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Pinceladas 
de verde y de naranja

‘Nuntio vobis gaudium magnum’,...
...(os anuncio un gran alegría, es lo que se dice desde 
el balcón del Vaticano cuando se elige al nuevo 
Papa)... la Generalitat va a sacar su propio plan 
de ayudas a los Ayuntamientos para paliar la crisis 
económica. Pese a haberlo criticado tanto y tanto, 
resulta casi calcado al famoso plan de ZP, pero 
tendrá cuatro diferencias sustanciales: Su cuantía 
será a razón de 203 € por habitante censado que, 
al ser para dos anualidades, supondrá para este 
ejercicio sólo 102 € frente a los 177 del plan ZP, 
pero podrán emplearse en obras ya comenzadas 
y podrán ser complementados con fondos del 
Ayuntamiento para sufragar la diferencia, caso de 
que el importe de las obras supere la cuantía de 
las ayudas. Los 1.000 M€ que se gastará el Consell 
procederán de los 1.000 M€ que el señor Camps 
espera recibir desde Madrid como complemento 
por el nuevo sistema de financiación autonómica 
que confía estará en marcha para dentro de poco. 
Nuestra alegría es doble, porque la inyección 
económica a las arcas valencianas procedente de 
Madrid no se la quedará la Generalitat sino que la 
repercutirá íntegramente a los Ayuntamientos y, 
siendo así, por primera vez en casi siete años, el 
de Vinaròs recibirá una inversión valenciana de 5,5 
M€. Esperemos que la letra pequeña de la medida 
no desvirtúe el propósito fundamental que es la 
reactivación económica mediante la creación de 
empleo, ni el principio de equidad.

Que la remodelación 
del mercado...
...se ha consensuado con 
los vendedores es más que 
evidente porque nunca 
hemos tenido la menor 
intención de hacerla a sus 
espaldas pero, tal como 
lo ha dicho el portavoz 
del PPO(*), de que en las 
obras se contemplan las 
propuestas realizadas por 
él, está dando a entender 
que hemos hecho un 
proyecto conforme a 
sus criterios, cuando el 
proyecto es exactamente 
el mismo realizado por el 
anterior alcalde Balada, 
recortado para adecuar 
su costo al presupuesto 
disponible de los fondos 
ZP, que viene a ser la mitad 
del coste del proyecto 
primitivo. Se colocará un 
techo de material muy 
aislante para preservarlo 
de los calores veraniegos 
y del frío invernal. Para 
éste último se lo dotará 
de suelo radiante y se 
cerrará la fachada con 
acristalamiento. Lo 
único que irá a cargo 
de los vendedores será 
la construcción de sus 

respectivas casetas aunque contarán con tomas 
de agua, luz y desagües. Celebramos que el PPO(*), 
por una vez, nos aplauda un proyecto, pero que 
conste que no nos hemos adaptado, sólo hemos 
utilizado las tijeras, eso sí, con muy buen pulso. 

Acabamos de colgar en Internet...
...la nueva página web del PVI. Con un formato 
mucho más actual, permitirá la participación 
interactiva de los cibernautas en encuestas 
y comentarios sobre los distintos temas de 
candente actualidad que iremos renovando 
paulatinamente conforme las circunstancias lo 
requieran. Cuenta también con los apartados 
habituales de información sobre el partido, 
orígenes, estatutos, campañas y programas 
electorales para las tres elecciones a las que 
nos hemos presentado, resultados electorales, 
opiniones publicadas en los medios, fonoteca, 
videoteca, enlaces a servicios municipales, 
farmacias de guardia, horarios de trenes, y 
un apartado muy particular al que hemos 
denominado “Nuestros molinos de viento” 
explicando la posición y las intervenciones del 
PVI en asuntos y en proyectos controvertidos 
de nuestra ciudad. Unas veces a favor y otras en 
contra, siempre hemos adoptado una posición 
activa y, por ello, hemos tenido que encajar los 

ataques desde las filas del PPO(*). Para muestra, 
el último de la variante y la ciudad deportiva 
salchicha. Volviendo a lo de la página, como no, 
tampoco podía faltar el formulario para afiliarse 
a nuestro partido. La dirección web continúa 
siendo la de siempre:
http://www.pvi-vinaros.org

La perra que han cogido... 
...los del PPO(*) con lo de la variante de la N-
340 es de juzgado de guardia y posiblemente 
acabará allí. Han tardado cinco años y medio 
en hacerlo pero, tras este sospechosííí...simo y 
larguííí...simo silencio, por fin, han anunciado 
la presentación de una moción en el próximo 
pleno, que es donde se tienen que debatir 
y votar estas cosas, y no en ruedas de prensa 
en el ayuntamiento pinipón del PPO(*), a 
cargo de un personaje de nefasto recuerdo 
que, nostálgico de su antiguo cargo, se ha 
autocomplacido recreándose en lo que fue y 
nunca más será. ¿Qué confianza merece aquel 
primer y último alcalde del PP, artífice exclusivo 
de tantas polémicas actuaciones que aún hoy 
seguimos padeciendo? Con su “bondad” innata 
no solamente supo ponerse en contra a toda 
la oposición, sino que también provocó una 
división en su propio partido que aún hoy se 
mantiene. Aún peor, fue el responsable único 
del cisma que condujo a la creación del GIP de 
José Miguel May y a la pérdida de la alcaldía. Muy 
mal debe andar el PP si tiene que resucitar un 
cadáver político, un zombi vacilante como los 
de la película La noche de los muertos vivientes 
que, para mantener un tenue halo de vida en 
su mundo intenta devorar a la primera que se 
le antoja. Al maestro de la difamación, de la 
manipulación y la tergiversación no le vamos a 
contestar. Lo que haya que decir lo diremos en 
los juzgados que es donde toca. 

Finalizaremos con otras alegrías...
...congratulándonos porque Carles Santos ha 
logrado otro premio más, y porque los diputados 
provinciales en el último plenario aprobaron 
unánimemente la moción por la que se reclama 
a Fomento que la autovía de Zaragoza llegue al 
mar por Vinaròs y no por Tarragona. A esto se 
añade el manifiesto de los socialistas de Castelló 
y Teruel en Morella, o los del PP provincial de 
Castelló. En cambio nos preocupa la vaguedad de 
las manifestaciones del subdelegado del Gobierno 
en Castelló que, simplemente, “apuesta” por esta 
solución, y también las declaraciones del secretario 
de Estado, Víctor Morlan, en la que ha dicho que la 
decisión se adoptará en base a un informe que se 
está elaborando. Un informe que dependiendo del 
aspecto al que dé mayor importancia decantará 
la salida hacia una u otra opción. Si priman los 
aspectos de vertebración territorial tenemos las 
de ganar, pero si priman los aspectos económicos 
y de población, como no nos espabilemos, nos la 
darán con queso.

(*) PPO: Principal partido de la oposición.
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C./ Sant Francesc, 18 - 1er  A

Tel. 964 452501
Treballem per Vinaròs

Plan Zapatero: 
verdad

El Fondo Estatal de Inversión Local, tal como 
venimos detallando en los últimos meses, es una 
realidad. Se han seguido unos trámites y un trabajo 
intenso que han hecho posibles su objetivo: 
creación de puestos de trabajo en época de crisis 
y dotación de infraestructuras para Vinaròs por un 
importe cercano a los 5 millones de euros.
Esto es verdad: Proyecto Plan Zapatero.

1. Proyecto de estructura de cubierta e instalaciones 
una parcela en el PAI Fora Forat (SUR 18) de Vinaròs 
con un presupuesto de 55.241,8 euros, fin de la 
ejecución del proyecto 10/12/2009 y empleando 
a 9 personas. 
2. Proyecto de adecuación y mantenimiento de 
la red de caminos rurales, con un presupuesto de 
53.863,25 euros, fin de ejecución 10/09/2009 y 
empleando 13 personas.
3. Proyecto de la red de distribución de agua 
potable e incendios en la ermita de Sant Sebastià 
con un presupuesto de 36.999,94 euros, fin de 
ejecución 10/05/2009 y empleando a 7 personas. 
4. Proyecto de construcción de aceras para garantizar 
la accesibilidad y seguridad en la avenida Francisco 
José Balada. Tramo calle Boverals-Saldonar con un 
presupuesto de 16.216,72 euros, fin de ejecución 
10/07/2009 y ocupando a 9 personas. 
5. Proyecto de accesibilidad y renovación de 
dotaciones urbanísticas de las calles de Sanchis 
Vilaplana y Tomás Mancisidor con un presupuesto 
de 68.772,42 euros, fin de ejecución 10/07/2009 y 
ocupando a 13 personas. 
6. Proyecto de la red de construcción de un 
“Gos Parc” en la avenida 29 de Setembre, con un 
presupuesto de 11.034,48 euros, fin de ejecución 

10/07/2009 y ocupando a 7 personas. 
7. Reforma y ampliación del Mercado Municipal 
333.528,31 euros, fin de ejecución 31/12/2009 y 
empleando a 23 personas. 
8. Rehabilitación edificio municipal del Pirulí, con 
un presupuesto de 82.421,9 euros, fin de ejecución 
31/12/2009 y empleando a 7 personas. 
9. Ejecución de muro de mampostería en la sierra 
del Puig de Vinaròs con un presupuesto de 474,56 
euros, fin de ejecución 22/03/2009 y empleando a 
2 personas. 

Con un total presupuestado de 4.774.521,22 euros 
y generando 90 puestos de trabajo.

Pla de Camps: 
mentida?

El Govern valencià ha anunciat que destinarà 1.020 
(mil vint milions d’euros) a través d’un pla per al 
finançament d’inversions municipals destinades a 
contrarestar els efectes de la crisi econòmica.
Inicialment, valorem com a positiva aquesta 
iniciativa que se suma a les mesures posades ja 
en marxa per govern d’Espanya i materialitzades 
en allò referent als municipis espanyols de 
manera quasi immediata i amb un procediment 
àgil i eficaç. Vuit mil milions d’euros durant l’any 
2009 a l’objecte d’incidir sobre la crisi econòmica 
i dinamitzar l’activitat econòmica per tal de 
generar ocupació.
El Pla anunciat pel Govern valencià, de moment a 
través dels mitjans de comunicació, deixa oberts 
nombrosos interrogants que cal aclarir des de 
ja per tal que els municipis puguem planificar 
adequadament les nostres actuacions i elegir 

obres i activitats que redunden en benefici dels 
nostres veïns i especialment generen activitat 
econòmica i contribuïsquen a la creació de llocs 
de treball estables en els nostres pobles.
Les principals qüestions plantejades en aquests 
moments sobre quan es publicarà la creació, 
regulació i dotació de l’esmentat Pla, de manera 
que s’oficialitze i concrete allò que fins al moment 
no és més que una promesa, al procediment 
per posar a disposició dels municipis els fons 
i les mesures que s’establiran per a dur a terme 
la contractació i execució de les obres durant el 
present exercici a l’objecte que tinguem impacte 
sobre l’actual situació econòmica; quin tipus 
d’obres de competència autonòmica que han 
d’integrar en el seu cas un altre fons diferent i 
establir el procediment a seguir per a la gestió 
dels recursos econòmics i la contractació d’obres.
Tanmateix, és molt important aclarir si es 
finançaran igualment amb càrrec al fons la 
direcció dels projecte tècnics i la de les obres, atés 
que són partides d’alt cost i per a les quals molts 
municipis no disposen de recursos i, en qualsevol 
cas, sí que s’establirà algun criteri addicional.
Igualment els municipis som conscients de 
la necessitat que la inversió es duga a terme 
urgentment per tal de detenir el fort creixement 
de la desocupació que té lloc en la nostra 
Comunitat i enfront de la qual cal adoptar mesures 
immediates de les quals el present fons ha de 
formar part. És per tot això que els Ajuntaments 
assumim el compromís de col·laborar amb la 
Generalitat en la ràpida posada en funcionament 
d’aquest fons per a la qual cosa és necessari 
comptar al més prompte possible amb normes 
clares i transparents de gestió i distribució i 
sobretot de disponibilitat dels recursos.

Quant disposarem dels 6 milions d’euros 
que pareix que li toquen a Vinaròs?
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La crisis del PSOE
España está en crisis por culpa de un gobierno 
irresponsable que negó la crisis durante los seis 
meses anteriores a la campaña electoral para ganar 
unos votos que le dieran de nuevo la victoria. Negó 
la crisis y no se preparó el terreno para los duros 
meses que se avecinan. Consecuencia de todo 
ello es la mayor crisis de las últimas décadas y la 
destrucción de miles de puestos de trabajo.
Solamente hay un partido responsable de la crisis 
económica, el PSOE, que disimuló y demostró que 
los españoles no le importan nada excepto en el 
momento de votar. Una demostración y un claro 
ejemplo de cómo gobernar irresponsablemente. 

Deprisa y corriendo, 177 euros
Y como solución a la crisis, Zapatero se levantó 
un buen día con la genial idea de dar a los 
Ayuntamientos 177 euros por habitante para 
hacer cualquier obra con tal de que sea rápida. 
Como siempre las soluciones poco reflexionadas 

acaban fallando y esta precipitación ha llevado a 
que el Gobierno central financiará varios centros 
de spa, casas rurales, etc., cualquier cosa sirve y 
como ejemplo más cercano en Vinaròs gastaremos 
80.000 euros de ese fondo para crear una zona de 
esparcimiento para los perros. Así no se acaba con 
la crisis.
Porque ZP tira del dinero público sin ningún 
sentido, gastar por gastar no es la solución al paro. 
Hay que pensar en las familias en las que ninguno 
de sus miembros tengan empleo, hay que pensar 
en todos aquellos que están sin ingresos y ofrecer 
soluciones reales. No sirven chapuzas que dan pan 
para hoy y hambre para mañana. 

ZP obliga a poner publicidad
La soberbia de Zapatero llega a tal extremo que en 
la regulación de las ayudas especifica que en todas 
las obras de su plan deberá existir obligatoriamente 
un cartel de 3 metros de largo por 4 de ancho 
que publicite que esa obra está financiada por el 

Gobierno central. Si no se coloca el cartel en el 
lugar más visible de la obra, el Gobierno no pagará 
la obra. A esto se le llama tener la cara como el 
hormigón, es decir, dura.
Porque en toda España los carteles que obligará 
a poner ZP representan algo más de 30 millones 
de euros, que puede parecer mucho o poco pero 
que servirían para pagar durante 1 mes la pensión 
a más de 75.000 pensionistas de nuestro país. ¿Es 
poco o es mucho?

Generalitat: Un plan para crear empleo
Por el contrario, la Generalitat Valenciana, presidida 
por Francisco Camps, ha presentado sin tanto 
bombo un plan mucho más meditado y que servirá 
para crear empleo y riqueza a lo largo y ancho de 
toda nuestra Comunidad.
Un plan que apuesta por la inversión productiva y 
que pretende crear infraestructuras viarias, suelo 
industrial, investigación más desarrollo, mejora de 
suministros hídricos y eléctricos, etc., en definitiva, 
un plan pensado para crear empleo en obras que 
cuando finalice la crisis seguirán creando empleo. 
Porque la Generalitat piensa siempre en el futuro, 
en el día de mañana, piensa siempre en futuro y 
en positivo. 

203 euros por habitante
Cuando ZP anunció su plan, nuestro alcalde no 
tardó en reclamar en el pleno y en rueda de prensa 
un plan similar por parte de la Generalitat. Se 
mofaba como siempre pensando que la Generalitat 
se quedaría parada. Se equivocó de nuevo y ahora 
deberá rectificar. Pero no lo hará. 203 euros por 
habitante, 26 euros más por habitante que el plan 
de ZP y además sin la necesidad ni obligación de 
colocar carteles que anuncien que esa obra está 
pagada por la Generalitat. 
El Gobierno de Francisco Camps quiere que los 
1.020 millones de euros que se inviertan sean 
productivos. Nada de publicidad, todo el dinero 
invertido en obras y en beneficio de los ciudadanos. 
Lo importante es salir de la crisis, generar empleo y 
remontar el vuelo.

Exigimos consenso para las obras
En el plan ZP el Equipo de Gobierno volvió a hacer 
gala de su autoritarismo, de su falta de talante 
democrático, de su egoísmo por salir en las fotos 
y quiso marginar al PP. Quisieron excluirnos 
y no consensuaron con el PP las obras que se 
financiarían con el plan de ZP. Su maldad política y 
sus odios personales les impiden ver más lejos de 
su nariz.
Ahora exigimos que entre los 4 partidos 
representados en el Ayuntamiento se acuerden las 
obras que se han de realizar con los seis millones 
de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas) 
que llegarán de la Generalitat.
Entre todos podemos llegar a un acuerdo en 
beneficio de Vinaròs. Esto es lo que queremos en 
el Partido Popular y por eso reclamamos que nos 
sentemos a negociar todos para destinar estos 
seis millones a crear empleo, infraestructuras y un 
futuro mejor para Vinaròs.
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Des del Grup Municipal del 
BLOC volem denunciar una sèrie 
de qüestions a què l’equip de 
govern (PSOE-PVI) encara no ha 
donat solució

Estem parlant d’una sèrie de 
deficiències que ens han traslladat 
cansats d’esperar una solució per 
part de l’Equip de Govern i que 
després de dirigir-se tant al regidor 
d’Urbanisme, com a l’alcalde, encara 
no tenen solució. Són xicotetes coses, 
però que fan més agradable la vida 
en el nostre poble. 
Al final de l’avinguda de Barcelona 
amb el carrer de Garcia Julbe ja fa 
temps que s’ha comentat en diferents 
ocasions al regidor d’Urbanisme, a 
l’alcalde i als tècnics els problemes 
que tenen les persones per caminar 
i passejar, ja que no disposen de 
vorera. Aquesta avinguda és una de 
les entrades i sortides del poble on 
els vehicles agafen una considerable 
velocitat i la poca visibilitat que hi 
ha per haver-hi un revolt bastant 
tancat fa que hi haja una manca 
de seguretat per a les persones i 
vianants. Hem vist que s’ha col·locat 
una rotonda provisional de tanques 
de plàstic i que potser siga la solució 
per a aquesta zona.
Per tant, des del Grup Municipals 

del BLOC recollint les peticions del 
veïnat, demanem que se solucione 
al més aviat possible aquesta 
reivindicació donant una solució 
tècnica i la màxima seguretat per als 
vianants.

