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los ingredientes
1 vieira

2 carabineros
2 langostinos

aceite
sal
ajo

½ cebolla
300 grs. espárragos
dados de hortalizas

calabacín y tomate natural

la preparación
Para la crema: poner en una cazuela aceite, ajo, cebolla y espárragos, añadir caldo de 
espárragos y un chorrito de nata, hervir durante minutos, después triturar todo y ponerlo 
a punto de sal.
En una sarten dorar los langostinos, carabineros y vieiras.

la presentación
En la base de un plato hondo pondremos la sopa de espárragos, colocar el marisco y 
añadir el calabacín y el tomate natural una vez salteados.
Decorar con hierbas aromáticas

Raül Ciscar
Jefe de cocina, Rte. Ágape

Ragout de langostinos de Vinaròs
con sopa de espárragos de navarra

Restaurante Ágape
C/ Constitución, 10

964 123 456

Cocina creativa y de mercado
Cierra lunes

Parking gratuito
Acceso discapacitados

Precio medio: 40 €

(más información pág. 72)

dificultad: fácil
preparación: 15 min.
cocción: 40 min

VINARÒS
GASTRONÒMIC
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El BLOC està a prop 
de la ciutadania

En què vam estar treballant durant el mes de novembre? per Domènec Fontanet

1. Per registre d’entrada i per escrit demanar a la 
regidoria d’Urbanisme que s’inste als propietaris 
de la finca sense edificar del carrer de la Mare de 
Déu de l’Esperança a col·locar un mur per tancar 
aquest recinte a conseqüència de les queixes 
i molèsties que causa al veïnat, amb data 23 
d’octubre. Contestada.
2. Per registre d’entrada i per escrit demanar a 
la Regidoria de Serveis Municipals la col·locació 
d’una tanca de protecció a l’entrada i sortida de 
l’Escola de Música a l’antic col·legi Sant Sebastià i 
pintar un pas de vianants, amb data 27 d’octubre.
3. A proposta del BLOC i dins dels compromisos 
que l’Equip de Govern va arribar amb el Grup 
Municipal del BLOC per al pressupost de 2008, 
s’ha agilitzat i recolzat la construcció de la 
Piscina Municipal a la Ciutat Esportiva.
4. A proposta del BLOC i dins dels compromisos 
que l’Equip de Govern va arribar amb el Grup 
Municipal del BLOC per al pressupost de 2008, 
s’ha posat en marxa el Pla d’Accessibilitat 
Municipal.
5. En la Comissió d’Agricultura i en el Consell 
Local Agrari s’arriba a l’acord a proposta del BLOC 
d’instal·lar la bàscula en els terrenys municipals 
del costat de la depuradora.
6. El nostre regidor, Domènec Fontanet, 
denuncia públicament el malbaratament de 

més de 11.000 € que es va gastar el regidor de 
Serveis Municipals, Sr. Guimerà, per col·locar i 
desmuntar ens sols deu dies al recinte de Festes 
de Sant Joan i Sant Pere una mota d’aigua.
7. Pregunta del nostre regidor, Domènec Fontanet, 
a la comissió de Serveis Municipals sobre en quin 
procés es troba la petició de pintar els passos de 
vianants a l’avinguda de Jaume I. El president Sr. 
Guimerà diu que s’està fent. Mentida! 
8. Pregunta del nostre regidor, Domènec Fontanet, 
a la comissió de turisme per facilitar-nos la relació 
del nombre d’habitacions d’hotel que es van 
contractar per als assistents al Concurs de la Cuina 
aplicada de llagostí.
9. Pregunta del nostre regidor, Domènec 
Fontanet, a la comissió de Participació Ciutadana 
sobre quins programes hi ha en marxa 
actualment en el departament de Participació 
Ciutadana. La presidenta Sra. Librada indica que 
s’estan redactant els pressupostos, i una vegada 
aprovats, segons les partides que tinguen, es farà 
i s’indicarà. 
10. El nostre regidor, Domènec Fontanet, es va 
reunir amb components de l’Associació PRODA 
per tractar diferents temes d’aquesta associació. 
11. El nostre regidor, Domènec Fontanet, es 
va reunir amb tots els sindicats representats a 
l’Ajuntament per escoltar les seues inquietuds i 

propostes de futur. 
12. El Grup Municipal del BLOC demana més 
presència del valencià en la programació cultural 
en les obres de teatre que la Regidoria de Cultura 
ha programat.
13. El Grup Municipal del BLOC denuncia que 
l’Hospital Comarcal i el Centre de Salut està 
desbordat i inclou una esmena a la moció 
presentada pel PSOE i PVI on demanem que 
s’augmente el personal sanitari i no sanitari a 
l’Hospital Comarcal i al Centre de Salut.
14. El Grup Municipal del BLOC, en el ple de 
novembre va presentar una moció conjunta 
amb el PSOE-PVI per rebutjar la manera que la 
Conselleria d’Educació vol implantar l’assignatura 
de l’Educació per la Ciutadania. Va ser aprovada 
amb els vots a favor del BLOC, PSOE, PVI i els vots 
en contra del PP.
15. El Grup Municipal del BLOC demana que 
s’arreglen les deficiències del Mercat Municipal 
en previsió de la campanya comercial de les festes 
de Nadal.
16. El Grup Municipal del BLOC felicita a l’associació 
Amics de Vinaròs per la “Nit de la Cultura”, 
exemple de saber fer bé les coses, i a Sebastián 
Albiol pel merescut guardó, pel seu llibre i pels 
anys dedicats a la investigació i preservació del 
patrimoni històric local.

Des del Grup Municipal del BLOC es va proposar a l’àrea 
d’urbanisme, a petició del veïnat del carrer del Triador 
V, l’asfaltatge del carrer per ser l’únic que quedava per 
arreglar en la zona de la urbanització El Garrofer. En la zona 
turística nord hi ha molts de carrers que no estan asfaltats 
i pensem que s’ha de fer un esforç per millorar aquestes 
condicions. Gràcies a la gestió i el seguiment que ha fet el 
nostre regidor, Domènec Fontanet, s’ha pogut aconseguir 
que s’asfalte el carrer del Triador V. El BLOC està al servei de 
la ciutadania i treballa per millorar el nostre poble.
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Pinceladas 
de verde y de naranja

Tras la exitosa campaña…

...del pasado año, la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia ya ha conseguido del Ministerio de 
Medio Rural los fondos que le permitirán invertir 
4,4 M€ en el arreglo y el asfaltado de otros 109 
km de caminos de su territorio. La principal 
actuación en nuestra comarca es en el tramo del 
camino de Peníscola a Ulldecona que discurre 
por los términos municipales de Benicarló, 
Vinaròs y Ulldecona con un total de 17 km. Las 
obras comenzarán a principios de marzo. En 
cambio, parece que la Generalitat ha decidido 
que a Vinaròs no le toque ni un solo euro para el 
arreglo de los caminos de tierra dañados por las 
fuertes lluvias de hace tres meses. Por lo menos, 
después de haberlo solicitado por segunda 
vez, deberían resolver si nos dan o no nos dan 
la subvención para arreglar el camino de Canet. 
Para nuestros buenos amigos del PPO(*) estas 
cosas deben ser tonterías y, como no les conviene 
mirarlo, dirigen la vista hacia los trenes. 

El señor Gandia puede que...

...esté preparando oposiciones para la Renfe 
porque hace unos días confeccionó un 
horario de los trenes de cercanías entre 
Vinaròs y Castelló que ha colgado en la web 
del PPO(*). Hacia Castelló, propone cuatro 
trenes por la mañana a las 07.00, 09.00, 10.30 
y 12.00, y otros cuatro por la tarde a las 15.30, 
17.30, 19.00 y 21.00. Si damos por sentado 
que estos trenes regresan (no dice nada de 
los horarios Castelló – Vinaròs), para cubrir 
el servicio parando en todas las estaciones 
del recorrido harían falta al menos –y sin 
encantarse– dos unidades en cada sentido 
(cuatro trenes), ¡ahí es ná!, por pedir que 
no quede. Del temario de las oposiciones se 
nota que aún no ha llegado al de la logística. 
Primer problema: dos trenes tendrían que 
dormir aquí, pero no podrán porque nuestra 
estación sólo tiene una vía muerta que 
tiene que quedar libre para maniobras de 
adelantamientos. Segundo problema: el tren 
que salió a las 7 de la mañana regresaría 
sobre las 7 de la tarde después de haber 
hecho cuatro trayectos de ida y vuelta, su 
maquinista y el revisor estarían 12 horas fuera 
de casa con sólo una hora y media libre para 
comer; conflicto laboral asegurado. Tercer 
problema: si Renfe pone trenes modelo CIVIA-
440 (el más pequeño) permite transportar un 
total de 708 pasajeros (260 sentados) que 
por los 8 trenes supone 5.664 pasajeros 
diarios de nuestra comarca yendo a Castelló 
y 5.664 castellonenses viniendo diariamente 
a nuestra comarca. Y no contamos los que ya 
van en los trenes que ya existen. ¿Un poco 
bestia verdad? Por suerte para unas cosas 
pero por desgracia para otras Vinaròs no está 
en un área metropolitana de ninguna gran 
ciudad y estos trenes no serían rentables. 

Si no es demagogia y realmente el PPO(*) los 
quiere, se necesitarán muchas subvenciones 
porque irán casi de vacío. Toca pedirlas 
primero a la Generalitat porque el territorio 
recorrido es exclusivo de la Comunidad 
Valenciana. Cuando quieran ir a por ellas, con 
gusto les acompañaremos, pero primero 
nos tendrán que demostrar tener algo más 
de “sustancia”. 

Accediendo a la petición de…

...la Plataforma Salvem el Nostre Port, la 
Conselleria ya ha mantenido con ellos una 
reunión explicativa del avance de los 
trabajos, seguida de una visita a las obras. 
Por los comentarios de los asistentes y por 
la documentación facilitada, la extensión de 
la ampliación coincide por completo con el 
proyecto reformado finalmente aceptado y la 
obra va al ritmo previsto. Ahora se empieza 
la construcción del muelle perpendicular a la 
costa compartido entre el Náutico y la Cofradía 
y también la construcción del muelle del futuro 
pesquero con bloques de hormigón fabricados 
a pie de obra, provistos de una especie de 
nichos interiores que matan el oleaje y evitan 
el rebote de la mar. A diferencia de todas las 
otras obras públicas valencianas en nuestra 
comarca, ésta no acumula retraso alguno. 
Aquí se observa claramente la relación de 
causa y efecto. Los ingresos que obtendrá la 
Generalitat por la utilización del puerto para 
el Proyecto Castor no admiten la más mínima 
demora en las obras. Se juegan demasiado. 
Averiguaremos el montante de estos ingresos 
para exigir que no se vayan a València y que 
se reinviertan en nuestro puerto. La única 
cuestión que tienen por resolver es el traslado 
del varadero cuya concesión aún no está 
formalizada. Mientras tanto, no va a poder 
cerrarse el actual varadero frente a la plaza de 
toros, ni pueden abordarse las obras del muelle 
de costa que allí irá. Aunque el protocolo de 
noviembre del 2007 aún sigue sin firmar, el 
punto que obligaba a no cerrar el varadero 
antes de que el nuevo estuviese operativo 
parece que lo van a respetar. 

El descontento por las carencias...

...de medios materiales y humanos en la 
administración de la Justicia no abarca sólo a 
los jueces sino también a quienes trabajan día 
a día y a quienes padecemos las consecuencias. 
Por las manifestaciones de la agrupación 
de abogados de nuestra comarca, el Partido 
Judicial de Vinaròs y su Palau de Justícia son de 
lo malo, lo peor. Aparte de la falta de previsión 
de crecimiento que ha obligado a instalar el 
quinto juzgado en un local aledaño alquilado, 
están los retrasos en cubrir las bajas de 
funcionarios, la interinidad de los sustitutos, 
su falta de experiencia en asuntos judiciales 
y el acumulo de casos que la actual crisis está 
potenciando. Denuncian especialmente las 
carencias en el servicio de medicina forense 
que, de los dos médicos fijos que había hace 
seis meses, ahora sólo hay un médico que viene 
destacado de fuera y que no es el mismo por 
irse rotando. No hacen falta demasiadas luces 
para comprender el gran desbarajuste que 
causan estas carencias a las que hay que añadir 
el problema de la marcha de los jueces cada 
tres años. Las competencias en justicia son de 
la Generalitat y es ella la que tiene que poner 
solución a los asuntos. ¿Será capaz?

Los dos clubs de destino turístico...

