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Pinceladas 
de verde y de naranja

La impunidad con la que destacados…

...miembros del PPO(*) insultan, tergiversan y 
difaman en sus continuos y reiterados ataques 
personales solamente se puede frenar con el 
amparo de la Justicia. Acabamos de celebrar 
la buena noticia de la sentencia condenatoria al 
primer y último alcalde que tuvo el PP por haber 
acusado falsamente a Javier Balada de haber 
viajado a Nueva York con los gastos pagados por la 
empresa editora de El Diariet. La broma le costará 
al ex alcalde medio millón de las antiguas pesetas 
que Javier Balada donará a una ONG. La condena 
también le obliga a publicar la sentencia en todos 
los periódicos en que se publicó la difamación y 
al pago de las costas del procedimiento. Para una 
persona con un importante patrimonio familiar 
como el que tiene el condenado, suponemos que 
esta sentencia no le llevará a la quiebra pero hará 
que, tanto él como sus educandos, reflexionen 
sobre las consecuencias que traen las mentiras y 
las difamaciones que infunden día tras día.

En una ciudad tan insegura...

...como en la que dice vivir una de las concejalas 
del PPO(*) –refiriéndose a Vinaròs– han terminado 
unos Carnavales que han contado con una 
extraordinaria afluencia de visitantes de la marcha 
y del jolgorio diurno y nocturno sin que se haya 
producido ningún incidente significativo. La 
coordinación y el reparto de funciones entre 
todos los efectivos ha sido excelente. La Guardia 
Civil asignada a nuestra Comandancia vigilando 
el extrarradio, y las Patrullas Rurales venidas 
de fuera y la Policía Local operando dentro del 
casco urbano. Este año la C.O.C. no ha contratado 
a ninguna empresa de seguridad privada para 
vigilar los recintos carnavaleros; de ello se ha 
encargado la Policía Local, con un resultado muy 
bueno. Algo debe tener que ver aquello de que un 
uniforme de policía “fetén” impone mucho más 
que la indumentaria de un vigilante jurado. Pese a 
ello, la concejala del PPO(*) sigue creando alarma 
porque Vinaròs le parece el Bronx o Harlem. Sólo 
le faltó proponer que, además de las nuevas 
motos y de coches adquiridos, deberíamos haber 
comprado también unos cuantos caballos para 
que los municipales hagan sus rondas montados 
como los de Nueva York, porque dicen que así 
imponen aún mucho más respeto. 

Nos alegramos de la noticia…

...del éxito por las 4.200 firmas que dicen haber 
recogido por ahora para solicitar del Gobierno 
(suponemos que sólo el de Madrid) los trenes de 
cercanías que vienen reclamando las juventudes 
del PPO(*) en su particular cruzada. Tendrían que 
aplicarse un poquito más a fondo porque aún nos 
parecen muy pocas firmas si las comparamos 
con los 11.328 pasajeros diarios que los dieciséis 
trenes de ida i vuelta podrán transportar desde 
nuestra comarca a Castelló y viceversa. Cuando 
quieran cambiar el chip y toquen de pies a tierra 
dígannoslo e iremos todos a una. El incremento 
de los servicios ferroviarios era y sigue siendo uno 
de nuestros objetivos del programa electoral 

del PVI, no sólo en lo que a cercanías y regionales 
se refiere, sino también a la pretendida parada 
del Euromed o del futuro AVE en cualquiera de 
las estaciones a medio camino entre Tarragona 
y Castelló. Con acciones esperpénticas no se 
consigue absolutamente nada salvo el hacer de 
espantapájaros y el PVI no se pondrá a hacer el 
monigote como hacen los del PPO(*).

Cada vez que oímos o leemos...

...a cualquier concejal del PPO(*) criticar el parón 
de las obras de la guardería municipal, o a que 
nacerá pequeña, o el ruido al estar junto a la N-
340, lo que nos viene primero a nuestra cabeza 
es justamente lo que su amnesia autoinducida 
les hace olvidar. Olvidan que Vinaròs tuvo una 
guardería municipal que aquel primer y único 
alcalde del PP de nefasto recuerdo cerró tan 
fulminantemente como fulminaba los conventos. 
Pero lo del diputado y lo del portavoz del PPO(*) 
ya no es una simple amnesia sino un formateado 
completo de su disco duro cerebral. Ellos dos 
fueron concejales en la pasada legislatura 
y, como tales, en el pleno de junio del 2005, 
votaron a favor del convenio con la constructora 
BSG Construcciones y Rehabilitaciones S.L. por 
el que se inició el proceso de la construcción 
de la guardería que ahora tanto critican. Los 
nueve concejales del PPO(*) –incluido el tumba-
conventos y el cierra-guarderías– votaron a favor 
de lo que ahora critican. Es cierto que...

…hay un problema de complicada...

...solución, en el que estamos implicados 
trabajando para solventar. Hace más de un año 
que casi todas las empresas constructoras atraviesan 
una difícil situación debida a la caída de las ventas 

y a los problemas financieros por la contracción 
de los créditos a compradores y a constructoras. 
Mientras persista este cuadro general, difícilmente 
las constructoras van a poder hacer frente a los 
compromisos adquiridos en épocas de color 
de rosa. Procedimientos concursales, quiebras, 
despidos, etc., son la prueba palpable de lo mal que 
se han puesto las cosas. En junio del 2005 ninguna 
bola de cristal preveía la actual situación. Pero, 
pese a las dificultades, estamos trabajando para 
dar solución a la terminación de la guardería y 
de la ciudad deportiva. Mientras tanto, el campo 
de fútbol ya ha sido adjudicado y se hará sin 
contratiempos porque tenemos el dinero.

La concesión de una zona del puerto...

...durante la perforación del depósito de gas, y la 
de otra zona para el servicio de la misma durante 
30 años tras su construcción ya es un hecho. Ha 
entrado en el Ayuntamiento la documentación 
correspondiente para información pública. Esta 
concesión portuaria no es otra más de las que 
hay. Ésta producirá considerables ingresos a 
Ports de la Generalitat Valenciana. Desde el PVI 
apoyaremos cualquier actividad que, de forma 
sostenible, potencie nuestro puerto. Pero lo que 
no queremos es que la Generalitat utilice esta 
actividad como otra fuente más de ingresos que 
se pierdan en la maraña de sus cuentas deficitarias. 
Averiguaremos los recursos que ésta y las otras 
concesiones les generarán y les exigiremos que 
los reinviertan en la mejora de las instalaciones 
y servicios del puerto. No estaría por demás que 
comenzasen por un pequeño lavado de cara 
arreglando el firme del dique de levante desde el 
transversal hacia el final que está que da pena y 
es una auténtica pista de pruebas para nuestros 
amortiguadores.

(*) PPO: Principal partido de la oposición.
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“  Cuando se ganan las elecciones, quien hace 
los nombramientos y coloca a los sitios de 

responsabilidad a la gente es el partido y aquí, el 
partido es su presidente y su comité ejecutivo” 
(Carlos Fabra) (26/02/09)

“Nombro a los asesores que creo conveniente 
y si luego no me responden, los ceso” (Carlos 

Fabra) (26/02/09)

“Fabra llama payasos al público que asistía al 
último pleno de la Diputación” (27/02/09)

“Carlos Fabra niega la trama de enchufes a 
cambio de votos. El PP busca al autor de la 

grabación de Fabra” (28/02/09)

“10.000 castellonenses opositan para optar a 
plazas de funcionarios”. Éste era el titular de 
portada en la edición de Mediterráneo. El tema 
del día. La descripción de un sueño generalizado. 
Una realidad que conecta con las aspiraciones de 
infinidad de ciudadanos que luchan honestamente 
por la seguridad de un futuro mejor. Parece 
razonable que, al mismo tiempo, la sociedad no 
descuide otros valores ligados al riesgo y el espíritu 
emprendedor. Pero, sea como sea, el mundo de las 
oposiciones a la función pública merece un gran 
respeto. De ahí que los poderes públicos deban ser 
un ejemplo de transparencia y objetividad.
La semana pasada los medios de comunicación 
daban cuenta en toda España de unas presuntas 
manifestaciones del presidente de la Diputación 
y del Partido Popular en esta provincia. En ellas 
se vanagloriaba de “no poder recordar al sinfín de 
personas que había colocado” en la administración 
pública. Colocar, qué palabra. Durante 12 años. 
Que ya son más. En el Hospital Provincial, en la 
Diputación, aquí y allí, hasta donde alcancen los 

tentáculos de un poder sin frenos ni correctivos 
éticos. Imposible recordar. El arte de colocar. Lo 
peor de esa especie de declaración de principios 
que conocimos la semana pasada es que está 
describiendo la maquinaria del poder, la ingeniería 
del poder, de su poder. Una trama de votos cautivos 
y agradecidos. Así mismo, con estas palabras y 
con enorme desparpajo, aparecía publicada una 
especie de arenga para perpetuarse en el mando. 
Estaba dando supuestamente ante un grupo de 
correligionarios las claves para permanecer en el 
poder.
Han surgido comentarios desde las más diversas 
procedencias reconociendo que esto ya se sabía en 
Castelló. Que para lograr algo, el punto de referencia 
o el atajo pasa por donde pasa. Que la noticia 
únicamente redunda en una realidad sabida por 
todos. Si fuese el caso, estamos ante una realidad 
que reclama una reacción civil. Sin rebeldía cívica y 
democrática no hay cambio posible. La resignación 
es la mejor aliada de los sistemas arbitrarios. 
Arbitrarios y desafiantes. No olvidemos que esto 
no deja de ser un desafío a las normas y a las 
pautas democráticas de convivencia. Resulta muy 
complicado determinar el grado y la contribución 
de las malas artes en una victoria electoral. No lo sé. 
Pero llueve sobre mojado. Recordemos la trama de 
empadronamientos masivos para falsear censos. 
Gente empadronada en corrales, hoteles cerrados 
o casas ruinosas. Los tribunales han señalado los 
ilícitos, las trampas y la vulneración de la ley pero 
muestran, provisionalmente, su incapacidad por 
interceptar al responsable.
Volviendo a la noticia de las colocaciones a dedo 
para cautivar votos, creo sinceramente que se 
trata de un tema que golpea de lleno la línea de 
flotación del sistema. Ya no se trata del abuso 
del número de asesores del presidente ni de los 
cargos de confianza. Como decían los antiguos, 
el veneno está en la dosis. Aquí la sobredosis 
alcanza niveles inadmisibles políticamente. Pero 
esa es otra historia. La Diputación Provincial de 

Castelló necesita salir urgentemente del siglo xix 
y llegar al xxi por el bien de la provincia. Necesita 
lo que le dijimos en el discurso de investidura al 
principio de esta legislatura. Resulta necesaria 
una cura de humildad. El reencuentro con unos 
objetivos mucho más serios rigurosos y nobles. 
Ayudar a los municipios y punto. No puede ser el 
epicentro de todas las trampas y abusos de poder. 
En esta provincia y en nuestro modelo de Estado 
de Derecho no necesitamos padrinos, ni vivir 
colgados de recomendaciones. En esta provincia no 
deben caber los votos cautivos ni agradecidos por 
mor de favores inconfesables. Tampoco podemos 
permitirnos trampas en los censos electorales. Que 
los partidos ganen o pierdan por sus méritos, pero 
no por sus malas artes.
Hoy tenemos el peor dato de desempleo en España. 
Hoy tenemos muchos trabajadores tensionados 
y pendientes de expedientes de regulación de 
empleo. Hoy tenemos a 10.000 personas que 
estudian y se sacrifican para conseguir un empleo 
en una administración pública. ¿Cómo encajarán 
en sus conciencias la frase “ni sé a cuántos he 
colocado en 12 años”? Puede que haya agradecidos 
y personas cuyo voto será siempre cautivo, pero 
eso no justifica nada. Ya sabemos para qué quieren 
algunos el poder. Insisto, tranquilamente: esta 
provincia puede mucho más. Ése no es nuestro 
espíritu ni nuestra forma de ser. Así no es la 
conciencia moral de la mayoría de ciudadanos que 
luchan hondamente cada día por mejorar su vida y 
la de los suyos.

P.D. Aquest article està signat pel secretari 
general de Castelló i diputat provincial, Francesc 
Colomer, i per descomptat a Vinaròs es compleix 
fil per agulla l’enchufisme, així recordem el treball 
“esgotador” de l’assesor Oliver (exregidor) i de la 
filla de Moliner (exalcalde). I animem a veure la 
nòmina de Sanitat (Ambulatori i Hospital) i de la 
Conselleria d’ Educació... i sorpresa, sorpresa...!, 
cares populars a manta. 

Agraviados 
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Plan Camps

La Generalitat aprobó la pasada semana 
mediante decreto-ley el plan Confianza 
promovido por el president de la Generalitat, 
Francisco Camps. Serán en total más de 1.700 
millones de euros, 300.000 millones de las 
antiguas pesetas, las que se destinen a paliar 
la crisis económica provocada por la desastrosa 
gestión del gobierno de Zapatero.
De estos 1.700 millones, una gran parte, 1.020 
millones, van destinados a los Ayuntamientos 
para que inviertan en sus municipios y creen 
puestos de trabajo y riqueza para salir con 
garantías y lo más pronto posible de las crisis.
El resto, más de 700 millones de euros, van 
destinados al empleo y a los sectores productivos, 
aquellos que más están padeciendo esta crisis.
Un ejemplo del esfuerzo que realizará la 
Generalitat lo tenemos en Vinaròs. De los 70 
empleos que anunció Romeu la pasada semana, 
50 serán subvencionados por la Generalitat. 
Como siempre, la Generalitat trabaja y cumple 
mientras que el bipartito local se cuelga medallas 
que no son suyas. 