El Grup Municipal del BLOC fa un 
repàs de les deficiències que hem 
traslladat a l’equip de govern 
(PSOE-PVI) i que encara estan 
pendents de solucionar

Ja fa més d’un any que des del BLOC 
vam denunciar l’emissió de fums i 
soroll dels ventiladors de la plaça de 
Sant Antoni (La Mera), unes molèsties 
que no tan sols les provoquen al 
veïnat d’aquesta plaça sinó a totes 
aquelles persones que passegen. 
Recordem a l’equip que governa que 
està pendent donar-hi una solució. 
Fa cosa de dos mesos vam denunciar 
que la desembocadura del riu Cervol 
s’està tancant per la força de les 
ones, les quals fan que la platja vaja 
tancant el pas de l’aigua cap al riu. 
Aquesta denúncia ve donada per 
les males olors i mal aspecte que 
té l’aigua de riu a conseqüència del 
tancament del Cervol. Esperem una 
solució immediata.
Reiteradament ja hem denunciat la 
falta de pipicans en diferents llocs 

del poble per fer les defecacions 
del gossos. La falta de planificació 
per ubicar els pipicans, així com la 
falta d’inversions per crear llocs on 
els animals puguen fer les seues 
necessitats ha fet que moltes 
persones que tenen animals ens 
traslladen aquesta reivindicació.
Des de fa temps estem demanant 
que s’arreglen les deficiències al 
Parc de jocs infantils de Foret. Ja en 
comissió informativa de la regidoria 
de Serveis Municipals se’ns va 
informar que hi ha un pressupost 
en forma de factura proforma per 
uns 5.000€ per arreglar aquestes 
deficiències i que encara no s’hi ha 
donat curs, tot i que s’han rebut 
queixes dels pares dels xiquets que 
van habitualment a aquest parc, 
a causa de la seua perillositat i 
inseguretat.
Ja vam dir fa unes setmanes que 
era urgent arreglar els lavabos 
del cementeri de la nostra ciutat, 
que es troben en unes condicions 
lamentables. Des del BLOC ens hem 
fet ressò de les queixes dels usuaris 
amb reiterades denúncies amb 
fotos a la premsa i als mitjans de 
comunicació. Ens consta que això 
encara està pendent i ja toca que es 
faça alguna cosa.
També hem denunciat reiteradament 

la perillositat i la falta de seguretat 
per als vianants que hi ha en l’obra 
de l’avinguda de Ruiz Picasso. Una 
obra que s’havia deixat de construir 
amb el problema afegit per tindre 
aigües estancades, en unes males 
condicions higièniques i provocant 
males olors al veïnat. Ja fa molts de 
mesos que el BLOC i els mateixos 
veïns estem demanant una solució. 
Hem vist aquestes últimes setmanes 
que ja tornen a treballar, però, 
estarem al damunt per veure si es 
complex la normativa en seguretat. 
Fa pocs dies vam celebrar a Vinaròs 
dos festes multitudinàries i molt 
tradicionals com són Sant Antoni i 
Sant Sebastià, ambdós se celebren a 
l’ermita de Vinaròs. Ja vam denunciar 
públicament que els lavabos de 
l’ermita no estan adaptats ni són 
accessibles per a les persones amb 
mobilitat reduïda. Des del Grup 
Municipal del BLOC ja vam avisar 
que arribarien aquestes dates i que 
estaria pendent, i desgraciadament, 
no ens hem equivocat. És que no 
tenim tots els mateixos drets de 
gaudir de les nostres festes amb 
totes les comoditats? Per tant, des 
del BLOC insistirem en la necessitat 
de donar una solució a aquest tema 
d’accessibilitat i seguirem treballant 
perquè això siga realitat. 

Treballem 
per la gent del poble

Domènec Fontanet: “treballem per fer una política 
de proximitat al ciutadà i per solucionar els problemes 
quotidians xicotets i grans, allò que des del BLOC sempre 
hem defensat com estil propi, fem una política “de baix cap 
a dalt”, des del ciutadà cap l’Administració. Escoltem la gent 
del carrer i fem d’altaveu a l’Ajuntament“. 

El Grup Municipal del BLOC denuncia la falta d’accessibilitat dels lavabos 
de l’ermita de la Misericòrdia. Ja fa unes setmanes vam denunciar la falta 
d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i la discriminació 
que pateixen a l’hora d’usar els lavabos de l’ermita. Uns lavabos que quan es 
van construir no van tindre en compte les persones majors ni les persones 
amb discapacitat. L’equip que governa i el regidor de Serveis Municipals 
van anunciar una quantitat d’un milió d’euros anuals per adaptar tot allò 
que no estigués dins de la legalitat en matèria d’accessibilitat. Veiem que 
parlen, parlen i parlen, però en realitat no es fa res, tot queda en titulars 
de premsa. Ja fa massa anys que els lavabos de l’ermita no estan adaptats. 
També proposem que en dates tan assenyalades i multitudinàries com són 
les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià es reforce la quantitat de lavabos 
mòbils amb la col·locació en diferents llocs. 
Per tant, des del BLOC recollint les peticions de la gent del poble, demanem 
que s’adeqüen els lavabos de l’ermita perquè les persones amb mobilitat 
reduïda no patisquen discriminació per la seua discapacitat i donar un bon 
servei d’accessibilitat als lavabos.
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Seguiu al Vinaròs.News 
l’actualitat de la Comarca

Esquerra-Vinaròs sol·licita una entrevista 
amb el director de l’hospital comarcal 

Més mentides! Sobre el ‘Castor’ 
i l’assumpció de responsabilitats

El P.P., humo, sólo humo

Sebastián Bordes Giner 

Desde que ganó las elecciones Zapatero, hay un lío 
tremendo en la cabeza de los valencianos. Nuestro 
presidente se llama Francisco Camps, pero parece 
que mandara Zapatero. Es un lío, de verdad. Según 
tengo entendido, casi todas las competencias de 
gobierno son del Gobierno valenciano. Eso es 
sencillo de entender. El Estado de las autonomías 
es así, ¿no? Bueno, pues eso, que es tan fácil de 
entender, que resulta complicadísimo. Aquí parece 
que todo lo bueno se le debemos a Camps y lo 
malo a Zapatero. Antes, cuando gobernaba Aznar, 
el P.P. valenciano no le echaba nunca las culpas 
de lo malo que aquí pasaba. Nunca. Ahora, sin 
embargo, para el P.P. de Camps, Rita Barberà y Canal 
9, sólo hay un culpable: Zapatero. Tenemos ahora la 
comunidad escolar con más fracaso de España: de 
eso tiene la culpa Zapatero. Tenemos la segunda 
tasa de paro joven y unas de las primeras de paro 
general más grande de España. De eso también 
tiene la culpa Zapatero. Tenemos la Comunidad 
más endeudada de España porque el P.P. se lo ha 
gastado todo en eventos tan grandilocuentes 
como ruidosos. A ver si aciertan Uds. de quién es la 
culpa de ese endeudamiento; exacto, la culpa es de 
Zapatero. Entonces me pregunto: ¿ a qué dedican 
su tiempo Camps y su gobierno, aparte de llorar? 
El gobierno de Zapatero, para aliviar los efectos de 
la crisis, dictó el reparto de unos 800 millones de 
euros entre los ayuntamientos valencianos. El P.P. 
despotricó de esa medida, pero coger el dinero, 
¡vaya si lo cogió! Ahora nos sale Camps y dice que 
va a repartir más de 1.000 millones, a razón de más 
de 200 € por cabeza valenciana. ¡Hala!; para gorda 
y mear más lejos, el P.P., faltaría más. Yo que soy un 
desconfiado, pienso: humo, sólo humo. El mismo 
que vendió Zaplana durante su mandato. Los 
vinarocenses, con que nos arreglaran los problemas 
sanitarios y educativos, ya nos conformaríamos. 
Nos dijeron, sobre todo el diputado Castejón, 
que en pocas semanas los problemas del Hospital 
estarían resueltos. Humo, sólo humo. Por no hablar 
del centro de salud, colegios, etc.
Vinaròs sigue igual o peor que hace tres meses y 
por desgracia “lo que te rondaré morena”. Y es que 
donde no hay vergüenza, el humo ciega los ojos.

Esquerra-Vinaròs ha sol·licitat aquesta set-
mana, a través del Departament d’Atenció a 

l’Usuari, veure i entrevistar-se amb el director de l’Hos-
pital Comarcal de Vinaròs, Alejandro Suay. 
La delegació del partit estarà encapçalada pel seu 
portaveu, Lluís Batalla, i la intenció és fer “un balanç 
dels cent dies en què el Partit Popular va afirmar, fa 
tres mesos, que tot el rebombori de la Sanitat seria 
història i que ningú no parlaria de l’Hospital perquè 
tenia molt bona salut”. 
La petició s’ha expressat en els següents termes:
“Vista l’actitud i la predisposició a allargar el màxim 
possible la reunió del Consell de l’Àrea de Salut 1, 
aquesta formació (Esquerra) vistes les dades de què 
disposa a dia d’avui sobre l’estat de la Sanitat en 
Vinaròs l, demana una urgent entrevista amb el direc-
tor en cap, com a màxima autoritat del que hauria de 
ser orgull i no vergonya de la comarca. 
Demanem aquesta entrevista per tal de clarificar i ve-
rificar les dades pel que fa a cites prèvies, visites d’es-
pecialistes, proves diagnòstiques i operacions quirúr-
giques, així com les dades pel que fa a llistes d’espera 
de departaments tan vitals com Radiologia, Pediatria, 
Psiquiatria, Urgències, Traumatologia, Cirurgia, Urolo-
gia, Digestiu, Neurologia i, per què no, Oftalmologia, 
de què disposem si es corresponen amb les que tre-
balla l’Hospital.
La certesa que la reunió del Consell d’Àrea de Salut 
s’ha allargat a termes intolerables i insostenibles, al 
mateix temps que dubtem que la composició del 
Consell siga l’adient per resoldre els problemes de la 
Sanitat en Vinaròs, ens duu a aquesta petició de res-
ponsabilitat política i cívica envers la nostra comarca.

L’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn volem 
fer constar la nostra més enèrgica protesta pel 
menyspreu a la malmesa Sanitat, a la nostra 
llengua i al nom de la nostra ciutat per part de la 
Generalitat Valenciana a la resposta que va emetre 
la nostra Conselleria de Sanitat al requeriment que 
li va fer el nostre Ajuntament per tindre una reunió 
amb el Consell de Sanitat de la Generalitat.
Resposta aquesta, que ni per un moment fa menció 
a la proposta d’aquesta entitat i que va ser aprovada 
en ple, en qué féiem constar que caldria tindre una 
reunió amb el Consell de Sanitat de la Generalitat 
per mirar de millorar la nostra deteriorada sanitat 
pública. 

La Sanitat valenciana és un caos.
La Comissió de l’àrea 01 no funciona.

Vergonya, cavallers, vergonya. 

I com si no foren poques mentides, encara ens en 
diuen més, no comprenc com aquestes persones 
poden creure que som tan ignorants.
La més descarada! Que el Castor no contamina! 
Se’m permet riure? Com que no contaminarà? 
Dades que ens va oferir el Dr. Ferrer de l’Hospital 
de la Fe a Alcanar la setmana passada: 
- El primer que diu l’Organització Mundial de la 
Salut és que salut no només és l’absència de mal, 
sinó que és el benestar social, físic, psíquic. 
- Es destina el 98% dels pressupostos a diagnosticar 
i tractar les malalties però no a prevenir-les.
- Les malalties són resultat de contaminació 
en el temps, els càncers, l’augment de malalts 
d’Alzheimer, l’augment de càncer en xiquets, no és 
per màgia o mala sort.
- Els xiquets són els més afectats per la contaminació, 
tenen un sistema immunodefensiu més inmadur.
- Més de la meitat dels nous malalts mediambientals 
són xiquets menors de cinc anys, representen el 
8% de la població.
- Les causes que generen el càncer en xiquets és 
desconeguda, simplement perquè no s’investiga, 
per què serà?
- Ens prevenen de la sida, en canvi continuen 
enverinant el cel, la terra i l’aigua, les partícules van 
matar en 1999, 3 milions de persones, mentre que 
per sida van morir 2,7 milions.
- En 2003, l’OMS va declarar que no hi ha un nivell 
mínim de partícules que puga respirar l’ésser 
humà, és a dir, que recomana no respirar res de 
res. I el Castor, inevitablement i entre molts altres 
components contaminants, n’expulsarà.
La contaminació mediambiental causa milers de 
morts. Els més dèbils són els xiquets, les dones 
embarassades i la gent gran o operada.
D’altra banda, des de la Plataforma Ciutadana en 
Defensa de les Terres del Sénia desmenteixen que 
s’hagen comprat les finques afectades, ja que, a 
tot estirar, tenen ofertes de venda. I es demana 
claredat i transparència en la informació donada 
sobre el pla, que facen arribar traduït els nous toms 
que han enviat en anglés. 
Qui serà responsable de la mort i malaltia que 
esdevindrà irremeiablement si el Castor continua 
endavant? No serà ràpidament, però dia a dia 
respirarem, veurem i menjarem verí. Val una feina 
la vida d’un xiquet? 

Qui no diu no al Castor, está dient sí al Castor...

Llevamos años recogiendo perros cazadores en malas 
condiciones, perros a los que han intentado ahorcar, 
perros que han vivido cerrados en una jaula esperan-
do ansiosamente la temporada de caza para poder 
tener algo de libertad, perros que se han alimentado 
de gallinas muertas, perros esqueléticos, maltratados, 
torturados y abandonados. 
¿Y aún juzgan nuestra decisión?
Está claro que hay muchísimos cazadores que cuidan 
a sus animales, por supuesto, y nunca lo hemos pues-
to en duda, pero desgraciadamente un tanto por 
ciento elevadísimo de los perros que hay en nuestra 
protectora son cazadores que han sufrido muchísi-
mo, por lo que eso nos ha hecho darle muchas vuel-
tas al tema.
¿Cómo podemos diferenciar el buen cazador del que 
no lo es? Como es imposible, pensamos que lo me-
jor es tomar una decisión radical, y es la que se tomó 
hace tiempo en la junta de El Cau.
Los cazadores no estarán de acuerdo con nuestra de-
cisión, pero sabemos que hay muchísimas personas 
que nos apoyan totalmente.
Recordamos perfectamente cuando vino a la Protec-
tora con su padre y se le explicó con buenas palabras 
cuál era nuestra postura, pero por muy bien que di-
gamos las cosas y por muchas palabras que dedique-
mos a la gente, acaban malinterpretándolo todo.
Sabemos perfectamente que no podemos actuar a 
gusto de todos, pero intentamos siempre hacer lo 
más correcto para el bienestar de los animales.
Nos quedamos con lo bueno, y lo bueno es que a fe-
cha de hoy hemos dado en adopción a más de 3.000 
perros y que hemos fecho felices a muchas familias.

Carretera i port 

Associació de veïns Migjorn

4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Noemí León Ferrer 

Contestación al escrito de Núria Nemesio Quer
¿Por qué no damos perros a cazadores?

Asociación Protectora de Animales El Cau
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L’Ajuntament de Vinaròs ja disposa 
del projecte de la segona fase del 
passeig de Ribera, des de la platja de 
les Salines fins a la de l’Aiguadoliva, 
a la costa sud, enviat per la Direcció 
General de Costes del Ministeri de 
Medi Ambient per a la seua exposició 
al públic i posterior aprovació 
definitiva, segons va informar dimarts 
el regidor d’Urbanisme, Javier Balada. 
El projecte està totalment finançat 
pel Ministeri de Medi Ambient per un 
import de 3,5 milions d’euros amb un 

termini d’execució de 9 mesos.
Una vegada aprovat el projecte, es 
licitaran les obres i l’Ajuntament 
assumirà en ple el compromís de fer-
se càrrec del seu manteniment quan 
acabe la seua construcció. 
Balada va destacar la importància de 
l’execució d’un projecte que “preveu 
estudiar i consensuar solucions, 
entre el ministeri i l’ajuntament, als 
problemes que causa el temporal en 
la regressió de la costa”. 
D’altra banda, Balada va informar que 

prompte es publicarà al Butlletí de la 
Unió Europea la tercera i quarta fase 
del passeig marítim, també finançat 
pel Ministeri per import de 14 milions 
d’euros, mentre que els projectes 
dels espigons i la regeneració de la 

platja “sortiran la setmana vinent 
a informació pública i informació 
d’impacte ambiental”. Aquest últim 
projecte tindrà un cost de 10 milions 
d’euros i el finançament també és a 
càrrec del Govern central.

Endavant el projecte de la segona 
fase del passeig de Ribera
El projecte està totalment finançat pel Ministeri de Medi Ambient per 
un import de 3,5 milions d’euros amb un termini d’execució de 9 mesos

X.Flores

El ple de l’Ajuntament de Vinaròs va 
aprovar divendres en sessió extraordinària 
per unanimitat el projecte de remodelació 
del mercat municipal, que s’inclou dins de 
les actuacions del Fons Estatal Local per a 
l’estímul de l’economia i l’ocupació. 
Les obres de remodelació del mercat 
municipal culminaran al desembre de 
2009 i suposaran una inversió de 2,5 

milions d’euros. El nou mercat s’assentarà 
sobre l’estructura actual, mentre la part 
interior es reconstruirà totalment per 
adaptar-la als nous serveis. L’actuació 
preveu el desenvolupament inicial de 30 
llocs de venda al públic, però les obres 
inclouen la preinstal·lació de connexions 
per a possibles futures ampliacions de 
parades.

El ple aprova el projecte de remodelació del mercat 
X.Flores

La segona fase abarca des de la 
platja de Les Salines fins Aiguadoliva

Plànol del projecte de remodelació 
del mercat municipal
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La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs 
ha començat a instal·lar la nova senyalització 
comercial de la ciutat, que va ser presentada 
dimecres pel regidor de l’àrea, Vicent Andreu 
Albiol. Aquesta nova iniciativa s’estructura en dos 
fases: un plànol de la ubicació i l’activitat dels 
comerços del centre de la ciutat i la promoció 
del comerç de tota la ciutat, que compta amb 
un total de 800 establiments, gràcies a atractius 
anuncis que seran visibles per a tothom que entre 
a Vinaròs. Les imatges comercials duran l’eslògan 
Vinaròs, el teu centre de compres i Vinaròs, la teua 
ciutat de compres.

Plànol comercial
Els grans plànols comercials, que contenen 
informació de 381 establiments del centre 
de la ciutat, es disposaran estratègicament 
en diferents panells publicitaris. La idea, 
segons el regidor de Comerç, és instal·lar-
los “en zones de vianants i a les sortides dels 
pàrquings públics per facilitar la informació a 
la gent que es dirigisca al centre comercial”. 
Albiol va indicar que la Regidoria de Comerç 
ha buscat oferir una informació clara per al 

visitant “que reflectisca l’abundant oferta 
comercial que disposa a la ciutat, estructurant 
els establiments per les diferents activitats 
que desenvolupen”. 
Aquests grans plànols informatius, fàcilment 
actualitzables a mesura que es produïsquen canvis 
en els establiments, han sigut possibles gràcies a 
una subvenció del programa d’ocupació per a la 
realització d’obres d’interés social en col·laboració 
amb les entitats locals (ENCOR) de la conselleria, 
“pel qual vam poder contractar una persona en 
atur per realitzar el directori comercial”, segons va 
indicar Albiol i l’agent de Desenvolupament Local, 
Maria Jesús Miralles. 