...en sus vertientes gastronómica y familiar han 
comenzado su andadura con una primera reunión 
de 17 empresarios del sector interesados en 
la iniciativa, tras la cual se está procediendo a 
la evaluación de sus empresas respectivas que 
abarcan establecimientos hoteleros, campings, 
restaurantes, cafeterías, etc. La inscripción 
sigue abierta y los empresarios interesados 
no tienen más que pasarse por la Oficina de 
Turismo para formalizarla. El Patronato de 
Turismo, en apoyo de la iniciativa, correrá con 
los gastos derivados de la actividad de los dos 
clubs de destino durante su primer año de vida. 
Una prueba más del interés que demuestra y en 
la confianza en el éxito de la iniciativa. 

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

Tel. 964 452501

Carnaval

a poques hores que la música, el color, el 
ball, la disbauxa han inundat els carrers de 
la nostra ciutat. El soterrament de la sardina 

marca el final del Carnaval 2009 i ja podem dir: 
visca el Carnaval 2010!
És el moment de fer balanç i malgrat tot cal 
reconéixer l’èxit d’aquests dies festius en què 
Vinaròs ha sigut exemple, difícil d’aconseguir, 
d’implicació d’un poble en una festa i un acte de 
gran magnitud, sense incidents remarcables en 
aglomeracions que han superat àmpliament les 
50.000 persones en dies puntuals.

Tot això ha sigut possible gràcies a una coordinació 
entre la COC i l’Ajuntament, i a la participació 
entusiasta dels comparsers i comparseres. No 
obstant això, és el moment d’agrair el treball 
incansable de la Brigada de Serveis, la Creu Roja, 
Proteció Civil, Bombers, Policia Local, Guàrdia Civil 
i el seu grup GRS que en un nombre de 40 efectius 
han donat tranquil·litat i han permés que la festa 
es desenvolupe sense incidents.
Però el Carnaval també és altres coses i una de 
molt important en aquest moment de crisi és 
el vessant econòmic que representa. Així cal dir 

que és un revulsiu per al sector turístic. Vinaròs 
és conegut pel llagostí però també pel Carnaval, 
i això comporta una reactivació al llarg dels 
dos caps de setmana del sector en les places 
hoteleres i de restauració no tan sols a la nostra 
ciutat sinó també a la comarca. I cal dir que en 
tot el que suposa per al comerç tant l’afluència de 
gent com la despesa que suposa les disfresses i 
els complements i el treball que dóna, per tant un 
motor econòmic de primera magnitud.
Finalment, felicitar-nos tots i desitjar un pròsper 
Carnaval 2010.
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El bipartito sabe que...

El Partido Popular ha dicho siempre la verdad 
en el tema de la ciudad deportiva. El alcalde de 
Vinaròs entre 1995 y 2003 explicó claramente y 
con documentos oficiales la verdad y todo Vinaròs 
la entendió. La variante de la N-340 pasaba por una 
finca en el año 1999, se inició la expropiación de 
la finca para la ciudad deportiva en el año 2002 
que por entonces solamente linda con la carretera 
y cuando en 2007 aparece el proyecto definitivo 
la variante no pasa por la finca de la familia de la 
concejala del PVI, Mamen Obiol, que era la afectada 
y pasa por la mitad de la finca municipal. No es tan 
complicado de entender.
Balada con el consentimiento de Romeu han 
intentado después manipular como siempre 
y distraer a los ciudadanos con mentiras, con 
cronologías inventadas por ellos y hasta intentaron 
utilizar sin pudor a los técnicos para atacar al 
Partido Popular. Pero la verdad es la que es a pesar 
que sin ningún tipo de vergüenza han mentido de 
nuevo para justificar la realidad que no es otra que 
no han sabido defender los intereses municipales al 
permitir que se cambie el trazado de la variante de 
la N-340 previsto en el plan general, en detrimento 
de todos los vinarocenses.

Al bipartito le molesta que...

Con la verdad por delante el Partido Popular haya 
explicado de forma clara y precisa toda esa historia 
que nos perjudica a todos como vinarocenses para 
beneficiar a alguien muy concreto. Por eso desde 
el bipartito se desprecia una moción aprobada 
en pleno mintiendo de nuevo y jugando con los 
muertos en la carretera.
Tanta es su ansia por culpar, sea en lo que sea, al 
Partido Popular y demonizarnos, tanta es su ansia 
en acusar de todo a nuestro portavoz, Juan Bautista 
Juan, que ellos solos se ridiculizan. Y como ejemplo 
relean el último apartado del escrito del PVI de 
la semana pasada. Tan sólo insultos, amenazas, 
oscurantismo... ¿a qué tienen miedo?, ¿a que los 
ciudadanos descubran cómo gestionan de verdad 
nuestro Ayuntamiento?

Al bipartito le duele que...

Para gobernar como lo están haciendo, Balada y 
las dos concejalas del PVI se pusieran “en venta” 
después de las elecciones y el PSOE “comprara el 
pack” para poder llegar a la Alcaldía.
Qué triste debe ser “venderse” sólo por un sueldo 
¿verdad Balada? Qué triste debe ser saber que no 
ganas elecciones porque el pueblo no te quiere y 
debes aceptar que Balada se ponga el sueldo que 
quiera para poder llegar al sillón que las urnas no 
te dieron ¿verdad Romeu?
Y encima, aquella candidatura que ellos 
descalificaban en campaña electoral por “novata” 
les está controlando y realizando una oposición 
constructiva, aportando ideas y vigilando siempre 
sus grandes gastos.

El bipartito actúa con rencor porque...

Sabe que los ciudadanos siguen estando 

mayoritariamente al lado del Partido Popular. 
Ahora su objetivo se llama Juan Bautista Juan y 
han empezado una campaña donde los insultos y 
los ataques personales se han multiplicado.
Después de la rueda de prensa de Jacinto Moliner 
sobre la ciudad deportiva, Balada y Romeu ni han 
demostrado las mentiras que dijeron antes ni 
tampoco han rectificado cuando se ha descubierto 
su mentira. Están empeñados en situarse al lado de 
la mentira, el ocultismo y la falta de transparencia.
Su forma de gobernar es el menosprecio a la 
Generalitat, la descalificación hacia la Diputación 
y el insulto hacia los miembros del Partido 
Popular. Intentan disimular su nefasta gestión 
con una presencia abrumadora en los medios de 
comunicación. Pero los vinarocenses ya no les 
creen. Ya no pueden engañarnos siempre con lo 
mismo.

El bipartito insulta a Juan Bautista Juan

Porque saben que Juan Bautista Juan será el 
próximo alcalde de Vinaròs con el apoyo popular 
y mayoritario de las urnas. Por ese motivo son 
capaces de escribir insultos mayúsculos con el 
único fin de intentar perjudicar su imagen.
De nuevo se equivocan. La fuerza del Partido 

Popular en general, y de Juan Bautista Juan en 
particular no está sólo en la imagen, sino en la 
confianza que el Partido Popular ofrece a los 
vinarocenses.
Juan Bautista Juan habla claro, habla el lenguaje 
de la calle, habla de los problemas que tienen los 
ciudadanos y propone ideas para mejorar el día 
a día. Y lo que tenemos claro es que con insultos 
no lograrán que el Partido Popular olvide que 
nuestro único objetivo es mejorar Vinaròs.

Ni una propuesta, ni una idea

En lo que llevamos de legislatura. Vemos como 
la comisaría se aleja de nuestra ciudad en un 
nuevo engaño socialista. Qué vergüenza debería 
darle a Romeu las últimas declaraciones del 
delegado del Gobierno socialista, pero a quien 
se ha alineado con la mentira y el insulto para 
gobernar y sigue junto a ella con el único fin de 
mantenerse en el sillón no le importa el interés 
general sino el particular.
Romeu debe ratificar a Balada o rectificar a 
Balada. Las mentiras en política no sirven y 
Romeu se está sirviendo de ella para arruinar 
a Vinaròs con una gestión que como mínimo 
podemos calificar de catastrófica.

El bipartito sangra 
por la herida
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Mi opinión, su opinión, mi pesar

Maite Ramos

Per a tots els gustos

Associació de veïns Migjorn

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

Des de l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, 
pensem que a pesar de la poca quantitat de 
persones que estem defensant els interessos del 
nostre poble i malgrat creure que encara se’n 
podrien defensar més, per més que no ho semble 
estem treballant en tots els fronts bàsics. En 
sanitat, per exemple, defensant que siga més justa 
per a tothom, intentant aconseguir que l’Hospital 
Comarcal tinga el nombre de metges que li toquen, 
que d’una vegada per totes s’acaben les llistes 
d’espera. Però tot això ens sembla que seria massa 
bonic per ser cert. Si l’ampliació s’inaugurés aquest 
any seria fantàstic, però cal dir que de la forma 
que s’estan portant les coses és quasi impossible, 
ja que a part de l’hospital hi ha el centre de salut, 
amb el qual han jugat de la manera que els ha 
donat la gana. Primer, perquè els terrenys eren 
massa grans i no s’havien de fer ni aparcaments 
ni jardins. Al cap d’uns mesos tornen a enviar des 
de la Generalitat Valenciana, concretament de la 
Conselleria de Sanitat, una altra carta en què, si no 
recordem malament, es demanava a l’Ajuntament 
que faltaven uns papers o uns permisos. Es van 
enviar els papers que faltaven i mai més se n’ha 
tingut notícia.
No cal donar falses esperances a la gent. El lògic 
és que si no es té pressupost, en definitiva si 
no es tenen euros a la caixa, malgrat gastar-se 
1.500.000.000 d’euros en l’America’s Cup i més 
de 1.300.000.000 en campanyes en contra del 
transvasament, a desinformar sobre la llengua o a 
crear l’àgora per a l’open de tenis, per citar-ne unes 
quantes, no cal parlar-ne més i cadascú a casa seua 
i a esperar que vinguen temps millors. 
A part de la sanitat, també hem de dir que no 
cal només encabir-se en un tema tot sol, ja que 
com hem vist de problemes en tenim per donar i 
per vendre. Tant de bo que tots els problemes es 
poguessen arreglar per la via ràpida, a pesar que la 
nostra Generalitat es gasta els nostres diners, de 
manera partidista i per “beneficiar” només alguns, 
amb el perjudici de molts.
Ara hem tingut una injecció moral amb l’ajuda al 
municipi de 4,8 milions d’euros, més el que vinga de 
la Generalitat Valenciana. Creiem que hi ha moltes 
coses que fan falta al nostre poble. Cal recordar que 
com a mínim ens falta un cinqué col·legi i acabar 
d’una vegada amb els barracons, un bon auditori 
on es puguen fer concerts, recitals, teatre i tot el 
que puga assumir la sala. Ens falten terrenys on 
es puga practicar l’esport, una piscina municipal, 
una casa de la música... ens falten moltes coses 
més com per exemple els trens de rodalies, que 
de moment també es resisteixen... i tantes, tantes 
coses més... 

La Sanitat valenciana és un caos. 
Volem el 5é col·legi.
Volem més trens entre Catalunya i València.

En estos tiempos de recesión económica en los 
que una observa, escucha y vive realidades vitales 
muy crudas, la turbina mental acelera sus giros en 
un intento desesperado e iluso a la vez de hallar 
soluciones o parches para, al menos, las personas 
que rodean tu vida diaria en el trabajo, el círculo de 
amistades y, por supuesto, la familia más o menos 
próxima.
Piensas asimismo en quienes peor lo pasan, que 
suelen encontrarse a grandes distancias en países 
condenados a una vida indigna. Mas, te volverías 
loca, e intentas centrarte en los que más te 
importan; por ejemplo, una hija en edad escolar a 
la que, movida por el amor, pretendes estimular e 
inculcar la importancia del buen aprendizaje como 
autosatisfacción personal y también como base de 
partida de cara a un incierto futuro en el ámbito 
laboral. Ello, desde luego, unido siempre a una 
formación ética o moral que consideras la roca de 
su crecimiento como persona de bien.
Decides dedicar desinteresadamente y con ahínco, 
gran parte de tu tiempo a tal labor, sin esperar 
agradecimiento alguno, pues es el enorme cariño 
quien te mueve. De pronto, te topas con quejas, 
malas caras, discusiones, enfados; obstáculos 
en definitiva. Superas uno, otro... pero cuando 
alcanzan tu límite y te desmoronas, aparece el 
bajón, la crisis de ansiedad, la impotencia. Como 
intentas ser lo más tolerante y respetuosa posible, 
acatas, aunque con dolor en el alma, el hecho de 
que en una democracia gobierna la mayoría, ya 
sea simple o aplastante. Ha llegado el momento de 
tu cambio de actitud, que no de escala de valores 
vitales. Y... hasta aquí hemos llegado; el tiempo 
dirá. Ojalá que diga cosas positivas y buenas. Seré 
la primera en alegrarme y reconocer mi error.

