
IES Vilaplana, entre altres) com el carril lúdic són
tràmits que ha de fer finalment l’Ajuntament. No
està assumint l’administració local cada vegada
més competències que correspondrien a altres
administracions?
És cert en aquests dos aspectes, i en molts més:
una bona part dels serveis que s’estan prestant a
les ciutadanes i els ciutadans, com la valoració de
la dependència o la tramitació de determinades
prestacions socials. És una conseqüència més de
la nefasta gestió de l'austeritat que s'ha fet des
del govern del PP i del senyor Montoro: el rigor
pressupostari que se'ns exigeix als ajuntaments, no
se l'aplica el mateix estat central. L'estat de coses
actual fa gairebé impossible ampliar personal i
això impedeix a les conselleries tirar endavant
tot el que va deixar pendent la generalitat del PP
(escoles, centres de salut) per fer la F1 i altres coses
que estan als tribunals moltes d'elles. L'ajuntament
és l'administració més propera a la ciutadania i, ens
agrade o no, hem decidit fer tot el que estiga en la
nostra mà... i un poquet més. Això no seria possible
sense la professionalitat i entrega dels funcionaris i

funcionàries.
Els plens sempre han estat polèmics a Vinaròs.
N’està satisfet de com estan desenvolupant-se
darrerament els plenaris?
No. És clar que, des del minut 1, el portaveu del PP
ha volgut trencar el to del que deu ser un debat
sosegat i profund i ha intentat provocar situacions
tenses, que acaben desviant l’atenció del debat. Per
què? Segurament perquè és el seu estil però també
per amagar que no tenen alternatives, que hem
millorat gairebé tot el (poc) que ells van fer (deute,
Vinalab, ocupació, captació de subvencions). De fet,
amb molta freqüència, els regidors del PP d’altres
municipis em mostren la seua comprensió davant
d’un estil bronco que pocs comparteixen.
L’oposició diu que el BIM és un pamflet
preelectoral…
Està clar que a alguns les dades objectives no lis
convenen. Per què? Doncs, per què estan més
còmodes en l'àmbit del rumor, del bulo, de “este diu
blanc i aquell diu negre”. Què passa quan les dades
són objectives? Que ja no es poden estendre bulos
i mitges veritats tan fàcilment perquè la gent té
les dades oficials: contractes, deutes, retribucions,
subvencions... Ara tota eixa informació ja està a
l'abast de la ciutadania a la nova web (com estava a
l'antiga), al visor pressupostari... Però encara és difícil
d'accedir-hi per algunes persones. Ara qualsevol
persona pot, en un cop d'ull saber quan costa el
servei de recollida de poda i quina empresa el fa, què
ingressa l'ajuntament i en què conceptes o quin és
el sou en el que viu l'alcalde (1.922 € al mes). Altres
prefereixen els comptes “del Gran Capitán”: “en picos,
palas y azadones, cien millones”

“Els retrassos en el
col·legi Jaume I i l’IES
Vilaplana han estat per
a mi l’actuació més
decebedora de l’actual
govern valencià”

Les vies verdes que està previst fer a la localitat,
com la via verda litoral o el camí del Sénia, en
quin sentit poden canviar el desenvolupament
de la nostra ciutat?
Els camins i senderes verdes, ciclables o de vianants,
marquen un model de mobilitat, un model de salut
i prevenció d'emissions contaminants i un model
de turisme sostenible. Cada vegada més les ciutats
europees estan apostant per aquesta mobilitat
sostenible i saludable i Vinaròs tindrà uns eixos bàsics
-el sender litoral, el de la ribera del Sénia i el carril a
l'ermita- però també un entramat urbà creixent. Jo
crec que hem de ser conscients que la reducció de
l'ús de l'automòbil no és una opció, és una necessitat
i aviat serà una imposició legal i social.
Han començat les festes i és moment de disfrutar.
Un missatge per a vinarossencs i visitants?
La nostra invitació a viure-les
intensament i cordialment però
practicant també els usos socials
que calen, el rebuig a qualsevol
forma d'abús i de masclisme,
el respecte a tothom i, en
la mesura del possible, la
cura de l'espai públic i el
reciclatge. A celebrar amb
alegria i coneixement!
27
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es de la part que correspon a
l’Ajuntament, com s’organitzen unes
festes?
Des del gener amb l’elecció dels grups musicals
per part del grup de treball del Consell de Festes
(Platjafest), ja es comencen a preparar tots els
detalls al voltant de la nostra Fira i Festes. La
confecció de la programació amb les entitats
locals, la coordinació amb la Regidoria d’Obres
i Serveis que encapçala Guillem Alsina, així com
la Brigada Municipal i la Policia Local, tanquen
tot un cicle de reunions, gestió i planificació
que fins l’últim dia de festes no acaba. Són
moltes les persones i departaments implicats
per a que tot súrtigue a la perfecció.

Marc Albella Esteller, Regidor de Cultura, Festes i Tradicions

“Hem revifat unes festes que
s’havien quedat estancades"

Enguany es repeteixen els tres grans
escenaris com L’Envelat, al port, Platjafest
a la platja i Bandarres al passeig. Hi haurà
algún canvi o millora en aquests escenaris
respecte a l’any anterior?
Els canvis que vam introduïr i que han
funcionat, seguiran plantejats de la mateixa
manera. És cert que aquest any, l’escenari
Platjafest es reorientarà parcialment en
direcció a la desembocadura del riu Cèrvol
per tal d’aprofitar en millors condicions i amb
més qualitat el talús de sorra que tenim a la
platja i que després dels temporals, ha quedat
molt mermat. També augmentem els metres
quadrats de plataforma de fusta als espais així
com la implantació de nous dos trams d’envelat
a la platja i al port que ens permetran guanyar
5 metres més de llàrgaria i 20 d’amplària.
N’està satisfet de la programació musical
que es durà a terme als tres escenaris?
Absolutament. Aquest any hem volgut donarli un petit gir a la programació introduïnt
algunes propostes alternatives respecte al que
hem anat veient en els últims anys a la nostra
ciutat. Tenim dos grans concerts en directe
com els de “Els Amics de les Arts” o “Auxili”.
També recuperem una festa electrònica amb
importància i ressó mediàtic a la nostra zona:
“La Room”… En definitiva, hem intentat, junt
a una gran aposta de qualitat pel que fa a les
orquestres de les revetlles, confeccionar una
programació atractiva.
I un quart escenari, i novetat enguany, és el
que s’ha pensat per als menuts al mercat
Així és. L’espai infantil “Oronetes” és una de les
noves apostes per a aquest any i que esperem,
comence a respondre a les demandes d’una
millor oferta infantil a festes. El mercat és un
espai que pràcticament, també forma part de
l’entramat marítim al situar-se al casc comercial
de la nostra ciutat. El que pretenem, elegint
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Darrera de la gran feina que suposa organitzar unes festes hi ha moltes
entitats i associacions que fan la seua aportació i les fan possibles,
però l’Ajuntament té una tasca coordinadora fonamental. La regidoria
de Festes ha consolidat el canvi d’ubicació dels tres grans escenaris:
L’Envelat, al port, el Platjafest a la platja i Bandarres a la petita pérgola
del passeig. Un canvi que ha transformat la franja marítima més céntrica
en una rambla vora el mar, com pretenia el regidor de l’àrea, Marc
Albella, amb qui parlem per a que explique els detalls i novetats d’unes
festes que sempre dónen la benvinguda a l’estiu.
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"L’espai infantil 'Oronetes' és una
de les noves apostes per oferir una
millor oferta infantil a festes"
aquest espai, és precisament això:
involucrar altres espais del nostre poble
per a així forçar un impacte econòmic i
comercial en aquests espais.

"Les festes ara transformen el
nostre passeig i el converteixen
en unes verdaderes rambles
vora la mar Mediterrània"
També es farà una campanya per unes
festes segures i lliures de masclisme
i LGTB fòbia. De quina manera es
desenvoluparà esta campanya?
A l’igual que a carnaval i en coordinació
amb la Regidoria de Serveis Socials,
coordinarem l’instal·lació de diversos
punts morats per a l’informació i
assessorament de totes aquelles usuàries
i usuaris que necessiten de l’atenció
d’aquest servei. Pels carrers de Vinaròs,
també situarem una sèrie de pòsters
en espais publicitaris preferents per a,
indirectament, també estar presents
en els nostres carrers. Volem que,
evidentment, la gent disfrute a la Fira i
Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018. Però
volem que ho face de forma responsable,
coherent i sempre respectant la llibertat
de decisió de l’altre/a. No entenem de
distincions. Entenem que som una ciutat
i una societat que més enllà d’identitats
sexuals o sexualitat, és respectuosa i
tolerant.

"L’acte que d’alguna manera
m’emociona més és el
piromusical final de festes"
Algún acte al que li tingues una estima
especial a les festes?
Per a mi, l’acte que d’alguna manera
m’emociona més és el piromusical final
de festes. A part dels records que es
desprenen de la meva infantesa quan
anava a veure els focs, el fet de sentir
l’últim esclat i, d’alguna manera, poder
respirar amb tranquilitat per sentir que
definitivament tot ha sortit com vols
o com deuria de sortir, no deixa de ser
un moment on les tensions i nervis
acumulats, es converteixen en una fuita
“incontrolada” d’alegria i reafirmació pel
treball ben fet.

La Fira es va desvincular de les festes
i ara es fa en un gran esdeveniment
previ. Es canviarà la denominació de
Fira i Festes o es mantindrà?
No està previst el canvi de denominació.
Cal recordar que, tot i que la Fira Agrícola
haigue esdevingut un acte amb identitat
pròpia i hague passat a anomenar-se
“Agromoció”, nosaltres continuem tenint
un Reial de la Fira que és la delícia dels
mes petits i petites de la casa. Continuem
sent fidels a les nostres arrels i tradicions.

"Vinaròs és un poble que abraça
la seva mar i les nostres festes
pretenen traslladar aquest fet
a visitants i veïns"
Què destacaria de la feina feta estos
tres anys per donar-li un nou aire a
les festes?
Hi ha que destacar l’esforç d’aquest
Ajuntament i d’aquesta Regidoria
per descentralitzar les nostres festes
en altres indrets urbans de la nostra
ciutat amb el nou caire cent per
cent mediterrani i el nou impacte
econòmic i social positiu que ha
tingut en aquestes zones. Cal destacar
l’esforç per a dotar les nostres
festes d’una programació musical
atractiva, engrescadora i d’altura que
complisque les expectatives de la
majoria d’estils musicals presents en
el nostre panorama. Però sobretot,
l’esforç més gran que s’ha fet, és el de
tornar a remontar i revifar unes festes
que s’havien quedat estancades i que
ara transformen el nostre passeig i
el converteixen en unes verdaderes
rambles vora la mar Mediterrània.
Vinaròs: rambles del maestrat.

"Aquest any hem volgut donar-li un petit
gir a la programació musical introduïnt
algunes propostes alternatives"

‘

Ara que ja estem en plena festa.
Quin missatge envies a vinarossencs
i visitants?
El missatge és molt clar: Vinaròs és
un poble que abraça la seva mar. Les
nostres festes pretenen traslladar
aquest fet a una metàfora i atmòsfera
festiva que faigue dels visitants i
veïns, les nostres ones i de la nostra
mar. Som de les primeres festes de
la zona. Volem donar-vos, com cal,
aquesta benvinguda: Hola estiu!
33
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Torres Roda

Sant Sebastià

Edat: 9 anys
Estudis: 4art Primària
Aficions: Patinar, cantar i ballar
Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè tenia il·lusió de representar el meu cole.
Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Molt bona
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Amb molta sorpresa al sortir escollida reina
Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la
entitat que representes
Els companys, mestres i el pati per a jugar
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
La traca, perque m´agraden els coets
I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin
seria?
La platja i l’ermita.

Els desitja
Bones Festes

MEDICINA
INTERNA

PATOLOGIA DEL
COMPORTAMENT

ANÀLISI CLÍNIC

CIRURGIA I
TRAUMATOLOGIA

DIAGNÒSTIC
PER IMATGE

EXÒTICS

HOSPITALITZACIÓ

PERRUQUERIA
Pl. Hort dels Escribano, 2
cantonada C/ Vila-real
Tel. 964

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836
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Aitana

Judith

Tolós Reverter

Buch Vila

Acadèmia de Ball Locura

Club de Tenis Vinaròs

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de Primària al C.E.I.P. Misericòrdia
Aficions: ballar, escoltar música i dibuixar

Edat: 10 anys
Estudis: 4 Primària
Aficions: Ballet, Ballar i anar en bici.