Imatges comercials
D’altra banda, les imatges de les campanyes 
comercials tenen com a objectiu potenciar la 
imatge comercial de la ciutat i tindran com a 
eslògan Vinaròs, la teua ciutat de compres, tot i que, 
segons va indicar Albiol, “s’adaptaran a les diferents 
campanyes que es realitzen”. La instal·lació es farà 
als panells publicitaris de fora del centre, atés que 
“tenen un impacte més visual i pretenem que es 
vegen des dels cotxes”. 

Vinaròs, la teua ciutat i el teu centre de compres
L’Ajuntament instal·la una nova i atractiva senyalització comercial de la ciutat

Els grans plànols 
comercials, que 
contenen informació 
de 381 establiments 
del centre de la ciutat, 
s’estan disposant 
estratègicament en 
diferents llocs de la 
ciutat. Les botigues 
estan classificades per 
activitats

Campanya comercial. La 
instal·lació de les imatges 
publicitàries  es farà als panells 
de fora del centre de la ciutat de 
manera que siguen perfectament 
visibles per al visitant

L’agent de desenvolupament local, Maria Jesús Miralles, 
i el regidor de Comerç, Vicent Andreu Albiol van 
presentar la nova senyalització comercial

Detall del plànol 
comercial i la 
seua distribució 
per activitats. El 
disseny permet 
actualitzacions. 

A partir del 1 de febrero traslada la sede social al café Sargantana, 
sito en la calle Arcipreste Bono número 29 frente a la iglesia 
Santa Magdalena. Desde aquí agradecer la desinteresada 
colaboración prestada por Diego Bretó gerente del café Sesgat 
durante todos estos años.
La Junta.

La penya Athletic Club de Bilbao 
de Vinaròs informa:

X.Flores
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L’Ajuntament de Vinaròs tornarà a 
presentar a la convocatòria d’ajudes i 
subvencions la sol·licitud d’una escola 
taller per restaurar el molí de Noguera, 
segons va informar dimarts l’alcalde, 
Jordi Romeu. Cal recordar que el ple de 
l’ajuntament ja va aprovar el 2007 i 2008 
sol·licitar a la Conselleria una escola taller 
de restauració del molí que finalment no 

va ser concedida. 
L’Ajuntament també sospesa altres 
opcions si no es concedeix l’escola 
taller, com la presentació als ministeris 
de Foment i Cultura d’un projecte de 
restauració d’aquest històric edifici amb 
la finalitat d’acollir-se a l’1% cultural 
procedent d’inversió pública per a la 
conservació del patrimoni.

L’Ajuntament torna 
a sol·licitar una 
escola taller per a 
la restauració del 
molí de Noguera

X.Flores

El Govern valencià ha anunciat que 
engegarà nous recursos dels quals 
podran beneficiar-se els municipis de 
la Comunitat Valenciana per afrontar la 
difícil situació econòmica actual. Segons 
les informacions publicades als mitjans 
estatals i de la Comunitat, el Consell 
destinaria 1.020 milions d’inversions 
per a municipis pel qual cada localitat 
podrà sol·licitar ajudes per a obres amb 

un termini de 2 anys a raó de 203 euros 
per habitant. L’alcalde, Jordi Romeu, va 
manifestar dimarts que l’Ajuntament 
“està esperant” la seua aplicació tot i que 
“de moment no tenim cap notícia, pero sí 
moltes ambigüitats i interrogants, i si és 
possible elaborarem una moció per instar 
a la Generalitat que aclarisque aquest pla 
d’inversions i el seu finançament de cara 
a organitzar-nos”. 

L’Ajuntament, en espera del Pla 
d’Inversions anunciat per la Generalitat 

X.Flores

Els carrers de Santa Magdalena i Costa i Borràs canviaran 
de sentit després de la celebració del Carnaval. El canvi de 
direcció en aquests carrers es farà “per enllaçar directament 
amb el passeig marítim i evitar fer un encreuament a l’altura 
de l’estàtua de Costa i Borràs”, segons va informar dimarts 
el regidor d’Urbanisme, Javier Balada.

Els carrers de Santa Magdalena 
i Costa i Borràs canviaran de 
sentit després de Carnaval

X.Flores

La setmana vinent començaran les obres d’adequació de la capella 
de Santa Victòria, en el seu dia destinada a museu municipal, 
situada a l’esquerra de l’Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de 
Izco. Les obres van destinades a eliminar els problemes d’humitat 
aparegudes en aquesta capella que va ser construïda entre 1786 y 
1788 per acollir el cos de la màrtir santa Victòria. 

Comença l’adequació de la 
capella de Santa Victòria

X.Flores
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L’alcalde, Jordi Romeu, va aclarir 
dimarts que el consistori vinarossenc 
“no té res a veure en la gestió del 
centre del menor”, recordant que 
va ser “privatitzat per la Generalitat 
Valenciana, que va adjudicar la seua 
gestió a una Fundació”. 
Romeu va efectuar aquest aclariment 
perquè s’ha sol·licitat a l’Ajuntament 
informació sobre aquest centre, 
quan, segons va indicar l’alcalde, 
és competència de la Conselleria 
de Benestar Social, després de la 
notícia publicada aquesta setmana 
als mitjans de comunicació d’abast 
nacional en la qual el Defensor del 
Pueblo, Enrique Múgica, denunciava 
que dos centres de menors tutelats 
per la Conselleria de Benestar Social 
vulneren els drets fonamentals dels 

joves que estan al seu càrrec, un dels 
quals era el Baix Maestrat de Vinaròs. 
El document critica els règims 
disciplinaris i alerta que els menors 
són medicats quan pateixen una crisi 
violenta sense el seu consentiment 
i, segons la informació publicada en 
aquest diari, l’informe denuncia les 
constants “contencions físiques” que 
es fan als menors en aquests centres. 
El centre Baix Maestrat està gestionat 
per la Fundació Internacional 
O’Belén i tutelat per la Conselleria 
de Benestar Social. A la pàgina web 
de la Fundació O’Belén es respon a 
l’informe del Defensor del Pueblo, 
indicant, entre altres aspectes, 
que “està basat principalment en 
testimoniatges, sense deduir-se’n 
cap tipus de comprovació dels fets”. 

La Conselleria obri expedient
Dimarts a la tarda, la Conselleria de 
Benestar Social va informar que ha 
encarregat al Servei d’Inspecció i els 
Serveis Territorials de la Conselleria 
de Benestar Social l’obertura 
d’un expedient per comprovar el 
funcionament del centre. Després de 
conéixer les informacions publicades 
el mateix dimarts en els mitjans de 
comunicació en relació a l’informe 
que el Defensor del Pueblo ha fet 
públic i que afecten dos centres de 
menors de la Comunitat Valenciana, el 
vicepresident social, Juan Cotino, ha 
encarregat l’obertura d’un expedient. 
De la mateixa manera, Cotino s’ha 
posat en contacte amb el Defensor 
de Pueblo per sol·licitar-li l’informe 

elaborat per aquesta institució, que 
no havia estat remés a la Conselleria.  
Amb els resultats de l’expedient que 
els Serveis d’Inspecció i Territorials 
de la Generalitat porten a terme 
juntament amb les dades que 
apareguen en l’informe sol·licitat, la 
Conselleria ha anunciat que prendrà 
les mesures oportunes per corregir 
les deficiències, en el cas que 
n’existisquen, tant de caràcter material 
com de gestió. De la mateixa manera, 
el vicepresident social compareixerà 
a petició pròpia davant la Comissió 
de Política Social de les Corts, una 
vegada conclòs l’expedient de la 
Conselleria de Benestar Social, per 
explicar-ne els resultats obtinguts i 
les mesures adoptades.

El Defensor del Pueblo denuncia la vulneració 
de drets al centre del menor Baix Maestrat
L’alcalde recorda que la gestió és privada i la tutela correspon a la Conselleria

La Conselleria anuncia una investigació del funcionament del centre

El jefe de servicio de la Conselleria 
de Benestar Social en Castelló, 
Enrique Carceller, habló el miércoles 
sobre las presuntas irregularidades 
del centro del menor Baix Maestrat 
denunciadas por el defensor del 
pueblo, en su visita a Vinaròs para 
participar en la presentación de 

un curso de coordinación entre las 
fuerzas de seguridad y judiciales para 
la protección de menores. Según 
Carceller, por parte de la Conselleria 
de Benestar Social “ha habido una 
actuación de inspección por parte 
de la inspección de servicios sociales 
interna, miembros de la dirección 
territorial y en colaboración con el 
ministerio fiscal, dado que también 
estuvo presente el coordinador de 
menores, José Luis Cuesta”. El objetivo 
de la inspección era poder evaluar 
“si pueden haber circunstancias, 
prácticas o algún aspecto a corregir” 
en el centro. 
Carceller indicó en cuanto al 
seguimiento de este tipo de centros 
que por parte del ministerio fiscal “se 
hacen visitas sin previo aviso dos o 

tres veces al año, y desde la dirección 
territorial hemos visitado en los 
últimos cuatro o cinco meses en dos 
o tres ocasiones este centro, viendo 
su funcionamiento y las necesidades 
que en un momento determinado 
puedan tener las instalaciones”. 

Contención de conductas
Carceller recordó que los menores 
que acoge este centro pueden 
presentar “conductas difíciles de 
atajar en otros centros de acogida y 
sus propias dificultades nos llevan a 
emplear métodos más específicos 
que en otros casos”. 
El jefe de servicio de la Conselleria en 
Castelló también indicó que cuando 
se puso en marcha este centro, “había 

menores con dificultades que hasta 
destrozaron algunas habitaciones”. 
Carceller reconoció que “es cierto 
que consta en el informe del defensor 
del pueblo que en alguna ocasión 
algún menor ha sufrido algún 
daño, pero a veces para este tipo de 
menores es necesario pararles ante 
un brote psicótico o esquizofrénico 
y, si no es mediante manipulación, 
difícilmente van a consentir 
ninguna medida de protección ni 
farmacológica que les atempere su 
conducta”. Según Carceller, se trata 
de menores “con circunstancias 
especiales que requieren aparte de 
un proceso educativo importante, 
tener que pararles mediante una 
contención física”. 

La biblioteca municipal va acollir dimecres al matí 
una jornada d’informació i coordinació del protocol 
d’actuació en casos de violència contra menors 
entre administracions i cossos de seguretat. Es 
tracta d’establir els mecanismes necessaris a 
partir d’un manual de protocol a seguir –editat 
per la conselleria– amb la finalitat de garantir una 
absoluta coordinació entre totes les institucions i 
organismes que actuen (Fiscalia de Menors, forces 
i cossos de seguretat, Conselleria de Benestar 
Social i de Sanitat) de manera que s’actue amb 
la major celeritat possible en casos de violència 
contra menors afavorint les garanties processals, 

assistencials i de protecció, i que les actuacions 
que es porten a terme amb els afectats siguen 
només aquelles estrictament necessàries. 
Segons el cap de servei a Castelló de la Conselleria 
de Benestar Social, Enrique Carceller, “la finalitat 
és coordinar totes les parts implicades en tot el 
procés de detecció i d’investigació de situacions 
de maltractament o d’explotació infantil i donar a 
conéixer la metodologia de treball que planteja el 
manual editat per la conselleria”.
A la jornada van assistir una àmplia representació de 
la Guàrdia Civil, Policia Local, l’alcalde Jordi Romeu, 
la regidora de Benestar Social Maribel Sebastià, 

i tècnics de Benestar Socials de l’Ajuntament de 
Vinaròs, així com representants de la Conselleria 
de Benestar Social. 

Jornades de coordinació en matèria de protecció de menors
X.Flores

X.Flores

Enrique Carceller, jefe de servicio de la Conselleria de Benestar Social en Castelló

“A veces a este tipo de menores es necesario pararles con contención física ante un brote psicótico o esquizofrénico”
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El crecimiento vegetativo es claramente positivo, 
según los últimos datos recogidos por el Institut 
Valencià d’Estadística (IVE), dado que en el año 
2006 (no constan aún datos de años posteriores) 
el movimiento natural de la población fue de 
108, mientras que un año anterior fue sólo de 76 
y en los años anteriores 65, 53 y 44 (estas cifras 
se obtienen de restar al número de nacidos las 
defunciones habidas, dividirlo por los habitantes 
y multiplicarlo por cien). Cabe recordar que el 
Hospital Comarcal de Vinaròs registra un creciente 
incremento anual de nacimientos, destacando los 
que son de madres extranjeras, tanto residentes 
en Vinaròs como en otros municipios del norte 
de la provincia que atiende este centro sanitario. 
Así, en el año 2006 se superaron por primera vez 
los 300 nacimientos, aunque ya en el 2005 la 
cifra rondó esos tres centenares. El porcentaje de 
nacimientos en Vinaròs supera en casi un punto 
al de la media provincial y en 1,6 puntos, la media 
autonómica. El año pasado se registraron en 
el Comarcal de Vinaròs 842, frente a los 757 del 
2007, es decir, un 11% más.
Sin embargo, este crecimiento vegetativo 
triplicado no se refleja en un significativo 

aumento del censo de la población, dado que ha 
continuado creciendo en una proporción similar 
durante estos años anteriores, en torno al millar 
de habitantes por año (así, en el 2005 había 
25.232 habitantes y al año siguiente, 26.251). El 
pasado noviembre, el censo se situaba en 28.571 
personas empadronadas, de las que 22.692 
son de nacionalidad española. Hay que señalar 
que al crecimiento vegetativo hay que sumar la 
inmigración y restar la emigración, para obtener 
el crecimiento real. 
En el 2006, el 55,5% de los inmigrantes en Vinaròs 
procedían del extranjero mientras que el 27,3% 
habían llegado de otras comunidades autónomas 
y el resto, de la propia Comunidad Valenciana. 
En la actualización 2008 de los datos sobre 
Vinaròs registrados en el IVE, también destaca 
el segmento de edad con mayor número de 
parados en Vinaròs, es de 30 a 34 años, en datos 
cerrados el 31 de marzo de este 2008, seguido 
por el de 25 a 29 años. El 59,3% eran del sector 
servicios, seguido después por la construcción, 
con el 20,1%; industria, 12,3%, y agricultura, 
5,4%. Los años 2003 y 2007 fueron los de mayor 
fiebre constructiva, en ese periodo, según estas 

estadísticas, dado que en ambos se superaron 
el millar de viviendas de nueva planta. En el 
año 2007 había registrados en la ciudad 18.163 
vehículos (12.766 eran turismos), cuando cuatro 
años antes había únicamente 14.823. 

Plazas hoteleras
La ciudad ha ganado en nueve años más de 
700 plazas de alojamiento, dado que en el 1998 
había 2.355, mientras que en el 2007 se habían 
incrementado hasta las 3.090, según el Institut 
Valencià d’Estadística. En establecimientos, y con 
datos del 2007, sobresalen los apartamentos con 
351, con un total de 1.756 plazas; y los restaurantes, 
con 97 en total, que suponen 5.653 plazas. Hoteles 
había 5, con 486 plazas, y cafeterías, 45, con 
capacidad total para 2.298 personas. Dos cámpings 
con 808 plazas y un hostal con 40 completaban la 
oferta turística en ese año. Son significativos los 
datos referidos a la evolución del presupuesto del 
Ayuntamiento ya que experimentó una crecida 
constante, hasta un pico de 32 millones de euros 
en el año 2005 para luego descender, situándose 
en este 2009 en 24,1 millones (1,6 millones de 
euros menos que el del año pasado).

Vinaròs triplicó 
en el 2006 su 
crecimiento 
vegetativo 
con respecto 
a anteriores 
anualidades
La ciudad ganó en nueve años 
700 plazas de alojamiento

El crecimiento vegetativo o natural de la población de Vinaròs, es decir la diferencia entre el número de nacidos y 
el número de fallecidos, se triplicó en el año 2006 con respecto al crecimiento registrado en los años anteriores, 
cuando la variación se mantuvo en las mismas proporciones. 

Emili Fonollosa

Algunes 
estadístiques 

de la fitxa 
municipal 

de Vinaròs. 
Font: Institut 

Valencià 
d’Estadística
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La diputada del BLOC a Castelló, Mari 
Gràcia Molés, i el portaveu local del partit, 
Domènec Fontanet, van proposar dilluns a 
la conselleria que sol·licite a Adif un projecte 
de trens de rodalies per a la província de 
Castelló que abrace el trajecte Vinaròs-
Almenara amb les freqüències i els preus 
adequats.
Molés va indicar que la falta d’una xarxa 
de rodalies és una carència de la província, 
atés que les rodalies actuals de Castelló 
s’engloben dins de les de València i la 
freqüència és molt inferior. Tot i mostrar-se 
d’acord, la diputada considera que l’augment 
de la freqüència dels trens regionals, “no és la 
solució, atés que els trens de rodalies tenen 
un preu inferior i una major freqüència”. 

N-232
Molés i Fontanet van recordar que la 
reivindicació de la N-232 com a sortida 
d’Aragó al mar “no és només socialista, sinó 
que és unànime”. Per això, segons Fontanet, 
els esforços per agilitzar aquest tema “han 
de ser també unificats perquè es tracta d’una 
necessitat per a la nostra comarca”. 
De la seua banda, Molés va indicar que “la 
realitat és que després de molts anys de govern 
socialista i de govern del PP, les comarques 
del nord de Castelló continuen sent les grans 
oblidades tant pel govern de la Generalitat 
com pel govern d’Espanya”, i va instar tant al PP 
com al PSOE “a reivindicar de manera sincera i 
exercir la seua capacitat de poder i convicció 
perquè la N-232 es faça realitat”. 

El BLOC demana una xarxa de rodalies Almenara-Vinaròs 
X.Flores

El regidor del Partit Popular Ernesto Molinos 
va valorar dimecres les dades en relació amb 
l’increment de l’atur a Vinaròs. Molinos va 
indicar que en aquests moments “hi ha 1.700 
desocupats” i que en un any “s’han destruït 
558 llocs d’ocupació directes que afecten 
moltes famílies de Vinaròs”, i no solament en la 
construcció, sinó en altres sectors importants 
per al nostre municipi com el sector serveis 
i l’industrial”. Molinos va lamentar que el 
col·lectiu més afectat per l’atur a Vinaròs es 
registre “en el segment dels joves entre 25 i 34 
anys”. 
Molinos considera que el consistori 
vinarossenc, a banda de les mesures 
impulsades pel ministeri incloses al Fons de 
Desenvolupament per a Inversió Local que, 
segons el regidor, “crearan en el millor dels 
casos 40 llocs de treball”, hauria d’engegar 
iniciatives “per a intentar pal·liar aquest 
increment significatiu de l’atur a la nostra 
localitat”. 
El regidor popular va indicar que, per altra 

banda, “la Generalitat Valenciana posarà el 
seu gra d’arena amb la posada en marxa del 
pla d’inversió productiva per ajudar també els 
ajuntaments a plantar cara a aquesta situació 
dotant un fons d’ajuda de 203 € per habitant 
perquè es destinen a determinades inversions 
productives”. 
Tot i així, segons Molinos, “en el marc de 
competències que els ajuntaments van 
assumint i no són pròpies, una competència 
amb una finalitat tan social com l’ocupació, 
creiem que el nostre Ajuntament hi ha 
d’intervenir, perquè ningú millor que 
l’Ajuntament ha de conéixer la realitat de 
Vinaròs i saber les demandes ciutadanes”. 
El regidor popular va recordar que “ni el 
Polígon Industrial, ni el Projecte Castor, ni 
el Centre de Coneixement, són realitats ara 
com ara, i no podem dir-li a la gent que 
espere”. Molinos va concloure insistint que 
“existeixen infinitat d’actuacions que des 
d’un ajuntament es podrien engegar, amb 
un poc de ganes i d’iniciativa”.