Las cortinas de humo para tapar mentiras

Salvador Oliver Foix

Sabemos que el Sr. Balada está acostumbrado a 
mentir y a manipular a la ciudadanía, y hasta él 
mismo lo ha reconocido, y si para salir del paso, 
cuando ya no tiene escapatoria, hay que embestir 
contra quien sea pues ni se inmuta. Lo hemos 
comprobado una vez más en las declaraciones 
que arremetía contra el Sr. Moliner, ex alcalde de 
Vinaròs, quien le ha dejado más que en evidencia. 
Se demostró por parte del Sr. Moliner que cuanto 
nos había contado el Sr. Balada era falso y por ello 
el Sr. Balada debía dimitir o ser cesado por el actual 
alcalde, Sr. Romeu.
Ni una cosa ni la otra. El Sr. Romeu nos dice que 
“no puede desmentir a su concejal” y su concejal 
a su vez nos cuenta que todo esto “es una forma 
de atacar al P.V.I. para que éste desaparezca” y, 
por otra parte, nos dice el Sr. Balada que el Sr. 
Moliner desea volver a la política, por eso, estas 
declaraciones. Todo lo que quieran, frases sin 
sentido y divagaciones varias pero ni un solo 
argumento que le quitara la razón al Sr. Moliner. De 
nuevo más cortinas de humo para no responder al 
fondo de la cuestión. Y lo de responder a medias no 
es nuevo, porque era el alcalde Balada el que no le 
respondía en los plenos a las preguntas de Jacinto 
Moliner, demostrando así su mala educación y su 

poco respeto. Yo ya lo tenía claro pero ahora son 
muchos más los que se han dado cuenta que 
ni Balada  ni. Romeu han podido desmentir las 
verdades de Moliner y han pretendido salirse por 
la tangente con informes posteriores a la salida de 
Moliner
Pero ambos seguirán en sus puestos y mientras 
tanto la ciudad deportiva seguirá sin funcionar 
después de estar un año y medio los “campos 
plantados” que no se pueden utilizar porque están 
sin accesos ni infraestructuras. Y esto ya se sabía 
que pasaría pero… les ha dado igual. 
Y con todo, el Sr. Balada sigue prometiendo y 
vendiendo proyectos, engañando de la misma 
forma, como lo ha hecho con los deportistas a 
los que ha engañado ya varias veces, porque 
en lo único que mantiene la regularidad es en el 
continuo incumplimiento. ¡Qué grave es esto, Sr. 
Balada! 
Y para terminar, espero respuesta, que no puede 
ser otra que ver cómo sus promesas se convierten 
en realidad. Espero la respuesta del trabajo y la 
dedicación desde la verdad sin tapujos. Y que 
no sea otra vez la mentira y la descalificación o 
el desdén con la ostensible retirada del saludo. 
Recuerdan… Y¿ por qué no me saluda Sr. Alcalde?

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085
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L’Ajuntament de Vinaròs espera ofertar durant el 
2009 al voltant de 70 llocs de treball després d’acollir-
se a tots els programes de subvencions depenents 
tant del Govern central com de l’autonòmic, a 
banda de l’ocupació que generaran les inversions 
amb càrrec al Fons Estatal Local. L’alcalde, Jordi 
Romeu, i el primer tinent d’alcalde, Javier Balada, 
es van desplaçar la setmana passada a Castelló on 
van mantenir una reunió amb el delegat territorial 
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF). A la reunió es van analitzar les dades 
d’atur del mes de gener a Vinaròs, xifrades en 
1.880 aturats, dels quals 1.143 eren homes i 737, 
dones. L’alcalde va indicar que les ofertes de treball 
que convocarà l’Ajuntament en col·laboració amb 
el SERVEF se centraran principalment en el tram 
d’edat de majors de 25 anys, atés que dels 1.880 
aturats, 1.630 superen aquesta franja d’edat. Les 
dades d’atur a Vinaròs per sectors se centren 
en el sector de la construcció, amb 325 aturats, i 
immobiliària i oficines de lloguer amb 352. 

Tallers ocupacionals i escola taller
L’Ajuntament ja ha presentat la possibilitat 
d’obtenir dos tallers ocupacionals en dos mòduls 
de 10 persones cadascun, un dels quals adreçat a 

infermeria geriàtrica i un altre d’auxiliars d’atenció 
en malalts d’Alzheimer. Aquests dos mòduls es 
complementaran amb dos places de directors, 
quatre monitors i dos auxiliars, encarats a majors 
de 25 anys i la percepció econòmica serà d’un 150% 
del salari mínim interprofessional. L’Ajuntament ja 
ha entrat en contacte amb l’hospital de Vinaròs 
i el centre d’Alzheimer per desenvolupar les 
pràctiques. Els tallers, segons va indicar l’alcalde, 
podrien iniciar-se als mesos d’abril o maig de 2009 
i la seua durada serà fins al mes de març de 2010.
D’altra banda, Romeu va informar que l’Ajuntament 
sol·licitarà de nou l’escola taller per a la restauració 
del molí de Noguera, destinada a aturats menors 
de 25 anys. 

PAMER, EMCORP i Salari Jove
L’Ajuntament també ha gestionat la petició de ser 
inclòs al Programa Públic d’Interés Social per a la 
contractació de treballadors en atur (PAMER), per 
a actuacions mediambientals a partir del mes de 
juliol en les quals es donarà feina a cinc persones 
aturades. Un altre àmbit d’actuació en què treballa 
el consistori és en l’acollida al programa EMCORP 
–per a la contractació de treballadors en atur en 
la realització d’obres i serveis d’interés general 

i social– que l’Ajuntament presentarà per a 
contractacions de 20 monitors per a l’escola L’Illa. 
Segons Romeu, s’intentarà que el perfil també 
s’amplie per a majors de 25 anys. 
Finalment, el consistori s’ha acollit al programa 
Salari Jove, una iniciativa d’aportació compartida 
entre Ajuntament, SERVEF i Ministeri, pel qual se 
sol·licitaran 7 llocs de treball per a joves menors 
de 30 anys que siguen diplomats en les àrees 
que el consistori ha escollit, entre les quals 
s’inclou informàtica, Serveis Socials, Escola d’Art, 
Normalització Lingüística, Biblioteca, Turisme i 
Medi Ambient.

A banda de l’ocupació que generaran les inversions amb càrrec al Fons Estatal Local

L’Ajuntament confia ofertar 70 llocs de treball durant el 2009 
acollint-se a tots els programes de subvencions 

X.Flores
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Les ofertes de treball que 
convocarà l’Ajuntament en 
col·laboració amb el SERVEF 
se centraran principalment en 
el tram d’edat de majors de 
25 anys, atés que dels 1.880 
aturats, 1.630 superen aquesta 
franja d’edat
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La Universitat Jaume I va celebrar 
dimarts a la tarda l’acte acadèmic de 
lliurament de la medalla d’or de la 
Universitat a Carles Santos, la setena 
que concedeix aquesta institució, al 
saló d’actes Alfons el Magnànim de 
la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, que es va quedar petit 
per acollir la quantitat de persones 
que volien veure l’artista en persona. 
Durant l’acte, Santos va interpretar 
dues peces musicals que havia 
compost especialment per a l’ocasió, 
per les quals va ser llargament 
ovacionat. A més, també van 
participar en aquest solemne acte 
acadèmic, Lluís Meseguer, catedràtic 
de Literatura de l’UJI, i Josep Ruvira, 
investigador musical i director de 

l’Auditori de Torrent. Per la seua 
banda, el rector de l’UJI, Francisco 
Toledo, va destacar de Santos “el 
seu caràcter optimista, alegre i 
apassionat, i el seu irrefrenable 
impuls creador, que l’han convertit 
en un dels grans noms de l’art 
contemporani en diferents camps de 
l’expressió humana, especialment en 
els de la composició i interpretació 
musicals i en el teatre”. 
Cal recordar que el Consell de 
Govern de l’UJI va aprovar el 
passat 11 de novembre de 2008 
reconéixer amb la màxima distinció 
de la institució acadèmica el 
treball desenvolupat per l’artista 
vinarossenc i la seua aportació al 
món de la cultura. 

Carles Santos rep la medalla d’or de la Universitat Jaume I

X.Flores

Dimarts, abans del lliurament de la medalla de l’UJI a Carles Santos, 
es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat i 
la Fundació, per tal de cooperar en activitats d’investigació i 
desenvolupar conjuntament projectes i programes de col·laboració 
en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues entitats, en 
particular pel que fa a la catalogació i estudi dels fons musicals 
de la Fundació, enriquits recentment amb les donacions del 
compositor Carles Santos i de la família del compositor Mn. Vicent 
Garcia Julbe, facilitant la formació de l’estudiantat de la universitat 
a través de la col·laboració en activitats educatives conjuntes, com 
ara pràctiques formatives o d’altres iniciatives d’interés.

La Fundació Caixa Vinaròs i l’UJI firmen un conveni per a la catalogació i estudi 
dels fons musicals de la Fundació

Levante de Castelló | Antonio Pradas

X.Flores

La Universitat Jaume I va lliurar dimarts la Medalla d’Or a Carles Santos. El músic i compositor vinarossenc va agrair el reconeixement amb 
la interpretació al piano de dues peces compostes per ell mateix per a l’esdeveniment. El rector, Francisco Toledo, va destacar “l’irrefrenable 
impuls creador” d’un artista integral i internacional

La gran pista coberta del PAI de Fora del Forat, 
que serà finançada pel Fons Estatal Local 
del Pla d’Estímul de l’Economia i l’Ocupació 
que ha posat en marxa el Govern central, 
sortirà a licitació per un import de 400.503 
euros, segons va informar dimarts el regidor 
d’Urbanisme, Javier Balada. La coberta que 
es construirà, que tindrà una superfície 
de 1.000 metres quadrats, permetrà que 
aquesta gran superfície, situada darrere 
el centre del menor, es convertisca en una 
autèntica pista multiusos i servisca tant per 

realitzar eventuals espectacles, actuacions 
o fires, com per complementar les dotacions 
municipals en matèria esportiva, atés que 
també es podrà utilitzar com a pista auxiliar 
d’esports com el bàsquet o l’handbol. 
El projecte, segons va informar Balada, 
preveu no només la construcció d’una 
coberta sinó també d’un petit edifici 
auxiliar amb vestuaris. El termini d’execució 
de l’obra és de 6 mesos, amb la qual cosa 
es preveu que es finalitze per als mesos de 
setembre o octubre.

La cobertura de la gran pista de Fora del Forat millorarà les dotacions 
esportives i culturals municipals
Finançada pel Fons Estatal Local, sortirà a licitació per un import de 400.503 euros

X.Flores

Carles Santos, en el moment de rebre la distinció, amb el rector de la UJI, Francisco Toledo

L’alcalde i el regidor d’Urbanisme van explicar el projecte

28 febrer 2009
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No fa molt, més ben dit fa poc, anava amb cotxe, com quasi 
sempre cap al nord, a punta de dia i amb una certa indefensió 
existencial.
Escoltava la ràdio amb un interés relatiu... Res que ara puga 
recordar.
De sobte, una veu femenina a la ràdio va fustigar la meua 
atenció, informant d’un fet tan estimulant com inesperat.
Encara ara em pregunto per què aquest tipus de notícies que 
no tenen res a veure amb el terror i la violència de consum, 
són presentades sota els plecs de la son d’una última nit. 
Serà perquè pensen que són notícies de terror i de violència 
intel·lectual?
La veu femenina de la ràdio informava de la celebració d’un 
concert en una ciutat alemanya, desconeguda per a mi, que 
va començar l’any 2006 i que està previst que dure, sense 
interrupció, fins a l’any 2011. Estem parlant d’un concert de 5 
anys de duració, sense interrupció, nit i dia. 
Més o menys, eren les 5 del matí, hora de ningú, quan la veu 
femenina de la ràdio va informar d’aquest fet. 
5 a les 5.
Al mateix temps, van retransmetre un fragment d’aquest 
concert. Es tractava d’un acord d’orgue atonal però no 
agressiu, estable i evidentment sense interrupció. 
La notícia del dia era que l’acord que estava escoltant, era 
el nou acord i segon acord del concert, ja que des del 2006 i 
fins al dia de la puntual informació, només havia sonat un sol 
acord, és a dir, el primer acord.
En escoltar la textura de l’orgue, vaig associar la imatge d’una 
església i per què no, del seu responsable luterà empapat de 
cantates de Bach.
També es podia tractar d’una iniciativa aliena a l’església. ¿Com 
deu ser el responsable de cultura de l’ajuntament d’aquesta 
inquietant ciutat alemanya desconeguda per a mi?
També m’agradaria saber si l’audició és purament mecànica 
o es tracta d’un seguit d’organistes que de manera rotativa 
cobriran els 5 anys. Vull pensar que utilitzen la segona opció. 
Igualment em pregunto com conviu la inquietant ciutat 
alemanya desconeguda per a mi amb aquesta intensa i 
complexa proposta que jo mai no qualificaria de provocativa. 
Dic això perquè allò que no s’entén o no es vol entendre, 