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Vaig decidir presentar-me a ser dama perquè fa 5 anys va ser la meua
germana i vaig viure les festes en molta il.lusió.

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Es una de les il·lusions que tenia des de que era xicoteta

Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Molt bona, ja ens coneixem totes.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
En nervis i molta emoció.

Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Tenim molt bona relació, són totes molt simpàtiques i me cauen molt bé.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Vaig estar molt nerviosa però l’acte en sí me va semblar molt bonic.

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la entitat
que representes
El que més m’agrada de la meua entitat és la bona relació que hi ha entre
tots i que faig una de les coses que més m’agrada que és ballar.

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la entitat
que representes
El Club de Tenis és un lloc carismàtic de Vinaròs on pots fer esport, menjar
al seu restaurant, jugar al parc i fins i tot nadar a la seua piscina a l´estiu.
M´agrada que pots fer diferents esports en un mateix lloc.

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
L’ acte que més m’agrada és la proclamació de les Dames i Reines perquè
et fiquen la banda.

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
Els actes que més m’agraden són la proclamació de les Dames i l’apertura de
la Fira perquè seran el començament d’una setmana molt especial per a mí.

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
Les platjes i l’ermita.

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
El passeig i les platges.

Vestim sempre les millors tradicions

Gràcies per confiar en nosaltres.
Us desitgem Bones Festes...!
Major, 36 - VINARÒS - Tel. 964 45 34 98
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Anna

Laia

Bas Prades

Forner Puig
Gentsana

Peña Pan y Toros

Edat: 10 anys
Estudis: Quart de Primària a l’escola Sant Sebastià
En un futur t'agradaria dedicar-te a: M’agradaria ser mestra
Un lloc de Vinaròs: De Vinaròs? TOT, és el poble més bonic que existeix.

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de Primària
Aficions: Patinar,caminar,ballar,anar en bicicleta i anar de festa.

Què vas sentir al saber que anaves a ser dama infantil?
Quan Susana ens va trucar per telèfon i em va dir que seria la dama infantil
de Gentsana vaig començar a cridar i a saltar, em va fer molta il·lusió.

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè les meus avis són socis fa anys i em van preguntar si volia ser
dama i vaig dir que sí.

Perquè és important per a tu ser-ho?
Per què des de xicoteta veia a les dames i sempre ha estat una il·lusió per
a mi.

Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Super bona, les coneixo a totes de abans.

Quines són les tres coses que més t'agraden de les festes?
Com a dama que seré aquest any tinc moltes ganes que arribi el dia de la
proclamació de dames, i com tots els anys m’encanta córrer la traca i anar
a la fira.
I del col·legi o entitat que representes?
Per a mi el millor de Gentsana és la seua gent, les mestres i les meues
companyes són genials.
Quins consells et dóna la teua família, companys i amics i amigues per
ser una bona dama?
Tots em diuen que siga com jo sóc i que les disfrute per què diuen que és
un record per a tota la vida.
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Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Un poquet nerviosa, jo volia ser reina.
Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la
entitat que representes
Represento a la Peña Pan y Toros perquè és la millor que puc representar
ja que el meu avi és fundador.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
L’acte que més m'agrada és l'inaguració de la fira per que m’ho passaré
molt bé.
I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin
seria?
El passeig marítim.
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Laia

Fonellosa Juan
Edat: 9 anys
Estudis: 4art al col.legi Assumpció
Aficions: Ballar

Penya Madridista

Inés

de la Iglesia Martin
CEIP Assumpció

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de Primària
Aficions: dibuixar, ballar, patinar, cine

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè la meua germana va ser dama l’any passat i ara ho vull
ser jo.

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Vaig decidir ser dama perquè volia representar al meu cole en les festes
del poble

Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Molt bona, perquè les coneixo a quasi totes.

Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
És molt bona, són molt simpàtiques, i m’agrada molt passar temps en elles

Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a
l’auditori?
Estava molt nerviosa.

Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
La elecció de reines a l’auditori va ser molt bonica i serà un récord per a
sempre

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o
la entitat que representes
Estic molt orgullosa, perque sóc del Madrid i la Penya fa moltes
coses, paelles, festes...

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col•legi o la entitat
que representes
Represento al cole de l’Assumpció i el que m’ agrada més són el mestres i
els meus companys de clase

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
La proclamació, perque ens posen la banda i comencen les
festes.

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
Encara no puc dir quin m’agrada més perque em queden molts per viure,
però tinc moltes ganes de que em fiquen la banda de dama, eixe segur
que serà un moment emocionant

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs,
quin seria?
La platja.

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
L’ermita de Sant Sebastià i la platja
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Carmen
Ferré Moliner

Divina Providencia
Edat: 10
Estudis: 4art Primària
Aficions: Fer manualitats, dibuixar, anar al cine, ballet….
Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè m´agradaven els actes als que s'assisteix, com vesteixen les dames
i també per representar al meu cole.
Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Va molt bé. Algunes ja ens coneixem, crec que ens ho passarem molt bé.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
El vaig viure com un conte de fades i en molt de nervis.
Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la entitat
que representes
L'hort del meu cole i el ambient que hi ha entre els estudiants.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
L´imposició de la banda, perquè així ja sóc dama oficialment.
I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
La platja i l´ermita
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Iulia

Zavalichi de la Paz.

Nuestra Señora de la Consolación

Edat: 8
Estudis: 3 er de Primària
Aficions: Ballar, jugar amb les meues amigues i fer coses amb la meua
família.
Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perque em feia molta il·lusió i perque m'haviet dit que m'ho passaria molt
bé.
Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
Encara ens estem coneixen, però de moment molt bé.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Va ser molt divertit i molt emocionant, estàvem molt nervioses.
Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la entitat
que representes.
M'agraden els professors, les manualitats i i els treballs que fem en grup.
Tot en general.
Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
L' inauguració de la fira de les festes i els focs artificials, perque és lo més
bonic i divertit de les festes.
I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
La platja.
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Laia

Albalat Segura

Col.legi Manuel Foguet

Edat: 9 anys
Estudis: 4art de Primària
Aficions: natació i ballar
Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perque em van dir que m’ho passaria molt bé.
Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
La meua relació amb les companyes és bona.

Martina
Pastor Sánchez

Edat: 9 anys
Estudis: quart de primària
Aficions: Bàsquet

Mare de Déu de la Misericordia

Per què vas decidir presentar-te per a ser dama?
Perquè el que de veritat volia fer era representar al meu col·legi
Com és la relació en les teues companyes de la cort d’honor?
La relació amb les meues companyes és molt bona, entre totes ens portem
genial.

Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
Contenta i il·lusionada.

Com vas viure l’acte d’elecció de les reines que es va fer a l’auditori?
La elecció de les reines la vaig viure amb molta il·lusió, perquè ja quedava
menys per al començament de les festes,

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col·legi o la
entitat que representes
El que més m’agrada és fer educació física i jugar al pati amb les meues
amigues i amics.

Explica el que més t’agrada o què destacaries del col•legi o la entitat
que representes
El que més m’agrada del meu col·legi, com ja he dit anteriorment, el treball
en grup i la relació que tinc amb les meues companyes

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
La presentació em fa il.lusió.

Quin acte és el que més t’agrada de les festes i per què?
L’ acte que més m’agrada és la imposició de bandes sense cap dubte!
Aquesta nit és la més especial per a totes

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin
seria?
La platja.

I si hagueres d’escollir el lloc que més t’agrada de Vinaròs, quin seria?
El que més m’agrada del meu poble són les platges tant boniques que
tenim al nostre poble.
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Dama

Dama

ROSA SEBASTIÀ GIL

Club de Caça Sant Sebastià

CARMEN ARNAU ROSELLÓ

Dama

Caixa Vinaròs

IRIS PUJOL GÓMEZ

‘

‘

‘

Club Patinatge Artístic Vinaròs

Dama

Dama

Dama

ISABEL CHIVA GÓMEZ

PILAR FORCADELL GUILLOT

NUA ARNAU PASCUAL

Club de Tenis Vinaròs

Penya València CF
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Penya Barça

25

27

Dama

ALBA VIDAL RESURRECCIÓN
Gimnàs Gentsana

‘

Dama

LORENA RUBIO ARONA

Acadèmia de Ball Locura

2018

29

Dama Infantil

Dama Infantil

AITANA TOLÓS REVERTER
‘

Acadèmia de Ball Locura

JUDITH BUCH VILA

Dama Infantil

Peña Taurina Pan y Toros

CEIP Sant Sebastià

7

‘

Dama Infantil

LAIA FORNER PUIG

REI NA INFANT IL

C

Club de Tenis Vinaròs

‘

17

LAIA ALBALAT SEGURA
CEIP Manuel Foguet

15

Dama

MIREIA CASANOVA ANTOLÍ
Peña Taurina Pan y Toros

‘

‘

Dama

MARIA VILA VALLÉS
Club Nàutic Vinaròs

23

Dama

PAULA CHALÉ CASTELL
Societat Musical La Alianza

‘

Dama

MARINA BEATRIZ SERRANO LUCIANO
Peña Madridista

RE IN A

21

Dama Infantil

MARTINA PASTOR SÁNCHEZ

Dama Infantil

Dama Infantil

ANNA BAS PRADES

INÉS DE LA IGLÉSIA MARTÍN

CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia

Gimnàs Gentsana

CEIP Mare de Déu de l’Assumpció

‘

5

Círculo Mercantil y Cultural

‘

‘

FALTA

Dama Infantil

Dama Infantil

IULIA ZAVALICHI DE LA PAZ

LAIA FONELLOSA JUAN

CC Ntra Sra de la Consolació

Peña Madridista

Dama Infantil

CARMEN FERRÉ MOLINER
CC Divina Providència

FALTA

13

11

9
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Edat: 16
Estudis: ESO
En un futur t’agradaria dedicar-te a: ser mestra
Un llibre: Si tú me dices ven lo dejo todo...pero dime ven.
Albert Espinosa
Música preferida: tota
Una afició: llegir
Una pel·lícula: Titanic
Un lloc de Vinaròs: El passeig
Com vas decidir presentar-te per a dama?
Des de molt xicoteta que ho vull ser.
S’ha implicat molt la família?
Sí.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
En molts de nervis.
Quin és el primer record que tens de les festes de Sant
Joan i Sant Pere?
La fira.
Què destacaries de la entitat que representes?
Que és de les més antigues de Vinaròs.

Ci rc ul o

l
M er ca nt il i cu ltu ra

Abril Buj Causapé

Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte
que més t’agrada?
M’agrada tot, però més el sopar de gala.
Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o
presentar una nova iniciativa per a les festes, què seria?
Que duressen més les festes.
I per a millorar Vinaròs?
Més zones verdes.

BUSCAMOS
OPERARIOS/AS MECANIZADO
SECTOR MUEBLE

Regístrate en nuestra web

www.temporaltransfer.es
y adjunta tu CV
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Les desea
Felices Fiestas
Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - VINARÒS
Tel. / Fax 964 45 12 57

La teva cooperativa,
la de sempre.

ABONOS Y
FITOSANITARIOS

verano

PIENSOS
ANIMALES
ASESORAMIENTO
TÉCNICO
AGRÍCOLA
HERRAMIENTAS
Y ÚTILES PARA
AGRICULTURA Y
JARDINERÍA
Y MÁS...

www.coopsalvadorvinaros.com
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Edat: 17
Estudis: 1er de batxillerat
En un futur t’agradaria dedicar-te a:
Un llibre: El Principito
Música preferida: M’agrada des del rock,fins a la música clàssica
per a ballar ballet. Cada moment té la seua cançó.
Una afició: la dansa
Una pel·lícula: El señor de los anillos
Un lloc de Vinaròs: L’ermita
Com vas decidir presentar-te per a dama?
Sempre he volgut viure les festes de Sant Joan i Sant Pere des de
dins com a dama. No vaig tenir sort per a ser dama infantil però, des
d’aleshores sabia que tenia que ser-ho de gran , era la meua gran
il.lusió.
S’ha implicat molt la família?
Sí. Es una cosa que a tots ens agrada, la meua mare va ser dama i la
meua tia també, i la meua germaneta dameta infantil l’any passat de
la Penya Valencia. Així que tots estan molt contents i em recolzen en
tot moment.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
Estava molt ansiosa i emocionada. No em creia que per fi haguera
arribat el moment de que em nombraren com a dama.
Quin és el primer record que tens de les festes de Sant Joan i Sant
Pere?
Alegria, diversió i estiu.
Què destacaries de la entitat que representes?
Que és la meua família. Em passo hores a Gentsana i tant Susana com
les meues professores i companyes m’han vist créixer, com a persona
i com a ballarina.
Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte que més
t’agrada?
La proclamació. Serà el moment en el que puga dir que tot comença.
Encara que ja haurem assistit a diferents actes, aquest és el primer de
la setmana de les festes de Sant Joan i Sant Pere.