5,6 millones de euros para Vinaròs

Y de los 1.020 millones a Vinaròs llegarán más 

de 5,6 millones de euros, casi 1.000 millones 
de las antiguas pesetas. Porque mientras que 
el Gobierno central ha destinado para su plan 
de inversión local 177 euros por habitante, el 
Gobierno de la Generalitat presidido por Francisco 
Camps destina 203 euros por habitante.
Hace unas semanas el PSOE local afirmaba que 
el “Plan Camps era una mentira”. El tiempo, como 
siempre, nos ha dado la razón al Partido Popular. 
El Plan Camps es una realidad que aportará a 
Vinaròs 5,6 millones de euros para beneficio de 
toda la ciudad.
Una inversión multimillonaria que debe ser 
administrada con cabeza y con sentido común 
para que toda esa avalancha de millones repercuta 
en los vinarocenses.

Una inversión de futuro

Porque el Plan Camps es un plan para invertir ahora 
pensando en el futuro, como todas las obras que 
realiza en nuestra ciudad el gobierno autonómico.
La ampliación  del hospital, la reforma del puerto, 
la ampliación del colegio Manuel Foguet, la 
depuradora de aguas, son ejemplos de una 
inversión multimillonaria que Romeu y Balada 
pretenden esconder pero que resulta imposible 
que los ciudadanos no vean.
La Generalitat invierte en Vinaròs porque nunca 

se ha querido discriminar a nadie ni a ninguna 
ciudad por su color político, pero el victimismo 
del bipartito es deplorable porque no beneficia a 
nuestra ciudad. La Generalitat invierte en Vinaròs 
para mejorar nuestra calidad de vida y la mayoría 
de los ciudadanos lo tiene muy claro.

La Generalitat responde a la crisis

Todas las medidas tomadas desde la 
Generalitat pretenden disminuir el efecto 
de la crisis que ha causado el gobierno de 
Zapatero. Un Gobierno central que se negó 
a reconocer que venían tiempos difíciles 
para no perder las elecciones y que ahora 
no sabe cómo afrontar una crisis que ha 
provocado la destrucción de miles de 
puestos de trabajo.
Las ayudas a los municipios, las ayudas de 
fomento de empleo, las ayudas a los sectores 
productivos aprobados por el gobierno de 
Francisco Camps pretenden paliar en parte la 
inoperancia del Gobierno central.
Se quiere crear empleo y que éste sea de calidad 
y de futuro. La Generalitat sabe que la mejor 
política social es que la gente tenga un trabajo 
y que llegue a fin de mes.

El Plan Camps es una realidad

Ya tenemos encima de la mesa el Plan Camps 
y ahora es el momento de ponernos manos a 
la obra. El PSOE no podrá excusarse ya por más 
tiempo diciendo que el Plan Camps sólo era una 
promesa. Ahora la promesa se ha convertido ya 
en un cheque de 1.000 millones de pesetas a 
nombre del Ayuntamiento de Vinaròs para que 
afrontemos el futuro con un poco más de luz.
Y no queremos que el PSOE se disculpe por 
mentir y confundir a los vinarocenses cuando 
dijeron que no llegarían estos millones de euros, 
ahora solamente deseamos que se beneficien 
todos los vinarocenses y que se inviertan en 
obras productivas y de futuro para Vinaròs. Y 
para conseguirlo solamente existe un camino: el 
diálogo entre todos los partidos.

Diálogo, diálogo y diálogo

Es lo que pedimos. Que los cuatro partidos 
con representación municipal se sienten en 
una mesa y negocien qué obras interesan 
más a nuestra ciudad. Queremos diálogo y 
no imposición como en el Plan de Inversión 
del Gobierno central cuando el PSOE y el PVI 
quisieron marginar al Partido Popular.
El Plan Camps es una oportunidad de oro 
para nuestra ciudad que debe ser fruto de la 
unión de los cuatros partidos. Esperemos que 
el bipartito no tenga la tentación de ir a la 
suya como siempre y acepte la mano tendida 
que le ofrecemos desde el Partido Popular. La 
inversión así se lo merece. 

5,6 millones de euros 
para Vinaròs
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Després del que estem veient i escoltant pels 
mitjans de comunicació, el més lamentable de les 
actuacions de Carlos Fabra ja no és el que fa, encara 
que siga greu, sinó la capacitat que té damunt 
de vantar-se del que fa. Ja no és que haja pogut 
col·locar, en ell sempre cal dir presumptament, 
personal que després li deu “favors”, sinó com 
presumeix, presumptament, d’haver-ho fet; 
ja no és que haja gastat la seua influència, 
presumptament, per buscar places escolars per als 
fills de recomanats, sinó la manca de vergonya amb 
què, presumptament, se sent orgullós d’haver-
ho fet; ja no són les qüestions relacionades amb 
la seua sort quasi increïble en la loteria, sinó les 
seues afirmacions sobre el tema, “pilula” inclosa. 
Sincerament, i deixant ara a banda els casos que té 
pendents als jutjats de Nules, la imatge de cinisme, 

en aquest cas no presumpte sinó real, que projecta 
arreu de l’Estat, és ben lamentable, i preocupant 
per a la imatge que es projecta de Castelló. 
Suposem que tothom ha experimentat situacions 
semblants, quan expliques a un de fora que eres 
de Castelló, ja no et parlen de la indústria ceràmica, 
de les taronges, de la gastronomia, del moble o 
de les destinacions turístiques, tots et diuen allò 
“ah, sí, de Castelló, allí on està eixe tal Fabra...” i 
te’n comencen a contar i no acaben de totes les 
accions i actuacions que, sempre presumptament, 
per descomptat, ha dut i continua duent a terme el 
“nostre” president de la Diputació.
Aquesta manera tan sui generis d’entendre la 
política, mescla de prepotència, d’ordeno y mando 
i de presumir de les actuacions, de vegades 
presumptament delictives i sempre fora dels 

comportaments “normals” d’una vida democràtica 
europea, no li fan cap bé a ningú, ni tan sols al PP, 
encara que ara crega que amb eixa combinació de 
mà dura i fatxenderia guanya vots; perquè estem 
davant d’un cas de “pa per avui, fam per demà”; allò 
de “més dura serà la caiguda” té plena validesa en 
aquest cas, perquè Fabra serà derrotat tard o d’hora 
per les seues pròpies actuacions. Potser està patint 
un assetjament mediàtic, presumptament?, però el 
que sí que és cert és que és ell mateix qui els dóna 
les caramboles a aquells que volen burxar en la 
situació, perquè segurament, i no presumptament, 
el principal enemic de Carlos Fabra és ell mateix, 
el seu caràcter que no pot evitar no ja fer el que 
no hauria de fer, presumptament, sinó vanagloriar-
se’n després. Com diuen en castellà, “por la boca 
muere el pez”.

Fins quan continuarà Carlos Fabra embrutant la 
imatge de Castelló amb les seues actuacions

Domènec Fontanet: “La gent del BLOC ens preguntem fins quan seguira el senyor Carlos Fabra embrutant la imatge de Castelló 
amb les seues actuacions. És lamentable que el nom de Castelló no s’associe amb la ceràmica, la taronja, el moble, la gastronomia 
o el turisme, sinó amb la imatge llastimosa que dóna el president de la Diputació”. 

A través de milions d’anys, els nostres avantpassats han sobreviscut 
a glaciacions, dinosaures, epidèmies, catàstrofes naturals i... no tan 
naturals, com les guerres i la fam. Però, sobretot, hem sobreviscut als 
homes, emprenyats a demostrar-nos que no som iguals a ells, i, que, 
gràcies a l’esdevenir de la història, ens han intentat convèncer que és 
així realment.
I no tan sols hem lluitat envers aquesta idea preconcebuda i instaurada 
al llarg dels anys, sinó que hem sigut capaces de perpetuar l’espècie i 
contribuir a la supervivència espiritual de la raça humana. I nosaltres, 
superwomans del segle xxi, som descendents d’eixes dones de caràcter 
que han enllumenat les nostres vides.
Bé és sabut que, al llarg de la història, ens trobem amb la figura 
de l’home com a exemple de saviesa, talent i èxit. Qui no recorda 
personatges tan il·lustres com Leonardo da Vinci, Einstein o Miquel 
Àngel. En canvi, les dones han hagut d’anar traient el cap de mica en 
mica, i en la majoria dels casos, han sigut valorades després d’anys 
d’ostracisme. Cal recordar els èxits de Madame Curie, les novel·les de 
les Germanes Brönte o el talent desmesurat de Frida Kahlo.
Però, el temps ha canviat. Ja no necessitem esperar el nostre home 
per menjar el que ha caçat. Sortim a guanyar-nos el pa amb el 
nostre treball. Han passat els temps en què havíem de viatjar dalt 
d’un incòmode cavall, ara podem conduir un confortable mini.  
Encara que el més important no són les comoditats de la vida 
quotidiana, sinó el fet de la nostra llibertat com a persones. El fet e 

que podem escollir amb el vot qui ens governa, la nostra professió, 
demanar un crèdit, elegir el marit i, fins i tot, el nombre de fills que 
desitgem tindre.
Aquest paper secundari que, malgrat no escollit, ens va ser assignat, ha 
passat a la història. Ja no som meres comparses de l’home que tenim 
al costat. Fins i tot tenim l’opció d’escollir la solitud o una dona per 
compartir la nostra vida.
Ens ha costat temps i esforç portar els comandaments del nostre 
propi destí i això ha sigut gràcies a la incorporació de la dona a la vida 
laboral, sinònim d’independència econòmica. Però, ens queda molt 
per aconseguir encara.
Des que Clara Campoamor va lluitar pel vot de la dona, fins a les 
feministes d’avui en dia, s’han aconseguit molts d’èxits, però, encara 
que puga paréixer que, actualment, ens trobem en una situació 
privilegiada comparada amb la d’abans, no deuríem adormir-nos en 
el somni dels justos.
Queda molt per fer, equiparar els sous d’homes i dones, igualar els 
càrrecs directius a les empreses i aconseguir que el treball domèstic i 
l’educació dels fills estiga a parts iguals a un i altre costat.
Però estem pel bon camí, ja que defenem la nostra condició de dones 
orgulloses i amb el front alçat. Eixa és l’herència que hem de deixar a 
les nostres filles. I potser, un dia, elles no celebren de forma excepcional 
el Dia de la Dona Treballadora, ja que no serà necessari recordar al món 
que les dones formem part activa de la marxa de la vida. 

‘Superwomans’ del segle xxi (8 de març)

El passat dia 28 de febrer i 1 de març es va celebrar en la ciutat de València 
el V Congrés del BLOC Nacionalista Valencià on es va renovar la 
nova executiva nacional i una sèrie de ponències en política i estatuts. La 
comarca del Baix Maestrat va tindre una forta representació en aquest 
congrés i des de Vinaròs també van assistir-hi diversos delegats entre 
ells el secretari local, Jordi Moliner, on podem veure una de les seues 
intervencions al plenari. El BLOC Vinaròs compta al País Valencià.
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Criant als Braços

Associació Criant als Braços

Passatge, plaça i...

Associació de veïns Migjorn

4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre 
més al servei d’aquest poble L’associació Criant als Braços naix de les inquietuds 

d’un grup de pares i mares que es reuneixen en 
els tallers de lactància de Vinaròs i Benicarló. Les 
hores dels tallers s’han quedat curtes i les ganes 
d’aprendre i compartir han anat creixent. Així, hem 
sentit necessari crear aquest espai, on trobar-nos i 
aprendre els uns dels altres. On no es jutge si allò 
que fem està bé o malament sinó que senzillament 
s’escolte. No hi han massa espais en el nostre 
entorn des dels quals difondre una manera de 
criar veritablement afectuosa, és per aquest motiu 
que ens hem volgut establir com a associació: per 
fomentar una criança conscient, amb amor, que 
comprén la necessitat de contacte físic que tenen 
els nostres fills, la importància de l’aliment matern 
i la responsabilitat irrenunciable dels adults en 
l’educació. Volem quedar al marge de tendències 
actuals, poc respectuoses al nostre parer, on l’infant 
és vist com un ésser “inadaptat” al qual cal “donar 
forma” per acostumar-lo a l’estil de vida dels adults. 
Al contrari, veiem en les nostres filles i fills éssers 
irrepetibles, perfectes i savis, dels quals tenim molt 
a aprendre, amb els seus propis ritmes evolutius 
que cal respectar: aquesta és la seua naturalesa i 
això esperen ells de nosaltres. Ens fa particularment 
il·lusió poder fer servei a aquelles mares i pares, que 
per trobar-se en un ambient que no els és favorable, 
no són respectades ni compreses en la seua manera 
de criar. 
La nostra associació naix amb un objectiu clar 
en aquest aspecte: fer costat a les dones (mares 
o futures mares) i famílies que ho requerisquen. 
Sentim també que cal una major difusió de les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la 
Salut pel que fa a l’embaràs, el part i l’alimentació 
infantil, especialment en aquest país, on les baixes 
per maternitat són massa curtes i les cesàries 
massa abundants. A Espanya, a més, s’incompleix 
sistemàticament les recomanacions de les Nacions 
Unides pel que fa a la difusió de la lactància materna. 
Informant i dialogant pretenem defendre els drets 
dels més menuts (sovint sense veu ni vot) i contribuir 
a millorar la realitat social de la infància. Una infància 
que és l’única garantia que tenim per fer d’aquest 
món un lloc més amable. Només si els nostres fills 
han sigut educats des de l’amor incondicional, 
haurem posat la primera pedra per fer d’aquest 
somni una realitat. 
Per conéixer les nostres activitats pots visitar 
www.elblogdelateta.com.