immediatament s’etiqueta de provocació.
Després d’aquests 5 anys d’interpretació, quanta gent haurà 
mort i quants n’hauran nascut en aquesta inquietant ciutat 
alemanya desconeguda per a mi?
També em pregunto qui deu ser o com deu ser l’alcalde 
d’aquesta inquietant ciutat alemanya desconeguda per a mi.
El to de la informació radiofònica era el de la típica ironia 
nacional, fruit de la ignorància i la inseguretat; com quasi 
sempre.
L’obra és una interpretació lliure i d’utilització del concepte 
musical d’un compositor dadaístic, admirat per molts i 
detestat pels de sempre.
Ara, en aquest moment, mentre nosaltres estem aquí, en una 
inquietant ciutat alemanya, desconeguda per a mi, l’obra està 
produint-se. Li queden 2 anys d’existència i, d’esta obra, que 
ara sabem que existeix en podem fer lectures diverses i no 
habituals.
D’alguna manera ens ofereix la possibilitat d’imaginar o fins i 
tot crear la música més desitjada per un mateix.
A mi, m’hagués agradat dintre del meu àmbit creatiu, tindre 
una obra com aquesta. Ara i aquí, us confesso que tinc enveja, 
però la celebració d’una obra així no és una decisió individual, 
cal un context que ho possibilite. L’herba que mengem aquí, 
no és la mateixa herba que mengen els alemanys.
Una obra d’aquestes característiques obri un espai de llibertat 
per ordenar el temps amb l’espai musical. No ens obliga a res, 
però en canvi ens suggereix l’ús del pensament.
Es pot reglamentar i ordenar com si fos un fet planetari amb 
les seues pròpies constel·lacions.
Fins i tot un apropament geogràfic no canviaria per a res els 
continguts aleatoris.
D’alguna manera estem fent música sense parlar de música.
Amb 5 anys, els seus valors acumulats seran els que seran i el 
que és més interessant, no són previsibles.
Una falla mecànica, una manca d’energia elèctrica, podria 
produir una interrupció de la proposta musical però seria 
assumida com una nova possibilitat de l’atzar.
En un altre ordre de coses, això que estic explicant podria 
ser mentida; mentida mediatitzada per un fet artístic que no 
existeix o que existeix en una altra dimensió.

Aquest dubte forma part del bagatge d’aquesta obra que en 
ella mateixa es regenera buscant noves formes de lectura i de 
relació amb el discurs, en aquest cas, musical.
Una altra possibilitat seria que no tingués ràdio al cotxe, que 
a les 5 del matí estigués dormint i que mai no hagués tractat 
d’imaginar-me com és una capellà luterà o un alcalde alemany 
d’una inquietant ciutat alemanya desconeguda per a mi.
Tot i axí, la situació assumiria totes les propostes exhibides fins 
aquí, inclosa la concessió de la medalla amb què em distingeix 
la Universitat de Castelló.
En realitat, no té cap interés si tot això que acabo d’explicar és 
veritat o mentida.
D’alguna manera el concert continua i nosaltres també, 
formant part d’una de les moltes lectures que s’escamparan al 
voltant d’aquesta proposta, quasi delictiva per a molts.
En el fons és una forma d’anàlisi molt més àmplia que tracta 
d’incloure, entre daltres coses, el no-mètode com a forma de 
comunicació, convivència i deixar fer.
Algú ha notat que aquest text que acabo de llegir té 39 faltes 
d’ortografia? Si algú vol contar-les li puc passar el text.
És per aquest motiu una lectura equivocada?
Dic això perquè estem dins de l’àmbit de la universitat i 
aparentment seria una gran contradicció. És un exemple 
més de la capacitat de manipulació de tot allò que sona; per 
exemple, la música.
En unes altres circumstàncies, podríem començar un debat 
sobre universitat-ortografia i música de cambra.
Pel que és veu, seguim tractant de saber com és l’herba que 
mengen els altres.
Per acabar vull dir que cada vegada que veig un senegalés del 
top manta li pregunto si té algun CD d’un tal Carles Santos. 
Fins ara la resposta sempre ha estat negativa. Això vol dir que 
encara tinc molt de camí per recórrer.
Seguint l’estil cinematogràfic, m’he reservat els agraïments i 
els genèrics per al final:
El més expressiu agraïment al rector de la Universitat 
Jaume I, el claustre universitari, la junta de govern, les 
autoritats presents, entre elles l’Ajuntament de Vinaròs, la 
Fundació de Caixa Vinaròs i a totes les meues amigues i 
amics que estan aquí.

* S’ha respectat íntegrament el discurs de l’autor.

El discurs de Carles Santos

L’alcalde, Jordi Romeu, va felicitar dimarts la Comissió 
Organitzadora del Carnaval, els comparsers, els serveis 
que hi han col·laborat i, en general, a tota la ciutadania 
de Vinaròs per l’èxit en la celebració del Carnaval 2009. 
Romeu va indicar que, tot i que realitzar una valoració 
quant a afluència de públic és molt difícil de calcular, “es 
preveu que va fins i tot superar la d’edicions anteriors”.

L’alcalde felicita els 
vinarossencs per l’èxit del 
Carnaval

X.Flores

Carles Santos va estar acompanyat de familiars, amics i 
representants del consistori i de la Fundació Caixa Vinaròs

Plànol de la 
coberta. Un dels 
projectes que 
serà íntegrament 
finançat pel Fons 
Estatal Local amb 
un import de més 
de 400.000 euros

28 febrer 2009
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Passat el carnaval, l’Ajuntament ha reiniciat les obres de canalització de 
pluvials de la plaça del Primer de Maig i les obres d’instal·lació del gas 
natural a la zona dels carrers de Sant Gregori i Jaume I. 

Es reinicien les obres del gas natural 
i els pluvials del Primer de Maig

X.Flores

Els restaurants El Bergantín i Rafel 
lo Cristalero han organitzat les I 
Jornades Gastronòmiques de Cuina 
de Mercat que es desenvoluparan 
entre el 28 de febrer i el 15 de març 
i que tindran com a producte estrella 
les galeres.
Les jornades van ser presentades 
dimarts per la regidora de Turisme, 
Mamen Obiol, que va destacar 
que “en aquests moments de crisi 
general, cal destacar la tasca que 
aquests restaurants fan per continuar 
oferint una bona i diferenciada oferta 
gastronòmica”. 
Segons Albiol, el Patronat de Turisme 
i l’Ajuntament de Vinaròs, “conscients 
d’aquesta situació col·labora i 
continuarà col·laborant amb aquelles 
iniciatives de caire privat, que com 
aquesta, són un complement a 
l’oferta turística de la destinació i 
fan que Vinaròs es posicione com un 
referent gastronòmic en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana”. 

Clubs de producte
Des de l’anualitat anterior, el Patronat 
de Turisme de Vinaròs està treballant en 
la implantació dels clubs de producte 

turístic de Vinaròs en què l’oferta 
familiar i la gastronòmica juguen un 
paper important.
Albiol va destacar que l’oferta 
d’aquests dos restaurants “encaixa 
perfectament dins de la línia de treball 
del club de producte gastronòmic, ja 
que del que es tracta és de crear una 
oferta suggerent i diferenciada al llarg 
de tot l’any perquè el turista de caire 
gastronòmic siga incitat a vindre a 
Vinaròs”.
En aquest sentit, cal recordar que el 
termini per formar part dels clubs de 
producte turístic encara és obert i s’ha 
previst que durant el primer any no 
es pague cap quota per estar inscrit, 
la qual cosa es preveu que facilite el 
fet que s’hi apunten un gran nombre 
d’empreses.

Guia gastronòmica
Tanmateix dins de la línia de treball del 
club de producte gastronòmic s’està 
realitzant una guia gastronòmica de 
la ciutat en què els restaurants que 
formen part dels clubs tindran un lloc 
prioritari i un tractament especial. Un 
motiu més per participar en els clubs 
de producte.

Els restaurants El Bergantín i Rafel lo Cristalero dediquen les 
I Jornades Gastronòmiques de Cuina de Mercat a la galera

X.Flores

Des del Club de Producte Gastronòmic 
i el Patronat de Turisme de Vinaròs, 
s’està treballant en l’elaboració d’una 
nova guia gastronòmica de Vinaròs, 
la imatge que acompanya aquesta 
notícia és un avanç del que serà el 
seu disseny. El Patronat de Turisme 
informa que aquells restaurants 
que vulguen formar part del Club 
Gastronòmic apareixeran en la guia tal 
com es veu al disseny, és a dir: imatge 
del restaurant, dades de contacte i una 
recepta. Tanmateix, en aquesta guia 
apareixeran tots els restaurants de 

Vinaròs, però aquells que no formen 
part del Club Gastronòmic apareixeran 
en un llistat on s’informarà únicament 
del nom i les dades de contacte del 
restaurant. Així doncs, es recomana 
als restaurants que vulguen comptar 
amb un espai especial que es posen en 
contacte amb el Patronat de Turisme 
de Vinaròs per formar part dels Clubs 
de Producte Turístic. Cal recordar que 
la participació en aquests clubs no 
representarà durant el primer any cap 
cost econòmic per als establiments 
adscrits.

Nova guia gastronòmica de Vinaròs
X.Flores

los ingredientes
1 vieira

2 carabineros
2 langostinos

aceite
sal
ajo

½ cebolla
300 grs. espárragos
dados de hortalizas

calabacín y tomate natural

la preparación
Para la crema: poner en una cazuela aceite, ajo, cebolla y espárragos, añadir caldo de 

espárragos y un chorrito de nata, hervir durante minutos, después triturar todo y ponerlo 

a punto de sal.
En una sarten dorar los langostinos, carabineros y vieiras.

la presentación
En la base de un plato hondo pondremos la sopa de espárragos, colocar el marisco y 

añadir el calabacín y el tomate natural una vez salteados.

Decorar con hierbas aromáticas

Raül Ciscar
Jefe de cocina, Rte. Ágape

Ragout de langostinos de Vinaròs

con sopa de espárragos de navarra

Restaurante Ágape
C/ Constitución, 10

964 123 456

Cocina creativa y de mercado
Cierra lunes

Parking gratuito
Acceso discapacitados

Precio medio: 40 €

(más información pág. 72)

dificultad: fácil
preparación: 15 min.
cocción: 40 min

VINARÒS
GASTRONÒMIC

2

Mostra del disseny. Els restaurants que vulguen formar part del Club Gastronòmic 
apareixeran en la guia tal com es veu a la imatge



13

28 febrer 2009

ACTUALITATACTUALITAT

El portaveu d’Esquerra-Vinaròs, Lluis Batalla, va 
demanar dilluns la repetició de la reunió del Consell 
de l’Àrea de Salut 01 en considerar-lo “un frau a la 
societat”, i va proposar la creació d’un Consell Local 
de Salut on les diferents associacions de pacients 
i familiars estiguen emparades i la constitució 
d’una Oficina Jurídica, depenent de la regidoria de 
Participació Ciutadana, on els ciutadans puguen 
canalitzar les seues queixes en matèria d’atenció 
sanitària.
Batalla va reivindicar la necessitat de la creació 
d’aquests dos organismes pocs dies després de 
la primera reunió en sis anys del Consell de l’Àrea 
de Salut, una reunió que va qualificar de “míting” 
i “pantomima” que “va incomplir les funcions i la 
dinàmica que té encomanat per Llei”. El portaveu 
d’Esquerra considera que, en aquesta reunió, el 
gerent de l’Hospital “no va seguir en cap moment 
un ordre lògic ni va abordar qüestions que, al cap 
de 6 anys, eren punt obligat de comentari per 

respecte a la societat”. D’entre aquestes qüestions 
que no van ser explicades, Batalla va destacar la 
justificació de la tardança de la convocatòria del 
Consell, la seua constitució i dels nous membres 
o les memòries anuals dels anys en què no hi ha 
hagut reunió del Consell.
Segons el portaveu d’Esquerra a Vinaròs, els 
membres que van assitir a la reunió es van trobar 
amb “un míting amb les planificacions de futur 
i unes dades eufòriques que només són fruit de 
l’evolució poblacional i no de la gestió política”. 
Batalla també va criticar que el gerent de l’Hospital 
hagués explicat dades de la població atesa 
quirúrgicament entre els anys 2002 i el 2007 
mentre que “va passar de puntetes” per la població 
atesa o les llistes d’espera de l’any 2008. 
Respecte a les directrius de política sanitària 
que marca el reglament del Consell, Batalla va 
criticar que tampoc no es va fer “cap menció al 
funcionament deficient de l’Hospital Comarcal, ni 

al funcionament d’Urgències ni a l’evolució de les 
llistes d’espera, ni als torns de guàrdia doblats ni 
a l’enviament de pacients a Castelló per a proves 
diagnòstiques”, entre altres punts. 
Per concloure, Batalla també va denunciar “una 
actitud servil de certes persones, situades en llocs 
importants de cara al públic i que consideren 
prioritària la tasca de partit per damunt de la 
tasca social”.