Gi m nà s Ge nt sa na

Alba Vidal Resurrección
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Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o presentar
una nova iniciativa per a les festes, què seria?
Donaria més importància a les dametes infantils ja que, encara que
ara les entitats poden traure dameta infantil, des del meu punt de
vista, segueixen estant sempre en un segon lloc.
I per a millorar Vinaròs?
El primer que milloraria seria la condició dels parcs de Vinaròs.
Canviaria els descampats per zones verdes.
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Ya puedes reservar
LOS LIBROS DE TEXTO
para el próximo
curso escolar

Tel.: 964 45 17 38 - Pl. Jovellar, 16 VINARÒS

xXVIII TROBADA

NANOS I GEGANTS
30 de juny de 2018
11H. PLANTADA AJUNTAMENT
13.30H CERCAVILA
18.30H CERCAVILA (INICI RELLOTGE SOL)
19.30 BATEIG GEGANTONS A L'ÀGORA

COL·LABOREN:
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Edat: 16
Estudis: Actualment estic cursant
primer de batxillerat en l’institut IES
Leopoldo Querol, en la modalitat de
ciències socials.
En un futur t’agradaria dedicarte a: M’agradaria arribar a ser
treballadora social.
Un llibre: Hamlet, de William
Shakespeare
Música preferida: Melendi
Una afició: Tocar el violoncel i anar al
gimnàs.
Una pel·lícula: La llamada
Un lloc de Vinaròs: el port de Vinaròs
Com vas decidir presentar-te per a
dama?
De menuda ja vaig tindre la sort de
poder representar al meu col·legi com
a dama infantil, això va fer que em
comences a interessar per les festes.
Vaig gaudir molt aquell any i vaig dirlos de seguida als meus pares que de
gran volia repetir. Aquest any he tingut
la oportunitat de tornar a ser-ho i
representar una entitat que sempre
m’ha cridat l’atenció.

Ca ix a Ru ra l

Carmen Arnau Roselló
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S’ha implicat molt la família?
Sí, m’han ajudat des del principi i
m’acompanyaran al llarg de les festes.
Va ser gràcies a la meua família, en
especial als meus pares, que ara pugui
representar a la entitat de la Caixa Rural.
Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?

En una mica de nervis, ja que va ser la
primera vegada que ens vam reunir les
24 dames. Però el recordo amb molta
alegria i il·lusió.
Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
El primer record que tinc, és de quan
anava a córrer la traca en els meus
pares. Deuria tindre tres o quatre anys
quan vaig córrer un trosset de la meua
primera traca.
Què destacaries de la entitat que
representes?
És una entitat que organitza molts de
actes per al poble i para el poble.
Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
El sopar de gala, ja que quan vaig ser
dama infantil, ja m’agradava molt anar
a la porta del entoldat per a veure com
entraven les dames al sopar. I somiava
que jo algun dia pogués participar en
el acte.
Si tingueres la oportunitat de canviar
alguna cosa o presentar una nova
iniciativa per a les festes, què seria?
Proposaria més concerts i activitats per
a la joventut de Vinaròs.
I per a millorar Vinaròs?
Per a millorar Vinaròs, faria un lloc d’oci,
ja que els adolescents d'hui en dia no
tenim llocs per anar.
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GERMANS GELIDA

Avda. Saragossa, 1 - 12500 - Vinarós - Tel: 964 401 032

http://red.nissan.es/gelida

Consum mixt: 4,6 l/100km. Emissions de CO2: 103 g/km. Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

*PVP recomanat per a Nissan Micra Visia+ 52 kW (70 CV) Euro 6b a la Península i les Balears: 9.900 €. Inclou preu franc a fàbrica, transport, Nissan Assistance, descompte promocional
i IVA. Limitat a unitats disponibles en estoc (57 unitats). En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels
nous tipus impositius vigents. Import mínim per finançar: 9.000 €. Permanència mínima: 24 mesos. Oferta vàlida fins al 30/06/2018 finançant-ho amb Magic Plan 3D RCI Banque,
SA, sucursal a Espanya, i lliurant un vehicle usat a nom del comprador. No compatible amb altres campanyes. Per a més informació vine al teu concessionari Nissan més proper. La
imatge visualitzada pot no coincidir amb el vehicle de l’oferta.

Us desitgem
bones festes de
Sant Joan i Sant Pere!

C/ Sant Francesc, 62 - VINARÒS
Tel. 964 82 60 70
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Edat: 16 anys
Estudis: 4art ESO
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Protèssic dental
Un llibre: Piel de letra de Laura Escanes
Música preferida: Tecno
Una afició: El patinatge i ballar
Una pel·lícula: 3 metros sobre el cielo
Un lloc de Vinaròs: El port
Com vas decidir presentar-te per a dama?
Perquè a la meva família li feia molta il·lusió i a mi també
S’ha implicat molt la família?
Sí és la que em fa tots els tratges i m’ajuda en tot
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
En molta emoció i amb ganes de saber qui sería la reina
Quin és el primer récord que tens de les festes de Sant Joan i Sant
Pere?
Quan de menuda anava a sopar a la platja i després me banyava els peus
Què destacaries de la entitat que representes?
Que som com si siguessem una família i ens ajudem en tot desde sempre
Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte que més
t’agrada?
El día de la proclamació

Cl ub Pa tin at ge Ar

Iris Pujol Gómez
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Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o presentar una
nova iniciativa per a les festes, què seria?
No ho sé perquè cada any es superen més i este any podria haver-hi una
mica més de varietat de tipus de música
I per a millorar Vinaròs?
Fer un centre comercial amb més tendes de roba, i un auditori més gran
per a que càpiga més gent

23 juny de 2018

‘

Clu b de Ten is de Vin arò s

Isabel Chiva Gómez

Edat: 17
Estudis: 1er de batxillerat al
Leopoldo Querol
En un futur t’agradaria dedicar-te a:
Dret o disseny i moda
Un llibre: Brúixoles que busquen
somriures perduts
Música preferida: sóc més de
cançons en concret més que un sol
estil però els meus cantans favorits
són: Melendi, Maldita Nerea i Índia
Martínez .
Una afició: ballar i dibuixar
Una pel·lícula: Mamma mia
Un lloc de Vinaròs: La platja

nervioses perquè era el primer acte i
en molta emoció per vore qui sortiria
elegida reina .

Com vas decidir presentar-te per a
dama?
Fa quatre anys la meua germana ja
va viure aquesta experiència i jo vaig
acompañar-la en molts moments; ella
s’ho va passar molt bé i espere tindre
la mateixa experiència i representar al
meu poble igual com ho va fer ella.

Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
El dia de la presentació i el sopar de
gala .

S’ha implicat molt la família?
Si, m’ha recolçat sobretot en els
moments de nervis per a que tot
surtigue lo millor possible i poder
gaudir d´aquestes festes al maxim.
Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?
Estàvem totes mol il·lusionades i

Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Recordo quan els meus pares em
portaven a la fira i a córrer la traca
Què destacaries de la entitat que
representes?
És una entitat de molts anys
d’experiència en les Festes i la gent és
molt acollidora i el sopar de gala del
Club també és molt bonic.

Si tingueres la oportunitat de
canviar alguna cosa o presentar una
nova iniciativa per a les festes, què
seria?
Més dies, per poder gaudir dels
actes i animar a la gent a que vinga a
disfrutar-les.
I per a millorar Vinaròs?
Un auditori o palau de congressos
més gran que l’actual.
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EDAD: 17 anys
ESTUDIS: 1er de batxillerat
EN UN FUTUR T’AGRADARIA DEDICAR-TE A: Psicologia
UN LLIBRE:
MÚSICA PREFERIDA:
UNA AFICIÓ: Ballar
UNA PEL·LÍCULA:
UN LLOC DE VINARÒS: El passeig marítim
Com vas decidir presentar-se per a ser dama?
El fet de ser dama és una cosa que sempre m´havia fet il·lusió i aquest any
he tingut la possibilitat de ser-ho.
S’ha implicat molt la familia?
Molt, tot és gràcies a ells.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
Ho vaig viure amb molts de nervis i va ser un acte molt especial.
Quin és el primer record que tens de les festes de Sant Joan i Sant
Pere?
Córrer la traca.
Què destacaries de la entitat que representes?
La familiaritat i unió que tenim.
Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte que més
t’agrada?
Tots els actes em fan il·lusió, però destacaria el dia de la proclamació i el
sopar de Gala.

Lo cu ra
Ac ad èm ia de ba ll

Lorena Rubio Arona

Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o presentar una
nova iniciativa per a les festes, què seria?
No afegiria res a les festes ja que penso que están prou bé i any rere any
es milloren.
I per a millorar Vinaròs?
Un auditori més gran per a millorar la comoditat a l´hora de fer espectacles
i poder cabre més gent.

Patchlupe-Merceria

c/. Puríssima, 7 - Vinaròs
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Edat: 17
Estudis: Cursant primer de
Batxillerat científic
En un futur t’agradaria dedicarte a: Encara m'he de decidir,
però m'agradaria que estiguera
relacionat amb la salut o amb les
matemàtiques.
Un llibre: «Brújulas que buscan
sonrisas
perdidas»
d'Albert
Espinosa
Música preferida: Pop espanyol en
general
Una afició: Ballar
Una pel·lícula: Sóc més de series,
però una de les meues preferides
és el ''Titanic''.
Un lloc de Vinaròs: El passeig i les
platges

‘

Com vas decidir presentar-te per a
dama?
Ma mare ho va ser de menuda i
de gran i em parlava de la gran
experiència que havia viscut. També
hem feia molta il.lusió viure les
festes de manera diferent com a
representant de la meua entitat.

Pe ny a Va lè nc ia

Pilar Forcadell Guillot

S’ha implicat molt la família?
Sí, sí, estan tots molt bolcats i amb
moltes ganes de viure cada moment
al meu costat.
Com vas viure l’acte d’elecció de

les reines a l’auditori?
Amb nervis i il·lusió
Quin és el primer record que tens
de les festes de Sant Joan i Sant
Pere?
De menuda, anar a la Fira amb els
iaios.
Què destacaries de la entitat que
representes?
Que és una penya amb molta tradició
al poble i que representa un equip
molt arrelat a la nostra terra
Quin és el moment que més
esperes de les festes o l’acte que
més t’agrada?
La presentació de dames i imposició
de bandes, encara que tots en
general tenen alguna cosa especial
Si tingueres la oportunitat de
canviar alguna cosa o presentar
una nova iniciativa per a les festes,
què seria?
Més actes dirigits a la gent de la
meua edat, però crec que són unes
festes molt completes
I per a millorar Vinaròs?
Espais de trobada per als joves i un
auditori més gran per a gaudir millor
de cada acte
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Edat: 16 anys
Estudis: 1er batxillerat científic
En un futur t’agradaria dedicar-te a: No ho tinc clar.
Un llibre: El método 15/33
Música preferida: M’agrada tot tipus de música.
Una afició: Quedar amb les meues amigues
Una pel·lícula: Toc Toc
Un lloc de Vinaròs: El passeig marítim
Com vas decidir presentar-te per a dama?
Des de que vaig ser reineta infantil, vaig decidir que si tenia l’oportunitat,
m’agradaria ser dama de gran.
S’ha implicat molt la família?
Sí, la meua família m’ha ajudat molt en tot.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
Va ser un moment molt emocionant i molt esperat per totes les dames.
Quin és el primer record que tens de les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Recordo les nits d’estiu a la fira i córrer la traca cada dia
Què destacaries de la entitat que representes?
És una entitat molt activa que participa en actes durant tot l’any.
Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte que més t’agrada?
Espero amb moltes ganes la proclamació de les dames i reines i totes les nits de
verbena.

Maria Vila Vallés

Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o presentar una nova
iniciativa per a les festes, què seria?
Crec que durant aquests últims anys les festes estan molt encertades per a tot el
món que vulgue partipar-hi.