Ja fa un temps vam fer un comentari amb 
les autoritats pertinents sobre la zona per a 
vianants de la plaça de la Constitució, però 
sembla que els nostres comentaris o les nostres 
propostes sempre cauen en un sac sense fons. 
De totes maneres, pensem que si tenim una 
zona per a vianants, s’ha de respectar i fer 
respectar per les autoritats pertinents i com a 
mínim cuidar-la.
Parlem, naturalment del passatge del Dr. 
Santos de la plaça de la Constitució i del seu 
entorn. No sabem si se n’han adonat o no, però 
el passatge està, camines per on camines, ple 
de clots i en molts llocs salten les llambordes, 
està tot ell impracticable, i la culpa o gran 
part, la tenen els camions que de la manera 
més normal entren a descarregar. En moltes 
ocasions tan sols descarreguen una caixeta de 
cartró que pesa 2 o 3 quilos. Per culpa d’uns 
que descarreguen i els altres que aparquen, 
tant el passatge com la plaça estan fets una 
calamitat. 
Sense anar gaire lluny, a la plaça, no fa molt 
temps, un camió fent marxa enrere va trencar 
el peu d’un fanal. Les despeses que això 
comporta les paguem entre tots els ciutadans. 
Cal dir que on està l’entrada del pàrquing per 
la part del País Valencià, al costat mateix de la 
clínica dental i entre mig dels dos, queda un 
passadís a la vora de les cases i fins al carrer, 
doncs bé, per aquest espai entren i surten 
cotxes i de passada, si els sembla, aparquen al 
mig de la plaça.
En una ocasió en les reunions que aquesta 
Associació manté periòdicament amb els 
polítics que gestionen el nostre municipi, se’ns 
va dir que quan estarien acabades les obres 
es buscaria una solució perquè el passatge 
estigués mes “llustrós”, però ja veiem que per 
més que nosaltres protestem i per més que 
expliquem les coses, si els altres no hi posen 
una mica de voluntat, és impossible que les 
coses arriben a bon port.
Mentre estàvem fent aquest escrit, vam sentir 
per la ràdio les notícies i van dir els beneficis 
d’algunes empreses com Repsol que havia 
obtingut només uns beneficis de 2.711 
milions d’euros, però com que han tingut 
un 14% menys de beneficis que l’any passat, 
sembla que hagen perdut diners. Telefònica 
també ha tingut uns beneficis de 7.592 milions 
d’euros encara que això representa un 15% 
menys que l’any passat i Endesa, per la seua 
part, un benefici de 7.169 milions d’euros que 
representa un 168% més que l’any passat. 
Pobrets, i damunt es queixen. El que haurien 
de fer és pensar que hi ha moltes famílies que 
no tenen res per menjar, ni un lloc on poder 
dormir. Que mal repartit que està el món. 
Aprofitem aquest escrit per felicitar el nostre 
amic i veí Carles Santos, per la concessió de la 
medalla d’or de l’UJI, premi a la seua brillant 
carrera. Desitgem que seguisca amb la seua 
creativitat com fins ara. Sort i endavant. 
Volem més trens? 
Volem el 2n ambulatori. 
Volem el 5é col·legi.

Jo no vinc d’un silenci antic i molt llarg, però amb 
el temps l’he sabut escoltar. Jo escolto els que 
diuen que de jove un és d’esquerres i de major 
es fa conservador, i m’ho hauré de fer mirar, 
perquè al revés m’està passant, i ja en conec uns 
quants...
Assumirem la veu d’un poble, serem poble, i 
serem per sempre poble; jo seré poble, tu seràs 
poble, som poble si volem ser poble. No ens han 
parit per a dormir, ens van parir per a vetllar en 
la llarga nit del poble. El nostre país és molt petit, 
però amb els nostres símbols ens sentim molt 
grans.
Ovidi va ser silenci, va ser la veu d’un poble, i era 
d’un país molt petit amb uns símbols molt grans, 
i així va retratar els cortesans: “Són covards, tots 
els que obliden les arrels. Seran branca d’empelts 
en altres prats.”
Vinaròs és una zona fronterera on les idees 
han estat sempre ben clares per part dels que 
creuen en una unitat cultural i han estat clares 
per part dels que no creuen en ella. Jo sé quin 
és l’origen dels Maulets, i l’origen dels botiflers. 
Sé també quin és l’origen del meu País, de regne 
i de comunitat; ubico amb naturalitat Vinaròs al 
País Valencià sense haver de disculpar-me; sé 
també que representa una bandera de quatre 
barres, un sentiment, i una blavera, la que el 
BLOC ha adoptat, una imposició; i com que 
la quatribarrada és un sentiment, veig amb 
normalitat que a les festes de Vinaròs es pengen 
dels carrers les senyeres. Qui perd els orígens, 
perd la identitat, deia l’escriptor. 
Em pregunto, en aquestes hores de clarificació 
de posicions, després del Congrés del BLOC, 
a part de “en quins prats camparan”, quina 
autoritat moral tindrà Fontanet i Companyia per 
tornar a fer-se la foto amb la Flama del Canigó 
quan arribe a Vinaròs o per intentar encapçalar el 
proper Correllengua. Em pregunto fins quan ens 
seguiran intentant enganyar a Vinaròs, simulant 
uns sentiments que no són els seus...

(* Amb la contribució de Raimon, Vicent-Andrès, 
Lluís i Ovidi)

(Basada en un hecho real)

¿Mamá aquello del abrigo rojo es una 
mujer?
¿Y duerme en un banco del parque? Sí hijo.
¿Porqué es pobre? Sí.
Mamá, si un día tú fueses pobre yo no te 
dejaría dormir así.
¡Dame un beso hijo mío!

Tiene mi edad “la mujer del abrigo rojo”. Su mirada 
apenas expresa algo. Quizás, su actuar forma 
vida. Era el precio que tenía que pagar por haber 
cometido algún error.
Dos hijos trajo al mundo de los que te arrepientes 
no habértelos comido. Un marido con olor a vino 

y tabaco que fue exprimiéndole los mejores años 
de su vida: esposa, madre y criada. Hasta que el 
Lobo Hispano cambió de gustos y la apartó de 
sus servicios dejándola a manos de los lobos que 
habitan las estepas de la vida.
En los servicios sociales... le dijeron que podía 
convertirse en una indigente. Sin darle solución, se 
quedaron tan tranquilos.
Algún café con leche (que Pili, la jefa del bar, no le 
deja pagar) quizá sea su único alimento. Su higiene 
personal prestada en casa de una amiga.
Apenas habla pero yo, un día la vi reír y porque 
dije unas burradas me permitió, a cambio, que le 
pagase el café con leche que tenía sobre la barra. 
¿Tiene o tenía mi edad? La mujer del abrigo rojo.

El blocquil està florit, tu ja m’entens...

Lluís Batalla Callau 

Fieras humanas

Tomás Sánchez
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L’Ajuntament de Vinaròs i la 
Creu Roja han signat un conveni 
per realitzar a la ciutat un taller 
d’ocupació sobre mediació 
intercultural. El taller, que durarà 
quatre mesos, servirà per formar 
en una especialitat necessària en 
matèria d’immigració i integració: la 
de la mediació intercultural, entesa 
com una modalitat d’intervenció 
neutral en situacions socials de 
multiculturalitat amb la qual es 
pretén la millora de la comprensió 
mútua, el desenvolupament de la 
convivència o la regularització dels 
conflictes. 
La regidora de Benestar Social, 
Maribel Sebastià, va destacar que 

els serveis socials municipals han 
estat atenent el col·lectiu immigrant 
des de l’inici de la seua posada en 
marxa l’any 1986 amb recursos 
propis i la col·laboració de diferents 
institucions. Des de setembre de 
2005, l’Ajuntament s’ha fet càrrec del 
finançament d’un servei especialitzat 
que culmina amb la creació de 
l’agencia AMICS. Entre les seues 
línies de treball hi ha la cooperació 
entre administracions i institucions 
i el foment de la immigració i 
convivència intercultural, “per això 
mantenim contactes amb la Creu 
Roja provincial durant el 2008, per 
poder tindre un servei de mediació 
intercultural que s’ha concretat amb 

la firma del conveni que permet la 
seua posada en marxa mitjançant 
les pràctiques del taller d’ocupació”. 
A l’acte de presentació del taller, que 
va tindre lloc divendres 27 de febrer 

al saló de plens del consistori, van 
estar-hi presents la representant de 
la Creu Roja Castelló, Paola Ruiz, i el 
president de la Creu Roja Vinaròs, 
Juanjo Casanova.

L’Ajuntament de Vinaròs i la Creu Roja formaran mediadors 
interculturals

X.Flores

Dilluns es van obrir les pliques administratives de les 
diferents empreses que opten a l’execució del projecte de 
reforma i ampliació del mercat municipal. L’alcalde, Jordi 
Romeu, va informar dimarts que han sigut 15 les empreses 
que s’han presentat de diferents procedències d’arreu de 
l’Estat. Atés que a dos d’aquestes empreses els mancava 
documentació, a partir de dimarts tenien tres dies per 
solucionar-la. Al tancament d’aquesta edició, estava 
prevista una reunió divendres de la taula de contractació 
per obrir la proposta econòmica. El següent procés és que 
els tècnics municipals valoren aspectes com les millores 

que les empreses puguen fer o el nombre de treballadors 
utilitzats per avaluar-les. 

Mercat provisional
Cal destacar que els venedors del mercat s’instal·laran, fins 
que acaben les obres de remodelació, als antics salons 
del Voramar, al carrer de Sant Pasqual. L’alcalde va indicar 
que ja s’ha contactat amb una empresa especialitzada en 
la ubicació de mercats provisionals i s’està elaborant el 
projecte elèctric i tècnic de la instal·lació, a més de procedir 
a pintar el local per part de la brigada municipal. 

15 empreses opten a la remodelació del mercat
Continua l’adequació del local provisional dels venedors al carrer de Sant Pasqual

X.Flores
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El projecte es finançarà amb 268.500 euros 
procedents del Pla d’Estímul de l’Economia i 
l’Ocupació que permetran desenvolupar aquest 
projecte, presentat dimarts per l’alcalde, Jordi 
Romeu, i el regidor d’Urbanisme, Javier Balada, que 
delimita les connexions i les canonades necessàries. 
En aquest sentit, Balada va informar que a la zona 
de les antenes es construiran dues basses de tres 
metres d’altura i vuit metres d’amplada. Des d’una 
d’elles, per gravetat, es conduirà l’aigua potable 
fins a la zona del tentadero de la penya Pan y Toros, 
i des d’aquest punt, per impulsió, es canalitzarà fins 
a l’ermita de la Misericòrdia i la creu, mentre que 
de l’altra bassa es distribuirà aigua no potable que 
servirà per situar quatre preses d’aigua en punts 
estratègics que seran de gran utilitat en la labor de 
l’extinció de possibles incendis. 
Amb aquesta actuació, d’una banda, els bombers, 
que han participat a determinar els punts 
estratègics de les preses, podran lluitar contra el 
foc accedint amb facilitat a l’aigua, mentre que la 
disposició dels nous tallafocs serviran per aturar el 
curs de les flames en possibles incendis.

Una actuació iniciada el 2006
Balada va mostrar la seua satisfacció “per culminar 
una actuació prioritària per aquest Equip de 
Govern, com és dotar l’ermita d’un sistema d’aigua 
potable i de prevenció d’incendis”. L’Equip de 
Govern de l’Ajuntament de Vinaròs feia temps 
que buscava la manera d’abastir d’aigua la zona i 
protegir-la contra incendis, però va ser l’any 2006 
quan Manolo Castejón, de l’empresa Perforacions 
Vinaròs SL, va localitzar, per encàrrec de l’Equip de 
Govern, el pou utilitzant el mètode saurí. El toll es 
troba situat a 144 metres de profunditat i el cabal 
és de 600 litres per minut.
A més, en tasques de prevenció d’incendis 
forestals, al mes d’octubre de 2008 l’Ajuntament 
de Vinaròs, a través de la Regidoria de Medi 
Ambient, va aprofitar una ajuda econòmica dins 
del marc d’ajudes que convoca la Direcció General 
de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
Durant els dies 4 i 5 de novembre un equip de deu 
treballadors forestals van realitzar l’obertura de dos 

nous tallafocs a la serra de l’ermita. Aquestes dos 
noves estructures lineals actuen com a element 
de ruptura entre les finques de titularitat privada 
i les finques de titularitat municipal, de forma que 
en cas d’incendi, aquest no puga propagar-se 
a les parcel·les privades.  D’altra banda, la xarxa 
de tallafocs actuals en el polígon 59 també es va 
millorar, eliminant-se la vegetació baixa que actua 
com a combustible i aclarint la massa arbòria, a 
més d’eliminar el ramatge baix de pins. Tot amb 
la finalitat d’establir línies de defensa i evitar i 
dificultar la propagació del foc en cas d’incendi. 