Esquerra-Vinaròs exigeix la repetició de la reunió del Consell de Salut

X.Flores

La regidora del PP de Vinaròs, Mar Medina, va 
reclamar dimecres més efectius de la Policia 
Local en la localitat. Segons Medina, “no es pot 
consentir que Romeu demane tranquil·litat mentre 
han rebutjat les nostres apostes d’incloure via 
pressupostària 5 agents més en aquests últims tres 
anys”. Segons va indicar, en aquests moments ara 
hi ha uns 44 o 45 agents i les places que es trauen 
serveixen tan sols per consolidar places d’interins. 
De la seua banda, el regidor Lluís Gandia va 
considerar que la recent visita del delegat del 
Consell, Ricardo Peralta, a Vinaròs “va constatar que 
el bipartit ha enganyat la ciutadania en aquests 
últims sis anys amb el tema de la comissaria de la 
Policia Nacional i ha confirmat el que deia el PP”. 
Segons Gandia, l’Equip de Govern va acusar el 
PP de voler bloquejar la comissaria “quan el que 
demanàvem era més garanties sobre el solar en 
el cas que no s’executés”. El regidor popular va 
continuar que “d’això ja fa 14 mesos i el Ministeri 
d’Interior no ha fet ni el projecte i veiem que alguna 

cosa passava”. 
Segons Gandia, el delegat del Govern, Ricardo 
Peralta, amb les seues declaracions “li ha posat la 
cara roja a l’alcalde perquè els tres cossos de Policia 
Local, Nacional i Guàrdia Civil no poden estar 
junts”. El regidor i portaveu de Noves Generacions 
va assenyalar que “han estat mentint de forma 
deliberada i aguantant castells en l’aire durant 
sis anys en un tema tan delicat” i va exigir “que 
demanen disculpes públiques als ciutadans i a les 
més de 2.000 persones que estan en llista d’espera 
per renovar-se el DNI”. 

Reunió del Consell de Salut
Els representants del PP van valorar positivament 
la celebració de la reunió del Consell de Salut 
de l’Àrea 1 sis anys després i van sortir al pas de 
les crítiques del portaveu d’Esquerra a Vinaròs, 
Lluís Batalla. Per Medina, “les coses se solucionen 
treballant i prompte hi haurà una nova reunió 

d’aquest òrgan”. El regidor va arremetre contra el 
representant d’Esquerra al qual van qualificar de 
“frau” per no tindre representació municipal i dir 
que les dades facilitades per aquest òrgan són 
falses. “Que ho demostre i ho diga on ho haja de 
dir, perquè en la reunió tothom va poder parlar el 
que va voler. Tot el que diga el PP per a ell serà un 
frau”, va concloure.

El PP demana més efectius de Policia Local 
Assegura que el delegat del Govern “va posar en evidència les mentides sobre la comissaria”

El jutjat de Primera Instància i Instrucció 
número 4 de Vinaròs ha sentenciat que 
l’exalcalde Jacinto Moliner haurà de satisfer 
la quantitat de 3.000 euros en concepte 
d’indemnització al llavors alcalde i actual 
regidor d’Urbanisme i primer tinent d’alcalde, 

Javier Balada, per “intromissió il·legítima 
en el dret a l’honor” en haver assegurat el 
setembre de 2006, en roda de premsa i 
actuant com a portaveu municipal del PP, 
que Balada havia estat convidat a un viatge 
a Nova York per l’empresa que imprimeix 

el Setmanari Vinaròs. La sentència també 
dicta que la dispositiva s’haurà de publicar 
en els mateixos mitjans de comunicació en 
els quals es va difondre la informació i que 
l’exalcalde popular haurà de fer-se càrrec de 
les despeses del judici.

Una sentència judicial obliga Moliner a indemnitzar Balada 
per intromissió en el dret a l’honor

X.Flores

Batalla proposa crear una oficina jurídica per canalitzar les queixes en matèria sanitària

X.Flores
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L e s  i m a t g e s  d e L  C a r n a v a L

La fideuà popular ja és un clàssic en aquestes festes, i el recinte es va animar dimarts a la nit de forma molt especial. El cuiner José Caballer es va convertir 
en el xef que va dirigir l’elaboració de les 4.000 racions de fideuà, que van ser possibles gràcies als patrocinadors amb què compta aquesta festa a la qual 
l’Ajuntament també dedica un important esforç econòmic.

‘Fideuà’ popular

Dimecres 18 de febrer a la nit es va repartir la truita 
de patates per a 3.000 persones. La truita va substituir 
l’habitual entrepà gegant, però l’encarregat de preparar-la 
va ser igualment José Becerra. Es van utilitzar uns 2.800 ous, 
280 quilos de patates i uns 40 litres d’oli.

Truita de 
patata gegant

Textos: Xavier Flores/Emili Fonollosa
Fotos: Pablo Batalla/Emili Fonollosa/Xavier Flores

Després de la truita, per 
a la qual es van formar 
interminables cues, va arribar 
el moment de la batalla 
de confeti. En total, es va 
utilitzar per a aquesta batalla 
multicolor uns 1.000 quilos de 
confeti.

Batalla del confeti
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El recinte del carnaval es va omplir 
la nit del dijous de disfresses en la 
nit del pijama, encara que no tot 
eren pijames, barnussos o camises 
de dormir, perquè molta gent ja va 
aprofitar per traure a relluir vistosos 
i originals disfresses. Com en anys 
anteriors, va ser una nit del pijama 
molt animada, famílies i grups 
d’amics tots en pijama passejant pels 
carrers i el recinte del carnaval, fins i 
tot a mitja tarda ja es va veure gent 
abillada amb pijames i barnussos. 

Nit del pijama

La II Gala Drag Queen, presentada per la 
concursant de Gran Hermano Amor, va 
crear la nit de dijous una gran expectació 
ja que es va omplir l’envelat del recinte 
del carnaval. Drag Staisy va obtenir el 
títol de Miss Drag Queen Carnaval de 
Vinaròs i representarà el Carnaval de 
Vinaròs al Carnaval de Canàries. La drag 
guanyadora de l’any passat a Vinaròs va 
resultar finalista al concurs canari.

II Gala Drag Queen

Amb la seua peculiar disfressa, 
divendres de Carnaval els funcionaris de 
l’ajuntament van aprofitar la jornada per 
reivindicar un nou consistori. Fins i tot van 
omplir les parets amb curiosos eslògans 
en què també s’al·ludia a l’ascensor per 
les seues parets “indiscretes”. 
A la farmàcia i l’òptica contigües a 
l’ajuntament, aquesta vegada van apostar 
per muntar un “gabinet astrològic”.

Carnaval al consistori

X.Flores

1º premi

2º premi

3º premi
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Jordi Pla, preparat de gat 
amb botes per sortir a la 
desfilada infantil

Disfressat

La reina sortint, Betty Gilabert, entrega 
un regal a Yaiza Monserrat, reina del 25é 
aniversari. A l’altra imatge, la reina entrega un 
detall a Pepi i Trini, les dissenyadores del vestit.

Cherokys

La duquesa de Alba acudió con su 
cortijo al Carnaval de VinaròsDuquesa

Foto: Emili Fonollosa

Vinarossencs ensenyant a dos amics 
francesos la marxa carnavalescaAmics

Disfressats per sortir a la desfilada infantilOrientals

La noche del ensueño con el pijama 
tuvo participación internacionalPer tot el món
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La desfilada infantil es va celebrar el dilluns 23 de febrer, 
l’últim dia de Carnaval en lloc de divendres, atés que 
la pluja va obligar a ajornar la fita carnavalesca dels 
més menuts. Dilluns, els xiquets no hi van faltar i van 
demostrar un any més que garantiran la perpetuïtat de 
l’esperit del Carnaval vinarossenc.

La desfilada infantil

El rei Carnestoltes va 
visitar els diferents 
col·legis de la localitat.

Carnaval a les escoles

La nit boja es va convertir en una nit de diversió fins a altes hores de la matinada 
Nit boja
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CARNAVAL 2009

El Carnaval 2009 es va acomiadar 
dilluns 23 de febrer. El foc purifica-
dor va deixar pas a la quaresma 
després d’haver ajusticiat el rei 
Carnestoltes, que va ser cremat a 
la platja del Fortí. Les 32 reines de 
les comparses, de rigorós dol, van 
plorar desconsolades una pèrdua 
tan lamentable. Milers de persones 
van acudir a la plaça parroquial per 
assistir a la vetlla. Un muntatge in-
novador i divertit que va escenificar 
Ball de Dimonis de Vinaròs. 

El comiat

A g r a d e c i m i e n t o s
N o t a  d e  l a  C . O . C .

La Comisión Organizadora del Carnaval 
de Vinaròs mediante este comunicado 
quiere agradecer una vez pasado este 
Carnaval, el patrocinio y la colaboración 
inestimable del Ayuntamiento de 
Vinaròs, y en particular de las Concejalías 
de Fiestas, Servicios y Cultura, así como 
del personal de la Oficina de Turismo 
y de la brigada de trabajadores del 
Ayuntamiento, a la empresa Fobesa, 
Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y 
Protección Civil por la colaboración y la 

ayuda prestada para poder llevar a cabo 
los actos que teníamos programados. 
De la misma manera queremos agradecer 
al resto de patrocinadores oficiales, 
Diputación de Castelló, Caixa Vinaròs 
y Grupo Cala Montero, y al resto de 
firmas colaboradoras, la confianza que 
han depositado en nosotros para poder 
realizar todos los actos. Y, por último, 
nuestra felicitación y agradecimiento muy 
especial al personal colaborador de las 
comparsas y a los chóferes de los vehículos 

participantes en los desfiles, y cómo no a 
las 32 comparsas de nuestro Carnaval por 
su buen hacer y comportamiento ya que 
sin ellas no existiría esta magnífica fiesta 
que año tras año, y en especial éste, se 
traduce en un incremento muy notable en 
el número de visitantes que hace que el 
nombre de Vinaròs sea más conocido por 
todo el mundo. 

Muchísimas gracias a todos 
Comisión Organizadora 
del Carnaval de Vinaròs
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La regidora de Cultura, María Dolores 
Miralles, va presentar dimecres la 
programació cultural de la biblioteca per al 
primer semestre de 2009. De la programació 
destaca la continuïtat de les tertúlies 
literàries i la proposta intergeneracional 
“Les iaies conten”. A més, la Bebeteca 
comptarà amb una nova programació a 
demanda dels nombrosos pares que no 
van poder assistir en anteriors edicions. 
Altres iniciatives que continuen gràcies a 
la seua acceptació són els clubs de lectura 
i les visites guiades especials per a escolars.  
La regidora també va destacar algunes 
de les activitats programades en agenda, 

com la inauguració de l’exposició de Vicent 
Enrique i Tarancón, del 4 al 27 de març, o 
el taller de robòtica a càrrec de Raúl Marín, 
entre d’altres.
Miralles també va informar que la Fira 
del Llibre serà enguany el dia 19 d’abril 
a la plaça del mercat, la plaça de Sant 
Agustí, encara que, en cas que resultés 
impracticable en aquella zona a causa 
de les obres del mercat municipal, la fira 
es traslladaria al passeig marítim. Per 
aquest dia s’han programat diferents 
activitats dirigides al públic infantil, com 
la desfilada de Nanos i Gegants, tallers de 
marionetes o teatre, entre altres iniciatives. 

La Fira del Llibre se celebrarà el 19 d’abril
Presentada la programació cultural de la biblioteca per al primer semestre de 2009 

X.Flores

La biblioteca municipal de Vinaròs va rebre 
un total de 53.543 visites durant el 2008, 
respecte a les 44.000 de l’any anterior, 
segons l’estadística detallada dimecres per 
la tècnica Maite Arnau. D’aquestes visites 
rebudes, un 66% corresponen a adults i 
un 34% a majors de 14 anys. De les dades 
del 2008 també es desprén que les dones 
utilitzen més que els homes la biblioteca. 
Respecte als préstecs a domicili, durant 
el 2008 se’n van realitzar 17.190, un 
increment significatiu respecte al 2007, 
quan se’n van fer un total d’11.257. En 
aquest sentit, també han augmentat de 
manera molt considerable els préstecs 
interbibliotecaris, que han passat de 80 
l’any 2007 a 215 durant el 2008. A més, 
la biblioteca ha rebut un total de 23 
comandes de fora de la ciutat, una dada 

que demostra que el servei vinarossenc 
comença a tindre un important fons 
bibliogràfic, que consta actualment de 
19.132 obres, 17.000 de les quals són 
llibres. 
Un altra dada significativa de la millora de la 
qualitat del servei municipal és l’augment 
de socis –1.221 de noves altes durant el 
2008–, que han arribat a la xifra de 3.247.
L’espai de la biblioteca també l’utilitza 
el consistori per organitzar activitats de 
foment de la lectura, com tallers, clubs de 
lectura o contacontes. En aquest sentit, 
el 2008 va ser un any prolífic amb 167 
activitats realitzades.
Cal destacar que, a banda de les diferents 
donacions que ha rebut, a la biblioteca es 
van invertir un total de 25.000 euros en 
adquisició de llibres durant el 2008. 