Cl ub Nà ut ic

I per a millorar Vinaròs?
Crec que Vinaròs hauria de tindre un auditori amb més capacitat i condicions
que les que té avui en dia.

CARNICERÍA VENTA AL PÚBLICO
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.30-19.30h.
Sábado de 9.00-13.30h.

saBorea la carne - calidad y precios de profesional para particulares

Sigue
nuestras
ofertas en:

N-340a, km 1052,1 VINARÒS

964 45 08 28

www.dicocar.com
HORARIO:

Lunes a viernes de 8.30-13.30h. / 16.30-19.30h.
Sábado de 9.00-13.30h.

¡ A LA VENTA ÚLTIMA
PLAZA DE PARKING !

EN EL CENTRO DE VINARÒS (CALLE PILAR, 42)

Bajo edificio Hogar del Jubilado

AMPLIA
PLAZA
DE 19 M2
APROX.

9.500 €
Información:

*IMPUESTOS NO INCLUIDOS
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Edat: 18 anys
Estudis: Actualment he acabat 2n de
batxillerat científic
En un futur t’agradaria dedicar-te a:
M’agradaria estudiar magisteri
Un llibre: Harry Potter
Música preferida: En general,
m’agraden quasi tots els tipus de
música.
Una afició: La música. Toco el
clarinet, a la Banda Municipal de
Música d’Alcanar i a la Big Band de
l’EMMA, i el piano.
Una pel·lícula: “Los juegos del
hambre”
Un lloc de Vinaròs: L’Ermita

‘

Com vas decidir presentar-te per a
dama?
La meva mare va ser dama de festes, i
sempre m’havia fet molta il·lusió poder
viure aquesta experiència també.
S’ha implicat molt la família?
Totalment, al cent per cent.

Pe ny a M ad rid is ta

Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?
L’acte de l’elecció de les reines el vaig
viure com un acte molt bonic, ja que va
ser el primer acte que vam estar totes

les dames i dames infantils juntes.
Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
La traca i la fira. Recordo quan els meus
pares hem portaven de xicoteta a les
atraccions.
Què destacaries de la entitat que
representes?
De l’entitat ho destacaria tot.
Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
La proclamació de les dames i de les
reines de festes, ja que és l’inici de les
festes i és el moment que recordarem
amb més il·lusió.
Si tingueres la oportunitat de
canviar alguna cosa o presentar una
nova iniciativa per a les festes, què
seria?
En un principi crec que no canviaria
res de les festes, si algun dia tingués
l’oportunitat de canviar-ho ja meu
plantejaria.
I per a millorar Vinaròs?
Introduiria més festes per als joves.

Marina Beatriz Serrano Luciano
Triloby estudio
“Never stop dreaming”
Aportamos nuevas ideas al cliente realizando un
estudio de sus necesidades de forma integral.
Visita nuestra web:

www.trilobyestudio.com
www.publivaquer.com
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Edat: 16
Estudis: Estic estudiant 4rt de la ESO
a l’IES Leopoldo Querol
En un futur t’agradaria dedicar-te a:
L’educació
Un llibre: El Diario de Noah
Música preferida: Música en valencià
Una afició: Ballar
Una pel·lícula: Titanic
Un lloc de Vinaròs:Un dels llocs
preferits on he estat un parell de
voltes ha segut dalt del Campanar en
alguna excursió i des d’allí dalt és pot
vore les panoràmiques del nostre
poble.
Com vas decidir presentar-te per a
dama?
Quan era menuda ja tenia ganes però
no va poder ser. A dia d’avui he decidit
aquesta entitat perquè ha sigut la
que m’ha vist crèixer en ella i espero
amb impaciència aquestes festes tan
nostres.

Pe ña Pa n y To ro s

Mireia Casanova Antolí

S’ha implicat molt la família?
En el meu cas, he estat a tot hora amb la
implicació que pertany amb la familia
perquè ho estem fent tot a casa. Els que
més s’han implicat han sigut sobretot
els meus pares, el meu germà i els
iaios, sense oblidar-me de la il.lusió que
tenen tots.
Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?
Molt emocionada i molt nerviosa
perquè era el nostre primer acte i és on
tot comença.

Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Què destacaries de la entitat que
representes?
Coses a destacar de la meua entitat, és
la germanor que cada volta que ens
retrobem al Tentadero de l’ermita tenim
molt de ‘comboi’ entre joves i gent
major. També és molt gran comptar
amb l’entitat per fer arribar a tots les
festes, amb els actes que organitzen
ells, des de la xocolatada per als petits ,
fins a la correguda de bous entre altres.
Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
El moment que més espero és el sopar
de gala i l’acte que més m’agrada és la
proclamació.
Si tingueres la oportunitat de canviar
alguna cosa o presentar una nova
iniciativa per a les festes, què seria?
M’agradaria fer unes festes amb moltes
més activitats culturals, d’oci en que
la gent que no pertany a cap entitat o
club, es poguera sentir part de la festa
I per a millorar Vinaròs?
Coses per millorar Vinaròs hi ha prou.
Una de les que corre amb més urgència
des de fa una dècada i ningú es vol fer
càrrec és la construcció del Jaume I. A
més, necessitem un espai tancat per
actuar o fer concerts.

¡LES DESEA FELICES FIESTAS!

Tel. / Fax. 964 40 77 93
Móvil: 659 906 324
Arcipreste Bono, 52 - VINARÒS
e-mail: INNOVAFLOR@YAHOO.ES
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Edat: 16 anys
Estudis: 1er batxillerat científic
En un futur t’agradaria dedicar-te a:
m’agradaria dedicar-me a la salud
Un llibre: “La ladrona de libros”
Música preferida: pop i catalana
Una afició: Llegir
Una pel·lícula: La vida es bella
Un lloc de Vinaròs: el passeig

Què destacaries de la entitat que
representes?
És una entitat que durant el pròxim
any celebrarà el seu 40 aniversari.
A més, sempre ofereixen activitats
d’oci per als socis com per exemple
anar a veure els partits de futbol,
dinars a l’Ermita, la típica calçotada,
en general et fan sentir com a casa.

Com vas decidir presentar-te per a
dama?
Sempre m’havia cridat molt l’atenció i
un dia li ho vaig dir a la meua mare i
ella va ser qui em va presentar sense
jo saber res.

Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
La proclamació i el sopar de gala de
les festes.

S’ha implicat molt la família?
Sí, sobretot els meus pares.
Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?
El vaig viure amb molta il·lusió i un
poquet de nervis.

Pe ny a Ba rç a

Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
L’ olor de la traca,la fira,banyar-me els
peus a la platja a la nit de Sant Joan...

Si tingueres la oportunitat de
canviar alguna cosa o presentar una
nova iniciativa per a les festes, què
seria?
Si tingués l’oportunitat de canviar
alguna cosa seria fer concerts com
feien abans a festes.
I per a millorar Vinaròs?
Per a millorar Vinaròs faria llocs d’oci
per als joves i l’auditori més gran ja
que se’ns queda menut.

Nua Arnau Pascual
¡FELICES FIESTAS!
C/ PILAR 28 - VINARÒS

C/ BAYER 16 - CASTELLÓN

T. 964 45 91 06

T. 964 86 32 47

ICES
FEL AS
T
FIES

Menús y Almuerzos Caseros

Carnes a la Brasa

Partida Capsades (frente Cooperativa) - VINARÒS

964 400 310 - 651 107 851
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Edat: 17 anys
Estudis: ESO i estic estudiant batxiller
En un futur t’agradaria dedicar-te a: Educadora social o professora infantil
Un llibre: Pous sense fons on the rocks
Música preferida: pop rock
Una afició: escoltar música
Una pel·lícula: Antes de tí
Un lloc de Vinaròs: Roca plana
Com vas decidir presentar-te per a dama?
Sempre m’ha fet molta il·lusió, però aquest any una amiga també es presentaba,
així que vaig decidir presentar-me.
S’ha implicat molt la família?
La veritat és que sí, m’han ajudat molt a trobar els diferents complements. Els
ho agraeixo molt.
Com vas viure l’acte d’elecció de les reines a l’auditori?
Crec que vaig ser la dama que més tranquila estava, però igualment ho vaig
viure amb molta il·lusió.
Quin és el primer record que tens de les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Anar a la fira en el meu pare i el meu germà menut
Què destacaries de la entitat que representes?
Que és l’entitat que el meu iaio i el meu pare fa anys que en formen part. I
justament enguany compleixen 75 anys, i és tot un honor.
Quin és el moment que més esperes de les festes o l’acte que més t’agrada?
El sopar de gala i la presentació

Cl ub de ca ça Sa nt

Rosa Sebastià Gil
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Se ba st ià

Si tingueres la oportunitat de canviar alguna cosa o presentar una nova
iniciativa per a les festes, què seria?
Portar més varietat de grups de música i que els beneficis tinguessin un fi social
I per a millorar Vinaròs?
Renovar la piscina
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Edat: 16 anys
Estudis: Primer de batxillerat de la
modalitat científica a l’IES Leopoldo
Querol
En un futur t’agradaria dedicar-te
a: Sempre he volgut dedicar-me al
món dels avions, ja sigue pilotant,
d'enginyera o controladora
Un llibre: Paula, d’Isabel Allende
Música preferida: El pop, de la mà
de Michael Jackson
Una afició: Tocar el violí i patinar,
encara que la música i l'esport en
general.
Una pel·lícula: Pearl Harbor, de
Michael Bay
Un lloc de Vinaròs: La platja però en
general tots aquells racons des dels
qu als es pot vore la mar, com les
cales, el port, el passeig...

‘

Com vas decidir presentar-te per a
dama?
De menuda mai m'havia cridat
l'atenció, però veient que a diverses
amigues els havia agradat tant, els
vaig comentar a mons pares i, com
sempre, van fer tot el possible per a
que puguera representar a la meua
entitat.

So ci et at M us ic al La

Al ia nz a

Paula Chalé Castell

S’ha implicat molt la família?
Des del principi, des del primer dia
que vaig arribar a casa dient que volia
representar a La Alianza, la meua
família ha estat acompanyant-me en
tots els preparatius. A partir d’ara, que
ja està tot preparat, sé que anirà durant
tot l’any al meu costat per ajudar-me
en qualsevol moment. Sempre dic
que la família ha sigut i serà el motor
de tota aquesta experiència.
Com vas viure l’acte d’elecció de les
reines a l’auditori?
L'elecció de les reines va ser el primer
acte, eren cares noves, sobretot les
de les dametes i, per tant, el recordo,
a més de en nervis, amb ganes de
conéixer a totes les meues companyes.

MANICURA Y PEDICURA
Unas de esmalte
Uñas semipermanente
Uñas de gel

Quin és el primer record que tens de
les festes de Sant Joan i Sant Pere?
Recordo anar a la fira en la família
després d’haver corregut durant tota
la setmana de festes la popular Traca
pels carrers de Vinaròs en el meupare
i el meu germà, mentre la meua mare
ens esperava a la Plaça Jovellar.
Què destacaries de la entitat que
representes?
L’entitat a la qual represento
aconseguix formar a moltíssima
gent que té, almenys, una afició
tan emocionant en comú com és la
música. Crec que La Alianza és una
societat compromesa en molts dels
actes programats al llarg de l’any i,
en aquest cas, durant totes les festes
de Sant Joan i Sant Pere. Participativa
ja sigue en concerts, audicions,
cercaviles… sempre creant un
ambient molt familiar.
Quin és el moment que més esperes
de les festes o l’acte que més
t’agrada?
Me fan molta il·lusió els sopars
de gala. A més, la proclamació i
imposició de bandes és el primer acte
de tots, així que com dóna inici a les
Festes, suposarà el principi d'aquesta
increïble experiència.
Si tingueres la oportunitat de
canviar alguna cosa o presentar
una nova iniciativa per a les festes,
què seria?
M’ha semblat molt bona idea el fet de
donar-li l’oportunitat de ser cavallers
als vinarossencs. De moment, no les
he viscudes tan intensament com ho
faré enguany així que, per ara, deixaria
les festes com estan.
I per a millorar Vinaròs?
Crec que som un poble que necessita
un auditori en unes condicions que
s’equiparen al temps i ganes que
Vinaròs li dedica a la cultura. Com a
membre de La Alianza, ja fa anys que
en trobem un a faltar.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamientos lipolíticos aniticelulíticos
Tratamientos refirmantes
Técnicas de micropigmentación avanzada