La canalització del pou de l’ermita permetrà l’abastiment de la zona amb aigua potable i garantirà la prevenció dels incendis

L’Ajuntament de Vinaròs ha 
apostat per la prevenció i la 
millora de les infraestructures 
hídriques i ha destinat part del 
Fons Estatal Local a desenvolupar 
una actuació vital per a tot l’entorn 
natural de la serra de l’ermita. Es 
tracta d’aprofitar l’aigua del pou 
localitzat a la zona l’any 2006, 
desenvolupant-ne la canalització 
per protegir dels incendis 
aquest paratge natural i garantir 
l’abastiment d’aigua potable.

Plan Zapatero 

L’entorn de l’ermita, protegit i abastit

Una bassa conduirà l’aigua 
potable fins a la zona del 

tentadero de la penya Pan y 
Toros i també fins a l’ermita 
de la Misericòrdia i la creu. 
Una altra distribuirà aigua 

no potable que, amb quatre 
preses d’aigua en punts 

estratègics, seran de gran 
utilitat en la labor de l’extinció 

de possibles incendis 

Javier Balada i Jordi Romeu 
mostren el plànol del projecte 

de canalització

Va ser l’any 2006 −foto de 
l'esquerra− quan es va localitzar 
el pou per encàrrec de l’Equip de 
Govern. A la imatge de la dreta, 

l'estat actual de la infraestructura

X.Flores
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Vinaròs també destinarà part del Plan 
Zapatero a un projecte innovador: 
el Gosparc, una zona especialment 
condicionada per als gossos, que 
permetrà als animals desenvolupar 
l’activitat necessària sense molestar 
a ningú i que disposarà de totes les 
comoditats per als seus propietaris, 
com bancs per seure, zones amb 
dispensadors de bosses i papereres.
El Gosparc, que es construirà vora 
el parc de les Catalinetes, vora el 
riu Cervol, i que va ser presentat 
dimarts pel regidor d’Urbanisme, 
Javier Balada, consistirà en una zona 
d’esbarjo àmplia i convenientment 
tancada, però d’accés lliure on el gos 
pot fer exercici físic i socialitzar-se, 

oferint també a l’amo la tranquil·litat 
que el seu gos no s’escaparà o puga 
ser atropellat.
Aquest tipus d’espais ja són habituals 
en països europeus on hi ha una 
presència important de gossos a 
les llars. Els propietaris de gossos 
de Vinaròs gaudiran així d’un lloc 
específic per passejar-lo i evitar 
problemes sanitaris i de convivència.
El lloc escollit, vora el Cervol i darrere 
del parc de les Catalinetes, ha estat 
escollit per no minvar en cap cas 
l’espai reservat a jocs o a passeig 
dels usuaris d’aquesta zona, ja que 
per les dimensions del parc, hi ha 
possibilitat de fer compatibles tots 
els usos d’aquesta zona verda. 

Gosparc: Una zona d’oci 
canina vora el Cervol 

Plan Zapatero 

El gosparc és un projecte pioner a la província, però habitual en diferents ciutats 
europees, que permet al gos socialitzar−se i desenvolupar activitat física

La zona del Parc de Les Catalinetes ha estat l’escollida per a la seua ubicació

X.Flores

La regidora d’Educació, Maria José 
Ferrer, ha assegurat que d’aquí a 
pocs dies es podrà fer el traspàs 
definitiu del col·legi Sant Sebastià 
a l’Ajuntament, 7 anys després de 
la inauguració de la seua ampliació 
i remodelació. El col·legi, situat a 
l’avinguda de Tarragona, seguia 
depenent de l’empresa pública de 
construccions educatives Ciegsa, 
atés que encara presentava algunes 
anomalies, com va destacar Ferrer. 
Està previst, no obstant això, que en 
uns dies puga realitzar-se el traspàs, 
amb la qual cosa passarà a dependre 

de l’Ajuntament, que n’assumirà el 
manteniment.
Les obres del col·legi Manuel Foguet 
estan pràcticament finalitzades. 
La regidora d’Educació, Maria José 
Ferrer, ha declarat confiar que es 
complisquen els terminis i per 
Setmana Santa es puga fer el trasllat. 
Les obres d’adequació i ampliació 
del col·legi Manuel Foguet preveuen 
6 unitats d’infantil, 12 unitats de 
primària i un menjador, a més d’un 
habitatge per al conserge i un espai 
per practicar l’esport de la pilota 
valenciana.

L’Ajuntament rebrà el col·legi Sant Sebastià 7 anys després 
de ser inaugurat
La regidora d’Educació confia que el trasllat del Manuel Foguet es faça per Setmana Santa

X.Flores

La Mancomunitat, que ja fa temps 
que treballa pel turisme, ha elaborat 
el projecte Cruce de caminos. tierra 
de encuentros per un total de 
5.991.000 € (en 3 anualitats) per 
presentar la seua candidatura als 

Plans de Competitivitat, basat en 
els seus grans recursos patrimonials 
i mediambientals. Aprovat pels 
alcaldes, per ser supraregional, 
s’ha presentat a Aragó, Catalunya i 
València.

La Taula del Sénia opta als Plans de 
Competitivitat amb un projecte de 6 M€

X.Flores

Les obres del col·legi Manuel Foguet estan pràcticament finalitzades

Reunió de la Mancomunitat a la seu de Vinaròs
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La regidora d’Educació, María José Ferrer, va 
presentar la setmana passada la programació 
d’actes per al mes de març. El passat dijous 5 
de març, amb motiu de la commemoració del 
Dia de la Dona, es va celebrar la conferència 
“Aprendiendo en igualdad. Experiencias e 
innovación coeducativa”, a càrrec del sociòleg 
expert en coeducació, Juan Lillo Simón.
Per al 12 de març està previst que s’inicie la 
campanya d’educació vial No te la juegues amb 
una unitat mòbil que enguany es desplaçarà al 
col·legi Número 5.

El 26 de març tindrà lloc, al passeig marítim, la 
IV Fira Intercomarcal d’Oferta Formativa i el 27 
de març per als alumnes de primària, l’auditori 
acollirà el concert didàctic Sonidos de la Tierra, 
un projecte de l’Obra Social Caja Madrid que 
apropa els més joves valors com la tolerància, la 
integració, l’amistat i la solidaritat implícits en la 
música i essencials per al desenvolupament de la 
seua personalitat. 
D’altra banda, per als dies 25 i 26 de maig, hi haurà 
teatre en anglés per als alumnes de primer i segon 
de primària a l’auditori.

Educació presenta diferents activitats per als col·legis
X.Flores

Arxiver, director del Setmanari 
Vinaròs, primer premi Grinyó 

Ballester, coralista de l’Orfeó 
Vinarossenc, director i professor 
del col·legi de la Misericòrdia i 
president del Centre d’Estudis del 
Maestrat. La seua densa trajectòria 
a favor de la recuperació de la 
història de Vinaròs li va dur a ser el 
primer guardonat amb la distinció 
Grinyó Ballester, creada per 
l’Ajuntament de la ciutat. Des que 
va deixar la docència, es dedicava 
de ple a investigar la història de la 
ciutat. A l’abril de 2002 Bover es 
va fer càrrec de la presidència del 
Centre d’Estudis del Maestrat. Va 

passar moltes hores investigant en 
l’arxiu municipal i en el parroquial, 
realitzant entre altres coses els 
índexs dels llibres sacramentals 
de l’església arxiprestal de Vinaròs. 
També havia recopilat una densa 
documentació sobre la història 
de l’ermita de la Mare de Déu de 
la Misericòrdia i Sant Sebastià. El 
domini que tenia del llatí facilitava 
els seus treballs, de manera que va 
arribar a transcriure centenars de 
pergamins. Se sentia molt orgullós 
d’haver contribuït decisivament 
que no caigués en mans privades 

l’església del convent de Sant 
Agustí, ara auditori municipal. 
Amics de Vinaròs li va encarregar 
que fes la història d’aquest convent 
amb l’objectiu d’enaltir la seua 
importància perquè fos conservat. 
Va trobar la documentació que 
indicava que no pertanyia al bisbat 
de Tortosa sinó a l’Ajuntament de 
Vinaròs. Segons la documentació, 
el convent es va vendre a Miguel 
Sanahuja, de Castelló, no obstant 
això, no va pagar el segon termini. 
L’Ajuntament se’n va assabentar i va 
obtenir-ne la propietat.

El nom del CEIP Número 5 continua enlaire, però 
tres són les propostes que pugnen per batejar-
lo. Jaume I és l’opció proposada per la conselleria 
en tots aquells centres que encara no tenen nom, 
mentre des de la ciutat han sorgit dos propostes 
més que prenen força: la primera, la de la que fou 
la primera mestra vinarossenca, Francisca Ferrer, i 
la segona, la del cronista oficial de Vinaròs i primer 
Grinyó Ballester, Juan Bover.
Sobre aquesta qüestió, la regidora d’Educació, 
Maria José Ferrer, que va considerar “il·lògic” que 

s’estiga discutint entre aquestes dos últimes 
propostes “quan l’edifici educatiu encara no està 
fet”, va explicar que la conselleria va proposar 
posar el nom de Jaume I a tots els centres públics 
que no tenien encara un nom, com és el cas del 
CEIP 5. El consell escolar del centre va posar en 
coneixement d’aquesta proposta el Consell Escolar 
Municipal, format per professorat i membres 
d’entitats i associacions. Arran d’aquesta proposta 
de la conselleria, al consell va aparéixer una nova 
proposta de nom: el de la primera mestra del 

poble, Francisca Ferrer. 
Després, en una iniciativa ciutadana es va iniciar 
una campanya de recollida de firmes a favor del 
nom del cronista oficial de Vinaròs, Juan Bover.
La regidora va explicar que, segons el procediment, 
el consell escolar del centre pot proposar un nom 
i fer-lo arribar al Consell Escolar Municipal, que 
també pot valorar altres propostes. Si s’arriba a 
un acord, el Consell Escolar Municipal el trasllada 
al plenari i és allí on s’aprova. La decisió última 
correspon a la Conselleria d’Educació. 

Tres propostes per ‘batejar’ el CEIP Número 5 

Francisca Ferrer Flós va nàixer a 
Vinaròs l’1 de febrer de 1861. La seua 
tasca docent a Vinaròs comença 
cap al 1910 i es perllonga fins a la 
jubilació el 1931. Dirigia l’Escola de 

Xiquetes que estava emplaçada a 
la plaça de Jovellar, on actualment 
hi ha les dependències de la Policia 
Local. Al llarg de la seua activitat 
com a ensenyant va emprendre 
l’organització de la Festa Escolar de 
l’arbre i la Setmana Pedagògica. 
Un dels testimonis més rellevants 
del seu llarg magisteri docent, 
exercit majoritàriament a Vinaròs, 
va ser l’anomenat Método rápido 
de lectura; llibret de 64 pàgines 
elaborat l’any 1914 i publicat a 
Barcelona per l’editorial La Hormiga 
de Oro, que es va difondre també 
en l’àmbit provincial i estatal. 
Anava adreçat tant al públic infantil 
com a l’adult illetrat i sobretot 
pretenia combatre l’alt índex 

d’analfabetisme existent de les 
dones respecte al dels homes. 
Dona socialment compromesa, 
a partir de 1924 va presidir amb 
el mestre José Sánchiz l’agrupació 
mixta de la Creu Roja de Vinaròs. 
El 1921 la seua escola emprendrà 
una sèrie de projectes per resoldre 
la situació dels ancians de Vinaròs: 
l’assistència i la concessió de 
pensions vitalícies a dos ancians.
S’ha de ressaltar la seua defensa 
dels drets de la dona. Es va 
convertir en una de les portaveus 
en defensa de la igualtat en 
l’àmbit docent. Mereix especial 
atenció la campanya iniciada per 
Francisca Ferrer com a membre del 
comité organitzador de la primera 

assemblea del Feminisme Magistral 
que va rebre el suport dels mestre i 
historiador vinarossenc J. M. Borràs 
Jarque, com també del mestre i 
gramàtic Carles Salvador. L’objectiu 
era aconseguir la representació 
paritària dels dos sexes en totes 
les juntes de l’organització del 
magisteri des de les provincials 
fins a les estatals. Malgrat l’oposició 
massiva de l’Associació de Mestres 
de Castelló, en la qual també 
s’alineaven els mestres masculins 
de Vinaròs, la proposta va prosperar. 
Francisca Ferrer va planificar un 
Congrés Nacional a Vinaròs. Els 
seus objectius paritaris van rebre el 
setembre de 1921 el total suport de 
43 províncies espanyoles.

X.Flores

La regidora d’Educació, Maria José Ferrer
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El regidor d’Urbanisme, Javier Balada, va acusar dimarts el PP 
d’orquestrar una campanya contra la seua persona amb escrits 
en la secció d’opinió d’aquest setmanari i altres mitjans. Balada 
va criticar “els continus escrits contra la meua persona per part 
del PP i alguns dels seus exregidors”, va assegurar estar-ne 
“cansat”, i va indicar que “no estic disposat a consentir insults 
i no perdré el temps a contestar totes les setmanes, per tant 
cada vegada que em diguen alguna cosa aniré al jutjat”. 
En aquest sentit, Balada va mostrar dimarts la sentència que 
condemna Jacinto Moliner a pagar-li 3.000 euros, que lliurarà 
a una ONG, per haver dit que el llavors alcalde independent 
havia viatjat a Nova York en un viatge pagat per l’empresa que 
imprimeix el setmanari Vinaròs.
De la seua banda, l’alcalde, Jordi Romeu, va afegir que el PP 
també aprofita la seua pàgina d’opinió en aquest setmanari 
“per presentar-se reiteradament com a màrtirs d’una inexistent 
campanya de persecució contra Juan”. 