La biblioteca municipal de Vinaròs 
rep 53.543 visites durant el 2008

X.Flores
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Maria Dolores Miralles i Maite Arnau

La biblioteca és cada vegada més visitada
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Convidat pel grup coral Resurrexit de Castelló, 
Rossend Aymí i Escolà, director de la coral García 
Julbe, el passat dimarts dia 17 de febrer va 
pronunciar una conferència sobre el cant gregorià 
a l’edifici Hucha de Castelló, com una més de les 
activitats que duu a terme l’associació cultural 
castellonenca Isabel Ferrer. Un centenar de 
persones ompliren la sala.
Rossend Aymí i Escolà, després d’exposar una 
sintètica i pedagògica història del cant gregorià, 
digué que actualment s’estan investigant moltes 
qüestions tècniques i que és una matèria present 
en alguns conservatoris de música. Es pot afirmar, 
per tant, que el cant gregorià, tan estimat i valorat 
per les persones que el coneixen bé, està ben viu. 
Certament gairebé ha desaparegut del seu escenari 
natural que és la litúrgia de l’Església catòlica; però 
també és ben cert que es fa servir normalment 
en alguns monestirs i que va apareixent com a 
material de concert.
Tota obra d’art, afirmà el conferenciant, és un regal 
per al futur. I el cant gregorià és una obra d’art. El 
cant gregorià és un regal per al futur.

Conferència de Rossend Aymí 
sobre el cant gregorià

Coral Garcia Julbe

Carles Cortés 
aborda a violència de gènere

Definida pel seu autor com “una novel·la 
psicològica pel que fa als seus personatges 
però amb l’al·licient del misteri”, Els silencis 
de Maria (Brosquil), tercera novel·la de 
l’Alcoià Carles Cortés, s’endinsa en temes 
tan actuals com la violència de gènere, la 
immigració i la diversitat cultural.
La història es construeix a través de 
Laura, l’enigmàtica visitant d’Hèctor, un 
pres preventiu al centre penitenciari de 
Fontcalent (Alacant) acusat d’assassinar 
la seva dona, Maria. A través de la lectura 
que fa Laura del diari de Maria es posa al 
descobert el pasta de la víctima i les seves 
vivències com a integrant d’un anterior 
matrimoni poligàmic a la ciutat de Dubai i 
en una posició d’absoluta submissió. 
L’autor fuig de la correcció política amb 
la voluntat que el lector empatitze 

amb les emocions i els sentiments dels 
protagonistes a través de les constants 
anades i vingudes als diferents escenaris 
geogràfics, vitals i culturals. 
Cortés, que va invertir cinc anys en 
l’elaboració i redacció del text, descriu Els 
silencis de Maria com “una novel·la amb 
què els lectors poden reflexionar sobre la 
capacitat de l’ésser humà per comunicar- 
se”. Carles Cortés, que va començar a 
gestar Els silencis de Maria arran de la 
visita que va fer a la presó de Fontcalent 
per examinar de nivell de valencià alguns 
interns, té publicades les novel·les Veu de 
dona (premi Ciutat de Benissa) i Marta 
dibuixa ponts (premi Ciutat de Sagunt). 

Ester Pinter   VALÈNCIA
(article publicat al diari AVUI)

La cantante, com-
positora y actriz Es-
meralda Grao será la 
protagonista del Día 
de la Mujer en Vina-
ròs con un concierto 
único en el Auditorio 
Municipal. La artista 

de Orihuela, definida por la crítica musical como una 
de las mejores voces del país, ha elegido la ciudad 
para presentar su nuevo álbum, ‘Sottovoce’, en el que 
incluye 10 temas inéditos, 3 temas  de sus anterio-
res diiscos en su versión acústica y un video-clip que 
desvelan su lado más personal y sincero. 
Su compromiso con los derechos de las mujeres le 
ha valido el reconocimiento del Parlamento Europeo, 
con el premio ‘Silver Rose’, concedido el año pasado 
a la Plataforma de Mujeres Artistas que lidera junto 
a Cristina del Valle, entre otras. Su canción, ‘Rescatar 
una ciudad’, se ha convertido en todo un himno de la 
búsqueda de la igualdad y la justicia. 
Fecha: Sábado, 7 de marzo de 2009
Hora: 22:30h 
Lugar: Auditori Municipal
Pz. San Agustín, s/n. Vinaròs.
(Castellón)
-Entrada gratuita-

Esmeralda Grao protagoniza el 
Día de la Mujer en Vinaròs

X.Flores

La Junta de la comparsa Ja hi Som vol agrair 
a tots els socis de la comparsa per l’èxit de la 
celebració del desé aniversari.

La Junta

Nota de la comparsa Ja hi som
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El mexicà Raúl Valdivia Sánchez 
exposa a l’auditori municipal fins al 
proper 15 de març amb motiu d’una 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vinaròs i la comarca del Maestrazgo. 
La mostra es va inaugurar dijous 19 
de febrer per la regidora de Cultura, 
María Dolores Miralles. Valdivia 
exposa el punt de vista d’un autor 

forà sobre les nostres terres i la 
nostra gent amb la utilització 
de diferents tècniques. De fet, la 
temàtica de les obres exposades 
és eminentment vinarossenca i 
comarcal, on l’autor plasma la seua 
percepció personal. L’exposició és 
visitable de dimarts a diumenge en 
horari de 18 a 21 hores. 

Vinaròs, als ulls de Mèxic
El mexicà Raúl Valdivia Sánchez exposa a l’auditori municipal

X.Flores agenda 

cultural

agenda cultural
Fins al 15 de març, Exposició “Miradas desde México”, 
pinturas de Raúl Valdivia
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores
A l’Auditori Municipal
Organitza: Comarca del Maestrazgo i Ajuntament de Vinaròs

Del 2 al 6 de març, Cicle de cinema dels germans Cohen 
amb la projecció de les següents pel·lícules:
- Dilluns 2 de març a les 19 hores: Sangre fácil
- Dimarts 3 de març a les 19 hores: Muerte entre las flores
- Dimecres 4 de març a les 19.30 hores: Fargo
- Dijous 5 de març a les 19 hores: El gran Lebowski
- Divendres 6 de març a les 19.30 hores: No es país para viejos
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: SEU NORD

Dimarts 3 de març, a les 10.30 hores, Tertúlies literàries i 
poètiques
Espai per conversar, plantejar qüestions, sentiments, opinions i 
històries, al voltant de la literatura i la cultura.
Amb la visita de l’escriptora Francesca Aliern Pons
Adreçat al públic adult.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Del 4 de març al 15 d’abril, Exposició “Refugiados vidas en 
tránsito”
De dilluns a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Fundació La Caixa

Del 4 al 27 de març, Exposició “Bibliografía de Vicente 
Enrique i Tarancón”
De dilluns a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dijous 5 de març, a les 18 hores, Xarrada “Aprendiendo en 
igualdad: experiencias e innovación coeducativa” a càrrec de 
Juan Lillo, sociòleg, expert en coeducació.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Fundació Isonomia

Divendres 6 de març, a les 18 hores, Monòleg “Érase una 
vez la mujer” a càrrec d’Eva Mª Sánchez.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 7 de març, a les 10.30 h. Taller per a xiquets de 6 a 
12 anys . Taller de robòtica a càrrec de Raúl Marín. En aquest 
curs veurem com s’arma un robot i com una computadora 
controla l’artefacte.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dissabte 7 de març, a les 23 hores, Concert a càrrec 
d’Esmeralda Grao
Lloc: Auditori Municipal
Organtiza: Regidoria de Cultura i Institut Valencià de la Música 
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
Sant Sebastià

28 febrer 2009

Els alumnes de segon cicle de Primària 
porten endavant un programa enriquit 
de llengües, de manera que utilitzen 
l’anglés com a llengua vehicular en l’aula 
d’informàtica del centre. La utilització 
de les noves tecnologies com a mitjà 
d’aprenentatge resulta molt més motivador 
per als alumnes.

Al mateix temps en l’aula i seguint el 
programa de llengües ordinari, treballen 
rutines que faran que interioritzen els 
continguts treballats. Aquestes rutines 
entre altres són: el calendari, els dies 
de la setmana, el mes, les estacions, la 
temperatura, el clima, salutacions, ordres...
En definitiva, es tracta de participar de 
forma activa i conscient en l’aprenentatge 
de llengües. 
S’usen models reals aplicant enfocaments 
comunicatius promovent-ne l’ús personal i 
social, contribuint a disminuir les actituds 
negatives en vers les llengües.

L’anglés 
en el segon cicle 

de Primària
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Pola

PESCA

Andrés Albiol

Quan els bous pesquen en grans fons solen omplir-
se les xarxes de pola. A vegades ocasionen molèsties 
en tapar les malles de l’art, ja que poden arribar a 
un grandària de 20 cm de diàmetre. No tenen valor 
comercial. Pareixen plantes, però són uns animals 
del tipus equinoderms i de la classe crinoïdeus. Per 
aquest litoral també l’anomenen forbiana. En castellà, 
comátula i clavelina. En anglés, feather star. En alemany 
haarsten. I en francés, comatule. El seu nom científic és 
leptometra phalangium.
Tenen una simetria radial pentagonal. Del centrodorsal 
cònic surten cinc braços que es divideixen en dos cada 
un, amb 38 pínnules en cada part dels braços, que 
són les que filtren l’aigua, per absorbir plàncton com 
a aliment, que després transporta a l’obertura bucal 
central a través de solcs ambulacrals.
El cos és calciforme amb els braços fràgils i trencadissos, 
però tenen capacitat de regeneració en cas de trencar-se. 
Són de color ataronjat i terrós groguenc.
De sexes separats. La fecundació és externa. Els ous els 
porten damunt fins al moment que es desclouen.
Viuen de 60 a 1.300 m sobre profunditats fangoses i a 
vegades mixtes. 
Naden majestuosament amb moviments lents 
ondulatoris o embats alterns, però durant poca estona. 
S’agarren al substrat amb els cirrus i es poden ancorar.

PECES
Alatxa                                26.227 kg
Seitò                                 799.386
Melva                                  89.881
Atún                                     12.018
Albacora                               25.006
Maira                                     9.971
Raja                                       6.972
Batoideos                                  355
Besugo                                   1.905
Boga/xucla                             6.332
Bonítol                                    1.521
Burros                                    2.245
Llampuga                                  955
Caballa                                48.823
Vetes                                     4.254                      
Congre                                   5.854
Gall                                        2.151
Orada                                   33.462
Escualos                                   284
Mòllera                                  9.211
Gallineta                                2.732
Sorell                                 150.079
Esparrall                                8.243

Llenguado                            17.754
Sarg                                       4.758
Lliri                                        17.478
Japuta                                     2.029
Llobarro                                  2.678
Mabre                                     7.213
Aranya                                    6.935
Pagell                                   46.894
Peluda                                    8.931
Peix espasa                          34.712
Lluç                                     155.864
Rap                                      23.835
Aspet                                    6.669
Rodaballo                                507
Rubios                                   9.512
Moll                                      30.531
Morralla                               24.635
Sardina                           1.331.695
Pez zorro                                 288
Mero                                        125
Letxa                                   11.053
Bacoreta                                5.409
Sorella                               108.979
Bacaladilla                          97.428
Llisa                                    32.975

Pagre-denón                           867
Bis                                         9.798
Gatets                                      602
Roncador                                 180
Rata                                        179
Palometa                            10.968
Tigre                                        309
Corva                                   2.548
Miseria                                 1.854
Peix de rei                              934
Mamona                                1.294
Varios                                     607
                               ___________
       TOTAL..................3.265.907

 CRUSTÁCEOS 
Cranc                                 9.938
Escamarlà                          2.505
Llagostí                             15.867
Galera                              38.698
Llagosta                              1.102
Gamba                                    99
Llamàntol                                98 
                                    ________                 

TOTAL...........................  68.308

 
MOLUSCOS

Calamar                             19.722
Sepió punxa                         2.932
Pota                                    23.564
Sépia                                  15.687
Polp roquer                        22.488
Polp blanc                           12.335
Polpa                                   1.433
Polp mesquer                       2.584
Caragol                                12.709
Almeja                                    136
                                        _______
  TOTAL............................ 113.591

     Resumen por modalidades
ARRASTRE                       899.331
CERCO                           2.354.154
PALANGRE                         82.502
TRASMALLO Y OTRAS    111.820
                                       ________ 
      Total producción.….3.447.807