MASAJES RELAJANTES
HORARIO DE 9.30 A 19.30 H.
DEPILACIÓN - DEPILACIÓN LÁSER
RAYOS UVA
NUEVA APERTURA
TRATAMIENTOS FACIALES
Lifting facial sin cirugía
Tratamiento cóctel de vitaminas
Tratamiento efecto botox
Tratamiento ácido hialurónico
Peeling químico
Limpieza facial con tratamiento
específico (según piel)
Tratamiento pieles grasas o acné
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L’Ajuntament
vol fer de
Vinaròs
una “ciutat
intel·ligent”
EMILI FONOLLOSA

L’Ajuntament de Vinaròs,
en concret la
regidoria de Noves Tecnologies, està
treballant des de 2015 en el desenvolupament
d’un model de ciutat intel·ligent, la qual cosa
donarà un pas fonamental el pròxim mes de
juny quan es procedisca a la publicació del
“Pla Director de Ciutat Intel·ligent”.
Un dels projectes destacats que es posaran en
marxa serà la implantació d'una infraestructura
de dades espacials per a visualitzar i gestionar
la informació de les diferents xarxes de serveis
i infraestructures del municipi (sanejament i
pluvials, enllumenat públic, contenidors de
residus, jardineria, mobiliari urbà, senyalització
viària, etc.) així com qualsevol altra informació
amb component espacial (expedients urbanístics,
llicències d'activitat, inventaris, recorreguts
d'esdeveniments populars, etc.), segons ha
destacat el regidor de Noves Tecnologies Hugo
Romero.
Per altra banda, es crearà un sistema de gestió
intel·ligent d'edificis i instal·lacions municipals
que arreplegue informació i permeta el control
dels diferents subsistemes: climatització, ACS,
protecció contra incendis, consum energètic,
il·luminació, videovigilància, detecció d'intrusió
i control d'accés. El sistema prestarà especial
importància a l'optimització de la gestió
energètica i a l’obtenció de dades per a estudiar
mesures d'estalvi energètic i l'impacte obtingut
per les mesures implantades.
Així mateix, es posarà en marxa una eina de
“business intelligence” dirigida a captar dades
rellevants, tractar-les i obtenir informació sobre
l'activitat socioeconòmica a Vinaròs i la seua àrea
d'influència. L'eina estarà al servei de
l'Ajuntament, de l'empresa i dels
emprenedors.
Segons Hugo Romero, “pretén
generar una gran base de
dades sobre l'activitat
socioeconòmica en el
municipi i explotar-la
contínuament per a
mantenir un diagnòstic
actualitzat
en
tot
moment del que està
ocorrent amb l'activitat
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econòmica en la ciutat”.
Gestió de la mobilitat
Un altre projecte es la implantació d'una
plataforma de mobilitat intel·ligent que integre
la informació disponible actualment (càmeres,
sensors, etc) i amb la informació obtinguda
d'altres subsistemes de mobilitat (transport
públic, aparcaments, etc). S'integrarà amb el
sistema de control de tràfic existent i haurà de
proveir informació a la ciutadania sobre mobilitat
a través de l'App municipal. La plataforma
tindrà capacitat de mostrar informació i quadre
de comandament en temps real, però també
funcions de planificació i gestió sobre la base de
la informació emmagatzemada.
WiFi pública
Per altra part, està prevista la implantació d'una
infraestructura de WiFi municipal i de l'electrònica
de seguretat perimetral per a protegir la xarxa
enfront d'amenaces externes així com analitzar el
tràfic entrant i sortint, permetent el pas del tràfic
autoritzat i bloquejant el no autoritzat. El sistema
donarà servei a tots els edificis i instal·lacions
municipals així com a les zones de via pública de
major concurrència del municipi.
App Municipal i Administració electrònica
Romero també ha destacat el projecte de crear
una App Municipal que aglutine tota la informació
i serveis que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania:
notícies, agenda, mobilitat, incidències en
via pública, tràmits, pagaments, participació
ciutadana, reserves, mapes, notificacions,
enquestes, etc. Així mateix, es publicaran a
la seu electrònica municipal tots els tràmits
disponibles. A més, es preveu la implantació
de serveis avançats per a poder realitzar
telemàticament pagaments, autoliquidacions,
reserves, inscripcions i entrades.
Alfabetització digital
També està previst el desenvolupament d'un
programa de formació continuada per a lluitar
contra l'escletxa digital amb independència de
la seua causa (edat, situació socioeconòmica,
factors culturals o educatius, etc.). Constarà
d'accions que ja es realitzen en aquest àmbit

(particularment en els àmbits de l'ocupació i
de la formació de persones adultes) amb altres
noves que es dissenyen per a poder atendre a
tots els perfils.
----------Avui en dia, com remarca el regidor de NN TT,
les administracions es troben en un punt on
“necessitem evolucionar cap a una transformació
dels sistemes que controlen els serveis urbans en
la nostra ciutat, en processos més comprensibles,
simples, gestionables i sostenibles. Gràcies a la
maduresa que estan aportant les tecnologies
i eines Smart podem usar-les per fer més
intel·ligent la ciutat i augmentar la qualitat de
vida de la ciutadania. Per tant l’administració
necessita avançar cap a un model de Smart City”.
Romero, a la pregunta de què entenem per Smart
City, contesta:
“La podríem descriure com una ciutat que
aplicant les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions persegueix l’objectiu de dotarse d’infraestructures i serveis que garantisquen
un desenvolupament sostenible, un increment
de la qualitat de vida dels seus ciutadans,
una major eficiència en els seus recursos, una
correcta difusió de la informació generada y una
participació activa dels seus habitants”.
Segons el edil de Noves Tecnologies, “amb
aquestes noves tecnologies s’ha d’aconseguir
digitalitzar, interconnectar i dotar d’intel·ligència
als sistemes bàsics de la ciutat. Degut aquests
canvis realitzats es fàcil identificar les millores
de gestió en les àrees de mobilitat urbana i
control de trànsit, gestió de residus, seguretat,
serveis d’energia i d’aigua, resposta integrada a
emergències i ciutadania participativa”.
Així, la idea principal és que el ciutadà estigue
per damunt de tots els facilitadors:
1. Els ciutadans compromesos, informats i
connectats.
2. Una governança cívica comunicativa i eficient.
3. Desplegament integral i coherent de tots els
components de les TIC, inclòs el Internet de les
Coses (IoT).
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PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT
LES TAULES DE DEBAT DEL PLA ESTRATÈGIC SOBRE UN PROGRAMA
D’HABITATGE INTERGENERACIONAL
Les taules de debat proposen un programa
d’habitatge intergeneracional que beneficií a
joves que busquen vivenda i majors sols
Les taules de debat de desenvolupament
social celebrades a la Biblioteca municipal,
van presentar propostes per a les problemàtiques de la gent major i els joves del municipi.
Una de les propostes més interessants es la
conveniència d’un programa de tipus habitatge intergeneracional compartit, on la
persona gran aporta la casa i el jovent aporta
petits serveis i acompanyament en lloc de no
pagar lloguer. Esta idea donaria resposta tant
als majors que es troben sols com als joves que
busquen habitatge.
També es va apuntar, quant a la gent major,
l’existència de persones que una vegada
jubilades s’instal·len de forma definitiva a
Vinaròs. Aquest tema s’apuntava en la línia de
pensar com facilitar la seua inclusió a la vida
veïnal a tots els efectes. En aquest sentit, es va
assenyalar la conveniència de disposar d’una
relació d’equipaments i actuacions, una carta
de serveis.

Pel que fa la gent jove, s’apuntà sobre el
Casal Jove la necessitat d’ampliar horaris i
les activitats que es realitzen ara en els tallers
proposats pel propi casal també vingueren
donades pels joves, que ells feren aportacions
a títol individual.
Respecte a les persones amb discapacitat es
va apuntar la necessitat de poder comptar
amb una mena de cens, una relació de
persones afectades, tipus de discapacitat
i situació, per tindre un millor diagnòstic de
la situació i de les necessitats, així com per
afavorir l’acció associativa. Es va proposar
també que les places d’aparcament per
a discapacitats necessàries es reserven
de forma nominal, a favor de la matricula
corresponent, per a garantir que la persona
tinga aparcament prop de sa casa, un major
nombre de recursos als pictogrames en
senyalització, en via publica i dependències

administratives, i pensar-se una modalitat
d’abonament d’autobús, de tipus control electrònic, que no impliqui ús i canvis de monedes
a favor de xiquets i xiquetes amb discapacitat
o altres persones.

Una de les propostes més interessants es la conveniència d’un
programa de tipus habitatge
intergeneracional compartit, on
la persona gran aporta la casa
i el jovent aporta petits serveis
i acompanyament en lloc de no
pagar lloguer. Esta idea donaria
resposta tant als majors que es
troben sols com als joves que
busquen habitatge.

La qüestió de la soledat del col·lectiu de gent
major, que perd vincles es va apuntar com una
de les problemàtiques socials més importants.
En l’apartat de propostes adreçades a millorar
les condicions de la gent gran es va contemplar el problema d’una part d’este col·lectiu
que no assisteix al Centre Social de la Tercera
Edat. Ara per ara, l’associació Amics de la gent
gran presta un servei de voluntariat d’una hora
a la setmana. Creu Roja també té un servei
d’acompanyament a càrrec de voluntaris però
amb una demanda escassa, perquè potser no
és tan conegut.

Més informació:
www.participa.vinaros.es
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Tian Gombau, Alè Vinarossenc 2018

“Hi ha una poètica i una manera de
contar les històries que les fa universals”
X.Flores

La Fundació Caixa Vinaròs ha atorgat l’Alè Vinarossenc 2018 a l’actor, director
i autor teatral Tian Gombau. Nascut l’any 1964, es va formar a l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona, i va concloure
els estudis a la promoció de 1988. Del 1992 al 1999, va dirigir l’Aula de
Teatre de la Universitat Jaume I de Castelló, sent creador, director artístic
Què significa per tu rebre la distinció Alè
Vinarossenc?
És un reconeixement que venint del meu poble té
un significat molt especial. Va carregat d’emocions
que em fan sentir més a prop de Vinaròs, tot i
que fa molts anys que visc a fora. La gent que per
diverses circumstàncies hem hagut de buscarnos la vida en altres llocs, tenim com una espècie
de cordó umbilical que ens manté conectats. La
distinció fa que esta comunicació creixque i et
sentigues menys lluny de casa. Són les meus arrels
i m’han fet tal com sóc.
Has pensat en quin sentit dirigiràs el teu
discurs?
Ho he pensat un poc, però entre els
viatges, les actuacions i els assajos
del nou espectacle, no em queda
massa temps. Crec que anirà
sortint poc a poc i de manera
natural. L’estructuraré en
uns dies. Em ronden idees
pel cap, però cap cosa
concreta per a començar
a donar-li forma.
Què va ser el que va
fer que orientesses els
teus estudis i la teua
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i gestor de la Mostra Internacional de Teatre RECLAM, el cicle d’activitats
teatrals CICLORAMA i els Cursos de Teatre d’Extensió Universitària.
L’any 1992 va fundar la seva pròpia companyia Tian Gombau-Teatre de
l’Home Dibuixat. Amb ella, porta ja 26 anys de recorregut professional fent
teatre en els escenaris de tot el món per a tot tipus de públic.

professió al teatre?
En primer lloc formar part del Nou Teatre-Estudi
a finals dels 70 i principis dels 80. En segon lloc,
vore actuar a Pep Cortés, conèixe’l i saber que era
possible viure com actor. En tercer lloc, unes ganes
bojes de trobar una motivació prou forta com per
a sentir-me a gust en la vida.
Quines persones destacaries com a importants en
els teus inicis?
Anna Mari Cases, Nati Romeu, Marcel.lí Puig i
l’esmentat abans, Pep Cortés.

“Esta distinció va carregada
d’emocions que em fan
sentir més a prop de
Vinaròs, tot i que fa molts
anys que visc a fora”
30 anys fent teatre i 25 anys de la companyia
Teatre de l’Home dibuixat. Perquè vas decidir
crear la teua pròpia companyia?
Per a poder disposar del meu propi espai on
projectar els somnis teatrals.