Balada: “No consentiré 
més insults del PP” 

X.Flores

El regidor d’Urbanisme 
va mostrar la sentència 

judicial del litigi amb 
Jacinto Moliner

Un bebé de tres mesos va morir el passat 
25 de febrer en una ludoteca ilegal de 
Vinaròs. La mort es va produir a les 12h. 
del passat en un pis del carrer Santa 
Catalina que era utilitzat com a ludoteca, 
tot i que no disposava de llicència fiscal ni 
assegurança de responsabilitat civil, amb la 

qual cosa l’ajuntament desconeixia que allí 
es cuidessen xiquets. 
La primera autòpsia practicada va 
confirmar que la mort va ser deguda a 
causes naturals, segons va informar Europa 
Press. El jutjat número 1 de Vinaròs va obrir 
diligències per esclarir el cas.

Mor un bebé de tres mesos en una ludoteca sense llicència
Redacció

Els problemes de connexió dels portàtils 
amb l’ordinador central han provocat 
un col·lapse en l’expedició del DNI 
electrònic a Vinaròs i una important 
acumulació de persones pendents 
de rebre el document. L’alcalde, Jordi 

Romeu, que la setmana passada ja va 
indicar que s’estava treballant per donar-
hi una solució, va informar dimarts que, 
finalment, s’ha optat per canviar el 
sistema i tornar a portar l’equip mòbil 
els dies 5 i 10 de març.

Vinaròs torna a portar equips mòbils d’expedició 
del DNI per les constants errades en la connexió 

X.Flores

La setmana passada la comissió territorial 
d’urbanisme va aprovar el Pla Especial 
del Polígon Industrial de les Soterranyes, 
solucionant així el defecte de forma referit 

al fet que el plenari l’havia d’aprovar per 
majoria. Ara el Pla Especial s’ha enviat 
a la Conselleria per a la seua posterior 
publicació al DOGV.

Aprovat el Pla Especial del polígon industrial
X.Flores
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El regidor del PP encarregat de l’àrea econòmica, 
Ernesto Molinos, va assegurar dimecres que el Pla 
d’Inversió Productiva de la Generalitat suposarà 

per a Vinaròs 5,6 milions d’euros a invertir entre 
el 2009 i el 2011 “per executar obres importants, 
incentivar els llocs de treball i recuperar sectors 
productius del municipi”.
Segons Molinos, el Pla Camps millora aspectes 
d’un Pla Zapatero “que s’havia implantat amb 
presses”, citant com a exemple que “es podran 
executar projectes inclosos als pressupostos”, i 
no només projectes nous com dictaminava el 
pla del Govern central, circumstància aquesta 
que l’alcalde, Jordi Romeu, va criticar el dia 
anterior per considerar que la Generalitat 
pretenia així “tapar les vergonyes de les 
conselleries”.
Sobre aquesta qüestió, el regidor popular va 

considerar “poc coherent” que l’Equip de Govern 
“estiga imposant el destí d’aquests diners” 
recordant que “també la remodelació del mercat 
era un projecte d’aquest Ajuntament i no del 
Govern central”. 
Molinos també va indicar que el Pla Camps és 
una iniciativa “pionera” a l’Estat, atés que cap 
comunitat autònoma encara no ha engegat un 
pla d’aquestes característiques. Per concloure, 
Molinos va demanar a l’alcalde la convocatòria 
d’una junta de portaveus perquè els partits facen 
les corresponents propostes per destinar aquests 
recursos econòmics i va instar “al fet que no 
s’excloga el PP” en la determinació de les prioritats 
inversores que es derivaran del Pla Camps.

El pla aportarà a Vinaròs 5,6 milions d’euros entre 2009 i 2011 i preveu la possibilitat d’invertir en obres incloses als pressupostos

El PP demana la convocatòria d’una junta de portaveus 
per aportar propostes al Pla Camps

L’alcalde, Jordi Romeu, va indicar dimarts que espera 
que l’anomenat Pla Camps “no siga una cortina 
de fum per realitzar projectes que té promesos i 
compromesos la Generalitat a través de les diferents 
conselleries i en diferents pressupostos”. 
Romeu va recordar que el ple de l’Ajuntament de 
Vinaròs “va fer un acte de fe que no va haver de fer 
amb el Pla Zapatero” i va demanar que aquest pla 

s’utilitze per fer projectes nous “i no per invertir a 
tapar les vergonyes que han tingut les diferents 
conselleries amb Vinaròs des de fa molts anys”. En 
aquest sentit, Romeu va recordar que projectes 
com la plaça de l’estació, l’estació d’autobusos o la 
restauració de la façana de l’arxiprestal “ja han anat 
pressupostats per la Generalitat i han desaparegut 
per art de màgia”. 

L’alcalde espera que la Generalitat no utilitze el Pla Camps 
per fer projectes ja compromesos amb Vinaròs
Demana que s’invertisca en projectes nous “i no a tapar les vergonyes de les conselleries”

La regidora de Cultura, Maria Dolores Miralles, 
va indicar dimecres que espera que part de la 
inversió del Pla Camps a Vinaròs servisca per 
desenvolupar el projecte de construcció del nou 
auditori municipal, “un dels objectius de l’Equip 
de Govern”, per al qual l’Ajuntament “busca la 
implicació de la resta d’administracions”. La 
regidora va donar a conéixer unes estadístiques 
d’assistència de públic en els actes musicals i 
teatrals a l’auditori municipal, de les quals es 

desprén una elevada participació mitjana que 
confirma la necessitat d’un nou edifici cultural a 
la ciutat amb més capacitat. 
L’any 2008 es van realitzar un total de 23 concerts 
a l’actual auditori, amb una assistència total de 
3.344 persones, una mitjana de 134 persones 
per concert. Quant a les representacions teatrals, 
van acudir 2.248 persones, xifra que representa 
una assistència mitjana de 168 persones per 
espectacle representat. 

La regidora de Cultura confia que part del Pla Camps servisca 
per a la construcció del nou auditori
Les estadístiques confirmen l’èxit de públic de les actuacions musicals i teatrals a l’auditori

La Federación de Ocio, Turismo, 
Juegos, Actividades Recreativas 
e Industrias Afines (FOTUR) de 
la Comunitat Valenciana ha 
galardonado con los premios 
innovación y desarrollo y a la 
trayectoria empresarial a los 

Salones Paladium de Vinaròs.
Los premios se entregaron durante 
la cena de gala de la Asociación de 
Empresarios de Salones de Boda 
y Comuniones de la Comunidad 
Valenciana celebrada a finales de 
febrero en València.

Salones Paladium, premiados por la 
Federación de Ocio

Redacción

El próximo día 11 de marzo de 2009, en horario de 12:00 horas a 
14:00 horas, se celebrará en el salón de actos de la Casa de la Cultura 
de Vinaròs, sita en la avda. Libertad  s/n (junto al Colegio Público 
Misericordia) una conferencia sobre la “Jubilación anticipada de las 
policías locales y autonómicas. 

Conferencia en Vinaròs sobre la jubilación 
anticipada de las policías locales y 

autonómicas 
11 de marzo de 2009

Jordi Romeu

Maria Dolores Miralles
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La exitosa nueva edición de Les botigues al carrer 
ha salvado una floja temporada de rebajas, dado 
que la crisis y el Carnaval constituyeron un binomio 
poco propicio para el comercio. El calendario 
festivo del Carnaval, en pleno mes de rebajas, unido 
a la crisis económica generalizada ha provocado 
que el balance de la campaña de rebajas sea poco 
satisfactorio, como señaló el pasado sábado el 
presidente de la Asociación de Comerciantes de 
Vinaròs, Manuel Ramírez.
Este febrero “ha sido muy flojo comparado con 
otros años, la crisis también llega a las rebajas en 

sí”, remarcaba. Los vecinos vinarocenses han sido 
muy “reservados” a la hora de acudir a las tiendas 
a comprar durante el segundo mes del año, 
haciendo caso omiso a los atractivos porcentajes 
de descuentos que se anunciaban en todos los 
escaparates. “En Carnaval, la gente centra sus 
gastos en las fiestas, primero es el carnaval, la 
gente se ha preocupado sobre todo de adquirir y 
elaborar sus disfraces, dejando en segundo plano 
a las rebajas, se ha esperado a acabar el carnaval, 
pero ya era finales de mes…”, lamentaba Ramírez.
Ramírez al menos se mostraba satisfecho de la 

respuesta lograda al final de campaña con esta 
iniciativa de salir a la calle. “La gente ha respondido 
bien, los precios atractivos animan a la compra, 
por lo que hemos llegado a las expectativas que 
teníamos”. Incluso la afluencia estuvo por encima 
de lo visto en otros años. Esta vez ha bajado la 
participación de comercios, dado que fueron 
un total de 41 los que montaron su tenderete 
callejero, cuando en septiembre resultaron 
ser 49, aunque esto es habitual ya que en 
septiembre hay mayor número de tiendas que 
han acumulado género sin vender. 

‘Les botigues al 
carrer’ salva una 
mala campaña 
de rebajas

Emili Fonollosa

El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, va proposar 
dilluns públicament a l’ajuntament que els futurs 
monuments que es facen a Vinaròs estiguen 
realitzats per artistes locals i que les convocatòries 
es traguen per concurs. Segons Fontanet, Vinaròs 
té una mancança de monuments a diferents llocs 
de la ciutat i, per pal·liar-la, el consistori hauria de 
prioritzar les obres dels artistes vinarossencs “i la 
manera més democràtica de fer-ho és mitjançant 
un concurs i no a dit”. Per establir aquest concurs, 
el regidor nacionalista ha proposat la creació 
d’unes bases que el regisquen i una dotació 
econòmica, mentre que un jurat seria qui triaria 
quin dels monuments presentats seria l’idoni. Com 
a exemple, Fontanet va indicar que ha arribat a un 
acord amb l’Equip de Govern perquè al passeig de 
Jaume I es faça un monument dedicat a la figura 
del rei conqueridor.

Creus de recordatori
De la seua banda, el coordinador de Cultura 
i Patrimoni del BLOC, Alfredo Gómez, va 
recomanar incloure al catàleg de béns locals les 
creus de recordatori que hi ha al terme municipal. 
Gómez, que va destacar que es tracta de creus 
de pedra, algunes de les quals daten de 1700, va 
apuntar que té constància que dos d’elles –una 
recordava els afusellats de la Guerra Civil– han 
desaparegut.
El coordinador de Patrimoni també va recordar a 
l’Equip de Govern que cal que es col·loque una 
tela al sostre de la capella del molí de Noguera 
per evitar l’erosió dels esgrafiats. Per concloure, 
va informar que es continuen documentant 
els búnquers de la Guerra Civil i que diferents 
centres d’estudis d’arreu de l’Estat i de França 
s’hi han interessat.

Projectes i congrés
Finalment, el secretari local, Jordi Moliner, va mostrar 
la seua satisfacció per la licitació del cobriment de 
la pista annexa al pavelló poliesportiu, i va indicar 
que “cal recordar que es tracta d’un projecte del 
BLOC”. Moliner també va informar que, en el 5é 
Congrés del BLOC, Enric Morera i Josep Maria 
Pañella van ser reelegits en el seu càrrec. 

El BLOC proposa que els monuments del poble siguen 
realitzats per artistes locals
Recomana incloure al catàleg de béns locals les creus de recordatori que hi ha al terme municipal

Els jocs infantils del PAI de Foret, un dels més 
cars i de més qualitat instalats a Vinaròs, han 
estat víctima dels actes vandàlics. El regidor 
del BLOC, Domènec Fontanet, va reiterar que 
cal arreglar els aparells dels jocs infantils del 

Parc de Foret, avisant que, altrament, “haurem 
de prendre mesures dràstiques”. El regidor del 
BLOC, que va acusar el regidor de Serveis i 
l’alcalde d’“inoperància i desídia”, va recordar 
que des del mes de setembre de 2008 que la 
seua formació i el veïnat ho denuncia “sense que 
el consistori hi haja fet res encara”. De la seua 
banda, el regidor de Serveis, Agustí Guimerá, va 
contestar dimarts a preguntes de la premsa els 
constants requeriments del portaveu del Bloc, 
Domènec Fontanet, per arreglar les destrosses 
per vandalisme a la zona de jocs infantils del 
PAI de Foret. Guimerá, que va lamentar que 
“de vegades es parla sense conéixer que hi ha 

realment darrere”, va assegurar que la demora 
es deu a una qüestió “purament administrativa”. 
Segons el regidor, la reparació dels desperfectes 
en aquesta zona de jocs ascendien, en el mes 
de setembre, a 6.000 euros, una xifra que ara “és 
superior perquè s’han trencat més coses”. 
Guimerá va lamentar que els actes vandàlics 
també es produixen en altres punts de la ciutat, 
“i principalment els caps de setmana, arrencant 
també papereres o senyals de trànsit”. 
Donat que la vigilància policial permanent no 
seria, segons el regidor, la solució, l’ajuntament 
estudia altres opcions per posar fre a les despeses 
que ocasionen els reiterats actes vandàlics.