PARTE ESTADÍSTICO DEL AÑO 2008

La mar permaneció tranquila y 
apesadumbrada en este tiempo de 
cuaresma que hemos comenzado, y 
todas las embarcaciones de las distintas 
pesquerías pudieron faenar en los 
variados caladeros que nuestro litoral 
les brinda. Así, diariamente, en las cinco 
jornadas hábiles que esta semana hemos 
tenido, se han efectuado desembarcos de 
muchas clases de pescados y mariscos, 
en especial de las que habitan en zonas 
alejadas de nuestras costas.
En cuanto a la pesca arrastrera compuesta 
por doce bous que han estado operativos 
este periodo semanal, las especies 
mayoritarias que han llevado a lonja para 
subastarse en primera venta fueron: poco 
langostino y cigala a 50 €/kg, lluç de 3 a 
8 (según grosor), calamares de 12 a 21, 
rapes de 4 a 9, salmonete a 8, caracol a 9, 
pulpo roquero de 4 a 7, el blanco de 2 a 6, 
boquerón de 2 a 4, galeras de 3 a 5, jurel 

a 2, cangrejo y morralles de 2 a 4. 
Por su parte, unas de las barquitas 
artesanales trasmalleras se dedican a la 
sepia a 10 €/kg, palaí a 8, pagel de 4 a 9, 
doradas de 5 a 10 y mabre a 6. Otras a la 
palà, siendo sus extracciones buenas, ya 
que se cotizan alrededor de los 14 €/kg, 
mientras que la raya a 4. Els xarxiers que 
trabajan cerca de las Islas Columbretes 
llevan gallineta a 18 y rombo a 28.
Un marrajero arribó de alta mar con una 
tonelada y media de emperadores que 
se valoraron de 6 a 10 €/kg. 
Y otro palangrero, pero éste calando 
cerca de la costa, también pilló con 
anzuelo lubinas a 16 €/kg y sargos de 5 
a 10.
Las cuatro traíñas cerqueras de nuestra 
base ya han ultimado los preparativos de 
cara al inicio de temporada, después de 
tres meses de veda en esta pesquera del 
característico peix blau.

Entierro de la sardina en calma
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ESPORTS

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Cal y arena para el 
deporte local

VII Circuit Caixa Penedès Cat-Val (fase Amposta)

Las fiestas del carnaval de nuestra ciudad 
diluyeron la jornada deportiva del pasado fin 
de semana, ya que por motivo de las mismas se 
tuvieron que aplazar varios encuentros dentro 
de las diferentes competiciones y deportes, 
aunque hay que destacar que los que jugaron 
habría sido mejor que no lo hubieran hecho, 
puesto que el balance resultó ser totalmente 
negativo. 
En fútbol, el Vinaròs C.F. en su encuentro de la 
categoría regional preferente recibió un fuerte 
varapalo en Borriana ante el equipo local.
En balonmano, el C.B. Vinaròs tuvo poca 
fortuna y también perdió ante el C.B. Tenerife 
por un apretado 36-34 y en baloncesto los 
representantes masculino y femenino del C.B. 
Vinaròs también saldaron sus encuentros con 
sendas derrotas; el primero en la cancha del 
C.B. Almassora por 55-49 y el segundo en la 
cancha del pabellón municipal ante el Picken 
Claret por 43-72.
Por otro lado, la cara positiva nos la dieron el 
tenis, la natación y el patinaje artístico.
En tenis, el Club Tenis La Closa logró realizar 
una gran actuación en Benicarló dentro del 
Circuito Cat-Val, destacando el meritorio 
primer puesto de Berta Febrer en categoría 
benjamín femenina. También el Club Tenis 
Vinaròs redondeó una gran actuación en 
este mismo torneo. El Club Natació Vinaròs 
también destacó en Castelló donde varios de 
sus nadadores lograron mínimas autonómicas 
en la Liga Interclubs y por último el C. Patinaje 
Artístico brilló con luz propia en el primer 
Trofeo de Niveles disputado en la localidad 
de Alberic, donde se lograron varios podios 
a cargo de Ariadna Besalduch, primera 
clasificada en categoría alevín territorial B; 
Patricia Gomis, segunda en categoría alevín/
infantil territorial A, siendo Irene Tomás tercera 
en esta misma categoría.
Por último, la joven promesa local María Gomis 
logró el primer puesto en categoría cadete/
juvenil territorial A.
Desde esta columna aprovechamos una vez 
más para felicitar a todos y emplazarlos a que 
sigan trabajando con ilusión para mantener 
en lo más alto nuestro deporte.

Campeonato social 
de liga de tenis individual
El IV Torneo Social de Liga de Tenis está llegando 
a su recta final con la disputa esta próxima 
semana de los partidos correspondientes a 
la 6ª y penúltima ronda con partidos desde el 
dia 21 hasta el 26 de febrero, y en donde el a 
priori principal favorito Roman Arslan, está 
haciendo buenos los pronósticos al llegar a 
esta ronda lider destacado y con todos los 
pronunciamientos para quedar campeón por 
segundo año consecutivo ya que está a una 
sola victoria de conseguirlo. Dura lucha por 
el segundo puesto donde Santi Roda, que 
intentará acceder al primer puesto si gana a 
Arslan,  Benjamín Espuny, Jorge Valbuena, Marc 
Quixal, Angel Verge, Carlos Benaque y Enrique 

Villamayor tienen aún posibilidades.
Disputado torneo este en el que otros buenos 
jugadores están en la zona media de la tabla, 
lo que da idea de lo disputado y duro que está 
siendo este año.

Viaje al torneo conde de godo
El Club de Tenis Vinaròs está ultimando los 
preparativos para efectuar una jornada de 
asistencia al torneo de Tenis Conde de Godó, 
que tendría lugar el dia 22 de Abril. A todos los 
que esten interesados en asistir a este evento 
que goza de la presencia de las mejores raquetas 
del mundo, rogamos confirmen la asistencia a la 
mayor brevedad ya que las plazas son limitadas.
Información en el teléfono del Club 964 451902

En el VII Circuit Caixa 
Penedès Cat-Val, Nacho 

Fuentes con su compañero 
David Moreno y familia a la 

expectativa

El mejor tenista del mundo estará en el Godó

Paco Quixal y Ángel Verge participan en la IV Liga social de tenis

Redacción

TENIS.  Cat-Val La Closa Vinaròs

partido amistoso

C.D. Vinaròs F.S. Grupo Franco
F.S. Centelles B

E n  e l  Pa b e l l ó n  M u n i c i p a l
Sábado 28 de febrero

a las 17 horas
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FUTbol.  Campeonato Regional Preferente

Derrota abultada en 
la jornada carnavalera 4 1

C.D. BoRRIana VInaRòS C.F

Rafael Marcos Simó

Seguimos de carnaval

Gaspar Redó

Poco público (poco más de cien espectado-
res) en el San Fernando de Borriana en una 
matinal futbolística que no le fue propicia al 
conjunto que prepara el míster Santi Forner, 
que se vio desbordado desde el pitido inicial 
del partido por un rival que se mostró mu-
cho más superior y que incluso pudo haber 

logrado un resultado más contundente a no 
ser por varias fenomenales intervenciones 
del meta Carmona. Por otra parte, los lan-
gostineros acusaron en gran manera los tres 
primeros tantos locales conseguidos a los 
15 minutos de juego y se desfondaron en-
tregándose a su rival.

Alineaciones
C.D. Borriana: Reula, 
Cifre, Albert, Postín, 
Copovi, Javi García 

(Félix), Javito, Álex, Edén 
(Ríos), Marc (Gallart) y 

Jaume (Narcís)
Vinaròs C.F.: Carmona 
(Aguayo), Pedro, Álex, 

Cristian, Wifredo, Ernesto, 
Carlos, Martín (Moha), 
Espinosa, Agus y Raúl 

(Martorell).
Goles: 1-0 min 1: Edén; 
2-0 min 10: Edén; 3-0 
min 14: Álex; 4-0 min 
50: Jaume; 4-1 min 80 

Ernesto.
Árbitro: el colegiado 

Martínez Benítez fue el 
encargado de dirigir el 

encuentro. Sacó tarjetas 
amarillas al local Edén y 
a los visitantes Ernesto y 

Cristian.

FO
TO

 M
an

dr
ág

or
a 

&
 G

ar
ba

n

Si la semana anterior era el juvenil el que 
pagaba las consecuencias del carnaval, esta 
semana le tocó el turno al primer equipo. 
De salida se sabe que estas fiestas siempre 
repercuten, luego sobre el terreno de juego 
y más al jugarse en horario matinal. Será una 
casualidad que este año por aquello de que 
“no se cobra no se puede exigir”, se ha notado 
más que en años anteriores. En el minuto 1 
llegó el 1-0, en el 11 el 2-0 y en el 13 el 3-0, 
que lo dice prácticamente todo. En el inicio 
del segundo tiempo llegaba el 4-0 y antes 
de finalizar, el juvenil Ernesto materializaba 
el gol del honor. Entre los 16 jugadores que 
formaban la convocatoria 6 eran juveniles 
con lo que la posible alineación y cambios 
quedaban condicionados por ello al no poder 
haber en el terreno de juego más de cuatro 
juveniles jugando a la vez. A última hora, antes 
de partir, hubo que realizar alguna llamada 
para poder completar la convocatoria pues 
caían de manera imprevista dos jugadores. 
Esta semana a cerrar filas como se dice y se 
hizo tras lo de la Vilavella y a mostrar la mejor 
cara mañana ante el Acero. Uno de los grandes 
venido a menos y que no está dando la talla 
que se esperaba. Será un rival incómodo como 
siempre lo ha sido, pero al que se le puede 
ganar si se hacen las cosas bien.
En cuanto a la jornada, el hasta hace pocas 
jornadas líder Borriol caía en su campo frente 
al nuevo líder Benlloch que amplía un poco 
más su ventaja. El Borriol lleva dos jornadas 
seguidas sin puntuar, con lo que ha perdido 
incluso el segundo puesto en la tabla al verse 
superado por el Saguntino. El Benicàssim 
tras empatar en casa ante la Vilavella, perdía 
en Almenara y el Sant Jordi no lo aprovechó 
al también perder en la Vall d’Uixó. Con esto 
se demuestra que a pesar de las diferencias 
en la tabla los resultados son apretados y 
que no hay rival fácil y jornada tras jornada 
las sorpresas están al orden del día. Por otro 
lado, los otros dos equipos de la comarca 
disputaban dos partidos importantes y vitales 
para la permanencia al enfrentarse a rivales 
directos. Ambos contaban con el factor campo 
favorable. El Benicarló se deshacía del Estivella 
por 2-0 y el San Rafael caía 0-3 ante el Vilafamés 
con lo que tiene la salvación a 8 puntos. 
Por su parte, el juvenil aplazó su partido ante el 
Vall d’Alba, que se jugó ayer viernes y mañana 
hace lo propio en Almassora.
Lo dicho, mañana partido importante ante 
el Acero, sumar es vital en la lucha por la 
permanencia y en caso de ganar se daría un 
paso hacia delante ya que los enfrentamientos 
de esta jornada pueden ser propicios para ello, 
pero eso sí siempre que primero se consigan 
amarrar los tres puntos. Así pues mañana 
todos tenemos una cita en el Cervol.

Jornada poco propicia para las aspiraciones 
del Vinaròs, ya que a nuestra derrota hay 
que sumar la victoria de La Roca en la pista 
del F.C. Barcelona, lo que deja a tres equipos 
en sólo un punto de diferencia. Lo mejor 
de todo es que continuamos líderes y con 
todo a nuestro favor para poder alcanzar 
nuestro objetivo de poder luchar en la fase 
de ascenso a División de Honor B.
El partido resultó complicado desde un inicio 
con diferencias de hasta tres goles a favor del 
equipo tinerfeño, llegando a la media parte 
con resultado de 17-14.
En la segunda parte salimos muy enchufados 
y conseguimos un parcial de 4-0, lo que 
nos permitió situarnos por primera vez con 
un gol de ventaja, pero fue un espejismo 
y nuevamente un arreón de Tenerife los 
situó con ventaja de tres goles, cosa que 

mantendrían hasta el final del partido 
llegándose al resultado de 36-34 para los 
locales.
Hemos conseguido una mejoría en ataque, 
pero seguimos con muchas lagunas 
defensivas que nos hacen mucho daño, 
tenemos que recuperar a los lesionados 
y conseguir una victoria que nos permita 
continuar al frente de la clasificación, equipo 
y ganas tenemos, así que a jugar y a ganar.
Este sábado te esperamos en el pabellón a 
las 18:30 horas para animar a nuestro equipo 
en su partido contra el Esplugues, equipo 
muy complicado y correoso, ya que no hay 
enemigo fácil, pero que esperamos ganar 
con la ayuda de nuestra afición y continuar 
una semana más al frente de la clasificación.
Aficionado, te esperamos y necesitamos.
¡Viva Vinaròs y el balonmano!