El PP reclama que 
l’Ajuntament presente 
mesures contra l’atur

X.Flores

La Fundación Isonomía para la 
Igualdad de Oportunidades de la 
Universitat Jaume I de Castelló, 
impartirá tres módulos del curso 
“Propuestas didácticas para conseguir 
la igualdad de género en el aula”, 
organizado para el mes de febrero y 
marzo por el CEFIRE Vinaròs.
Esta acción formativa, dirigida al 
profesorado de la zona de influencia 
del CEFIRE Vinaròs, tiene entre otros 
objetivos promover condiciones 
escolares que favorezcan 
prácticas educativas correctoras 
de estereotipos de dominación y 
dependencia; educar para eliminar 

las pautas culturales y sociales 
que determinan la posición de 
inferioridad y de desigualdad de las 
mujeres, y elaborar estrategias para la 
implantación de medidas educativas 
que fomenten la coeducación en los 
centros.
El curso, resultado de la labor del 
Grupo de Investigación, Análisis y 
Trabajo sobre violencia durante el año 
2008, comenzó sus sesiones el pasado 
martes con el módulo “Aproximación 
a los aspectos generales: el sistema 
sexo-género”, que impartirá Alicia Gil 
Gómez, coordinadora general de la 
Fundación Isonomía. 

Isonomía impartirá en Vinaròs el curso “Propuestas 
didácticas para conseguir la igualdad de género en el aula”

Redacción

Ernesto Molinos i Juan Bauitista Juan

Mari Gràcia Molés i Domènec Fontanet
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La regidora de Cultura, Maria Dolores Miralles, va informar 
dimecres de la convocatòria de les subvencions del programa 
de foment de l’ocupació anomenat “Salari jove”, destinat a tots 
aquells joves amb escassa experiència laboral. L’Ajuntament 
de Vinaròs optarà a aquesta subvenció amb la presentació 
d’un projecte que porta per títol Llibres en la mà, una proposta 
d’activitats culturals per a aquest nou exercici. El projecte està 
orientat a fomentar el desenvolupament cultural de Vinaròs a 
través de la posada en marxa del mòdul de circulació de la lectura 
en la biblioteca d’estiu, complementant i millorant la biblioplatja, 
atés que enguany es posarà en marxa un servei de préstecs i 
devolucions, segons va informar Miralles. D’aquesta manera, els 
joves tindrien l’oportunitat de fer una pràctica professional en el 
món laboral de la biblioteconomia. 
Miralles també va informar que també s’han publicat les ajudes 
per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector 
a les biblioteques de la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament 
també ha cursat la petició i ha preparat una memòria d’activitats 
que es desenvoluparan entre el dia 1 de gener i el dia 15 d’octubre 
de 2009, orientades a fomentar la lectura. 

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) iniciarà 
una recollida de firmes per impulsar una 
Iniciativa Legislativa Popular gràcies a la qual es 
reclamarà directament al Congrés dels Diputats 
de Madrid que s’intercanvien totes les televisions 
en llengua catalana, fetes des de Catalunya, 
València i Balears i, per tant, que una persona 
d’Alcoi, Vinaròs o Castelló puga veure no només 
TV3, Canal 9... sinó també IB3, la televisió de 
Mallorca. 
El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, va oferir 
dijous una xarrada a la Casa de la Cultura de 
Vinaròs en què va informar que la Generalitat 
Valenciana ha decidit tancar definitivament TV3 
i, de moment, ja ha tancat els repetidors de la 
Carrasqueta, Llosa de Ranes i Alginet i, a més, 
han multat Acció Cultural amb 700.000 euros.
Segons Acció Cultural, el tema “va més enllà 
de TV3, atés que el Govern valencià “hauria de 
tindre com a prioritat salvar les nostres senyes 
d’identitat, però no ho fa, trencant la cohesió 
comunicativa i cultural entre els territoris de 

Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears”.
Per això, ACPV intentarà exigir que es 
complisca l’article 11.2 de la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries 
aprovada pel Congrés espanyol l’any 2000 i 
que dicta que  “les parts es comprometen a 
garantir la llibertat de recepció directa de les 
emissions de ràdio i televisió dels països veïns 
en una llengua usada en una forma idèntica o 
pròxima d’una llengua regional o minoritària, 
i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions 
de ràdio i de televisió dels països veïns en 
aquesta llengua”.

Segons Gisbert, es tracta d’aplicar aquest text 
aprovat pel Congrés espanyol, de reclamar 
directament al Congrés dels Diputats de 
Madrid que s’intercanvien totes les televisions 
en llengua catalana, fetes des de Catalunya, 
València i Balears, i per tant, que una persona 
d’Alcoi, Vinaròs o Castelló puga veure no només 
TV3, Canal 9... sinó també IB3, la televisió de 
Mallorca”. La manera de fer-ho, segons Acció 
Cultural és impulsar una iniciativa legislativa 
popular que permeta presentar propostes de 
llei sempre que tinguen el suport d’un mínim de 
500.000 signatures de tot l’Estat.

ACPV impulsarà una iniciativa legislativa popular per impedir el tancament 
de TV3 i demanar un intercanvi de les televisions en llengua catalana

X.Flores

La Biblioteca Municipal tindrà un hivern eminentment cultural, amb una extensa 
agenda d’activitats. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, en 
col·laboració amb l’UJI, ha preparat tres cicles de cinema (les pel·lícules i l’horari 
es pot consultar a la pàgina 28), mentre que també cal destacar que s’han posat 
en marxa les visites guiades per als col·legis, les tertúlies literàries i diferents 
exposicions que tindran lloc entre aquest mes de febrer i el mes de març.

Les iaies conten... i compten
Una de les novetats que ha proposat la Regidoria de Cultura en matèria de 
contacontes és la participació de les iaies com a element divulgador de la tradició 
oral i com a element integrador de la família. Un intercanvi de saviesa entre 
diferents generacions que és una proposta innovadora. Les iaies que participaran 
en aquesta activitat són Pilar Garcia, Dolores Nevi, Pilar Batiste, Elvira Tena i Antonia 
Nevi. Els contacontes es faran el dimarts 24 de febrer, el dimarts 24 de març i el 
dimarts 26 de maig.

Per participar en les tertúlies literàries...
Les tertúlies literàries tindran lloc el primer dimarts de cada mes (la propera sessió 
serà al març) en horari de 10.30 a 11.30 hores i per participar-hi es requereix 
disposar del carnet de la biblioteca. L’escriptora de les Terres de l’Ebre Francesca 
Aliern serà la pròxima convidada en una activitat que donarà prioritat als escriptors 
i les escriptores de les nostres comarques.

Homenatge a Darwin
D’altra banda, la Biblioteca Municipal també ha programat tres exposicions per 
al proper trimestre, la primera dedicada a la il·lustració en els llibres de fauna i 
botànica, que servirà per commemorar el 200é aniversari del naixement de Darwin 
i el 150é aniversari de la publicació de L’evolució de les espècies.
La segona exposició programada farà un repàs a la història de les diferents 
biblioteques de Vinaròs i una tercera estarà dedicada a l’obra de Vicent Enrique 
Tarancón.

La Biblioteca Municipal 
bullirà d’activitats per febrer i març

La Regidoria de Cultura programa tertúlies literàries, exposicions, 
contacontes, visites guiades per als col·legis i tres cicles de cinema 

L’Ajuntament opta a una subvenció per 
fomentar l’ocupació dels joves

X.Flores

X.Flores

Provi García, Maria Dolores Miralles i Javier Palomo van presentar les activitats
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Para el Dioni, de parte de todos los ciclistas de Vinaròs

Las chicas de oro 
de Vinaròs en el día 
de San Sebastián, 
acompañadas de su 
mánager Santiago 
Gómez Gamboa, 
con mucho humor 
dieron un concierto 
para el público 
presente ¡La Bomba! 
Y con mucho éxito

La setmana passada 
del 26 al 30 de gener 
es va celebrar el segon 
curset prematrimonial 
d’aquest curs 2008-
2009.
Deu parelles: Jose i 
Erika, Santi i Sabina, 
Diego i Ana, Agustín i 
Carolina, Iván i Marta, 
Verónica i Rubén, 
Daniel i Sandra, Adrià 
i Cristina, Josafat i 
Paqui, Jesús i Eva, 
de Vinaròs, Alcanar 
i Santa Magdalena 
de Polpís, van assistir 
durant cinc dies al 

curset de preparació 
al matrimoni. 
Acompanyats pels 
monitors, van 
reflexionar sobre 
diversos aspectes de la 
seua futura vida com a 
casats.
L’últim dia amb cóc i 
cava inclosos van fer-ne 
la valoració, i tots van 
coincidir que els havia 
ajudat a reflexionar i a 
preparar-se millor per 
al seu futur matrimoni. 
Felicitats.

Església de Vinaròs

Enhorabona �

De festeta

Curset prematrimonial

Ciclistes

El pasado sábado 31 de enero 
Equilibrium abrió de nuevo sus puertas, 
esta vez en la calle Dr. Fleming.
Al evento acudieron numerosos amigos 
y clientes, junto a la visita de Roberto 
Poppa, director general en España de la 
firma Jean Klebert.



17

7 febrer 2009

SOCIETAT

fo
to

no
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ci
es

Pascual el Abadejero, Ramón el del 
Planaté i Alejandro el pollastré, tres 
figures del canté

Figures �

Passant el dia de Sant Sebastià 
entre amics i familiarsTots junts

Pol Valls Coloma va ser batejat el passat 25 de gener, 
i els seus padrins són Ramón i Ani. Felicitats!

Tras contraer matrimonio Pablo 
Rodríguez y Karla Hernández, 
disfrutaron de la luna de miel en la 
Riviera Maya de México

D’esquerra a dreta: Alejandro, Elísabet, Iñaki, 
Anna, Noelia i Jordi passant un bon cap de 
setmana ple de neu a Cerler (Osca)

Boda
Enhorabona �

A la neu
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En el sorteig entre els titulars de comptes 
nòmina, autònoms i professionals del 
mes de desembre de Caixa Vinaròs van 
resultar afortunats Mercedes Febrer 
Mengual (coberteria), Gloria Polo Sánchez 
(minicadena), Joana Albiol Miralles (DVD), 

Josefa Hernández Sanvictoriano (TDT) i 
Sandra Hens Vinagre (televisor), que ací 
apareixen somrients en el moment del 
lliurament que va efectuar el president 
del Consell Rector de Caixa Rural Vinaròs, 
Manuel Molinos Borràs.

El curset de primer nivell 
d’Entrenament de la Memòria 
ja s’ha acabat. Ho hem passat 
molt bé, i ens ha ajudat a 

recordar un poc més algunes 
coses que a poc a poc se’ns 
van oblidant.
Moltes gràcies a la professora 

Lídia, per ser tan guay i gràcies 
a la F.P.A. per les oportunitats 
que ens dóna a les persones 
majors. 

Acaba el curs d’Entrenament de la 
Memòria

El i les alumnes

Sorteig comptes nòmina 
de Caixa Vinaròs

Als alumnes i exalumnes de l’IES 
Leopoldo Querol que poden passar a 
recollir per Secretaria els títols de:

GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

fins al curs 2006-2007. Cal que vinga el 
titular amb el DNI.

En cas de no poder vindre el titular, 
la persona assignada per a recollir-lo 
portarà una autorització i fotocòpia del 
DNI del titular i d’ell.

Horari Secretaria: 
Al matí:  De dilluns a divendres de 9.00 
a 13.30 hores
A la tarda:   
Dilluns de 16.00 a 18.00 hores
Dijous de 15 a 17 hores

L’institut Leopoldo Querol 
informa:
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Dia de la

Els centres educatius de Vinaròs van 
celebrar, el passat divendres 30 de 
gener (aniversari de la mort de Gandhi), 
el Dia Escolar de la No-violència i la 
Pau, una iniciativa que va nàixer l’any 
1964 per a fomentar l’educació per a la 
concòrdia, la tolerància, la solidaritat, 
el respecte als drets humans, la no-
violència i la pau. 

X.Flores /Fotos: Fonollosa/Flores

 Pau
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A les imatges, 
els col·legis Manuel Foguet  

i l’Assumpció celebrant 
el Dia de la Pau 
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l  diumenge passat,  dia 2 de 

febrer,  va f inal itzar la Fira 

Internacional de Turisme FITUR 

2009. Tal  com estava previst ,  els 

membres de la delegació tur íst ica 

vinarossenca van tindre una 

agenda molt atapeïda de reunions 

de treball ,  actes promocionals i 

esdeveniments tur íst ics.

L’objectiu primordial del Patronat de Turisme 
era promocionar l’oferta turística global de 
Vinaròs a l’estand que el Patronat Provincial de 
Turisme Castellón-Costa Azahar tenia instal·lat 
en una ubicació molt privilegiada, el pavelló 5 
de la Comunitat Valenciana, lloc on es concentra 
el major pas de públic de la Fira.
El 28 de gener, dia de la inauguració de la fira, 
l’acte més important en què van estar presents 
els membres de la delegació va ser el lliurament 
de distintius Q de Qualitat Turística que va 
organitzar l’ICTE (Institut per a la Qualitat 
Turística Espanyola). L’acte va estar presidit pel 
secretari d’Estat de Turisme, Joan Mesquida, i el 
mateix president de l’ICTE, Miguel Mirones. 

L’Ajuntament de Vinaròs va rebre a través del 
seu alcalde, Jordi Romeu, aquest distintiu, que 
premia la tasca i l’esforç fet pel personal de 
l’Oficina de Turisme i el Patronat de Turisme 
de Vinaròs pel que fa a l’augment i control de 
la qualitat de servei que es presta als turistes i 
visitants que té la Tourist Info Vinaròs.
A l’acte, també van assistir-hi el president de 
TURESPAÑA, Antoni Bernabé, a més a més 
d’altres representants polítics i institucionals. 
El mateix 28 de gener, el tècnic de Turisme va 
mantindre reunions de treball amb homòlegs 
de les oficines de TURESPAÑA a París i Londres 
al mateix estand d’aquesta institució. El motiu 
d’aquestes reunions va ser el de conéixer més 
detingudament els mitjans de promoció i 
distribució basats en les noves tecnologies que 
més transcendència tenen, en l’actualitat, en el 
mercat francés i anglés. 
Pel que fa al dia de la Comunitat Valenciana 
a FITUR, el passat 29 de gener, Vinaròs va 
realitzar una petita degustació de llagostins 
de Vinaròs dirigida a les autoritats, empreses 
i diversos representats del sector que es 
van donar cita a l’estand de Castellón-Costa 
Azahar. El tradicional acte de degustació va 
ser inaugurat pel president de la Generalitat 
Valenciana, Francisco Camps, acompanyat pel 
president de la Diputació de Castelló, Carlos 
Fabra; la consellera de Turisme, Angélica 
Such; l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, i la 
regidora de Turisme, Mamen Obiol, entre altres 
autoritats.
La degustació va estar preparada i servida 
pel reconegut restaurador madrileny Alberto 
Moreno, cuiner del restaurant Dos Hermanos de 
Madrid que va guanyar el Concurs Nacional de 
Cuina aplicada al llagostí de Vinaròs en l’edició 
del 2006. 
Posteriorment a la inauguració, es van donar 
cita a l’acte i van acompanyar la delegació 
vinarossenca diversos responsables polítics 
i empresarials, entre els quals cal destacar: 
Jorge Alarte, secretari general del PSPV-PSOE; 

Leire Pajín, exsecretaria d’Estado para la 
Cooperación i actual vicesecretària general 
del PSOE; Ricardo Peralta, delegat del Govern 
a la Comunitat Valenciana; Antonio Lorenzo, 
subdelegat del Govern a la província de 
Castelló; Rafel Miralles, president de FETURCAS 
i de l’Associació d’Hostaleria de Vinaròs, i el 
prestigiós restaurador vinarosssenc Francisco 
Llopis, del restaurant Vinya d’Alós. 
Aquest mateix dia, però a la tarda, el tècnic de 
Turisme va assistir en representació del Patronat 
de Turisme de Vinaròs a la taula redona dedicada 
al turisme familiar que es va organitzar pel portal 
de Turisme Viajar en Familia, del qual l’oferta 
turística vinarossenca forma part. 
El divendres dia 30 de gener, a la sala de premsa 
de la Comunitat Valenciana es va presentar per 
part de la regidora de Turisme i l’alcalde de 
Vinaròs una nova oferta turística de la ciutat, 
les audioguies de turisme familiar. Aquest 
nou producte turístic s’emmarca dins de les 
actuacions que des del Patronat de Turisme 
s’estan realitzant per al desenvolupament 
dels clubs de producte turístic familiar i 
gastronòmic. 
La nota de premsa que es va realitzar referida a 
aquest acte és la següent:

El Patronat 
de Turisme 
compleix les seues 
expectatives amb

 FITUR 2009

La regidora de Turisme, Mamen Obiol, 
i l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, 
van presentar una nova oferta 

turística de la ciutat: les audioguies 
de turisme familiar. Aquest nou 
producte turístic s’emmarca dins de 
les actuacions que des del Patronat 
de Turisme s’estan realitzant per 
al desenvolupament dels clubs 
de producte turístic familiar i 

gastronòmic

L’Ajuntament de Vinaròs va rebre 
el distintiu Q de Qualitat Turística, 
que premia la tasca i l’esforç 

fet pel personal de l’Oficina de 
Turisme i el Patronat de Turisme 
pel que fa a l’augment i control de 
la qualitat de servei que es presta 
als turistes i visitants que té la 

Tourist Info Vinaròs

L’alcalde, Jordi Romeu, i la regidora de Turisme, Mamen Obiol, sostenen el 
distintiu Q de Qualitat Turística que ha rebut l’Ajuntament. Al seu costat, els 
tècnics de Turisme.