De què n’estàs més satisfet del teu bagatge
professional?
Del fet que encara que façe 30 anys que sóc
professional, m’apassiona com el primer dia.
Intento no perdre mai al xiquet que duc dins,
aquell que jugava a La Ravaleta, al riu Servol i al
port.
Screen Man i Pedra a Pedra l’has representat
a quasi mig centenar de països diferents, en
unes 1.600 representacions i has obtingut una
dotzena de premis nacionals i internacionals.
On creus que radica aquest èxit per conectar
amb tants de públics diferents?
Són ja vora 2000 representacions. Crec que hi ha
una poètica i una manera de contar les històries
que les fan universals. Això permet que els
espectacles conecten amb tot tipus de públic i
els transmeta les emocions que guarden com un
tresor en acabar la representació. Un bon camí per
a que les obres funcionen radica en tindre un bon
equip artístic que comprengue la idea i la defense
amb bon ofici i molta passió.

“He de donar les gràcies
als meus per aguantar a un
tipet tant nòmada”
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“La pròxima obra es dirà 'Sabates Noves' i
està inspirada en la festa de Santa Catalina”
T’agrada haver d’estar tant de temps a
diferents països?
Viatjar és la meua segona passió, m’encisa.
Però compaginar-ho amb la vida familiar no
és fàcil. He de donar les gràcies als meus per
“aguantar” a un tipet tant nòmada.
Com va néixer la idea de crear ‘Pedra a
pedra’?
A partir del llibre homònim d’Isidro Ferrer.
Em transportava als records de menut a
la platja i m’atreia per la seua estètica i
les possibiltats que obria. Des del primer
moment vaig intuir que era un bon punt de
partida. I així s’ha demostrat.
Per què t’atrau tant el teatre d’objectes?
Et permet plasmar d’una forma poètica totes
les imatges que et passen pel cap. Seria
molt difícil, car i complicat fer el mateix amb
actors. Pots fer volar un titella i que es pose a
caminar per la lluna en uns segons, fantàstic,
no? Al treballar sol a escena, els objectes em
permeten presentar diferents personatges,
canviar fàcilment d’espai i conectar amb els
més menuts, el públic al que ara em dedico.

“El teatre d’objectes et
permet plasmar d’una
forma poètica totes les
imatges que et passen
pel cap”
Per interpretar ‘Pedra a pedra’ o ‘Screen
Man’ a llocs tan dispars, aprens la part
parlada del guió en la llengua autòctona?
“Pedra a pedra” l’he fet en 10 idiomes (català,

castellà, euskera, portuguès, italià, francès,
anglès, alemany, hebreu i japonès). Amb
“Screen Man” ara en porto 5. També les faig
en anglès i traducció consecutiva en altres
idiomes. Així ho vam fer a Turquía, Romania,
Bulgària, Mongòlia, la Xina i Corea del Sud.
T’agrada que el públic estiga pròxim en
les representacions?
Si, em resulta fonamental per a crear
l’atmosfera de proximitat que desitjo. Ja no
m’estimula fer espectacles a l’italiana.
Quan tornes a Vinaròs, què sols fer?
Vore a la família, als amics, bussejar, passejar
i a festes córrer la traca amb mon fill menut,
Nahuel, jajajaja.
A Vinaròs, s’està donant de nou un impuls
des de fa uns anys al teatre. Què et sembla
la iniciativa?
Fonamental. El teatre, com dèia Bertold
Brecht, és una de les arts que dóna sentit a la
més gran de les arts, l’art de viure.
Quan et veurem actuar de nou a Vinaròs?
Si tot va bé, al voltant del 25 de novembre.
Has avançat que la teua pròxima creació
es dirà ‘Sabates noves’. En què t’has
inspirat?
En el dia de Santa Catalina. Amb Jordi
Palet, el dramaturg i director amb el que
estic treballant, buscàvem com parlar del
creixement. Amb els meus records de Santa
Catalina i l’anecdota de que estrenàvem
sabates noves i a la caixa buida posàvem La
Prima, hem trobat dos elements fascinats
que marquen el creixement, les sabates
noves i la seua caixa de cartró.
Quan i on s’estrenarà?
Si pot ser, el dia de Santa Catalina a l’Auditori
Municipal.
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No, no ens veurem als jutjats

Peatges

Per David Adell

Per Fernando Juan Executiva local PSPV-PSOE

Aquesta
setmana
passada
vam arribar al desenllaç de
l'assumpte de la denúncia
del Partit Popular contra la
regidora de Tots i Totes Som
Vinaròs, Mamen Ruiz, per unes
suposades calúmnies cap a l'anterior alcalde.
Primer que res dir que, com ja ha quedat
totalment demostrat tres vegades als jutjats,
l'atac a l'honor d'aquesta persona no ha existit
mai. Però no serem nosaltres qui entrarem des
d'aquestes línies en el joc brut i de bronca de
pati de col·legi al qual el Partit Popular ens té
acostumats, aquí i a tots els llocs; com tots ja
sabem és la seua forma d'entendre la política.
Qui vulga saber més de com es van desenvolupar
els fets que van portar a aquesta indesitjable
situació, només ha de buscar a YouTube la roda
de premsa del passat 14 de juny.
No, nosaltres parlarem del fons de la qüestió. De
com la dolorosa derrota electoral d'ara fa tres
anys, que ja va començar amb el menyspreu a
la fotografia que des de l'inici de la democràcia
s'han fet al costat del nou alcalde tots els
regidors elegits, els ha portat a intentar de totes
les maneres imaginables boicotejar el normal
treball dels regidors en particular i de tot el
consistori en general (sí, només hem de recordar
la piscina).
Creiem que diu molt poc de la forma de
fer oposició dels que s'autoproclamen
"grans gestors" i millors polítics, amenaçar
contínuament amb denúncies als regidors
d'aquest equip de govern amb el fi d'amedrentar
a unes persones que com ja hem demostrat
només estem a la política per intentar millorarla. Saben perfectament que som gent normal del
carrer, gens acostumats a passejar pels jutjats;
això ho deixem als excaps del Partit Popular a la
nostra província, país i Estat.
Certament la nostra companya Mamen ha estat
ben tranquil·la durant tot aquest temps; sap
perfectament que la majoria de vinarossencs
coneixen la seua integritat en la vida i honestedat
en el treball. Però ser acusada des dels mitjans
afins al PP d'imputada i intentar barrejar-la, amb
el fi de confondre a la ciutadania, amb tot el
merder de corrupció en el que ells es manegen
tan bé, podem afirmar que en tot aquest cas sí
que es tracta de l'autèntic atac a l'honor d'una
gran persona.
Però que ningú patisca; nosaltres no estem per
perdre el temps als jutjats. Si no per treballar
i intentar portar solucions als problemes del
nostre poble, sempre dintre de la decència, el
debat polític i les ganes de fer les coses de forma
molt diferent de la vella política. Com va escriure
algú, en aquesta vida no deixarem llegat més
valuós que la nostra honradesa.

La xarxa d’autopistes i
autovies de l’Estat comprèn un
total de 17021 km, fet pel qual
Espanya és el país d’Europa
amb més km d’aquest tipus
de vies. Entre les autopistes
distingim les de peatge (pagament) i les lliures.
De les primeres n’hi ha 2539 km, mentre que
d’autopistes lliures i autovies n’hi ha 8840 km
(Font: Wikipedia).
L’actual ministre de Foment, José Luís Ábalos, ara
sí, SOCIALISTA, ha afirmat que les concessions
d’autopistes de peatge NO es renovaran i, per
tant, es revertiran al seu termini. És, per tant,
una mesura POLÍTICA llargament esperada per,
almenys, un sector molt gran de la població.
En concret, la concessió que més ens afecta
a nosaltres els vinarossencs, és la de l’AP-7
entre Alacant i Tarragona, que finalitza el 31 de
desembre de 2019.
Es tracta d’una demanda argumentada no tan
sols pel cost que suposa per als usuaris, que
també, sinó per la situació donada en la nostra
zona des de fa molts d’anys pel trànsit de la
N-340, tant a l’antiga com a la nova variant,
amb punts negres que amb la liberalització
poden deixar de ser-ho, atès l’alt nombre de
camions que utilitzen el tram mediterrani,
mentre no es pren de manera seriosa i definitiva
la infraestructura anomenada Corredor
Mediterrani, que implicaria una nova autovia i
una nova xarxa ferroviària.
Mesura política que, estem veient, ja està
fent aixecar de les cadires les empreses
concessionàries, vertaders lobbys econòmics
que ja, a diversos mitjans d’informació (o
desinformació) estan posant objeccions en
forma de cost que repercutirà a les arques
públiques, manteniment a càrrec de l’estat,
llocs de treball perduts... Tots són arguments
manipuladors i interessats com sempre, per a
benefici d’uns pocs que han estat munyint la
vaca en unes zones del nostre país, les de més
densitat de trànsit i més rentables per a ells.
50 anys, 50 (podríem fer un exercici econòmic
sobre el cost de construcció, que va ser
amortitzat en 30 anys). Per tant, 20 anys de
beneficis a costa de molts morts en accidents
de carretera. Alguns es podrien haver evitat,
realment.
Tinguem-ho clar: Fins al 31 de desembre de
2019 serem bombardejats per tot tipus de
notícies manipulades, falses i embolicadores.
Tot sigue per a mantindre la privatització
d’aquest tram. Tot s’hi val. Igual que ha valgut
tota la informació donada fins ara envers els
tren de rodalies a Vinaròs. Ha passat el dia
15 de juny i continuem sense l’augment de
rodalies promès, signat i beneït.
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Nuevo suspenso del tripartito

Desmontant a Willy*(2a part)

Fira i Festes de San Joan i San Pere

Por Lluís Gandía

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

Finaliza el tercer curso
escolar del tripartito y
www.ppvinaros.es después de tres años la
acción de gobierno logra
un nuevo suspenso fruto de su inacción, faltas a la
verdad y promesas incumplidas.
Finaliza el tercer año de su mandato en el que
tanto Enric Pla, como Guillem Alsina y Jordi Moliner
han vuelto a mentir respecto al colegio Jaume I.
Prometieron el inicio de las obras para el año 2016,
después para 2017, más tarde para 2018 y ahora
para 2019. Mintieron a los padres y madres y les
siguen mintiendo a día de hoy.
El segundo centro de salud ni está ni se le espera.
La promesa realizada en 2016 sobre la restauración
del antiguo vertedero también pasó a mejor vida
y ya nadie se acuerda de ella. El puerto pesquero
sigue sin continuidad en las obras que se realizaron
en la anterior legislatura.
Promesas muchas. Ruedas de prensa de los
concejales del tripartito, que como no tienen otra
cosa que hacer justifican sus sueldos haciendo
ruedas de prensa, todavía más. Pero realidades
ningunas. Un fracaso detrás de otro.
En este último año el tripartito ha perdido la piscina
municipal por su irresponsabilidad y negligencia.
Tramitaron irregularmente el expediente, se les
advirtió que pondrían en peligro la piscina, pero la
arrogancia les impidió rectificar y asumir su mala
gestión. Un juez y un fiscal en una sentencia firme
certificaron la forma chapucera de gestionar de
Enric Pla y Jan Valls.
El exalcalde socialista Jordi Romeu fue condenado
por prevaricación a tres años por la Audiencia
Provincial. El tripartito ocultó esa condena en el
Setmanari Vinaròs, quitó las placas tal y como
aprobaron en Corts Valencianes todos los grupos
políticos y se negaron a condenar una acción que
ha merecido una condena de la justicia por un
delito que el CGPJ califica como de corrupción.
Queda un año para las elecciones municipales y el
tripartito que nació sin más proyecto que tumbar
la gestión del Partido Popular muestra síntomas de
claro agotamiento.
El Partido Popular ha empezado a trabajar en un
proyecto ilusionante y realista para el periodo 20192023. Contando con las entidades, asociaciones
y personas de la sociedad civil que se están
implicando en un proyecto que es más necesario
que nunca. Empiezan unos meses apasionantes