HÀNDbol.  Club Balonmano Vinaròs

¡Pese a la derrota, 
continuamos líderes!

36
TRES DE Mayo

34
CoSTa VInaRòS

Carlos, Juan – Marc 
Sanz (porteros), 

Serrano (2), Maillo 
(3), Sean (4), Rubén 
Ruiz (5), Martorell, 
Cepedal, Emil (13), 
Pedro (4), Alexey 
(2), Joan, Rubén 

Alarcón (1).

Gaspar Redó
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Efectivamente, sendas derrotas cosecharon nues-
tros equipos, lejos de jugar su mejor baloncesto. 
Sólo aguantó nuestro junior el primer periodo, ya 
que en la continuación y dada la falta de compa-
ñerismo de la jugadora Arantxa, dejó mermadas 
las posibilidades ya de por sí escasas, al abando-
nar el equipo. A partir de este momento ya no 
pudieron, a pesar de las ganas, que no fuerzas, 
que pusieron en la contienda el resto del equipo. 
Y es que a medida que transcurría el encuentro 
éstas y la moral de nuestras jugadoras fueron 
abandonándolas, si a ello unimos el escaso acier-
to en los tiros libres 19 fallados pues está todo 
dicho. Felicitaciones por aguantar pero hay que 

estar al cien por cien. 
Jugaron: Alba (11), Aida, Alodia (4), Arantxa (7), Rosa 
(4), Marta (4) y Jesica (12). Eliminada Marta por 5p. 
Parciales: 17-18, 13-18, 9-17, 4-22. 
En Almassora, pasó lo contrario, pájara inicial 
con un despiste colectivo que dejó sentencia-
do el encuentro; 41-16 lo indica claramente. Se 
ponen las pilas y cambia la decoración, si bien 
todo el esfuerzo no tiene el premio al fallar 
el ataque en los últimos minutos del partido. 
Parciales: 14-9, 27-7, 7-15, 7-18. 
Como puede un equipo que te haga 27 puntos 
en un parcial y luego 7 en los restantes periodos, 
fácil se pasó de defensa contemplativa a una de-

fensa más bien normal pero que ponía las cosas 
un poco en su sitio. Si encima en los instantes fi-
nales no metemos, nada imposible la remontada. 
Jugaron: Noelia (6), Sonia (5), Celina 
(14), Edna (3), Lara (11), Gómez, Kati, Ca-
rol, Celia (10), Mariajo. Sin eliminadas. 
En fin, señoras: o deporte o juerga, las dos 
mezcladas no ligan demasiado o nada. 
Para este sábado las juniors van a Castelló y los 
Junior reciben al segundo clasificado, el Pto. Sa-
gunto. Buen encuentro. Las Seniors el domingo 
van a València para jugar el encuentro suspendi-
do por lluvia, que esperamos no ocurra otra vez, 
es triste no.

No sentaron bien los carnavales
bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

43 72
C.B. VInaRòS PICkEn CLaRET

Junior Femenino, Vinaròs

55 49
a.B. aLMaSSoRa C.B. VInaRòS

En almassora

Pabellón Polideportivo Municipal
VINARÒS

Sábado 28 de febrero 2009, a las 16 horas
JUNIOR MASCULINO

ASESOR A.F.I. PTO. SAGUNTO
2º clasificado

C.B. VINARÒS
4º clasificado
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Camp CapsadesDIUMENGE, 01.03.2009

HORA
10.00

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
PREBENJAMINA

PARTIT
PREBENJAMÍ B - CF PLAT. TORR. A Camp Capsades

LLOC

10.00 BENJAMÍ B - CÀLIG CF Camp CapsadesFUTBOL BENJAMINA

Pavelló PoliesportiuDISSABTE, 28.02.2009

HORA
9-12.30

ESPORT CATEGORIA PARTIT LLOC
Pista sintética

CADET

A c t i v i t a t s  e s p o r t i v e s  d e l  c a p  d e  s e t m a n a

9-12.30 Pista parquetBÀSQUET

12.30 Pista sintéticaHÀNDBOL
JUVENIL MASC.16.30 BM. COSTA VINARÒS - C. BAL A MA CANALS Pista sintéticaHÀNDBOL

VINARÒS - ONDA
HÀNDBOL JORNADA COMARCAL

12.30
JORNADA COMARCAL

Pista parquetBÀSQUET

11.00 FUTBOL ALEVINA ALEVÍ B - CÀLIG CF Camp Capsades
11.00 PREBENJAMÍ C - CD CABANES Camp CapsadesFUTBOL PREBENJAMI
12.00 FUTBOL ALEVINA ALEVÍ C - BENICARLÓ BF C Camp Capsades
12.00 BENJAMÍ C - BENICARLÓ BF C Camp CapsadesFUTBOL BENJAMINA

18.30 Pista sintéticaHÀNDBOL
BASE

BM. COSTA VINARÒS - H. ESPLUGUES

16.00
ENTRENAMENTS BAMESAD

Pista parquetFUTBOL SALA
18.00 AMISTÓS Pista parquetBÀSQUET SÈNIOR FEM.

JÚNIOR MASC.
CADIRA RODES

SÈNIOR MASC.

BASE

CB VINARÒS - ASESORAMIENTO A.F.I. PTO. STO

La Selección de la Comunitat Valenciana partirá 
hacia tierras murcianas este fin de semana para la 
disputa del 78º Campeonato de España de marcha 
en ruta que tendrá lugar el domingo 1 de marzo en 
San Pedro del Pinatar.
La competición se realiza por federaciones en las 
categorías de promoción (junior, juvenil y cadete) 

y la valenciana desplaza sus cuatro equipos con 
un total de 15 atletas –7 hombres y 8 mujeres– y 
dos técnicos especialistas en esta disciplina. El 
Millenium de Torrevieja con cinco y el Playas de 
Castellón con tres, son los conjuntos que más 
atletas aportan a la Selección valenciana.
En las distancias absolutas los deportistas vestirán 

las camisetas de sus respectivos clubes en la lucha 
por los títulos de campeones de España. Un total 
de 29 deportistas de la Comunitat (17 hombres 
y 12 mujeres) marcharán por las calles de esta 
pequeña localidad situada a las riberas del mar 
Mediterráneo y mar Menor.
                                  Selección Federación Valenciana

78º Campeonato de España de marcha en ruta
29 marchadores de la Comunitat Valenciana lucharán por los títulos en tierras murcianas

ATlETISME.  
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Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

L’Ajuntament informa: 

L’Ajuntament informa: 

La Regidoria de Participació 
Ciutadana informa: 

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

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 Turisme informa:

L’Ajuntament informa: 

TAULER MUNICIPAL

CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL DE TÈCNICS MITJANS DE SERVEIS SOCIALS
Per Decret d’alcaldia amb data 11 de febrer 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 TÈCNICS MITJANS DE SERVEIS SOCIALS (TREBALLADORS SOCIALS I 
EDUCADORS SOCIALS), assimilats al grup A, subgrup A2 (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).

El proper diumenge, dia 1 de 
març, tindrà lloc una nova 
edició de Les Botigues al 
Carrer.
Què és: es tracta d’una 
campanya organitzada per 
l’Associació de Comerciants 
de Vinaròs que compta amb la 
col·laboració de la Regidoria 
d’Indústria i Comerç de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
Què pots trobar-hi: més de 
60 botigues on trobaràs les 
millors ofertes en roba de 
dona, home, xiquet, moda 
esportiva, sabates, roba per a 

la llar, regals, complements... 
tot a uns preus molt 
interessants i amb l’atenció 
especialitzada i de qualitat 
que caracteritza el comerç 
tradicional de Vinaròs. A més 
a més, per a l’entreteniment 
dels més menuts s’instal·laran 
dos parcs infantils inflables.
On trobar-nos: les parades de 
les botigues estaran al centre 
de la ciutat, entre la plaça 
parroquial, el carrer Major i la 
plaça de Sant Agustí, des de 
les 9.00 fins a les 20.00 hores 
ininterrompudament.

Associació d’Alumnes del Centre 
de FPA Llibertat

Dijous 12 de març, a les 19 h

Acte en relació al 
dia de la dona

Passi de la pel·lícula ‘Caramelo’ 

Film francolibanés, dirigit per Nadine Labaki, que planteja un colorit panorama on 
diverses generacions de dones es troben i es converteixen en confidents dins d’un 
saló de bellesa ubicat a Beirut, Líban.

Les Botigues al Carrer 2009

Ordenació de pagaments
Aprovació de factures 
d’Iberdrola per un total de 
103.932,25 € i liquidació de 
taxa per utilització de subsòl 
per un total de 30.184,04 
€ corresponent al mes de 
novembre i desembre de 
2008.
Estimació de sol·licitud 
de devolució de taxa 
per inscripció a l’escola 
municipal d’estiu L’Illa.
Estimació de sol·licitud 
de devolució d’ICIO i 
desestimació de devolució 
de taxa per expedició de 
llicència d’obra menor.
Rectificació d’error material 
de l’acord núm. 6 de l’acta 

de la Junta de Govern del 
dia 26 de gener de 2009.
Estimació de sol·licitud 
d’exempció de l’IVTM per 
minusvalidesa. 
Estimació de sol·licitud de 
devolució d’ingrés indegut 
per taxes de guals.
Estimació de sol·licitud 
de devolució de taxes per 
ocupació de terrenys d’ús 
públic per instal·lacions 
ambulants. 
Estimació de sol·licitud 
de devolució de taxa per 
inscripció a cursos del 
Consell Municipal d’Esports. 
Estimació de sol·licitud de 
devolució de taxes urbanes 
per escombraries.

· Ordenació de pagaments
· Estimació de sol·licitud 
de devolució de l’ICIO per 
llicències urbanístiques.
· Estimació de sol·licitud de 
devolució de taxes urbanes 
per escombraries.
· Concessió de llicència 
d’obres per a la construcció 
d’edifici amb soterrani per a 
garatge, locals comercials i 
29 habitatges al passegi de 
Fora del Forat.
· Prorrogar el contracte del 
servei de recollida d’animals 
del terme municipal de 
Vinaròs per un preu de 
10.800 €/any (IVA inclòs) 
subscrit amb Juan Manuel 
Membrado Polo.
· Aprovació de l’expedient 
de contractació de les obres 

incloses en el fons d’inversió 
local relatives al projecte 
d’accessibilitat i renovació 
de dotacions urbanístiques 
dels carrers Sanchís Vilaplana 
i Tomàs Mancisidor per un 
preu total de 498.600,07 
€ per procediment obert i 
tramitació urgent.
· Aprovació de l’expedient 
de contractació de les obres 
incloses en el fons d’inversió 
local relatives al projecte de 
construcció de voreres per 
a garantir l’accessibilitat i 
seguretat a l’avinguda de 
Fco. José Balada, tram carrer 
dels Boverals KK (barranc 
del Saldonar) per un preu 
total de 117.517,42 € per 
procediment negociat i 
tramitació urgent.

L’Ajuntament informa: 

Assumptes tractats en la Junta de Govern Local
del dia 23 de febrer de 2009

Assumptes tractats en la Junta de Govern Local
del dia 16 de febrer de 2009

C U R S O S  I  T A L L E R S  2 0 0 8 / 2 0 0 9

Dansa oriental
Horari: dimarts i dijous 20.30 – 21.30
Inici: 5/03/09
Professora: M. Dolores Albiol

Introducció a la informàtica
Horari: dimarts, dimecres i dijous 20 – 22
Inici: 24/03/09
Professora: Míriam Buale

Castellano para extranjeros
Alfabetización: lunes y miércoles 19.45 
– 21.30 h
Inicio: 4/03/09
- Nivel 1: lunes y miércoles 20 – 21.30 h
Inicio: 25/02/09

I  molts  a l t res  cursos,  consulteu-nos.

 Av. Colom, s/n (antiga escola St. 
Sebastià) Tel. 964 45 30 44

http://epa.vinaros.org

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Sala d’actes Biblioteca Municipal

Cicle de xarrades
Parlem de salut

Dimarts 10 de març, 9.30 h:
“Casa química, descobreix la prevenció i 

els riscos de casa teua” 

A càrrec de Pilar Ors, metgessa del Centre de 
Salut Pública de Benicarló.

Lloc: Sala d’actes de la biblioteca municipal.

I els pròxims mesos:
- malalties de transmissió sexual

- prevenció de malalties cardiovasculars
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www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
www.vinarosnews.net

12anys
amb tu
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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

28 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9
1 març MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
2 març FERRER pl. Sant Antoni, 39
3 març ROCA c. Sant Francesc, 6
4 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
5 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
6 març SANZ c. Pont, 83

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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