7 febrer 2009

R e d a c c i ó  |
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La delegació 
vinarossenca 
conversant amb 
Ricardo Peralta, 
delegat del Govern 
a la Comunitat 
Valenciana, i 
Antonio Lorenzo, 
subdelegat del 
Govern a la 
província de 
Castelló
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31 gener 2009

El tradicional acte de 
degustació va ser inaugurat 
pel president de la Generalitat 
Valenciana, Francisco Camps

L’estand de Vinaròs estava situat al 
pavelló 5 de la Comunitat Valenciana, 
lloc on es concentra el major pas de 
públic de la Fira.

A la sala de premsa de la 
Comunitat Valenciana es va 
presentar les audioguies de 

turisme familiar
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Vinaròs se convierte en referente al potenciar el turismo 
familiar a través de visitas audioguiadas 

El Patronato Municipal de Turismo lanza una 
ruta turística con audioguías adaptada a adultos 
y niños enmarcada en el proyecto Vinaròs Destí 
Familiar

El nuevo servicio de audioguías tematizadas 
está disponible en formato MP3 y puede 
descargarse también desde casa a través de un 
microsite

Madrid, 30 de enero de 2009. El Patronato Municipal 
de Turismo de Vinaròs apuesta por la tecnología 
audio y lanza un servicio innovador y pionero en la 
Comunidad Valenciana pensado para toda la familia. 
El municipio castellonense pone en marcha una ruta 
turística audioguiada con información y narraciones 
sobre un mismo recorrido adaptadas a mayores y 
pequeños, que evidencia la apuesta del destino por 
posicionarse como referencia en turismo familiar 
complementario al sol y playa.
A partir del mes de febrero los visitantes podrán 
conocer e interpretar los principales recursos de 
interés turístico del municipio de forma cómoda y 
con una mayor libertad de elección y autonomía 
mediante el servicio de audioguías familiares. El 
itinerario turístico recorre en cerca de tres horas un 
total de diez edificios y espacios y completa la ruta 
en audio con un soporte gráfico que ayuda al usuario 
a realizar la visita guiada. Al finalizar el recorrido se 
propone una serie de actividades didácticas para que 
toda la familia pueda disfrutar conociendo la cultura 
e historia de Vinaròs.
Este nuevo servicio de audioguías tematizadas 
que forma parte del plan Vinaròs Destí Familiar está 

disponible en formato de reproductor MP3 al precio 
de dos euros. El usuario puede descargarse también 
la información de forma gratuita desde el microsite 
www.audioguiasvinaros.com. Las narraciones han sido 
traducidas a cinco idiomas (castellano, valenciano, 
inglés, francés y alemán) con el fin de dar respuesta 
a la demanda de turismo nacional e internacional del 
destino turístico.

Acceso fácil a la información para niños y adultos
La implantación de este nuevo servicio de audioguías 
contribuirá a la puesta en valor del patrimonio 
cultural de Vinaròs permitiendo a los visitantes una 
lectura nueva e individualizada de los espacios y 
recursos. La forma de acceso a este servicio se puede 
realizar bien desde el propio destino o desde casa, 
donde el viajero podrá planificar su estancia y los 
lugares de visita obligada.
La Tourist Info de Vinarós contará con 50 reproductores 
portátiles de MP3 a disposición del usuario. Junto 
al reproductor, el turista tendrá también un soporte 
gráfico en el que aparecerá el itinerario a seguir por 
medio de un mapa. En éste se explican los puntos 
de interés donde debe comenzar la reproducción de 
cada una de las pistas. 
El nuevo servicio de ruta audioguiada también 
posibilita el acceso a la información de forma cómoda 
y libre desde casa. El usuario puede hacerse con la 
información desde un microsite desarrollado en la 
web de Vinaròs, donde se explica el servicio y desde 
donde el turista puede además descargar el folleto en 
PDF y las audioguías.
Con el fin de aportar un valor añadido al turismo 
familiar se han diseñado dos tipos de discursos 

sobre los mismos recursos y un mismo recorrido. 
Así, el lenguaje y la narración han sido adaptados a 
un registro infantil y otro para adultos y se ha creado 
un personaje para niños con el objetivo de hacer más 
entretenida y dinámica la visita.

‘Vinaròs Destí Familiar’
Vinaròs forma parte de un proyecto de potenciación 
del turismo familiar pionero en la Comunidad 
Valenciana. Esta iniciativa pretende definir al destino 
como producto turístico destinado a la familia a 
través de actividades y acciones de promoción 
diseñadas para este segmento. 
De este modo, en la apuesta por posicionar 
turísticamente al municipio se ha creado, en el marco 
de Vinaròs Destí Familiar, el Club del Turismo Familiar 
y Club Gastronómico. Esta iniciativa persigue crear 
un producto con identidad propia que facilite la 
comercialización y garantice el nivel de satisfacción 
de la demanda de los servicios turísticos. 
Los clubs de producto turístico son una apuesta 
decidida por la potenciación de una tipología 
de oferta específica, en este caso familiar y 
gastronómica, a través de la unión bajo un 
mismo concepto temático y con una marca 
única y diferenciada. Se trata de un proyecto 
por el que las empresas turísticas de Vinaròs y el 
Ayuntamiento están definiendo la oferta turística 
y los estándares de calidad que han de tener los 
servicios prestados en el destino a los segmentos 
gastronómicos y familiar.
Vinaròs Destí Familiar cuenta con el apoyo de la 
Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana y 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

A l’acte, també van assistir-hi el 
president de TURESPAÑA, Antoni 
Bernabé, a més a més d’altres 
representants polítics i institucionals
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en matèria d’ensenyament en llengua materna
El llegat de la II República Espanyola

(quarta part i final)

J o a q u i m  A r n a u  i  Va l l i n a  |

anuel Sanchis Guarner, 
del front a la presó

Manuel Sanchis Guarner es va inscriure voluntari 
a les milícies de la FETE (UGT) i allí va romandre 
com a oficial. El primer servei el va desenrotllar al 
front d’Extremadura. D’alferes va ascendir a tinent 
i a capità, cap de la 7ª. Bateria de la 3ª. Divisió 
destinada a l’Escorial. L’1 d’agost de 1938 fou 
nomenat comandament principal de la 69 Divisió 
de l’Agrupació d’Artilleria del Cos de l’Exèrcit 
número 1.
Temps duríssims, amb les vivències més impactants 
per al ser humà com la de veure morir un company. 
Una experiència repetida. 
Raimundo García Domínguez, periodista i 
combatent, conta així un Nadal de la guerra passat 
a l’hipòdrom de la Sarsuela: “la veu suficient i 
cridanera de Sanchis Guarner –que manava foc 
a les peces, mentre Bonet i Marcelo dirigien des 
del punt d’observació– ressonava engrandida per 
l’immens eco que produïa aquella moderníssima 
edificació de ciment armant (…) Hi transcorregué 
la primera Nit de Nadal de la Guerra, alleujant, amb 
fort conyac manxec, Manuel Sanchis Guarner i 
els altres professors ficats a guerrers, la cruesa de 
l’hivern més sanguinolent, dissimulant el general 
enyorament de la família llunyana i la singular 
desil·lusió pels estudis oblidats, les investigacions 
interrompudes, la càtedra abandonada…” (del 
llibre Manuel Sanchis Guarner. Retrats d’una vida 
d’Alfons Llorenç. València, Arts Gràfiques Vicent, 
1984).

I, després, temps de presó i consell de guerra. Al 
sumaríssim número 51317 es pot llegir “se mostró 
entusiasta partidario de la causa roja y ya detenido 
en un campo de concentración hizo mofa de los 
principios y organización de la Causa Nacional y 
personas a ella afectas”.
Fou condemnat a vint anys de presó. I fruit d’una 
revisió posterior va quedar en “la de DOCE AÑOS Y 
UN DIA”, per “entusiasta partidario de la causa roja” i 
“auxilio a la rebelión”.

Consell de Guerra a Enric Soler i Godes
Enric Soler i Godes va estar sotmés a un consell de 
guerra, el procediment del qual quedà reflectit a 

l’expedient del sumaríssim d’urgència número 
475-C-38. Va estar acusat per un company de ser 
“Delegado de F.E.T.E.” i, per una companya, de ser el 
més destacat element d’esquerres del departament 
d’educació.
La Guàrdia Civil va emetre sobre ell el següent 
informe: “siempre ha sido regionalista (...) autor de 
una revista escolar bilingüe Castellano-Valenciano, 
actuó en el Comité Revolucionario de la Federación 
Española de Trabajadores de la Enseñanza (UGT)”. 
El delegat provincial de Falange escrivia al seu 
informe que “en los tres años anteriores al Glorioso 
Movimiento Nacional no entró ni un solo día en la 
iglesia, dando claras muestras de su irreligiosidad 
(...) estaba afiliado a F.E.T.E. (...) Además colaboraba 
con revistas separatistas (recuerdo a “Mirador”) con 
cuya ideología estaba de acuerdo. Se manifestaba 
como antifascista (...) Su conducta profesional 
dejaba bastante que desear, pues a más de sus 
ideas separatistas (enseñaba que en España hay 
43 provincias y dos regiones autónomas) usaba un 
leguage incorrecto y grosero”.
El del Cos de l’Exèrcit de Gandia, en la línia dels 
anteriors, matisava, però alguns dels càrrecs: 
Respecte la seua ideologia independentista, 
“sin llegar a demostrarse como francamente 
separatista” i, en matèria religiosa, “está calificado 
como tolerante e indiferente no habiendo logrado 
comprobarse si dentro de sus deberes profesionales 
de maestro, llegó a emplear un procedimiento 
pedagògico completamente laico (...) se mostró 
partidario y entusiasta de la causa roja entrando de 
lleno en la intervención de los actos que a la F.E.T.E. 
se refieren (...) y se le veía siempre acompañado de 
marcados elementos marxistas uniéndole asímismo 
gran amistad con Sandalio F. González, Inspector de 
Enseñanza que era el que controlaba la depuración 

de todo lo referente a la enseñanza, el cual propuso 
al informado para acompañar una expedición roja 
de niños a Méjico”.
Quan Soler i Godes va sol·licitar de ser rehabilitat 
al seu destí i càrrec, la Inspecció de Primera 
Ensenyança de Castelló va emetre el corresponent 
informe (7 de desembre de 1938), que reproduïa 
els informes de l’Alcalde, del Rector i de la Guàrdia 
Civil de Sant Joan de Moró, vila on havia exercit la 
seua activitat com a mestre. Tot i que el redactat 
anava en la línia dels anteriors informes, cal dir que 
en el de la Guàrdia Civil es remarcava “si bien hechos 
delictivos no se le conocen que haya cometido” i, 
al primer informe del rector i referint-se a la seua 
conducta professional, que “Fue buena”.
Tot un seguit de testimonis en la seua defensa, 
majoritàriament de docents, van aportar els 
arguments que determinaren per part del jutge 
instructor la proposició de sobreseïment provisional 
de la causa (29 de juliol de 1939), “considerando que 
los hechos expuestos no son constitutivos de delito 
aunque pudieran serlo de una infracción prevista y 
penada en la Ley de Responsabilidades Políticas”. 
Finalment, l’Auto del Consell de Guerra Permanent 
nº 3 deia: “Que instruïda la presente causa para 
determinar la responsabilidad del procesado 
ENRIQUE SOLER GODES, por su intervención en la 
rebelión marxista no aparecen probados contra el 
mismo cargos determinantes de responsabilidad 
criminal.

La II República, un referent en la memòria 
històrica. El seu llegat, patrimoni de tots i 
totes. És un repte de present i de futur
Hem pogut constatar que la II República va 
entendre la realitat sociolingüística com una 
herència cultural molt valuosa a conservar i a 
enriquir a través del sistema educatiu i, a partir de 
l’acceptació d’aquesta realitat i plantejament, la 
va abordar des de tres vessants: l’ús de la llengua 
materna a l’escola per raó de dret dels xiquets i de 
les xiquetes, la d’harmonitzar l’aprenentatge de la 
llengua regional amb la llengua nacional (oficial), i 
l’estudi i la reflexió dels problemes pedagògics que 
esdevenen d’aquesta interrelació.
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La ciutadania va prendre consciència dels valors 
del sistema educatiu republicà. La qual cosa explica 
que aquell cabal pedagògic fes camí a manera 
de riu clandestí durant els anys de la dictadura 
franquista. Així, aquell avantguardisme pedagògic 
continua plenament vigent en les bases d’una 
ensenyança comprensiva i democràtica.
Avui aquest és el nostre llegat i el nostre repte 
davant de la societat del coneixement, la 
globalització i els moviments migratoris.
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Enric Soler i Godes va estar sotmés a 
un consell de guerra, el procediment 
del qual quedà reflectit a l’expedient 
del sumaríssim d’urgència número 

475-C-38. Va estar acusat per un 
company de ser “Delegado de F.E.T.E.” 

i, per una companya, de ser el més 
destacat element d’esquerres del 

departament d’educació.
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Els majors de l’Hogar San Sebastián van 
gaudir dimecres 28 de gener d’un gran 
espectacle teatral en directe protagonitzat 
per actors vinarossencs. L’Aula de Teatre 
tenia pendent la seua actuació en aquesta 
llar perquè per les festes de Nadal no va ser 
possible conveniar un horari d’actuació i es 
va ajornar fins a finals de gener.
En només un any de funcionament de 
l’Aula, el seu director, Josi Ganzenmüller, ha 
aconseguit transformar la il·lusió inicial dels 
actors amateurs en professionalitat. L’Aula de 
Teatre, anomenada Les Mil i Una en honor al 
títol de la seua primera obra representada 
en un escenari, és com una escola de 
somnis que després de molt de temps s’han 
pogut fer realitat gràcies a la iniciativa de la 
Regidoria de Cultura i que, amb actuacions 
com la del passat dimecres i per la reacció del 
públic, demostra que ompli un buit cultural, 
un deute pendent que Vinaròs tenia amb el 
teatre amateur local.
El nombrós públic que va omplir la sala 
d’actes de l’Hogar San Sebastián, no 
van parar d’aplaudir i de riure amb els 
ingeniosos esquetx que van oferir els 
actors de Les Mil i Una. 

Gràcies a l’actuació dels alumnes de l’Aula de Teatre

Mil i un somriures a l’Hogar San Sebastián
X.Flores

Les festes de Sant Blai a Borriana van 
tindre dissabte passat un moment 
culminant amb l’Aplec que va reunir 
set colles de Nanos i Gegants: Godella, 
València, Benicàssim, Castelló, Vila-
real, Vinaròs i l’Associació de Gegants 
i Cabuts de Borriana, entitat aquesta 
que va organitzar la trobada.
Per ser una activitat cultural de nova 
implantació a Borriana, val a dir que 
un dels actes que va aixecar més 
expectació va ser la plantada dels 
gegants i tot el procés de muntatge 

i vestuari.
Els actes es van anar intercalant tal 
com ho permetia la pluja que anava 
apareixent i desapareixent, esperant 
que en el moment de la desfilada, 
a les 17 hores, es poguera fer amb 
normalitat. Vam tindre sort i paciència 
i, si no, que li ho pregunten al Tio Gori 
o a la Tia Cavallera, que van romandre 
una bona estona a cobert esperant 
que sortís el sol.
(Més imatges en 
www.elperiodic.com/burriana)

Borriana: la primera de la 
temporada

Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
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El cens de 1896 donà a Vinaròs la xifra de 7.761 
habitants. Regentava l’Ajuntament el comerciant 
Sebastià Daufí Pedrell que ocupà l’alcaldia en 
diverses legislatures. La ciutat es trobava immersa 
en la crisi que sacsejà el món de la viticultura arran 
de la recuperació de la vinya francesa i la dràstica 
reducció de les exportacions. Itàlia va suprimir 
diverses agències consulars entre les quals hi havia 
la de Benicarló que va passar a mans de Luis Abaría 
Comes, agent consular de Veneçuela a Vinaròs.
Abaría era un important propietari de Tortosa, 
casat amb Teresa Munt Hertzberg i vivien al carrer 
de Sant Francesc. En 1879 va obrir una sucursal 
bancària i una oficina d’exportació vinícola en 
representació del benicarlí José Febrer Soriano. En 
1886 era vocal de la Cambra Comercial d’Indústria i 
armador de dos embarcacions de cabotatge.
L’advocat Juli Chillida Melià, fundador de la revista 
catòlica La Concordia, en un article titulat “En pro del 
pantano” reflectia perfectament la situació “desde 
que los viñedos de Francia se repoblaron rápidamente 
auxiliados de la cepa americana reconstituyéndose 
su producción vinícola, así como tambien des de que 
Argelia se ha dedicado de una manera predilecta a 
este importante cultivo. Por ello, este pueblo, que 
algun dia no remoto hallábase inundado de oro por 
sus cuatro costados, recibía raudales de riqueza ya 
que el puerto servía de poderoso imán que atraía 
excelente y abundantísimo vino de tanta fama 
como el de esta región [...], la emigración ha sido el 
único, cual triste recurso de los que en otros tiempos 
ganavan abundantemente el pan con su trabajo 
que nunca les faltava [...]. Hoy da pavor contemplar 
la mayoria de almacenes durmiendo en el más 
espantoso letargo”. També recordava l’aspecte del 
port farcit “de alegres bosques de palos de navios y el 
incesante estruendo de las máquinas de los buques”, 
i un formigueig de treballadors arrossegant bocois 
fins a la coberta dels vaixells, i carreters que es feien 
pas amb dificultat. En canvi, en 1896, tot estava 
aturat i només alguns vaixells, de tant en tant, es 
veien a la bocana del port.
Chillida donava per acabat el paper del port com 
a motor econòmic i, en la línia del sector catòlic 
més tradicional, exigia “el deseado final del proyecto 
del pantano (al riu Cervol) que lleva algunos años 