Jocs infantils del PAI de Foret: 
Fontanet anuncia “mesures dràstiques” si no s’arreglen i Guimerá diu que la demora és purament administrativa
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Les Regidories d’Educació i Medi Ambient 
han unit enguany novament esforços per a la 
celebració de la Setmana de l’Arbre, que es va 
iniciar el passat dia 2 i culminarà el proper dia 9 
de març. Està prevista la participació d’un total 
de 2.200 alumnes. La creació de rutes botàniques 
i històriques per a escolars és la gran novetat 
d’enguany. Així, els escolars són conduïts per dos 
joves experts en biologia i història pels voltants 
de l’ermitori i són instruïts sobre els nombrosos 
valors naturals d’aquest paratge i també en la 
seua història. 
La primera escola a pujar ha sigut el CEIP Sant 
Sebastià el dilluns dia 2. Li han seguit el CEIP 
Assumpció el dimecres, Núm. 5 i Misericòrdia 
el dijous, Divina Providència i Consolació el 
divendres i, per acabar, l’Escola d’Adults i el CEE 
Baix Maestrat el dilluns 9. El CEIP Manuel Foguet 
tenia previst pujar el dimarts 3, però a causa de 

la pluja s’ha hagut d’ajornar l’activitat, en un 
principi per al dimarts 10. 
Com cada any, es plantaran un total de 800 plantes, 
entre arbustos i arbres, de les espècies carrasca, 
freixe, llentiscle i ginebre, a la vegada que se 
sensibilitza els alumnes sobre la importància de 
conservar i cuidar els arbres. 
Com a activitats complementàries, es realitzaran 
visites guiades per l’entorn natural i patrimonial 
de l’ermita, dirigides a tots els alumnes de 
primària. A banda, està prevista també la visita 
de representants de l’Associació de Professionals 
de la Comunitat Valenciana, que durant un dia 
realitzaran xarrades als alumnes de 5é i 6é. 
El regidor de Medi Ambient, Agustí Guimerá, 
que va incidir en el fet que l’entorn de l’ermita és 
un patrimoni que cal preservar, va apuntar que 
les antenes que actualment estan instal·lades 
als voltants de l’ermita seran traslladades a un 

nou emplaçament. A més, els cables que queden 
visibles en l’entorn també seran soterrats. 
De la seua banda, la tècnica de Medi Ambient, 
Maria José Barreda, va indicar que des de 
l’àrea de Medi Ambient s’està treballant en la 
catalogació d’arbres. En aquest sentit, fa dos 
anys es van localitzar 53 exemplars d’arbres, 
catalogació que serà ampliada en el mes de juny 
gràcies a la col·laboració de dos biòlegs locals. 

Exposició
Durant aquests dies també es podrà visitar 
a l’ermita l’exposició “Matarranya” de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia. Es tracta 
d’una exposició itinerant, en aquest cas, titulada 
“Matarranya, riu i territori”, que abraça els tres 
pobles aragonesos de la Mancomunitat: Beseit, 
Pena-roja de Tastavins i Vall-de-roures. 

2.200 alumnes 
participen en la 
Setmana de l’Arbre

X.Flores

Agustí Guimerá i Maria José Barreda van presentar els actes

La creació de rutes botàniques i històriques és 
la gran novetat d’enguany

foto:EmiliFonollosa
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE Y 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DE VINARÒS

FOTODENUNCIA

Los dueños de estos vehículos no 
se complicaron para nada a la hora 
de buscar un sitio de verdad para 

estacionar sus coches.

HOY POR MÍ... MAÑANA PUEDE QUE POR TI 
 

SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA LAS 
BARRERAS Y AÚN SE SIGUEN PRODUCIENDO 

ESTAS SITUACIONES 
 

¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

ACTUALITATACTUALITAT

L’associació de soldats que van participar, 
en el marc del servei militar obligatori, en el 
conflicte de Sidi Ifni i el Sàhara, van celebrar 
divendres dia 27 de febrer la seua assemblea 
anual a Vinaròs i van reivindicar que l’Estat 
reconega, honre i premie els serveis 
obligatoris prestats per aquells ciutadans 
que van ser obligats a participar en aquesta 
guerra durant els anys 1957 al 1959.
La Guerra d’Ifni, batejada com la Guerra 
Oblidada, va enfrontar forces espanyoles 
amb marroquines amb la pretensió per 
part d’aquestes últimes de controlar el 
territori d’Ifni i Tarfaya, en aquells dies sota 
administració espanyola com a part de les 
seues possessions en el Sàhara Occidental, 
al nord d’Àfrica, entre octubre de 1957 i abril 
de 1958 i va culminar amb l’avortat setge de 
la ciutat de Sidi Ifni. 
Un conflicte tan ocultat per la censura que 
fins i tot es va dubtar que hagués succeït, 
però en què van morir 300 soldats espanyols 

i més de 500 en van resultar ferits.
A l’acte van acudir membres de diferents 
punts de la geografia espanyola i també 
van estar-hi presents dos vinarossencs 
que van participar en el conflicte, com Luis 
Felip, que es va incorporar al març del 1957 
–la quinta que va rebre la primera invasió 
de l’exèrcit rebel– i que va recordar que 
l’exèrcit rebel estava organitzat i portava 
millor equipament  i armament que l’exèrcit 
espanyol.
De la seua banda, l’alcalde, Jordi Romeu, 
va donar la benvinguda a la comitiva i va 
recordar que “en els llibres d’història que 
s’ensenya als xiquets no hi ha ni una sola línia 
d’aquest fet, per això la memòria històrica 
encara hi té molt a revisar, recordar i buscar”. 
L’alcalde, que es va mostrar convençut que 
“els drets de reconeixement vindran”, va 
convidar l’associació que l’any vinent faça a 
Vinaròs una conferència o una exposició on 
expliquen el seu testimoni. 

L’associació de soldats de Sidi Ifni i el Sàhara reclamen que l’Estat 
reconega i premie tots aquells que van participar en el conflicte
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A la foto, amb l’alcalde, tots els 
membres desplaçats a Vinaròs 
des de diferents punts de l’estat 
que van participar en el conflicte

L’alcalde, com 
a representant 
del consistori, 

va rebre una 
placa del 

president de 
l’associació

Dos vinarossencs que van lluitar en aquesta guerra, van intercanviar les 
seues impressions tant entre ells com als mitjans de comunicació
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También un buen número de alemanes participaron 
en el Carnaval de Vinaròs. Prometieron volverEllos también

Vinaròs y La Sénia, unidos por el carnavalLa fiesta

Los comercios de Vinaròs 
colaboraron con el carnaval

Units pel carnaval

Las bomberas de T&T, al pie del cañónBomberas

El fin de semana fue espectacular, Alba Isabel, Nerea y Álex 
se lo pasaron muy bien, no se perdieron ni un día, sábado, 
domingo y, cómo no, el lunes también. Para ellos, el martes 
también querían que fuese carnaval, menuda energía 
tienen estos pequeñines. Visca el Carnaval de Vinaròs.

Alba Isabel, 
Nerea, Álex, Sara, 
Ivan, Ainara y 
todos los demás 
compañeros 
del centro se lo 
pasaron muy 
bien

Menuda energía
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es Xiquets Eneko, Alejandro y Aida disfrutaron 
mucho en el desfile infantil

Álex Bailly Altabás gaudint del seu 
primer carnaval amb la seua padrinaIpod

Jesús, Vicent, Àngels i Juanma, en el Camp NouFutbol

Amistat entre comparses, el dia de la primera desfilada

Vull agrair a la comparsa, i en especial 
a la junta, el suport demostrat, que ha 
fet que haja sigut per a mi un carnaval 
inoblidable. Visca la comparsa Ja Hi Som!

Ana Inés Marín i Miriam Moya dissabte passat van 
contraure matrimoni a la sala de les Cavallerisses de 
l’ermita. El regidor Domènec Fontanet va oficiar la boda. 
Felicitats!

Enhorabona �

Fotos: Pablo Batalla

Ja Hi Som�

Desfilada
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En asuntos de amor deja las cosas como están. No 
provoques ningún cambio o el primer perjudicado vas a 
ser tú. Respecto a tu salud, busca tener momentos que te 
den paz y tranquilidad interior. Sería buena una pequeña 
escapada para desconectarte un poco y liberar estrés. Con 
relación al dinero no debes preocuparte en exceso.

POR LOLA MONREAL, TU BRUJITA      TEL. 617 411 532
Horóscopo

aries

cáncer

capricornio

géminis

leo

libra

escorpio

sagitario

virgo

tauro

acuario

piscis

En asuntos de amor es importante que sepas disfrutar 
de los pequeños detalles que te ofrece la vida en este 
momento. Respecto a tu salud, hazte una revisión, los 
astros te aconsejan tener cuidado con el exceso de 
colesterol. Para mejorar tu economía debes llevar una 
agenda con tus gastos y ajustar tus presupuestos.

Tus expectativas sentimentales se van a cumplir tal y 
como las habías planeado. Respecto a tu salud, el ejer-
cicio y una buena dieta alimenticia te ayudan de forma 
rápida a eliminar toxinas. Dentro de tus intereses eco-
nómicos se avecina un poco de alboroto. Vas a tener 
que trabajar rápido para lograr lo que deseas. 

Deja de dar vueltas sin sentido a tus asuntos de amor y fíate 
un poco más de tus sentimientos. Respecto a tu salud, estás 
gozando de un estado anímico muy alto. Descarga toda la 
adrenalina que tienes en reserva. Sería muy bueno hacer un 
poco más de ejercicio. Ten cuidado con tu dinero, te interesa 
gastar menos para controlar las facturas que te presenten. 

Dentro de tu vida amorosa intenta ser lo más realista 
que puedas y evita soñar despierto. Olvida lo que pudo 
haber sido y no fue. Respecto a tu salud, la semana va a 
discurrir de forma tranquila y suave. El tránsito de Urano 
y el Sol por tu casa dos hace que tus recursos económi-
cos se reactiven y entren en una nueva dinámica.  

El tránsito de Venus y Mercurio por tu casa cinco es 
favorable para ampliar tus aventuras amorosas. Ten 
cuidado con no perder lo que tienes. Respecto a tu 
salud, vives un periodo lleno de potencia y optimismo 
personal. Con relación al trabajo, debes considerar to-
das las variables antes de tomar una decisión final. 

Con Venus y Mercurio transitando por tu casa once vas 
a estar emprendedor y socialmente muy activo. Te ape-
tece conocer a gente nueva. Respecto a tu salud, esta 
semana te vas a sentir fuerte y optimista. Con relación al 
dinero, debes plasmar tus ideas enfocando tus objetivos 
de forma concreta y sin temores.

Tu pareja lo va a tener claro. Tú tambien vas a mostrar tus 
verdaderos sentimientos. Respecto a tu salud, el tránsito de 
Venus indica que debes de poner especial atención a todo lo 
relacionado con tus emociones. Con relación al dinero, quizá 
sea el momento de especular con tu economía ya que lo 
tienes todo a tu favor para que las cosas te salgan bien. 

En asuntos de amor todo lo que dependa de ti va 
a ir avanzando de manera eficaz. No cejes en tu 
empeño. Respecto a tu salud, vives un periodo vital y lle-
no de entusiasmo. Con relación al dinero, es posible que 
ahora cambiar de coche te resulte más fácil y más barato 
que nunca. Te llega dinero por parte de tu pareja.

Con Venus y Neptuno transitando por tu casa doce van a 
abundar los deseos ocultos o los sueños eróticos. Respecto 
a tu salud, lo más importante es que mires tu realidad de un 
modo objetivo. Con relación al dinero, el tránsito de Urano 
indica que estás viviendo un periodo de incertidumbre, de 
esfuerzo productivo pero no exento de problemas. 

 El tránsito de Mercurio y Venus por tu casa ocho 
indica que durante varias semanas se activa de 
una forma especial todo lo relacionado con tu 
líbido. Respecto a tu salud, vives una buena época 
para reflexionar tranquilamente y mejorar tu calidad 
de vida. Con relación al trabajo el apoyo de terceras 
personas va a hacer que avances más rápido.  

Te apetece vivir el amor tan intensamente como te sea posible. 
Lo que pasa es que no todos los días es posible. Respecto a tu 
salud, el tránsito de Venus y Mercurio por tu casa doce indica 
que es un buen momento para poner orden en tu vida priva-
da. Con relación al trabajo, algunos de tus asuntos necesitan 
reajustarse para que acaben de funcionar al cien por cien. 

Per apuntar-t’hi o informar-te’n, truca al  

636838301
626258010
o envia un correu electrònic a:   
coraljuvenilsantsebastia@hotmail.com

La coral juvenil Sant Sebastià convida a tots els 
excomponents de l’entitat a un dinar de germanor 
que tindrà lloc al tentadero de la penya taurina Pan y 
Toros el proper dia 29 de març.