O mai les segones parts foren bones.
O recorrent a Murphy: Tot allò
que comença malament, acaba
malament. Els partits presenten un
programa electoral virtual. Tres partits
fan un pacte de govern virtual. Al cap
de 3 anys oblida't del Programa Electoral Virtual. Al cap
de 3 anys oblida't del Pacte de Govern. Al cap de tres
anys esdevé la gran pregunta : Per què fer un Programa
electoral si és la primera víctima de la democràcia? Pot
ser perquè l'interés primer és un programa electoral per
arribar al govern, i després... ja ens apanyarem. És com
presumir de Primàries per a candidats a l'alcaldia i no ferne....suposo....
Seguim amb la segona part dels socialistes de Vinaròs
actuals(Els d'abans eren una altra història):
. “Facilitar i promoure l'adjudicació a empreses de la nostra
ciutat l'ampliació dels contractes de llum”.Posem per cas que
nostra ciutat és Vinaròs, el que no s'entén en un partit que
ha estat al consistori entre 2011 i 2015 és que se li oblide
que el contracte de llum que va fer el PP és per a molts
d'anys.
.”Creació d'una Bossa Municipal d'Empreses de Vinaròs,
per tal de poder recòrrer a elles en petites obres, treballs i
adjudicacions.” .És cert ,es va crear la Borsa. La Borsa es va
crear, però han estat incomptables les empreses de fora
contractades a dit.
.” Reimplantació dels 30 minuts gratuïts per als pàrquings
soterrats”. Ahí l'han clavada: si entres una vegada un dia,
i estàs 14 minuts,i marxes, és debades; però si tornes a
entrar al cap de les hores, et cobren. Abans no era així.
.” Pla de reindustrialització impulsat pel govern
autonòmic.”. Posar fibra òptica no a tots és
reindustrialització? reindustrialització és pintar un carril
bici? reindustrialització és posar rotondes?
.” Habilitar el dic de ponent per a les barques de pesca de
la nostra ciutat” .
.” Solucionar la problemàtica històrica , pel que fa a la
pràctica de la natació per entitats de la nostra ciutat, amb
estreta col.laboració amb aquestes”.En el cas de la piscina el
Club de Natació de Vinaròs deia una ubicació, i al govern
cadascú deia la seua.
.”Elaboració d'un Pla Ciclista Integral”.
.“Posada en valor dels trams finals dels barrancs d'AiguaOliva i Sòl de Riu així com els laterals del riu Cervol.”. Heu
anat a Sòl de Riu? Ha canviat Aigua-Oliva?
. “Estudiar la possibilitat d'elaborar un estudi d'impacte
econòmic del Carnaval de Vinaròs.” Ni s'ha fet ni el faran,
però que semble que sí: mirarem a vore com i de quina
manera potser que pensem si en el futur, etc,etc,etc...
.”Festa del llagostí: nou model de promoció i explotació”.
Canvis? On?
.”Creació d'un càmping de caravanes davant la proliferació
d'aquestes”.L'heu vist? I la intenció, l'heu vista?
. “ Pla de Rehabilitació del Centre Històric”. Algú sap què
vol dir això en la pràctica? No? Val.
. “Revisió de l'actual PGOU, amb especial atenció a la
zona de desenvolupament al voltants del nou bulevard
aparegut en l'antiga N340”.
.” Amb la col.laboració del teixit comercial, crearem el Carnet
Jove Vinaròs, per tal de fomentar els descomptes, ofertes
i promocions entre els joves.”. Home, a vore.... passar no ha
passat, però és que al teixit comercial de Vinaròs se l'ha
ignorat completament!.
. “ Policia Local. Recuperar la normalitat en les relacions
entre l'ajuntament i els membres del cos municipal
per tal de guanyar efectivitat i comunicació.”.Què és la
“normalitat”? Lo “normal” els darrers anys segueix sent el
més normal ara: incomunicació unilateral des d'Alcaldia.
Veig el comunicat de la Policia Local. Tot segueix “normal”.

Any rere any, amb el
començament de l’estiu,
arriben les festes de San
Joan i San Pere, festes majors del nostre benvolgut
Vinaròs, on s’uneix diversió i tradició.
L’acte amb què s´han iniciat les festes està lligat
a la cultura més popular de Vinaròs: el divendres
per la vesprada, la plaça de l’Ajuntament ha quedat
envaïda pel confeti, la traca infantil i la tradicional
salutació de les reines i dames acompanyades pels
nostres Nanos i Gegants.
Les campanes al vol, el 22 de de Juny donen inici
a les festes que es perllonguen fins al 1 de Juliol.
A continuació cercavila pel centre de la ciutat, fins
arribar a l’envelat on es farà la proclamació de les
Reines i Dames de Sant Joan i San Pere 2018, acte
presentat per Emilio Salamanca amb la tradicional
imposició de bandes.
Tradició i novetat conviuen a les nostres festes i
cada any veiem com les entitats s’ esforcen per
donar més lluïment a la seua participació. Aquest
any la Colla de Nanos i Gegants ha presentat un
nou nano, en homenatge al desaparegut Antoni
Fabregat, persona molt vinculada a l’ entitat i
defensora de les nostres arrels vinarossenques.
Sense dubte són les festes que major arrelament
tenen en el temps donat que provenen d´un
privilegi concedit pel rei Carles II, l’any 1686 . Són
dies on familiars, amics, veïns, ens retrobem al
carrer. La nostra ciutat es transforma en un esclat
de llum i color, i tant els vinarossencs com aquells
que s’apropen a Vinaròs, poden gaudir durant uns
dies d’un ambient festiu i divertit.
Des del PVI, volem desitjar a tots els vinarossencs
i vinarossenques, i especialment a les dues reines
i les 22 dames, unes bones festes. Sou l’orgull i
la representació d’una ciutat activa, canviant i
diversa. Gràcies a totes vosaltres , a les vostres
families, a totes els entitats locals i col.legis que
representeu, perquè sense el vostre esforç i treball,
aquestes lluidores festes no serien possible.
També volem felicitar la mantenidora de les festes,
Mercedes Rodríguez, persona molt vinculada a la
ciutat per la seua professió , i a Tian Gombau, que
ha estat escolllit Alè Vinarossenc 2018, distinció
que atorga la Fundació Caixa Vinaròs.
Per finalitzar volem fer una crida a la participació
de tots els vinarossencs, Cal gaudir al màxim
d’aquests dies. Que ningú es quede a casa, i que
tots plegats siguem capaços d’omplir els carrers
d’alegria, color i diversió.
Bona Fira i Festes de San Joan i San Pere!

de Vinaròs
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OPINIÓ
Superhéroes

Patricia Pérez

Con estas líneas quiero mostrar mi infinita y
eterna gratitud al equipo de la UCI del Hospital
Comarcal de Vinaròs.
Alberto, mi marido, ingresó allí el pasado 12 de
junio, día de su 41 cumpleaños. Habíamos venido
a Peñíscola a pasar unos días de vacaciones en
familia buscando descanso y un poco de sol pero
la mala suerte hizo que se pusiera enfermo.
Desde el primer momento la atención profesional
recibida fue excelente.
Los médicos siempre me han parecido personas
especiales. Los biólogos estudian los seres vivos,
los farmacéuticos elaboran medicamentos,
los ingenieros diseñamos máquinas...y quien

engrana todo este mecanismo con la salud de
las personas, aplicando sus conocimientos y
mediante la toma constante de decisiones, son
ellos.
Tan importante como lo anterior es aquello que
no se ve.
Nunca olvidaré a las enfermeras que se quedaron
jugando con nuestra niña mientras yo recibía
las primeras noticias del estado de salud de mi
marido. Su empatía, comprensión, paciencia y
cariño hacia Alberto y hacia nosotros, su familia.
He podido ver sus caras de preocupación en los
momentos más difíciles y sus sonrisas cuando la
situación mejoraba.

NOVA PRESIDENTA
No hauria de ser notícia haver canviat de
junta o de càrrecs directius en una associació
assembleària. No hauria de ser notícia perquè
sempre hem dit que els càrrecs, almenys en
Migjorn eren a títol oficial. Eren, són i seran sols
per complimentar les exigències legalistes que
regeixen totes les associacions.
En aquest cas si que volem fer una excepció i
donar-li un poc de relleu, doncs si bé va dimitir
Fernando Llambrich del seu càrrec de President
i ell ho va fer públic també volem que sàpiguen
els veïns que Migjorn no deixa la seua tasca, i
tot i que són deures legals, els hem fet com
correspon. Així doncs el passat dia 4 de juny en
reunió extraordinària i després d’un bon debat va
ser elegida per assentiment com a presidenta de
l’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn”: Maria
Rosa Cañadas Martínez. Si el 6 de juny Pedro
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Cuando, a partir de ahora, nuestra hija Paula nos
pregunte por los superhéroes, le contaremos
que los de verdad no son los que pueden volar
o hacerse invisibles. Los superhéroes son gente
de carne y hueso que desempeña su trabajo con
gran vocación de ayuda a los demás.
Algunos de los mejores se llaman María, Dr. Piñol,
Inma, Dra. Lorente, Dra. Salinas, Lourdes, Montse,
Nayra, Judith, Dr. Rueda, Dr. Adell, Dr. Barrachina,
Juan, Conchi y tantos otros cuyos nombres no
recuerdo. Todos ellos trabajan en la UCI del
Hospital Comarcal de Vinaròs. Siempre estaremos
en deuda con vosotros.
De tot cor, moltes gràcies.

AAVV Migjorn-S.Fabregat

Sánchez nomenava un consell de ministres on
les dones eren majoria i es deia que recollia el
sentir de població i de les reivindicacions del 8M,
nosaltres un parell de dies abans ja ho féiem. I
per cert Maria Rosa és la segona presidenta amb
què compta l’associació. L’elecció d’una dona
com a presidenta no ha estat una decisió original
però si un marcat símbol d’allò que com hem dit
es nota i se sent en la societat i on les dones són
i han de ser les protagonistes. La resta de la junta
pràcticament no va tenir més moviment i van
seguir en els seus càrrecs més significatius: Carles
Vidal com a Vicepresident, Sebastià Fabregat
com a Secretari i Mercè Arroyo com a tresorera.
Ara anem un poc a la nostra tasca. En el seu dia
ja ens vam interessar per les obres que s’estan
portant a terme en l’encreuament dels quatre
camins i ens van dir que era una obra d’Iberdrola.

Ara quan ja porten prop d’un parell de mesos
cal dir que els veïns estem fins més amunt de
la gorra. Des del primer dia pacientment estem
aguantant estoicament totes les desviacions
i retencions que es produeixen. Fins i tot vam
aguantar quan durant uns quants dies no es veia
treballar a ningú i tanques, màquines i planxes
de ferro, eren a terra preguntant-nos tots com
era possible aquest menfotisme. Sembla, sols
sembla que les obres van cap avant però no ho
tenim clar. Les màquines estan molta estona
soles damunt l’asfalt esperant que algú les pose
en marxa.
Fins a quan hem d’aguantar els veïns que aquesta
empresa fase i desfase al seu caprici. Sr. Equip
de Govern, caldria donar alguna satisfacció als
veïns, en cas contrari serà que el menfotisme ve
per part seua.
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XXIII Travessia del Fortí

Vinaròs celebró el pasado domingo la XXIII Travessia del Fortí, que abrió el II Trofeo Diputación Aguas Abiertas, con 3.250 metros. El vencedor fue Pol Roch (CN
Sitges), con 37.13 minutos, seguido de Marc Vea y David Miranda. En categoría femenina se impuso Llum Serret (CN Vinaròs) con 40.52 y completaron el podio
Sara Vea y Claudia Matamoros.