estudiándose” per convertir la plana de Vinaròs 
en un verger si les negociacions de l’enginyer 
Hermenegildo Gorria “con un capitalista ruso” 
arribaven a bon port.
La crisi era de tanta envergadura que la mestra de 
l’escola elemental, Ascensió Landete Aragó, hagué 
d’avançar els diners que calien per comprar material 
escolar amb la condició que li serien reintegrats en 
aprovar-se els pressupostos municipals.  
Aquella mestra tan generosa havia nascut a València 
i era la gran de tres germans i un germanastre. 
Son pare era barber i sacamuelas i, malgrat no 
tindre una cura especial per l’educació dels fills, 
tots van evidenciar una capacitat extraordinària 
per sortir endavant. El germà, Bernardino 
Landete, s’encarregava de pasturar les cabres 
de casa, però abans d’arribar a l’adolescència es 
traslladà a Madrid on fou adoptat per una família 
encarregada d’una porteria. El seu mestre s’adonà 
de la seua capacitat i li facilità els estudis amb 
recomanacions i sol·licituds de beques. Va ser un 
dels dos catedràtics d’Odontologia de Madrid i, en 
una ocasió, va tindre de client el rei Alfons XIII.
Josep Landete era escrivent i secretari de les 
Joventuts Republicanes de la capital valenciana. 
En 1899 cridaren la seua lleva i marxà de Cuba on 
ingressà a l’exèrcit. El germanastre Vicent Landete 
va ser adoptat pels seus oncles en quedar-se sense 
pares. Era viatjant de la casa d’embotits Saura i 
visitava sovint les botigues més importants de 
Vinaròs fins que es va casar amb Enriqueta Albalat 
Bort i s’instal·là a Vinaròs on fou alcalde en 1920. 
Ascensió Landete es va casar amb el mestre 
vinarossenc Joan B. Torres Marmaña (germà del tio 
Tonet, primer alcalde de la República). La parella 
migrà a l’Argentina on fundaren l’Academia de 
Estudios Superiores Avellaneda.
A banda de la riuada d’emigrants, una conseqüència 
de la crisi fou l’agument radical del deute municipal 
i l’aplicació dels correponents embargaments als 
morosos. Era el cas de Miquel Puchol Quixal, un 
propietari que vivia al carrer de Sant Cristòfol i 
contra el qual l’Ajuntament gestionava la subhasta 
de les finques situades a les partides de l’Amerador, 
Puntarró i Dos Vilars, la majoria ermes per la situació 
de crisi. Son fill, Miquel Puchol Garcia, presentà 

un aval del major contribuent Batiste Bas Verdera 
i l’Ajuntament decidí retornar-li les propietats a 
canvi d’un pagament anual fins cobrir la quantitat 
fixada per a la subhasta.
La crisi, però, no va impedir la celebració de 
les Fires. Fins aleshores, les casetes dels firaires 
es col·locaven enculades en línia al centre de 
la Mera. Aquell any s’instal·laren en forma de 
paral·lelogram amb un pavelló-café al centre i tres 
entrades al recinte: una davant del Teatre i dos als 
laterals. També s’acordaren mesures per evitar els 
tradicionals embussos del dia de la correguda amb 
files de cotxers i carreters que pujaven i baixaven 
visitants a l’estació. Una altra fou la neteja de l’antic 
camí que anava de la casa de vila fins a l’estació per 
fer-lo de pujada i baixar amb els passatgers per la 
carretera de Morella.
L’única notícia de relleu d’aquell any va ser la 
localització d’un manantial a un quilòmetre del 
pou de Mangrano, en la finca del comerciant i 
propietari German Piquer Serres. El fet va causar 
enrenou al Círculo Católico, de què Piquer era 
membre destacat. Juli Chillida aprofità la nova 
troballa d’aigua per convocar els propietaris rurals 
més importants i intentar convéncer-los a seguir 
l’exemple de Joan. B. Pascual Esperanza Mangrano 
i German Piquer, i abandonar el costós projecte 
d’embassament del Cervol per iniciar la construcció 
de pous que convertirien la plana de Vinaròs en un 
riquíssim verger.
El que no tenia solució eren les eleccions. Al mes 
d’abril se celebraren legislatives amb el benicarlí 
Manuel Palau com a candidat pel districte de 
Vinaròs. No va tindre la sort d’entrar en els plans 
del “Cossi” i hagué d’abandonar per cedir el pas 
al candidat ministerial, Conde de Orgaz, el qual es 
deixà veure per Vinaròs abans de reunir-se amb 
la corporació per fer entrega d’un expedient, 
llargament i insistentment demanat. Era una 
Real Orden que rebaixava la part dels consumos 
al mínim, en atenció als descens del nombre 
d’habitants causats per la contínua emigració
Els republicans no s’hi van presentar, però van fer 
un seguiment del procés i denunciaren que dels 
“dos mil y pico de electores que tiene el censo de 
aquella población habran votado escasamente 150 
[...] En uno de los colegios electorales, a las once y 
media había en la urna tres o cuatro papeletas y a 
las doce estava la urna llena [...] En otro colegio salen 
embutidas unas dentro de otras”. 

CULTURA

Ramon Puig
Aspectes de la crisi al Vinaròs de 1896

“Joan B. Pascual Esperanza ‘Mangrano’” 
(col·lecció Ramon Redó)
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L’Associació d’Alumnes Centre de FPA 
Llibertat i el Consell Municipal de 
Formació de Persones Adultes portaren 
fins al saló d’actes de la Biblioteca 
Municipal de Vinaròs el prestigiós 
lingüista i sociòleg català, molt vinculat 
a Vinaròs, Sebastià Serrano, qui oferí una 
xarrada sobre comunicació i felicitat. El 
qui tan popular ha fet el suggeriment 
de repartir abraçades a tothom captivà 
els nombrosos espectadors amb les 
seues explicacions. Es van haver d’obrir 
les dos portes del saló d’actes perquè 
fins i tot hi havia gent espectadora al 
passadís; no es recorda una conferència 
a la biblioteca amb tanta gent.
“No té preu sentir la veu amable d’una 
persona amiga”, va dir mentre lloava les 
propietats de la conversa i recomanava 
que no “anéssem tan de pressa”. “Una 
conversa ben portada ha de ser sense 

tindre por, ha de ser ser relaxada, molt 
sovint no ha de ser espai de confrontació”, 
afegia. Una conversa és l’activitat que fa 
marxar més sencer el cervell, perquè hi 
ha moltes parts implicades, segons el 
conegut professor i escriptor.
Sebastià Serrano, catedràtic de 
Lingüística General i Teoria de la 
Comunicació a la Universitat de 
Barcelona, ha guanyat premis tan 
importants com l’Anagrama d’assaig, el 
Joan Fuster o el Ramon Llull. També ha 
rebut la Creu de Sant Jordi l’any 2003. 
És, a més, un escriptor prolífic amb títols 
de referència com Elogi de la passió 
pura, Cap a una lògica de la seducció, 
Comprendre la comunicació, El regal de 
la  comunicació, Els secrets de la felicitat. 
És col·laborador del programa de TV3 
El Club. Vinaròs.News està orgullós de 
tindre’l com un dels seus subscriptors.

Sebastià Serrano captiva els vinarossencs
E.Fonollosa

L o u r d e s  J a q u e s  P a s c u a l
D i v i n a  P r o v i d e n c i a

( 1  p r e m i  r e d a c c i ó  d e  S t .  A n t o n i  o r g a n i t z a t 
p e r  l a  F u n d a c i ó  C a i x a  V i n a r ò s )

U n  p a s s e i g  p e r  V i n a r ò s

quell dia vaig decidir recordar tots els 

nostres racons de Vinaròs.

Vaig començar pel passeig, un lloc agradable 
a la vista i també per la brisa que sentim 
quan hi caminem. Després de recórrer-lo de 
punta a punta gaudint-ne moltíssim, em vaig 
endinsar al port, un lloc on predomina una 
olor molt peculiar i on es reuneixen els vaixells. 
En arribar al far vaig pujar pel mur des d’on hi 
ha unes grans vistes. Més tard vaig arribar al 
cor de la ciutat, el carrer Major, on hi ha més 
ambient i on predominen els petits comerços, 
els quals estan molt units. Al final del carrer es 
troba la plaça de l’Ajuntament, la qual conté 
a més de l’ajuntament, l’església arxiprestal. 
Una església d’una grandària considerable, 
vaig entrar-hi i la vaig observar tota, fins i tot 
vaig entrar a la capella, molt menudeta però 
dóna gust entrar i visitar-la. Després vaig 
eixir-ne i me n’aní a l’altra església que tenim, 
l’església de Santa Magdalena, esta no és tan 

antiga com l’altra ja que fa poc la reformaren 
per dintre.
En eixir vaig agafar el cotxe i me’n pugí a 
l’ermita, on tenim una espècie d’església 
petita on estan els nostres patrons, Sant 
Sebastià i la Misericòrdia. Pugem a la nostra 
ermita en les festivitats de Sant Sebastià, Sant 
Antoni i la Misericòrdia, on fem la torradeta, 
que diem els vinarossencs. Allí, a l’ermita, vaig 
fer una volta i, com no, vaig arribar fins a la 
creu des de la qual veiem tot Vinaròs i alguns 
pobles veïns, són unes vistes impressionants. 
Després de recórrer-la tota me’n baixí una 
altra vegada a la ciutat, encara que pel camí 
m’aturí al cementiri, un lloc senyalat de la 
ciutat, on el dia de Tots Sants s’ompli de gent.
Vaig seguir, en eixir del cementiri, cap a la 
ciutat, on vaig anar a l’Auditori a veure un 
concert de la nostra banda, la societat musical 
La Alianza. En acabar el concert, me n’aní als 
típics diaris a comprar El Diariet, on em vaig 
assabentar que Carles Santos, una persona 

que estima el seu poble, i a qui li agrada una 
música una mica estranya però que ens agrada 
a tots, havia guanyat un premi nacional. Més 
tard vaig pujar pel carrer de Sant Francesc 
cap amunt, fins arribar a l’hotel que tenim a 
Vinaròs i vaig tirar a mà esquerra, on ara han 
ficat una plaça on hi ha una font que té un 
llagostí típic de Vinaròs. Just al costat, es troba 
la plaça de bous, on se celebren nombroses 
corregudes de bous i és bastant coneguda 
per la seua grandària.
En tornar sobre les huit i mitja de la nit a casa, 
em vaig recordar que no havia visitat un punt 
molt simbòlic, La Mera, encara que vaig pensar 
que per la nit seria més bonica ja que té una 
il·luminació no molt forta però que li queda 
bé. És un lloc ara una mica diferent a abans 
però és acollidor, gràcies a la seua font, feta 
amb pedra i que reuneix bellesa i originalitat. 
Finalment, decidí acabar i tornar a casa, va 
ser un dia cansat però molt entretingut. Us 
aconsello que ho proveu.

El catedràtic de Lingüística General i Teoria de la Comunicació, Sebastià Serrano
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Fins al 15 de febrer
Exposició fotogràfica “Y tú... ¿Qué eres?” 
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Del 16 al 18 de febrer, Cicle de Cinema La Alemania Nazi 

amb la projecció de les següents pel·lícules:
- Dilluns 16 de febrer a les 10 hores (sessió escolars) i a les 19 
hores (per a tot el públic) El hundimiento d’Oliver Hirschbiegel
- Dimarts 17 de febrer a les 10 hores (sessió escolars) i a les 19 
hores (per a tot el públic): La solución final de Fran Pierson
- Dimecres 18 de febrer a les 10 hores (sessió escolars) i a les 
19.30 hores (per a tot el públic): Sophie Scholl (Los últimos 
días) de Marc Rothemund
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEU NORD

Del 9 al 13 de febrer, Cicle de Cinema dels germans Cohen 
amb la projecció de les següents pel·lícules:
- Dilluns 9 de febrer a les 19 hores: Sangre fácil
- Dimarts 10 de febrer a les 19 hores: Muerte entre las flores
- Dimecres 11 de febrer a les 19.30 hores: Fargo
- Dijous 12 de febrer a les 19 hores: El gran Lebowski
- Divendres 13 de febrer a les 19 hores: No es país para viejos
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEU NORD

Dissabte 14 de febrer, a les 10.30 h, 
Taller per a xiquets de 4 a 10 anys 
Taller de màscares on ens donaran idees per elaborar originals 
màscares amb materials senzills per a les festes de carnaval.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Sinopsi:

Darrera de qualsevol acte multitudinari, sempre hi ha 
xicotetes lluites que contribueixen a mantenir-lo.
Desdedins ens acosta a viure algunes d’aquestes 
lluites que ajuden a mantenir la grandiositat del 

Carnaval de Vinaròs.

Aquests primers mesos del 2009 seran de 
cine. Organitzats per la Seu del Nord de l’UJI, 
la Biblioteca Municipal de Vinaròs acollirà la 
projecció de 3 cicles de cinema amb els quals 
gaudirem de la filmografia dels germans 
Cohen, pel·lícules que aborden la temàtica 
nazi i films de cinema negre.
Cinema nazi
- 17 de febrer a les 19 h: El hundimiento 
d’Oliver Hirschbiegel (2004)
- 18 de febrer a les 19.30 h: La solución final de 
Fran Pierson (2001)
- 19 de febrer a les 19 h: Sophie Scholl de Marc 
Rothemund (2005)
Cinema negre
- 23 de febrer a les 19 h: Los violentos años de 
Rauol Walsh (1939)
- 24 de febrer a les 19 h: Chinatown de Roman 
Polanski (1974)

- 25 de febrer a les 19.30 h: Sospechosos 
habituales de Bryan Singer
(1995)
- 26 de febrer a les 19 h: L.A. Confidential de 
Curtis Hanson (1997)
Germans Cohen
- 2 de març a les 19 h: Sangre fácil (1984)
- 3 de març a les 19 h: Muerte entre las flores 
(1990)
- 4 de març a les 19.30 h: Fargo (1996)
- 5 de març a les 19 h: El gran Lebowski (1998)
- 6 de març a les 19 h: No es país para viejos 
(2007)

Lloc: Biblioteca Municipal. Entrada lliure. 
Aforament limitat pel local (saló
d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, 
c/ Pilar, 26).

La Seu del 
Nord de l’UJI i 
l'Ajuntament 
organitzen 
3 cicles de 
cinema a la 
Biblioteca 
Municipal
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Col·legi
Número 5

29

No violencia 
y Paz

El Día Mundial o Internacional de la No violencia y la Paz, es una iniciativa 
pionera de Educación No violenta y Pacificadora, practicada ya en escuelas 
de todo el mundo. Propugna una educación permanente en y para la 
concordia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, 
la no violencia y la paz. Se practica el 30 de enero o en los días próximos de 
cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi.

Que la pequeña llama del mensaje del Día Escolar 
de la No violencia y la Paz ilumine la intimidad 
de nuestros corazones, de nuestras escuelas, de 

nuestro hacer pedagógico diario y de todas nuestras 
comunidades de educación y de convivencia. 

Tots amics de les estrelles, de les muntanyes, del mar 
i de tots els sers que viuen,

unim, per a cantar, les mans nostres,
 per aprendre l’Amor, la No-violència i la Pau.

àrab – salaam 

croat – mir

romanés – pace

rus – mir

xinés – he ping

7 febrer 2009
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Peix sense sang 

PESCA

Andrés Albiol

Rederos remendando el arte de la llum

Mar lluvioso y calmado
A pesar de comenzar la semana con lluvia, la labor pesquera no se dificultó, 
ya que las aguas permanecieron tranquilas y toda la flota pudo partir a faenar, 
realizando normales extracciones de pescados y mariscos.
En cuanto a las traíñas de la llum, lo más significativo es que la Conselleria de 
Pesca concedió otro mes (febrero) de parada biológica a estos barcos cerqueros.
La pesca de arrastre faenó normal. Las extracciones fueron de langostino a 39 €/
kg, calamar de 12 a 20 (según tamaño), lubina de 10 a 18, caracol de 7 a 10, galera 
y boquerón de 2 a 4, rape de 4 a 7, salmonete a 6, mòllera a 2, pulpo roquero de 3 
a 6, peluda a 5, cintas, burros y besugo a 3, aranya, caballa, jurel y sardina de 1 a 
2 y morrallas de 2 a 4 (según el dia).
En cuanto a las barquitas de los artes menores, unos trasmalleros llevaron sepia a 
11 €/kg, pagel de 3 a 10, mabre a 8 y dorada de 3 a 6. Otras pillaron lenguado a 16 
y raya a 4. Y dos atraparon gallineta a 16, pagre a 13 y corba y mamona a 3.
Dos se dedicaron al palangre cerca de la costa, para pillar con este arte de anzuelos 
poca pesca. Subastaron sargos hasta 10 €/kg y congrios a 3. 
Y un marrajero arribó con pez espada, valorándose de 7 a 10 €/kg. Hay que 
recalcar que esta pesquería se realiza también con anzuelo y en alta mar, por lo que 
los pescadores están varios días sin regresar a puerto.

Ecos de mar
Las autoridades sanitarias en España han detectado un aumento de la obesidad 
infantil, así como de otras enfermedades, que tienen su origen en los cambios 
de los hábitos alimentarios, en el abuso de la sal o en la sustitución de alimentos 
tradicionales por comidas rápidas y de peor calidad nutricional.
En un estudio a más de 1.000 centros españoles de enseñanza primaria, dio como 
muestra que la presencia de pescado en los menús semanales, no alcanzaba las 
dos raciones (1,73) y que de ellas, sólo en una este alimento era el dominante. 
Sin embargo, otros datos iban mostrando la evolución positiva en los últimos 
años, ya que en 2004, 1 de cada 4 colegios analizados no se incluía el pescado 
en los menús escolares, y ahora sólo ocurre en 1 de cada 10. 
Todos estos datos facilitados, entre otros, por el Ministerio de Pesca y el de 
Medio Ambiente, hacen hincapié en el papel beneficioso del pescado para 
lograr cualquier meta intelectual y deportiva, gracias a las proteínas y vitaminas 
que aporta.
Por otra parte, destacar que diversas estadísticas manifiestan que en los hogares 
con presencia de hijos menores consumen pescado tres veces menos que los 
conformados únicamente por la población adulta, cuando nutricionistas y 
expertos recomiendan un consumo mínimo semanal de 4 ó 5 raciones para los 
niños en edad escolar.
 

El seu nom es deu al fet que pareix que no tinga vies 
sanguínies i és un poc translúcid.
Pel litoral mediterrani també rep el nom de jeclet, llanqueta i 
joell de set espines. El seu nom científic és Atherina hepsetus. 
En castellà li diuen chucleto, abichón i sula. En gallec, pión i 
piarda rei. En eusquera, abisoi. A les Balears, l’anomenen 
moixó. En anglès, silveside. En alemany, grosser ährenfisch. I en 
francés sauclet.
Pertanyent a la família dels aterínids, també està catalogat 
dintre dels joells. Té un cos fusiforme. La part superior del 
cap és un poc aixafada; la boca, protràctil, divida i amb les 
dents menudes, i també al vòmer i als palatins. El musell és 
punxegut i el perfil ventral és arrodonit.
La seua bonica coloració de la foto de vegades canvia, perquè 
en aquest gènere n’hi ha amb puntets negres als flancs i amb 
caràcters de diverses espècies per haver-se creuat entre elles. 
Això sí, la seua peculiar lluentor en l’estreta franja longitudinal 
sempre està present. El seu color platejat i lluent ressalta 
moltíssim.
A la línea lateral hi ha de 59 a 65 escames adherents. De 
vèrtebres, de 53 a 57. La composició de les aletes és: dorsal 1a 
VII-X, dorsal 2a I+9+12, anal I+10-13, pectorals 15-16, ventrals 
I+5 i caudal 17.
La seua talla màxima és de 13 cm.
La reproducció és a principis d’estiu. La fresa dura diversos 
dies a prop de la vora. Els gairebé 600 ous són blavosos i es 
depositen al fons per fixar-se a les algues o les pedres a través 
d’un circell que tenen.
Poden viure a prop d’estuaris i fins i tot penetrar riu amunt, 
ja que suporten molt bé les aigües salobres i dolces. De 
vegades s’introdueixen en llacunes fluvials. Són habitants de 
mars temperats, gregaris, que naden prop de la superfície en 
petits o grans bancs. Poden estar molt temps parats entre 
aigües, fins i tot són hàbils per a capejar el corrent sense 
moure’s del lloc. En el delta de l’Ebre i en l’Albufera solen viure 
còmodament durant llargs períodes de temps. S’alimenten 
de plàncton. La carn és blanca i bona, i s’utilitzen per a fer 
fregits, ja que solament als exemplars més grans es poden 
traure les visceres per a menjar, i els mitjans es cuinen tots 
sencers com a peixet fregit.