Aplaudiendo la entrada en vigor de la 
Convención Internacional  sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, con especial 
mención al artículo 6 sobre “Mujeres con 
discapacidad” y al artículo 23 sobre “Respeto 
del hogar y la familia”, que nos abren las 
puertas hacia el verdadero reconocimiento 
de derechos,

Sumándonos a la conmemoración que 
de este día hacen las Naciones Unidas, que 
este año orientan el 8 de marzo en torno a las 
mujeres y hombres unidos para acabar con la 
violencia contra las mujeres y las niñas; Con 
el propósito de celebrar el Día Internacional 
de las Mujeres de 2009 con una especial 
consideración hacia la dignidad y justicia para 
todas las niñas y mujeres, como principios 
universales, las mujeres con discapacidad, 
las niñas con discapacidad, las madres de 
niños y niñas con discapacidad, partícipes del 
movimiento social articulado en España en 
torno al CERMI, hacemos público el siguiente:

Manifiesto
Las mujeres y niñas con discapacidad 
reclamamos nuestro derecho a fundar una 
familia, a decidir sobre el número de hijos e 
hijas que deseamos tener, a tener acceso a la 
información sobre la planificación familiar y 
reproducción, y a mantener nuestra fertilidad, 
al igual que el resto de hombres y mujeres. 
Exigimos, en definitiva, que se cumplan nuestros 
derechos a decidir sobre nuestra propia vida, a 
la sexualidad y a la maternidad, sin que nadie 
pueda decidir sin nuestro consentimiento 
informado sobre cuestiones que afectan a 
la esfera más íntima de nuestra integridad 
personal.
La esterilización forzada de niñas y mujeres con 
discapacidad es un hecho injustificable desde 
la perspectiva de los derechos humanos y, por 

ello, es inadmisible a la luz de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, por lo que desde 
el CERMI y COCEMFE pedimos con firmeza su 
erradicación.
Recordamos a los poderes públicos la 
imperiosa necesidad de revisar la normativa 
legal que regula la esterilización forzada en 
España, abordando las cuestiones relativas 
al “consentimiento informado”, para lograr el 
ajuste necesario y cumplir con el espíritu de la 
Convención, que obliga a introducir reformas 
que asuman que el respeto del hogar y la familia, 
la dignidad y la integridad de una persona con 
discapacidad son derechos fundamentales, que 
no pueden verse vulnerados.
Sugerimos la conveniencia de elaborar estudios 
que den a conocer la realidad de la esterilización 
de personas con discapacidad en España, 
con perspectiva de género, edad y tipo de 
discapacidad, facilitando estadísticas exactas 
sobre la esterilización forzada y terapéutica. 
Demandamos las necesarias medidas de 
sensibilización, información y formación 
dirigidas tanto a las familias de las niñas y 
mujeres con discapacidad más vulnerables 
al riesgo de esterilización forzada, como a los 
profesionales –especialmente de la medicina y 
de la judicatura– para que escuchen a las niñas 
y mujeres con discapacidad en los procesos de 
investigación. 
Finalmente, las mujeres y niñas con 
discapacidad, las madres de niños y niñas 
con discapacidad, unimos nuestras voces 
para reclamar ante toda la sociedad, ante la 
comunidad, ante la familia, que sólo cuando 
entre todos y todas logremos cambiar la 
percepción social que de las niñas y mujeres 
con discapacidad se tiene en su derecho a 
decidir sobre sus propias vidas, estaremos 
concediéndoles el derecho a ser ellas mismas.

Día Internacional de las Mujeres

Manifiesto de las mujeres con discapacidad
8 de marzo de 2009

Por un reconocimiento real de nuestro derecho a la libertad

Cocemfe Vinaròs-Baix Maestrat
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La sala d’exposicions de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, situada al carrer de Sant Ramon 
número 13, acull fins al proper 22 de març una 
exposició del pintor vinarossenc Juan Gómez. 
L’exposició va ser inaugurada dijous 26 de febrer 
pel president de l’associació, José Luis Pascual, 
Salvador Oliver i el mateix autor.
Pintor autodidacte i premi del certamen de pintura 

Ciutat de Vinaròs l’any 1992, Gómez ha realitzat, 
des dels anys vuitanta, un notable nombre d’obres 
que consoliden la seua trajectòria artística. Pintor 
minuciós, actualment segueix aplicant la tècnica a 
l’oli però també inclou elements i figures realitzades 
amb argila. 
L’exposició és visitable de dimarts a divendres en 
horari de 9.30 a 13 h i dissabtes de 17 a 20 h.

Exposició de Juan 
Gómez a la seu 
d’Amics de Vinaròs

Amics de Vinaròs restaurarà la 
portalada de l’orde de Montesa
L’associació recupera la pedra clau de la llinda del convent, que s’incorporarà a 
la portalada 

L’associació Amics de Vinaròs ha presentat 
un projecte de restauració de la portalada de 
l’orde de Montesa, que data de l’any 1600 i 
que va localitzar i recuperar sota la portada del 
bar Rosales. El president de l’Associació, José 
Luis Pascual, que va apuntar que l’entitat es 
va preocupar perquè durant l’enderrocament 
de l’edifici no es pergueren peces, va destacar 
que des de la Regidoria de Serveis “han donat 
totes les facilitats per instal·lar-la on estava, a 

l’antiga horta de l’orde de Montesa”.
D’altra banda, Pascual va indicar que 
l’Associació ha tingut accés a la pedra clau 
de la llinda del convent de Sant Francesc 
que data de 1654. En el seu dia l’associació 
també va recuperar l’escut que hi havia sobre 
la llinda, propietat de la família Noguera i 
que actualment està a les cavallerisses de 
l’ermita. Recuperada la llinda, segons Pascual, 
s’integrarà a aquesta obra de Montesa. 

X.Flores

Gràcies a la donació dels germans Oms 
Mundo, la pedra clau de la llinda de la 
porta del convent de Sant Francesc on 
apareix la data 1652 i alguns dels claus que 
sostenien el sostre, han arribat a l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs. Els claus podran 
veure’s, una vegada restaurats, a la seu de 
l’Associació; mentres que la sensibilitat del 
regidor de Serveis vers el nostre patrimoni 
ha fet que es concrete la situació de l’escut 
de la família Noguera i aquesta pedra clau 
junts, de moment integrats en el monument 
que s’està fent en la portalada de la Casa de 
Montesa a Vinaròs.

Alguna cosa del convent de Sant Francesc ha arribat fins avui

Amics de Vinaròs

Juan Gómez, amb José Luis 
Pascual i Salvador Oliver 

el dia de la presentació de 
l’exposició

José Luis Pascual i Salvador Oliver
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El vinarocense Eladio Belles ha 
sido el ganador del concurso 
fotográfico que cada mes convoca 
w w w . v i n a r o s p h o t o b l o g g e r s .
org. El concurso, temático,
estaba dedicado este mes a “Barras 
de bar”. Con la fotografía Café y 
cervecita ha sido seleccionado como 
ganador del concurso mensual. Este 
concurso y la web están abiertos a 
todos los amantes de la fotografía a 

través de www.vinarosphotobloggers.
org. Y como ganador, Ebe nos propone 
para el concurso de marzo 2009 el 
tema “Sombras”, que describe como 
“ellas no necesitan explicación, están 
por todas partes. Sólo hay que buscar 
su belleza mirando en otra dirección 
y descansando un poco de tanta luz”. 
En su fotoblog podremos deleitarnos 
de ésta y otras muchas fotografías 
entrando en www.eboptica.com.

Eladio Belles gana el concurso 
fotográfico mensual de Vinaròs 
Photobloggers

X.Flores

Restaurada la bandera 
de La Alianza 

El Departament de Restauració Tèxtil de l’Institut Valencià de Conservació 
i Restauració de Béns Culturals (IVACOR) a Castelló, ha finalitzat la 
restauració de la la bandera de la Sociedad Musical La Alianza, que data 
de 1907.
La restauració, un projecte que va sorgir de l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs, va ser presentada per la directora de l’IVACOR, Carmen Pérez. 
El president de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, 
va mostrar divendres la seua satisfacció per aquesta restauració que 
millora el patrimoni municipal, explicant que es tractava “d’un projecte 
de tanta envergadura que desbordava les nostres possibilitats”. Segons 
Pascual, “va ser un dels socis, Juan Català, qui va entrar en contacte amb 
la Diputació i es va fer càrrec de la seua restauració”. 
La bandera de La Alianza, treball artístic del pintor Agustín Redó 
Monroig, va ser confeccionada i brodada el 1907 per María Calbé Segura, 
esposa del pintor Pablo Béjar. Es va estrenar el dia de la celebració del 
Corpus Christi d’aquest mateix any. Es tracta d’una peça tèxtil de dues 
cares de 158 x 225 cm realitzada amb un teixit de ras. La decoració està 
executada combinant brodats i fils metàl·lics i aplicació de pintura. En la 

cara principal apareix brodat l’escut de Vinaròs i la insígnia “La Alianza”, 
en la cara posterior l’any de la seua elaboració, 1907. Aquesta bandera 
va ser donada per la família Mayor l’any 1976 a l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, qui l’ha custodiat fins a l’actualitat. La restauració, a 
més d’eliminar els agents de deterioració que han contribuït a la seua 
degradació, ha retornat la unitat i estabilitat a aquesta obra tèxtil en el 
seu conjunt, mitjançant la neteja, la consolidació i la reintegració de les 
àrees deteriorades. 

X.Flores

Con nuestra felicitación y sumo agrado nos complacemos en 
relacionar los mayorales de la fiesta de San Sebastián en Barcelona 
del presente año: 
Javier Bosch Torres, Lolín Vizcarro Boix, Rosa Miralles Garcia, 
Sebastián Sebastià Miralles, Pedro Sorolla Garcés, Laia Camós 
Esteller, Maria Bonet Sabaté, Laura Albiol Prades, Sergio Vives 
Esparducer, Mercedes Querol Borràs, Sara Guerrero Forner, 
Teresa Ferrer Brau, Antoni Benito Vallés, Selene Valenzuela 
Miralles, María Dolores Balagué Brau, Teresa Llàtser Prats, 
Manuel Quixal Aviñó, Luis Morales Belda, Josefa Vidal Aragonés, 
Carmen Aulet Barbé, Rosa Griñó Puchol, Concepción Miralles 
Rillo, Antonio Carlos Arnau Barreda, Àlex Forner Medina, Aitor 
Guillem Blasi, José Foguet Sorlí, Mercedes Rodríguez Puchal, 
Felicidad Brau Fuster y Agustín Serret Miralles.

Colònia de Vinaròs a Barcelona
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El 1893 abandonà la presidència de l’alcaldia de 
Vinaròs Josep Chavarria Beltran, republicà i fuster 
al carrer de Sant Cristòfol. Fou compensat amb 
el càrrec de jutge municipal en ser substituït per   
Felip Ferrer Flos, “alcalde Varet”, pel decret de Real 
Orden d’octubre de 1893. El dia primer de 1894 
se celebrà la sessió constitutiva, s’hi va llegir una 
felicitació del “Catòlic”, nom amb què era conegut 
el Centro Obrero Católico, fundat en 1887. No es 
tractava d’una nota de cortesia i bones maneres 
sinó d’un programa complet de l’entitat expressat 
amb un to moderadament prepotent però amb la 
voluntat de deixar constància del seu paper en la 
localitat.
El B.L.M. (Besa las manos) anava signat pel president 
Josep Maria Chillida Melià amb una introducció de 
pretesa modèstia, “Aunque el último de los socios 
en merecimientos del Círculo Católico de Obreros 
de Vinaroz, he tenido la honra de ser nombrado 
Presidente para el actual bienio...”. Tot seguit 
aprofitava la transcendència de l’acte institucional 
per ressaltar la solidesa de l’organització. Una de 
les consideracions en què posà més èmfasi era 
l’apoliticisme, reflectit en el reglament, la qual 
cosa no impedia l’accés a la societat de qualsevol 
persona amb independència de la seua ideologia. 
El reglament prohibia tota mena de discussions i 
converses polítiques.
La filosofia imposada al Catòlic –segons l’escrit–  
era la propagació en totes les activitats dels 
aspectes morals de la religió a través d’exercicis 
espirituals i l’estudi del catecisme. No es permetia 
el llenguatge groller ni les blasfèmies i s’insistia en 
el compliment de les obligacions religioses festives. 
Destacava la funció instructiva del Patronato de la 
Juventud Obrera que impartia classes nocturnes 
de primària i conferències sobre qüestions 
religioses, científiques, literàries i técniques. També 
organitzava sessions artístiques i literàries, posava 
a la disposició dels assistents les revistes catòliques 
i científiques de què disposava la biblioteca i 
repartia gratuïtament entre els associats fulls 
parroquials i opuscles amb moralina final.
No acabaven aquí les activitats. Insistien a destacar 