Trofeu Benicarló i Campionat Benjamí provincial.
El dissabte 16 de Juny, es va celebrar el campionat
provincial Benjamí junt amb el Trofeu Benicarló,
va tenir lloc a la piscina de la veïna localitat de
Benicarló.
Es va nadar en una única sessió tot el programa de
proves, els nadadors podien nadar dos proves i els
relleus.
Van participar 10 clubs de la província i el nostre
club es va desplaçar en un total de 20 nadadors:
Sofia Cuenca, Agnes López, Marité Grau, Sara
Garcia, Vera Pérez, Sara Forner, Gemma Fibla,
Ariana Mara, Laia Albalat, Arancha Canalda, Sofia
Elena, David Contastin, Dylan Martin, Hugó Ramos,
Xavier Paga, Iván Roda, Izan Mas, Oscar Vizcarro,
Hèctor Verdera i Franc Jaime.
El nostre equip va tenir una actuació brillant,
guanyant el campionat com a equip i fent un total
de 12 medalles.
David Constantin plata en 200 estils i 100
papallona.
Dylan Martín bronze en 200 estils i or 400 lliures.
Gemma Fibla bronze en 100 brasa.
Xavier Paga plata en 100 braça i bronze 100 lliures.
Iván Roda bronze en 100 braça.
Arancha Canalda plata en 100 papallona.
Franc Jaime bronze en 400 lliures.
Destacarem també les medalles en relleus terceres
en xiques en els dos relleus i primera en xics en els
dos relleus.
Els tres primers equips classificats per punts van
ser:
C.N. Vinaròs =426 punts
Nados Castelló =377 punts
C.N.Vila-Real =260 punts
Des de aquestes línies, donar l'enhorabona a
l'entrenador Isidro Martorell per aquesta gran
tasca de base que fa, portant el C.N. Vinaròs des de
la humil-tat al exit obtingut.
Trofeu ciutat de Barcelona i trofeu Delfín
El 13 de Juny es va disputar el trofeu internacional
ciutat de Barcelona, a les magnífiques instal·lacions
del C.N. Sant Andreu, amb la participació de moltes
seleccions de la talla de Brasil, U.S.A., Holanda,
Inglaterra, Argentina, Hungría.
Un nivell de natació en medallistes olímpics i
mundials, com a mostra la participació de la
nadadora hungaresa Katrinka Hossu.
En aquest trofeu va participar-hi el nadador
Vinarossenc David León, on va nadar les seves
proves principals, acabant de preparar el

campionat nacional d'Estiu.
David, també va participar en el trofeu Delfín,
els dies 16/17 Juny, on va obtenir uns resultats
fantàstics guanyant en 200 papallona i 200 lliures i
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fent segon en 200 estils, mostrant que es troba ve
de forma per afrontar les competicions importants
d'estiu.
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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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IRONMANS CAMPEONES DE ESPAÑA
La categoría S13 de Ironmans Vinaròs,
se han proclamado este fin de semana
CAMPEONES DE ESPAÑA al ganar la
Spanish Flag Bowl disputada este fin
de semana en Calatayud sin perder
ningún partido en la fase previa del
sábado venciendo a Barberá Rookies,
Molina Vipers, LG OLED Black Demons
(Las Rozas) y Terrassa Reds.
El domingo se impuso a los actuales
campeones de España Molina Vipers
por 20 a 7 en la final. Sebastián
Casajuana obtuvo el MVP gracias al
trabajo de todo el equipo liderado
por el Quarterback Santi que estuvo
muy concentrado durante todo el
campeonato lanzando magníficos
pases a su center Yassir, jugador de
primer año que ha aprendido mucho
y ha hecho crecer al equipo de nivel.
Albert con sus magníficas carreras
por la banda dió el punto de calidad
al ataque. Gerard en sus funciones de
ataque realizó buenas anotaciones
pero como capitán de la defensa,
lideró el equipo dejando una buena
estadística de 10 puntos en contra
durante el duro torneo. Judith estuvo
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genial de rush presionando hasta la
última jugada de la final a todos los
quarterbacks que se le ponían delante
llegando a realizar intercepciones y un
touchdown, al igual que su hermano
Pau que nos deleitó con un touchdown
cruzando todo el campo que remató
con el punto extra posterior. Adam
también tuvo sus minutos de juego en
el torneo al igual que el nuevo jugador
Jordi. Marius pese a estar con muchas
molestias aguantó con el equipo todo
el torneo realizando algunas jugadas.
La categoría S-13 ha firmado una
temporada PERFECTA ganando la
copa, liga y el campeonato de España
ganando los 26 partidos que ha
disputado durante la temporada, toda
una hazaña para los jovencísimos
jugadores que han marcado un hito
en el palmarés de Ironmans Vinaròs.
Los jugadores de la categoría S-17
también estuvieron jugaron el
campeonato de España y dieron un
golpe de autoridad al imponerse
en sus dos partidos del sábado
frente Valencia Firebats y Terrassa
Reds, pasando a la semifinal. El

domingo disputaban un grandísimo
partido frente a unos LG OLED Black
Demons (Las Rozas) que ganaban
por un ajustado 14-12 y les daban
el paso a la gran final que se jugó
contra Barcelona Pagesos, un gran
encuentro digno de una final nacional
que se llegó al final del partido con
un empate 33-33 en el marcador.
Tocaba jugarsela en la prórroga, pero
Ironmans no encontró el acierto que
sí tuvieron Pagesos al anotar en su

drive. ENORMES los jugadores S17
que se han ratificado como uno de
los mejores equipos españoles. Pese
a esta durísima derrota, seguro que
van a salir reforzados para la próxima
temporada. GERARDO, CARLOS,
PAULA, ANIBAL, DAVID, JOSE ABEL,
POCHO, DANI, MARC y YANNIS
dirigidos por el gran entrenador
ALEJANDRO MESSEGUER, también
han entrado en la historia de Ironmans
Vinaròs
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IV edició del 5K

El Club Esportiu Vinaròs i el CME van organitzar una nova edició del 5K de Vinaròs, enguany emmarcat dintre de la Campanya d’Esport Popular, prova de caràcter
popular i oberta a la participació de tothom.

9è OPEN CURRICÀ DE FESTES

Amb motiu de les Festes Patronals de
Sant Joan i Sant Pere de la Ciutat de
Vinaròs, el Club Nàutic va celebrar el
passat dissabte dia 16 de juny el 9è
Open Curricà Festes Sant Joan i Sant
Pere, puntuable dins el calendari
de la FPCV i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vinaròs i el CME. La
sortida de la prova es va efectuar a
les 7:00 h, donant per finalitzada la
prova a les 12:00 h, el dia va ser bo
per navegar però no per pescar, sent
les captures molt escasses, la majoria
d'embarcacions no van obtenir el seu

merescut premi. A les 13 hores es va
fer el lliurament dels premis amb la
presència de la Dama de l’entitat la
Srta. María Vila, acompanyada de la
Reina de les festes i part de la seva
cort de dames.
LASSIFICACIÓ GENERAL 1r BELSUS
Jesús Espada
2n SEILA
Manuel Albiol
3r ADELIN
Víctor Febrer
CLASSIFICACIÓ PEÇA MAJOR
1r ESPLAI
Juan Bta. Juan

En
el
Campeonato
infantil de taekwondo
en Barcelona, el club
Taekwondo
ATENCIA
aportó 5 deportistas y
logró 4 podiums:
Adelean Denisa -Oro
Adrian Nereuta - Plata
Ferran Agusti - Bronce
Berta Agustín - Bronce
Queremos también dar
ánimo a Albert Sorin por
intentar y luchar hasta
el final, con esfuerzo y
dedicación todo se puede
conseguir.

El passat 16 de juny es va celebrar la V edició CURSA
PER PARELLES CELTÍC SUBMARÍ de VILA-REAL, on
Carlos Valero i Ana Clausell van creuar la meta amb
un temps de 00:33:39, degut al desnivell en la pujada
a l'ermita, la parella va millor el temps respecte l'any
anterior.

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !
PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.

GASOLINERAS TORRES

CTRA. N-340
AVDA. CASTELLÓN, 30
VINARÒS

esea s!
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¡Le Fiesta
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Felic
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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Tauler Municipal

23 juny de 2018

#VinaroSimplica
L'Ajuntament informa que està disponible l'enquesta que s'ha
realitzat dins de la fase de diagnòstic del pla d'igualtat municipal.
Està dirigida a tota la ciutadania i té com a objectiu obtenir una
visió general del grau d'implicació i sensibilitat davant la igualtat i
la violència de gènere en la nostra població, de manera anònima.
L'enquesta està disponible en format paper, així com les urnes on
poder dipositar-la, a l'Ajuntament, OIAC (Oficina d'Informació i
Atenció a la Ciutadania), Biblioteca Municipal, Centre de Salut i
Serveis Socials.
El límit per dipositar les enquestes és fins al 10 de juliol.

ANUNCI LICITACIÓ

Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 21/06/2018
HASH: f9f4328a271a909bf85c9ca6461ac46a

L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local de data 4 de juny
de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la contractació de les OBRES
D’ELECTRIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA UBICADA EN CAMÍ BOVERALSCARRER JOAN FUSTER, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP
JAUME I, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (Exp. 4523/2018Obres 3/18),
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pl.
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 25 de juny de 2018.

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

TASA MEMU2018-1
Tesorería / MTG / im

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018 se procedió a la aprobación del padrón
de la tasa del mercado municipal del primer semestre de 2018, determinándose asimismo la
exposición de las mismas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto de
2018.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de julio de 2018. El
resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar ingreso en cualquiera de las formas
allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Codi Validació: 3YJG9YGRXGLMEN4XM4DCRK2W7 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia
que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 6 de juliol de 2018
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs. Tindre 65 anys complits Presentar el DNI
original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa Horari: de 10’00h. a 13’00h.

Exp. 950/2018
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Jose Antonio Gueldos Nieto
Que falleció en Vinaròs
el día 18 de junio de 2018,
a los 81 años de edad.
D.E.P.

Nunca te olvidaremos,
siempre estarás en nuestros corazones.
TE QUEREMOS
Tu esposa, hijos, nietos, biznietos

1º Aniversari 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

E.P.D.

Es celebrarà missa el dia 3 de juliol a les 19.30
en l’Esglèsia de Santa Magdalena.
Sempre et recordarem amb molta estima.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 11
18 juny
desembre TORREGROSA
VALLS
av. Llibertat,
9
23
c. Sant c.Francesc,
103
19 juny
desembre PITARCH
MATeU
del Pilar, 120
24
20
25
21
26
22
27
23
28
29

desembre Vinaròs
TORReGROSA
Farmacia
juny
desembre FERRER
PITARcH
juny
desembre ROCA
MARTÍNeZ
juny
desembre GUIMERÀ
FeRReR
juny
juny

ADELL

TELÈFONS D’INTERÉS
juny
SANZ
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

30

Llibertat,159
av. Paísav.
Valencià,
c. delAntoni,
Pilar, 120
pl. Sant
39
av.
c. País
Sant Valencià,
Francesc,15
6

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

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de
Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
45
95
90
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
627
Cultura 24h · La solución rápida
964 849
40 79392
61
Cerrajero
24h
·
Vimar
667
60
70
86
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Contribucions
964
Ecoparc / Recollida de mobles
964 45
40 47
78 52
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola
de
Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas
butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45
45 64
13 52
50
Infodona
964
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
964
05333
16
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
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.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA
a divendres:
5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
De dilluns
VINARÒS
- BARCELONA

Dissabtes:
6.55,7.35,
13.158.25,
i 17.15
4.25,
5.55, 6.55,
8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35
i 19.45.i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
Diumenges

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

*4.25,
5.55, 6.55,
7.35, 8.25,
9.45,
10.45,
10.45,
12.45,
13.45,
15.20,
17.15
De dilluns
a divendres:
10.00,
13.00,
15.00,
16.30,
18.00,
19.30
i 21.30.

i Dissabtes:
19.45.
7.45, 11.00, 16.30 i 21.30

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

Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.


VINARÒS-CASTELLÓ
*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

Perque
autopista
8.30,surten
15.00des
i 22.00
Llibertat
i Hospital)
Els
van perdiari:
la AP-7
de la(Av.
parada
del riu
Servol,
Per de
N-340
de dilluns
a dissabte:
8.20,
13.20 i 19.05
(Av. Picasso)
des
l'avinguda
Llibertat,
Picasso
i l'Hospital
Comarcal
Per N-340 diumenges
i festius:
13.20
i 18.50
(Av. Picasso)
*Confirmeu
l’horari al 964
40 19 36
· AUTOS
MEDITERRÁNEO
TotsCASTELLÓ-VINARÒS
els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20,
8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
Per autopista
19.00
i 20.10 diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340
a dissabte:
Sortida
desde
dedilluns
Castelló
Renfe 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
*Confirmeu
Picasso). l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs DIUMENGES
00,30
10,30 16,00
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30
22,35
Madrid
07,00
17,30 22,35

MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI
EXPRÉS
 MADRID-VINARÒS
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid DIUMENGES
01,00
08,00 15,00
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
Parada:
Av. Llibertat
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

(continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
VINARÒS-TORTOSA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
19.45, 20.45
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
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
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
TORTOSA-VINARÒS

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
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, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
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
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

De dilluns a divendres: 8.45
8.45, 12.30 i 16.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA
VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL

SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 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
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
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
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
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
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
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
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
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

(Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05,
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05,
16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
21.05, 21.35, 22.05
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

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

(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,
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,
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,
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
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
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(*)
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

TRENS A BARCELONA 				A CASTELLÓ					 A VALÈNCIA

CARMEN
ARNAU
ROSELLÓ
En nom de la Fundació
Caixa Rural
Caixa Vinaròs
us desitja
Bones Festes
de Sant Joan i
Sant Pere 2018!