Se prorroga a tres meses la 
veda de pesca del cerco
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Jornada exitosa en 
balonmano, baloncesto 

y natación

Vuelve a la palestra esta semana el 
balonmano local que de la mano del Club 
Balonmano Vinaròs logró la pasada jornada 
una agónica pero importantísima victoria por 
29-27 frente a su “eterno” rival, el C.B. Onda, 
en un trepidante encuentro disputado en el 
pabellón polideportivo municipal, por lo que 
mantiene el liderato absoluto del campeonato 
de liga de primera División Nacional y con 
serias aspiraciones de optar al título que le 
supondría el ascenso de categoría.
El baloncesto tampoco se quedó atrás en 
esta jornada exitosa logrando los equipos 
del C.B. Vinaròs importantes triunfos que 
les permiten mantenerse arriba en sus 
respectivas categorías. Las chicas del equipo 
senior femenino venció por 70-49 al Enpal 
Segorbe, logrando también una gran victoria 
el junior femenino en la cancha de Vila-real. 
El junior masculino no tuvo tanta suerte y 
acabó derrotado por 37-52 contra el fuerte 
C.B. Juventud Benaguassil en la cancha del 
pabellón polideportivo municipal.
Por último, en natación, el Club Natació 
Vinaròs consiguió realizar una magnífica 
actuación en la cuarta jornada de Liga 
Interclubs disputada en Castelló en la que sus 
nadadores lograron varios podios y marcas 
mínimas dentro de las categorías infantil, 
junior y absoluto.
Enhorabuena a todos por tan valiosos éxitos 
para el deporte local.

El pasado sábado el BM. Onda nos puso las 
cosas muy difíciles y nos demostró por qué nos 
ganó en la primera vuelta y fue capaz de ganar 
al Barça en su propio campo.
Con una defensa férrea y un gran portero 
(Mateo), nos maniataron y mandaron todo el 
partido en el marcador, llegando al descanso 
con una ventaja de 5 goles (12-17).
Fue al inicio de la segunda parte cuando 
salió la garra del Vinaròs, y en unos 5 minutos 
fulgurantes y con un Santi Maillo valiente y 
decidido, logramos enjugar dicha diferencia, 
empatando el partido, pero un nuevo estirón 
del Onda les puso 3 arriba. Cuando todo parecía 
muy complicado, apareció de nuevo la garra del 
Vinaròs, con un Emil espectacular y un Sean muy 
enchufado lograron nuevamente el empate 
a falta de 1 minuto y medio para finalizar el 

partido.
Una defensa perfecta evitó el empate del Onda y 
ya al final del partido, logramos un nuevo tanto, 
llegando al final del partido con un 27-29.
Destacar al numeroso público que llenó el 
pabellón y que estuvo fenomenal animando 
al equipo y llevándolo en volandas hacia el 
triunfo.
¡Gracias afición!
Felicitar al Onda y a su entrenador Vicent Sos 
por su gran partido, y desearle suerte para los 
próximos partidos ya que equipo y ganas le 
sobran.
Este sábado nos trasladamos a Zaragoza con la 
confianza de lograr los 2 puntos y continuar en 
lo más alto de la clasificación.

Visca Vinaròs i el balonmano!

El Club Balonmano Vinaròs gana en 
Onda y sigue líder

27 29
BM. OnDA COstA VinAròs

T’agradaria treballar al Consell Municipal d’Esports 
com a monitor esportiu?
Doncs ara, en tens l’oportunitat. El CME convoca 
una plaça de monitor de mitja
jornada per treballar en les activitats esportives 
que realitzem durant tot l’any. Si hi estàs interessat, 
no dubtes a passar per les oficines del CME ( junt al 
pavelló poliesportiu) per informar-te’n.
Recordem que el termini per entregar la 
documentació finalitza el dia 10 de febrer.
Informa-te’n ja!
Consell Municipal d’Esports Vinaròs
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Carlos (1) 
– Juan – Marc Sanz 
(porteros), Serrano 
(2), Maillo (2), 
Sean (1), Ruiz (2), 
Martorell, Cepedal 
(1), Emil (11), Pedro 
(5), Alexey (1), Joan, 
Ruben (3).

INFO CME

El viernes, 30 de enero tuvo lugar el 
partido de Balonmano entre los equipos 
de la màxima categoria del balonmano 
españolFraikin BM GRANOLLERS y el 
CUENCA 2016. Una gran noticia para los 
aficionados al deporte y especialmente a 

los aficionados al Balonmano. Antes del 
nicio del partido, el alcalde, Jordi Romeu, 
le hizo entrega de una placa a Jordi 
Buxaderas, directivo del Granollers y la 
regidora de Deportes, Maria José Ferrer a 
Evaristo Cañas, presidente Cuenca 2016.

Trofeo de Invierno Ciutat de Vinaròs entre el 
Fraikin BM Granollers y el Cuenca 2016 

HÀNBOL.  Club Balonmano Vinaròs
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FICHA TÉCNICA
Alineaciones:

Vinaròs C.F.: Carmona, 
Potrimba, Cristian, 

Alberto, Wifredo, Marcos, 
Ernesto, José Ángel 

(Carlos), Espinosa, Agus 
(Raúl) y Martín (Moha).
U.D. Vall d’Uixó: Pérez, 

Garcés, Chema, Quevedo, 
Pepichu, Nacho, Joel, 

Tena, Marco (Abad), Aitor 
(José) y Adrián.

Goles: 1-0 min 63: Martín; 
1-1 min 90: Joel.

Árbitro: Piqueras López 
fue el juez de un partido 

que pasó sin pena ni 
gloria por el Cervol. 

Mostró tarjetas amarillas 
a los locales Carmona, 

Marcos, Cristian y 
Espinosa, así como a 
los visitantes Garcés, 

Quevedo, Pérez y Nacho.

ESPORTS

FUTBOL.  Campeonato regional Preferente

El conformismo local fue 
aprovechado por el rival 1 1

VinAròs C.F. U.D. VALL D’Uixó

Rafael Marcos Simó

Tras unas semanas de ausencia por motivos personales, 
hoy de nuevo estoy aquí ante mis lectores y voy 
recuperando el día a día habitual. La vida es así y continúa 
hacia delante.
Si ante el Nules se conseguía empatar un partido que se 
tenía perdido materializando dos goles en los últimos 
compases del encuentro, en San Pedro se perdía en el 
último suspiro y el último ante la Vall nos empataban 
también en las atalayas del partido. El fútbol es así y lo que 
hoy te da, mañana te lo quita. Tal como está la clasificación 
y la situación del equipo, lo más positivo es que aunque 
se vaya puntuando de uno en uno es bueno. Me explico; 
sin duda, sumar de tres en tres es lo mejor para conseguir 
cuanto antes la ansiada permanencia, pero si sumas un 
punto bienvenido es, ya que si mantienes la distancia con 
los perseguidores la situación es la misma pero con una 
jornada menos. Y de eso se trata, ir sumando y que vayan 
transcurriendo las jornadas manteniendo un colchón de 
puntos con los que marcan la zona baja de la tabla. 
Frente a la Vall, se llevó todo el peso del partido en un 
terreno de juego casi impracticable, a su estado habitual 
se añadió las consecuencias de la lluvia de todo el fin de 
semana dejándolo blando y pesado. El centro del campo 
se dominó prácticamente todo el partido hasta que 
las fuerzas empezaron a fallar, lo que fue aprovechado 
por los valleros para conseguir la igualada. Las lesiones 
y ausencias influyen semana a semana en el once y 
convocatorias de Santi, para colmo de males los cambios 
que tenía en mente para mantener el control del centro 
del campo y, por lo tanto, seguir llevando las manijas del 
partido se van al traste por las lesiones de Agus y José 
Ángel. A pesar de todos los contratiempos el equipo está 
dando la cara y se parte el cobre en cada partido. Con esta 
actitud, implicación, motivación y amor por los colores y 
escudo del equipo de tu ciudad, se está sacando adelante 
y el objetivo de la permanencia está más cerca. 
Si se analizan las convocatorias de Santi, se puede apreciar 
no sólo en ellas sino también en el once de salida la presencia 
de jugadores del juvenil. Las bajas y necesidades mandan, 
y esto motiva que el juvenil se resienta. Estos chavales 
lo están dando todo y no desentonan en absoluto en el 
primer equipo. Tanto el juvenil como el primer equipo lo 
están dando todo y hay que sentirse orgullosos de todos 
ellos. Juegan por afición, por el equipo de su ciudad y no 
reciben retribución monetaria alguna. 
Esta temporada aunque ahora no lo parezca, pasará a 
la historia y más si se cumplen los objetivos al final de 
campaña. Mantener la categoría en lo deportivo y dejar 
el club saneado económicamente en lo social son los 
objetivos de aquí a fin de temporada.
El mensaje para un futuro también es claro. No estirar el 
brazo más que la manga, se ha estado demostrando que 
se puede confiar en la gente de casa mucho más que lo 
que se hacía antes; aunque los objetivos hoy sean más 
modestos, mañana serán más ambiciosos. Y por otro lado 
no formar un equipo que luego no puedas mantener, 
hay que formar el plantel de acuerdo con los ingresos y 
más aún en tiempo de crisis. Si se consigue los objetivos 
antes señalados habrá que estar más que satisfechos 
y orgullosos. Cada vez son más los equipos que tienen 
problemas para pagar a final de mes. Al menos hasta que 
la crisis pase, el fútbol modesto puede ser como antaño, 
es decir jugar por afición o por sueldos mucho más bajos 
que los actuales.

Un punto más, 
una jornada menos

El conformismo desesperante y la 
falta de ambición del equipo local 
fueron factores determinantes para 
que el rival se llevara un punto del 
Cervol, y a pesar de que el conjunto 
que prepara Santi Forner gozó de más 

oportunidades de cara a la puerta 
contraria, éstas no fueron suficientes 
y, una vez más, se esfumó una victoria 
que los langostineros, a pesar del juego 
anodino que desplegaron, tenían más 
que merecida. 

Partido trepidante el disputado la 
pasada jornada en el campo Cervol, 
acompañado por una impresionante 
tromba de agua en la segunda parte 
que hizo muy difícil el juego de ambos 
equipos que apenas podían controlar 
el balón debido a la lluvia que caía, que 
hacía imposible que se pudiera realizar 
jugada alguna.
De todas formas, y a pesar de la dificultad 
que comportaba el poder jugar, hay que 
destacar que los dos equipos se emplearon 

a fondo en la lucha por los puntos en 
juego, dando espectáculo acompañado 
de una gran deportividad.
Los goles locales fueron conseguidos por 
Mincho y Piñana por partida doble.
Antes de comenzar el encuentro se guardó 
un minuto de silencio por el fallecimiento 
del padre del jugador Luis Adell.
A.V. Vinaròs: Elkin, Benja, Keita, Carlos, 
Luis Carlos, Diego, Mincho, Santi, Aníbal, 
Jesús, Piñana, Jaime Federico, Toni, Jaime 
González, Eric y Abel.

Gaspar Redó

FUTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya-sud
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A.V. VinAròs C:F. J. CAtALòniA

Trabajada 
victoria 
del equipo 
local

Gaspar Redó
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Sábado 7 de febrero  
Hora Pista Emparejamientos

12.00  Nacho Andreu vs. Joel Ferrer 
13.30  Antonio Mata vs. Venc. Carterer-
Martínez 14.30  Andrea Stomlega vs. Sara 
Pablo 

Las semifinales se disputarán a partir de las 15.30 horas 
del mismo sábado, siendo programadas las finales con los 
siguientes horarios:

TENIS.  Escuela Club de tenis Vinaròs

Circuito Caixa Penedès – Cat-Val

Los jugadores de la Escuela del Club de 
Tenis Vinaròs, dirigida por Raúl de Luis están 
teniendo una destacable actuación con la 
diputa hoy sábado de los cuartos de final 
en donde Joel Ferrer y Sara Pablo se han 
clasificado brillantemente después de derrotar 
a adversarios muy cualificados, como en el caso 
de Sara Pablo en un gran partido a tres sets 
ante Maria Lleixa, o Joel Ferrer en gran forma 
que derrotó al siempre peligroso Joan Querol. 
Destacar que los nuestros han conseguido en 
general buenos resultados con Diana Eroles, 
Marina Renovell, Alejandro Mormeneo y Rocio 
Vallejo que alcanzaron los octavos de final, 

Juan Wendt, Lara Cruselles, Isaac Beltran, Simón 
Fabrega, Mar de Luis, Carlos Calduch y Visen 
Queralt que llegaron a 2ª Ronda y Alejandro 
Pérez, Ivan Rodiel, Álex Barreda, Arnau Barreda, 
Julio Sevilleja, Maria Ribera, Nacho Montes, 
Antonio Mata, David Moreno, Nacho Fuentes, 
David Sogues, Eric Rodiel, Josep Queralt, 
Chema Wendt y Carlos Gil que cayeron en 
primera ronda.
Es importante destacar el espíritu de sana 
competición que mueve a los chavales, con un 
comportamiento excelente, primera base de 
cimentación de éxito tanto en el deporte como 
en todos los demás aspectos. 

Durante las cuatro últimas semanas se han venido disputando las rondas previas del Circuito Caixa 
Penedès – Cat-Val 2009. Esta semana se disputan las semifinales y finales de las diferentes categorías, 
estando previsto para este fin de semana los siguientes encuentros:

David a.Moreno progresa 
a pasos agigantados

Joel ferrer clasificado con opciones de 
disputar la final 

Nacho Fuentes En Su Primer 
Partido Oficial

Domingo 8 de febrero
hora emparejamientos 
13.30 final vs. absoluto masculino
13.30 final vs. cadete masculino
13.30 final vs. cadete femenino
13.30 final vs. alevín masculino
13.30 final vs. alevín femenino
 14.30  final vs. benjamín masculino
14.30 final vs. benjamín femenino
14.30 final vs. infantil masculino
14.30 final vs. infantil femenino

El pasado 31 de enero a las 17:00 se disputó en 
Sueca el encuentro de fútbol americano que 
enfrentó a los Ironmans Vinaròs contra Sueca 
Ricers cuyo resultado era válido tanto para LNFA2 
(liga nacional de Fútbol Americano 9x9) como 
para la Liga Valenciana de Fútbol Americano en 
modalidad 9x9.
Empezó el encuentro con el ataque de Ironmans 
y mediante un buen juego y concentración 
de sus jugadores lograron anotar el primer 
touchdown mediante carrera interior del 
FullBack #50 Diego KlinkHammer. El ataque 
de Ricers empezó también su juego, pero fue 
parado por la defensa de Ironmans que aún 
no estando bien ajustada, lograba detener los 
diferentes drives del equipo local. Se terminó 
la primera parte con el marcador 0-6 a favor del 
equipo visitante Ironmans Vinaròs y soportando 

la presión de Ricers que se quedó en su yarda 3 
para anotar. 
En la segunda parte las cosas cambiaron, los 
Ricers con casi el doble de jugadores en su banda 
empezaron a dominar en el campo con las carreras 
de sus RunningBacks, esto pasó factura a los pocos 
efectivos de que disponía Ironmans Vinaròs, uno de 
los cuales jugaba su primer partido, y el cansancio 
físico se empezó a notar, mientras los Ricers movían 
las cadenas acercándose peligrosamente a su zona 
de anotación. Al final tuvieron su recompensa y 
pudieron anotar el partido fallando el extra-point 
y finalizando con un empate 6-6. 
Cabe destacar la buena actuación del jugador 
#61 de Ironmans Vinaròs Salvador Nieto Bolin en 
su posición de center, ya que fue el jugador más 
valioso del ataque combinando concentración 
en el snap, fuerza en la línea y velocidad en las 

coberturas, por este motivo ha sido elegido MVP 
(most value player) del equipo Ironmans Vinaròs en 
este partido.
Con este resultado de empate terminó el primer 
encuentro de Ironmans Vinaròs, situándose en 
medio de la clasificación en la conferencia Sur de 
LNFA2.
El próximo domingo 8 de febrero a las 11:00 en 
las pistas de atletismo de Vinaròs, se disputará el 
segundo encuentro de LNFA2 contra los actuales 
subcampeones de España Valencia Giants, los 
cuales han reforzado su equipo con tres fichajes de 
jugadores extranjeros para volver a luchar por el 
título de liga. La entrada será gratuita y esperamos 
que los aficionados al fútbol americano de la 
comarca se acerquen a ver el partido y puedan 
apoyar al equipo local Ironmans Vinaròs en su 
partido más difícil de la temporada.

FúTBOL AMERICÀ.  Club ironmans Vinaròs

Empate en Sueca
Ironmans

Escuela Club de Tenis Vinaròs



35

7 febrer 2009

ESPORTSESPORTS

Buen rendimiento el ofrecido por 
todos los equipos del club a pesar de 
la derrota del junior masculino, que 
frente al líder y con las determinantes 
ausencias de Joaquín y Joan, firmes 
puntales del equipo, plantaron cara 
aunque no tuvieron opción.
Nuestros jugadores volvieron a 
salir fríos y hasta el minuto 8 no 
metieron ningún punto, de ahí que 
ya fuesen a remolque el resto del 
encuentro. No obstante, al terminar 
el primer tiempo 13-15. El tercer 
cuarto fue la debacle, el parcial 10-
20 imposibilitó el poder remontar 
pese a los desesperados intentos en 
los últimos minutos del encuentro. 
Jugaron: David (1), Sergi (2), Arturo 

(4), Héctor (16), Jesús (4), Alan (6), 
George, Rubén (4), sin eliminados.
Parciales: 4-12, 9-3, 10-20 y 14-17. 
Final 37-52
Sensacional la victoria de nuestras 
autonómicas en la difícil pista del 
Vila-real. Nuestro equipo siempre 
estuvo arriba en el marcador desde el 
primer minuto y si bien las diferencias 
no llegaron a sobrepasar los diez 
puntos, sí supimos mantenernos por 
encima de los esfuerzos locales que a 
inicios del último periodo se ponía en 
defensa zonal que se nos atragantó, 
de ahí que se redujese la ventaja a un 
exiguo 39-43 en el minuto 5. De ahí 
al final, 5 minutos, muchos fallos por 
ambas partes debido a los nervios y 

el que mejor supo administrarlos se 
llevó los puntos con un paupérrimo 
3 a 4, que demuestra el nerviosismo 
de las jugadoras.
Importante, importantísima, la 
victoria no sólo por los puntos sino 
por lo que moralmente representa 
para un equipo que mermado en la 
primera vuelta y cuando ya empieza 
a tener casi todos, volvió a jugar 
Puig tras casi diez meses, le respalda 
esta victoria, su trabajo, su sacrificio 
y pundonor. De aquí al final más 
victorias pero sobre todo más disfrute 
en el juego, han sufrido lo indecible, 
ahora a por todas.
Jugaron:, Sara (14), Alba (2), Aida (2), 
Celina (8), Alodia, Arantxa (14), Rosa y 
Marta (6), sin eliminadas.
Parciales: 14-15, 6-9, 9-13 y 13-9. 
Final 42-46
Por último, el domingo nuestras 
seniors dieron un gran paso en 
sus opciones de estar arriba en la 
clasificación y doblegaron al correoso 
Segorbe inflingiéndole una severa 
derrota por 21 puntos. Ello hace que 
ambos equipos se igualen en cabeza 
con 3 derrotas pero con mejor 
básquet average para el Vinaròs.
Encuentro con un claro dominador y 
actuación nuevamente sensacional 
de Celia, autora de 36 puntos, pero 
con el resto también bien entonado 
a pesar de lagunas en ciertos 
momentos que hicieron desesperar 
a Rai. Se dieron muchas segundas 

opciones dado que el rebote no se 
cerró con acierto, sino el resultado 
hubiese sido de mayores diferencias.
Un toque de atención porque este 
mes de febrero se presenta muy difícil 
y hay que estar a todas si queremos 
marcar distancias, para afrontarlo 
debemos trabajar muy duro y 
ofrecer una mayor concentración 
en los encuentros con un mayor 
ritmo de juego ya que la amplitud 
dela plantilla debe permitirlo, pero 
trabajo, trabajo, trabajo.
Parciales: 18-13, 21-12, 15-14, 16-10. 
Final 70 a 49.
Para est fin de semana sólo juega en 
casa el junior autonómico el domingo 
a las 6 frente a Sagrado Corazón de 
Burjassot.
El junior masculino va Almassora y el 
senior femenino, a Borriana. Difíciles 
papeletas para ambos pero no 
dudamos de que si el junior masculino 
recupera a todos sus componentes 
tendrá una clara opción al triunfo. Por 
su parte, el senior tiene la papeleta 
más complicada, el Borriana es 
muy correoso y si no salimos con 
una fuerte mentalización de hacer 
las cosas como saben y entrenan, 
tendrá serias dificultades. Por su 
parte, el Junior femenino debe pasar 
por encima del Sagrado Corazón, 
si juegan tan centradas como los 
primeros tres periodos en Vila-real.  

Suerte.

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Buen rendimiento de los equipos del club 
a pesar de la derrota del junior masculino

37 70
C.B. VinAròs C.B. VinAròs

52 49
C.B. JOVEntUt 
BEnAgUAsiL

EnPAL sEgOrBE

42
ViLA-rEAL B.C.

46
C.B. VinAròs

junior masculino senior femenino junior femenino 
autonómico

El passat cap de setmana (dissabte 
31 de gener i diumenge 1 de febrer) 
els components de les categories 
infantil, júnior i absolut es van 
desplaçar fins a la piscina municipal 
La Salera de Castelló per tal de 
competir en la quarta jornada de la 
Lliga Interclubs.
L’expedició dels nostres nadadors 
s’ha vist minvada amb unes quantes 
baixes per motius d’estudis i pot 
ser també per la proximitat del 
Carnaval. Tot i així els 13 nadadors i 
nadadores que ens han representat 
han fet un bon paper, rebaixant la 
major part d’ells les seues marques, 

fet que els ha permés assolir 18 
mínimes autonòmiques, de les quals 
cal destacar que 3 són noves mínimes 
assolides per primera vegada.
S’ha de felicitar especialment a 
Didier Boucanssot, qui se’n tornava 
cap a casa amb 2 noves mínimes 
a la butxaca. La primera en els 50 
m lliures, amb un temps de 26.63; 
mentre que als 200 m lliures també 
obtenia la seua primera mínima de 
la temporada amb un registre de 
2.04.82.
Nadia Simó també assolia la mínima 
per primera vegada en els 200 m 
lliures amb un crono de 2.27.63.

Malgrat no haver-ne aconseguit cap, 
hi han hagut uns quants nadadors 
que han estat ben a prop d’arribar-
hi. Àlex Sebastià s’ha quedat a tan 
sols 4 centèsimes de la mínima en els 
200 m esquena. El mateix li succeia 
a Ana Roca qui per 72 centèsimes es 
quedava a les portes de la mínima 
en la dura prova dels 800 m lliures. 
També Steven Meseguer quasi 
obté la mínima en els 50 m braça, 

en què 81 centèsimes l’han separat 
d’obtenir-la.
A ben segur que en properes 
competicions ho aconseguiran.
Els 13 components de l’expedició 
vinarossenca foren: Pilar Palmeiro, 
Nadia Simó, Lara Guadix, Judith Sanz, 
Ana Roca, Ana Lleixa, Ainara Juanena, 
Steven Meseguer, Sergi Ibañez, 
Didier Boucanssot, David Reverté, 
Alex Sebastià i Aitor Sebastià.

NATACIÓ.  Club natació Vinaròs-Cala Montero
L l i g a  I n t e rc l u b s

El Club Natació Vinaròs - Cala Montero 
participa en la quarta jornada

Club Natació Vinaròs - Cala Montero
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BILLAR.  Open del Círculo Mercantil y Cultural

Les pistes d’atletisme Gaeta Huguet 
de Castelló van acollir el dissabte 
passat una altra jornada del 
Campionat Provincial de Pista dels 
JJ.DD. de la C.Valenciana. Cinc atletes 
escolars del Club Esportiu-Aigües de 
Vinaròs es van desplaçar per prendre 

part en l’esdeveniment esportiu, on 
van aconseguir 6 podis en total, i van 
fer doblet en el cas de David Cornil 
en pujar al primer caixó en la prova 
de 60 m.l i segon al salt d’alçada i 
altres millorant marques personals, 
és el cas d’Elka Sanz i Néstor Vinaixa. 

Enhorabona a tots per les marques i 
els resultats aconseguits.

PROVA LLOC NOM MARCA
INFANTIL FEMENÍ
60 M.L.
TRIPLE SALT

CADET MASCULÍ
TRIPLE SALT
SALT D’ALÇADA

JUVENIL FEMENÍ
1.500 M.L.

JUVENIL MASCULÍ
60 M.L. 
SALT D’ALÇADA

1a
9a

6t
2n

1a

1r
1r
2n

ELKA SANZ
ELKA SANZ

KEVIN RIPOLLÉS
KEVIN RIPOLLÉS

MAR ESTEVAN

DAVID CORNIL
NESTOR VINAIXA
DAVID CORNIL

10”89 (m.p.)
  8,31 m

10,90  m
  1,31  m

  6’08”

  
  7”48
  1,66  m (m.p)
  1,54  m

Mª Jesús Pablo-C. Esportiu Vinaròs
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La Regidoria de Turisme informa:La Regidoria de Participació 
Ciutadana informa: 

TAULER MUNICIPAL

Informem a tots els ciutadans i associacions de 
Vinaròs que l’oficina de Participació Ciutadana té una 
nova ubicació.
CONTACTA:
Personalment a l’Ajuntament de Vinaròs, a la planta 
baixa a mà dreta (al costat de les rendes i exaccions , 
impostos i tasques).
De dilluns a divendres 
de 10.30 a 14.00 h
Telefònicament 
al 964 40 77 00, extensió 141
Per correu electrònic a 
participacio@vinaros.orq

Per Decret d’alcaldia amb data 26 de gener 
de 2009 s’han aprovat les bases específiques 
que han de regir el procés selectiu per a 
la constitució d’una borsa de treball de 
MONITORS ESPORTIUS, assimilats al grup 
C, subgrup C2 (laborals). 
Els interessats poden consultar les bases 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Castelló o bé en la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.vinaros.es).

Informem a tots els empresaris que la 
Conselleria de Turisme ha establert les Ajudes 
de l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) per a 
l’any 2009 en el marc del Pla de Competitivitat 
del Sector Turístic 2009-2011. Resolució de 9 
de desembre de 2008, publicada al DOCV núm. 
5913 del 15/12/2008. El termini de presentació 
de sol·licituds és fins al 15 de febrer de 2009.
Si és del seu interés, poden accedir a aquesta 
informació a través de la web de la Conselleria 
de Turisme:   
www.comunidad-valenciana.org   

La Regidoria d’Indústria i Comerç informa: 

S’ha publicat l’Ordre per la qual es convoquen les 
ajudes destinades a incrementar la competitivitat de 
la pimer comercial per a l’exercici 2009. (DOCV núm. 
5934, de 16/01/2009)

Se subvencionen:

• Adquisició d’equipament comercial per a 
l’emmagatzematge, exposició i venda del 
producte en els establiments comercials. A estos 
efectes també podrà considerar-se susceptible 
de suport l’adquisició de llicències de programari 
i les aplicacions informàtiques que siguen 
desenvolupades de forma específica per a les 
necessitats de l’empresa.
• Vinculació a forma associativa
• Despeses corrents derivades de la implantació de 
normes de qualitat de les famílies UNE-EN ISO 175000, 

9000 i 14000 i del distintiu públic de confiança en 
línia OPTICA WEB del comerç electrònic.
• Despeses d’obtenció del certificat de reconeixement 
de les normes esmentades en l’apartat anterior, emés 
per organisme competent.
• Realització del diagnòstic del punt de venda, que 
definisca de forma justificada i raonada les inversions 
i estratègies que han de dur a terme en l’establiment 
comercial per a millorar la seua posició competitiva 
en el mercat.
• La realització de les inversions definides en els 
estudis de diagnòstic del punt de venda esmentats 
en l’apartat anterior.
El termini per a presentar-hi sol·licituds finalitza el 28 
de febrer de 2009.
Mes informació:
AEDL-AFIC 
Ajuntament de Vinaròs-3r pis.

CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL 
MONITORS ESPORTIUS 

L’Ajuntament informa: 

P R O G R A M A  B O  R E S P I R 

OBJECTE. L’Ordre de 29 de desembre de 2008 de 
la Conselleria de Benestar Social regula i convoca el 
Programa Bo Respir per a l’any 2009. Es tracta de la 
convocatòria d’ajudes destinades a finançar distintes 
modalitats d’estades de caràcter temporal o no 
permanent en residències de tercera edat en l’any 
2009, quan per necessitats que afecten les persones 
majors o els seus cuidadors familiars, les persones 
majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat 
que substituïsca les cures que, de forma habitual, es 
presten i/o es reben en l’àmbit familiar.
Quan una persona major acredite esta necessitat i no 
dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat 
li proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua 
estada. L’import de l’esmentada ajuda estarà determinat 
en un o més bons, la quantia dels quals consistirà en 
la diferència entre el que pot pagar a càrrec dels seus 
ingressos i l’import de la seua estada en el centre que 
trie per a la seua atenció segons la classe i modalitat.
MODALITATS DE BO RESPIR S’establixen les següents 
modalitats que, per a la seua millor diferenciació i 
identificació per part dels interessats es denominaran 
amb colors:
1. Bo respir mensual o bo verd. Consistirà en un bo per 
a l’estada durant un mes consecutiu en una residència 
de tercera edat quan, per necessitats sanitàries o 
socials, la persona major necessite l’atenció integral 
en un centre especialitzat. Els bons verds podran fer-
se efectius, a elecció de l’interessat i d’acord amb el 
centre triat per a la seua atenció, durant un mes natural 
o bé de data a data en dos mesos consecutius, sempre 
que el seu gaudi es realitze amb anterioritat al 31 de 
desembre de 2009.
2. Bo respir dies o bo blau. Consistirà en 20 bons 
diaris per a l’atenció en residències de tercera edat 
que podran fer-se efectius el 2009 en les dates 
triades pels interessats. Estos bons podran fer-se 
efectius en les formes que els interessats trien com 
a forma més adequada per a la satisfacció de la seua 
pròpia necessitat, durant 20 dies consecutius o en 
dies agrupats, i en este cas el mínim serà de dos dies 
consecutius. Els bons blaus de residència es gaudiran 
al llarg de l’any 2009 en els dies triats pel interessats i 
d’acord amb els centres triats, entenent-se el seu gaudi 
en un horari que s’establix a partir de les 9 del matí 
del dia d’entrada fins a la mateixa hora del dia que es 
produïsca l’eixida.
3. Bo respir cap de setmana o bo blanc. Consistirà en 
12 bons per al seu gaudi en una residència de tercera 
edat, en els caps de setmana que l’interessat trie, 
d’acord amb el centre on vaja a ser atés, a raó d’un bo 
mensual, si bé, per necessitats de l’usuari, el gaudi de 
diversos caps de setmana podrà fer-se efectiu en un 
mateix més. 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins al 
16 de febrer de 2009.

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo 
con la Ley 2/2006 de 5 de mayo de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental
Solicitante: ANA Mª GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Registro de entrada: 19/11/08
Expediente núm.: 19423
Actividad: Comidas preparadas con servicio de 
bodega
Emplazamiento: c/ San Cristóbal 45 bajos

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo 
con la Ley 2/2006 de 5 de mayo de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental
Solicitante: MARISOL Y JESÚS C.B.
Registro de entrada: 10-11-08
Expediente núm.: 18871
Actividad: Bar Restaurante sin ambiente musical
Emplazamiento: avda. Pablo Béjar 8

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo 
con la Ley 2/2006 de 5 de mayo de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental
Solicitante: Ajuntament de Vinaròs
Registro de entrada: 26-01-09
Expediente núm.: 26-01-09
Actividad: Plaza de Toros
Emplazamiento: c/ Febrer de la Torre – c/ Raimundo 
de Alós

El Plan Renove Turisme és un projecte impulsat 
pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en 
col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial 
amb el fi d’oferir línies de finançament al sector 
turístic, especialment dirigit a pymes, per portar 
a terme projectes de renovació, reforma i millora 
d’instal·lacions turístiques.
Termini de sol·licitud: Fins al 15 de desembre de 
2009 o fins a l’esgotament de la dotació econòmica 
de la línia.
Més informació: 
Telèfon gratuït 900 900 544
www.mityc.es
www.planE.gob.es
planrenove@tourspain.es

La Regidoria de Benestar Social informa: 

La Regidoria de Turisme informa:

Edictes

Assumptes tractats en la Junta de 
Govern Local

del dia 2 de febrer de 2009

· Estimació de sol·licitud per a la devolució 
de l’ICIO i de la taxa per llicències 
urbanístiques.
· Aprovació de la liquidació de taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial 
del subsòl, sòl o vol de la via pública a France 
Telecom España SA, corresponent al 4t 
trimestre de 2008 per un total de 224,79 €.
· Aprovació de la liquidació de taxa 
per utilització privativa o aprofitament 
especial del subsòl, sòl o vol de la 
via pública a Endesa Energia SAU, 
corresponent al 4t trimestre de 2008 per 
un total de 2.947,06 €.
· Aprovació de l’expedient per a la 
contractació de l’explotació de l’activitat 
del bar del Centre Social de la Tercera Edat.
· Estimació de la sol·licitud de llicència 
d’obres sol·licitada per al modificat de 
projecte d’execució per a la construcció 
de 12 habitatges, 2 locals i aparcaments al 
carrer de Santa Marta.
· Estimació de la sol·licitud per a la devolució 
de taxa per llicència d’activitat.
· Estimació de la sol·licitud per a la devolució 
de taxa d’escombraries.
· Estimació de la sol·licitud de llicència per 
a la construcció d’addició d’una planta 
primera sobre planta baixa existent per a 
un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de 
la Devesa.

L’Ajuntament informa: 
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori 964 45 34 00
Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Emergències ambulància                670 00 89 32
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Ambulatori 964 45 34 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03
FPA 964 45 30 44
Gas butà 964 45 11 24
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca 600 600 333
Víctimes de la violència de génere 016

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 h
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 
19.30. Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts 
estudi bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30  i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
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

9.45 arribada 17:30 diari
22.15 arribada 04:55 diumenge
MADRID-VINARÒS

15.00 arribada 22:30 diari
1.00 arribada 8:22 dissabte
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30
SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 10.45 i 15.30
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.30, Castelló 8.45, València 9.45
Dissabtes: Vinaròs 7.30, Castello 9.30,València 10.30
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.00, Vinaròs 17.00
Dissabtes: , València 14.00, Castello 15.00,Vinaròs 17.00
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00
TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30
Parada: Av. Llibertat

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

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
      VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00
*Els autobusos surten 10  minuts abans del Parc de les Caterinetes

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.20, 
9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.40, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.30, 
10.40, 11.50, 13.00, 16.30, 17.40, 18.50 i 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.50, 11.00, 12.10, 
13.20, 16.50, 18.00, 19.10 i 20.20

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20 i 21.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
7.40, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40 i 21.20
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 9.00, 10.10, 11.20, 
12.30, 17.10, 18.20, 19.30 i 20.40
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. 
Llibertat): 9.15, 10.25, 11.35, 12.45, 17.25, 18.35, 19.45 i 20.55

*Els autobusos cap a la zona sud surten 5 minuts abans del Parc de les Caterinetes

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 16.37
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

VINARÒS BarcelonaSORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 18.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

nO dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

Arco
Reg. Exp.
Regional
Alaris
Talgo
Regional
Talgo
Talgo
Regional
Alaris
Reg. Exp.

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

sortida de

Talgo
Regional
Talgo
Alaris
Regional
Arco
Reg. Exp.
Talgo
Alaris
Regional
Talgo

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

Reg. Exp.
Reg. Exp.
Arco
Reg. Exp.
Alaris
Talgo
Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a tort.

ARRIBADAARRIBADA VINARÒSBarcelona SORTIDA VINARÒS castelló
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

ValÈncia
 09:52
 10.35
 12.57
 15.05
 16.10
 16.50
 17.00
 17.07
 20.50
 20.10
20.19

ValÈncia
 10.41
 11.30
 13.50
 15.51
 17.10
 17.44
 17.57
 18.00
 20.48
 21.02
21.20

castelló
 11.25
 12.29
 14.31
 16.36
 18.10
 18.19
 18.52
 18.35
 21.28
 21.53
22.02

VINARÒS

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de tort.

Arribada asortida de Arribada a sortida de Arribada a Arribada a sortida de sortida de Arribada a

procedeix de tort.

nO ds.-dg.

només fins a tort.

només fins a Ulldecona

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

7 febrer SANZ c. Pont, 83
8 febrer VALLS zona turística nord, 11
9 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103
10 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9
11 febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
12 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39
13 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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