el funcionament de l’assistència sanitària als malalts, 
la importància de l’estalvi familiar promocionat per 
la caixa Monte Piedad, les botigues concertades 
que fornien cuines i menjadors de beneficiència 
quan l’ocasió ho requeria, i un fons d’ajut per 
ancians i persones amb minusvalies que els 
impedien treballar.
Aquí arribava la part més “cristiana” de l’entitat, però 
eren conscients que la moral catòlica no obligava 
a confondre-la amb un convent o una mútua 
assistencial. L’escrit comunicava la programació 
d’activitats lúdiques, sempre però, dins de la moral 
més estricta. Comptaven amb saló de lectura, 
taules de jocs lícits i saló de café, i quan l’economia 
ho permetia disposaven de gimnàs, jocs i exercicis 
apropiats a la salut mental del jovent catòlic. No 
tardaren a incorporar vetllades de música clàssica, 
però havien de passar unes dècades per adonar-
se que si volien competir amb els republicans 
havien d’incloure música lleugera i activitats més 
engrescadores per al jovent. 
En 1894, encara s’imposaven plantejaments 
fortament cristians per tal d’evitar qualsevol 
inclinació a diversions poc “ortodoxes”. Per damunt 
de tot, els Círculos propagaven el progrés i la 
cultura “saludables” per a l’esperit i, amb el propòsit 
que aquests principis arribessen a bon port, 
consideraven necessari seleccionar les persones 
idònies per garantir els objectius previstos. Aquesta 
–afirmaven– era l’aportació del Catòlic a la població 
i una prova “de amor y patriotismo hacia Vinaroz”, 
insistint que el seu objectiu era oferir a les famílies 
una bona educació per als fills. La “felicitació” al 
nou alcalde i líder dels liberals, concloïa de manera 
tan original com havia començat. “Conociendo pues 
sus bellos sentimentos, no dudamos tendrá a bien 
honrar el Círculo Católico de Obreros, inscribiendo 
su nombre en la lista de Socios; dándole por ello 
anticipadas gracias. Con tal ocasión tiene el gusto de 
ofrecerse de V. afectísimo S.S. Vinaroz-Enero 1894”.
Tanmateix, l’activitat propagandística del Círculo 
no acabava aquí. A la impremta Santa Florentina del 
carrer dels Socors, regentada per Ángel Fernández 
Tormo, editaren un manifest dirigit “A sus hermanos 

los proletarios y trabajadores de toda clase” en què 
resumien el programa i afegien la voluntat de 
fer tots els esforços necessaris per a “disminuir de 
algun modo, la crisis espantosa por la que atraviesa, 
tan desgraciada cuanto sufrida clase trabajadora” 
per a la qual, la nova junta directiva acordà “que, 
á los enfermos numerarios, se les aumente el socorro 
con cincuenta céntimos de peseta, ó sea, que reciban 
seis reales, en vez de los cuatro que hasta la fecha 
venian percibiendo”.
Posaven a la seua disposició el metge de la societat 
per visitar-los gratuïtament, quan el malalt ho 
requerís. També oferien als socis numeraris consulta 
gratuïta dels advocats associats, que s’havien oferit 
de manera altruista, i el dret a usar els salons i totes 
les activitats de la societat, inclosa la Caixa de 
Préstecs, especialment constituïda, ressaltaven, 
per afavorir la classe obrera. “obreros de vinaroz: 
cuales sean los propósitos que animan a la Junta, 
manifestados quedan, sólo falta, que conociendo 
donde estan vuestros verdaderos intereses y leales 
amigos, presteis en gran número vuestro valioso 
concurso, y con ello, contribuireis a la mejora de la 
clase a la que honrais pertenecer”.

Ramon Puig
El Círculo Catòlico de obreros en 1894

“Plaça de Jovellar, processó del Corpus a principis del segle xx”

CàRRECS TITULARS OFICIS

President Josep Mª Chillida 
Melià Metge

Vicepresident Antoni Sendra Bonet Industrial
Tresorer German Piquer Serres Comerciant
Bibliotecari Baltasar Esteller 

Esteller Farmacèutic

Vicebibliotecari Josep Vicent Català 
Costa Propietari

Secretari Pasqual Nebot 
Badenes Propietari

Vicesecretari Joan B. Sendra 
Cucala Industrial

Vocals Francesc Borràs 
Valenzuela

Patró 
armador

Santiago Soler Moltó Sastre
Joan Batiste Bover 
Cardona

Confiter i 
estanquer

Ciprià López 
Segurola Comerciant
Francesc Juan Forner Fuster
Sebastià Fontanet 
Garces Propietari
Batiste Gombau
Manuel Redó

Consultor Hilarió Claramunt 
Forés Advocat

JUNTA DIRECTIVA DEL CATÒLIC AL GENER DE 1894

“Imatge emprada en la propaganda dels Círculos”
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La novela Los años perdidos, del que fuera 
capitán de la Guardia Civil del cuartel de 
Vinaròs y vecino de esta ciudad, desde 
entonces Santos Fernández sigue causando 
impacto diez años después de su publicación 
y ahora va a dar el salto a la gran pantalla. 
Días atrás, se firmó un contrato con la 
productora cinematográfica FACTOTUM, 
afincada en Barcelona, por la que se 
adquieren todos los derechos de su 
popular novela. Empiezan este mismo 
mes las negociaciones para hacer una 
superproducción y tratarán que antes de un 
año se pueda ver en los cines. “En principio 
querían hacer una serie para televisión de 
varios capítulos pero ahora me han dicho 
que se decantan por hacer una película, 
coproducida con otros países y en ello 
están trabajando”, indicaba Santos a Vinaròs.
News. En esta productora “se quedaron 
encantados con la trama y dicen los técnicos 
cinematográficos de la empresa que es la 
mejor novela que han tenido en sus manos y 
qué mejores características tiene para hacer 

de ella una película”. 
La novela va por la segunda edición y fue 
finalista del premio Fernando Lara 1997 de 
la editorial Planeta. Se trata de una historia 
de agentes secretos, “está basada en hechos 
imaginados pero sigue las mismas pautas y 
comportamientos que las de John Lecarré, 
es uno de sus mis autores favoritos, así, sin 
copiar, traslado a España sus personajes de 
sus novelas, cuya trama se desarrolla en 
Inglaterra”. Así, el personaje protagonista 
tiene “los defectos y virtudes españoles 
pero con unos métodos y forma de actuar 
que se parece más a los ingleses”. Su oficio 
de guardia civil, ya retirado, le ha influido en 
su novela, “yo siempre pude observar desde 
lejos o cerca hechos y datos, la profesión 
influye siempre”. Santos Fernández es “como 
si lo fuera de Vinaròs, aunque yo quiero 
mucho a mi tierra, Arstorga, vivo en Vinaròs 
con intensidad”. Fue capitán del cuartel 
vinarocense desde 1993 hasta el 2005, 
después ya pasó a la reserva y se quedó en 
Vinaròs disfrutando de su jubilación.

Un cortometraje de la EPA, galardonado al XI Festival Internacional de 
l’Audiovisual Valencià 

La novela de Santos Fernández será 
llevada al cine 

Emili Fonollosa
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El passat 26 de febrer van donar 
començament a Vinaròs les I Jornades 
de Cuina Gastronòmica de Mercat 
dedicades a la Galera, un crustaci de 
carn fina i gustosa, propi de la costa 
valenciana també conegut com 
“caravel·la valenciana”. Els organitzadors 
són els restaurants “Bergantín” i “Rafel lo 
Cristalero”. 
Durant el primer cap de setmana, 
les jornades han tingut una gran 
acceptació, ja que ambdós restaurants 
han contat amb nombrosos clients 
atrets per aquesta iniciativa tan atractiva 
i novedosa.
 Cada vegada són més els restaurants, 
sobretot els que es troben en la costa 
valenciana, que donen el valor que té 
a la galera. Les formes de cuinar-la són 
múltiples i molt variades, però n’hi ha 
prou amb fer-les a la brasa o a la planxa 
amb un poc de sal i amb un bon oli 
d’oliva per a apreciar la qualitat d’aquest 
crustaci. 
Les jornades ofereixen un menú elaborat 
amb la màxima cura i realitzat sobre 

els productes d’aquesta zona, basat 
en l’aplicació de la galera en diferents 
àmbits de la cuina, els quals podran 
degustar-se per tots aquells que ho 
desitgen entre el 28 de febrer i el 15 de 
març. 
Donada la novetat d’aquestes jornades, 
diversos mitjans de comunicació com 
la televisió autonòmica valenciana, 
s’han desplaçat fins a Vinaròs per a 
realitzar sengles reportatges per als 
programes televisius “Telenotícies 9” 
i “En directe”. Amb aquesta finalitat, 
van entrevistar a ambdós cuiners, els 
quals van presentar de manera visual 
les seves propostes i expectatives pel 
que fa a les Jornades. 
La presidenta del Patronat de Turisme 
de Vinaros, Mamen Obiol Aguirre, ha 
valorat molt positivament la incidència 
d’aquestes jornades, i ha insistit en que 
se seguirà donant suport i es col·laborarà 
amb totes aquelles iniciatives de caràcter 
privat, que com aquesta, suposen un 
complement d’èxit per a l’oferta turística 
i gastronòmica del municipi.

Gran acceptació de les I Jornades 
Gastronòmiques de la Galera

Gastronomia

Redacció

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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La regidora de Cultura, Maria Dolores 
Miralles, va presentar dimecres la 
programació cultural fins al mes 
de juliol. La regidoria ha buscat 
dinamitzar els diferents llocs on 
tenen lloc les diferents activitats 
programades a la biblioteca pública, 
l’auditori municipal i també l’església 
Arxiprestal. Teatres, concerts, 
exposicions, tallers i contacontes 
formen part d’una extensa i variada 
agenda d’actes. Per aquest mes de 
març, cal destacar que dissabte dia 7 
a les 23 hores a l’auditori municipal 

actuarà Esmeralda Grao, mentre que 
el dia 11 de març s’inaugura una 
exposició dedicada a la bibliografia 
de Vicente Enrique Tarancón a la 
Biblioteca Municipal. Divendres 13 
de març s’obre el cicle de cinema 
“Refugiados: víctimas de los 
conflictos humanos” amb la projecció 
de la pel·lícula “Vete i vive” de Radu 
Mihaileanu.
El Setmanari Vinaròs informarà 
puntualment cada dissabte a la secció 
de l’agenda cultural dels actes que 
també els resumim a continuació:

Programació cultural de febrer 
a juliol de 2009

X.Flores

Maria Dolores Miralles i Javier Palomo van presentar els actes

Las hermanas Mª Dolores 
y Mª Josefa Redó fueron 

unas de las componentes 
fundadoras de Les Camaraes

Las componentes de 
Les Camaraes en un 
descanso antes de bailar

Les Camaraes: álbum de recuerdos
Per Gaspar Redó
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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

Fins 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

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 Grau
Lloc: Auditori Municipal
Organtiza: Regidoria de Cultura i Institut Valencià de la Música 

De l’11 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

Divendres 13 de març, a les 19.30 hores Cicle de cinema 
Refugiados: víctimas de los conflictos humanos amb la 
projecció de la pel·lícula Vete i vive de Radu Mihaileanu
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Diumenge 15 de març, a les 9 hores I Concurs de Silvestrisme 
Ciutat de Vinaròs
Lloc: Camp de futbol del Servol
Organitza: Assoc. Silvestrista de Vinaròs. Col·labora: Regidoria de 
Cultura

Dimarts 17 de març, a les 17.30 hores, Contacontes amb Els 
contes de la selva a càrrec del grup Sénia
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca municipal

Del 17 al 31 de març, Exposició “Silenci”
De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Fundació Isonomia

Divendres 20 de març, a les 19.30 hores Cicle de cinema 
Refugiados: víctimas de los conflictos humanos  amb la 
projecció de la pel·lícula Hotel Rwanda de Terry George
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Divendres 20 de març, a les 22.30 hores, Teatre amb l’obra 
Por culpa de Yoko de la cia. de teatre Jácara Teatreo.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalita

�����������������������������������������
�	
��������	���
������������������������������������������

��������������
�������� ����������
��������������������

�������� ����������
������������������������������

�������� �������������
�������������

�������� ����������
������������������������

�������� ����������
����������������������������

�����������
�������� ���������

���������������������������������
�����������������������
��������� ���������

�������������������������������������
�������������������

��������������������������
�������������������������

�����������������

��������������������������
������������������������
��������������������

����������������������������������

�������������������������
�����������	��������
��
�������������������������
����������������

�����������������������������������������
�	
��������	���
������������������������������������������

��������������
�������� ����������
��������������������

�������� ����������
������������������������������

�������� �������������
�������������

�������� ����������
������������������������

�������� ����������
����������������������������

�����������
�������� ���������

���������������������������������
�����������������������
��������� ���������

�������������������������������������
�������������������

��������������������������
�������������������������

�����������������

��������������������������
������������������������
��������������������

����������������������������������

�������������������������
�����������	��������
��
�������������������������
����������������

REFUGIATS
vides en trànsit

EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA

DEL 4 DE MARÇ
AL 15 D’ABRIL

VINARÒS
EXPOSICIÓ CONCEBUDA 

I PRODUÏDA PEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA 

FOTOGRAFIES: SERGI CÀMARA 
VÍDEO DOCUMENTAL: MARC BENERIA
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
Misericòrdia 
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Este curso, como hace ya varios años, 
dentro del área de Educación Física del 
colegio Misericordia de Vinaròs los alumnos 
participan en las actividades que organiza 
el Club de Fútbol Vila-real 

Todos los clubes deportivos importantes, además 
de su actividad principal, promocionan a su 
alrededor una serie de iniciativas relacionadas 
con su objetivo principal, en el caso del Vila-real, 
el fútbol. En este aspecto el club organiza una 
serie de liguillas en su entorno para promocionar 
su imagen, sus actividades… en definitiva, darse a 
conocer y mantener así la afición alrededor de su 
equipo en el sector infantil y juvenil. Pero que duda 
cabe que estas actividades además de mantener 
esa imagen y ese ambiente en su entorno más 
inmediato, le permite conocer las posibilidades 

de algunos de los participantes de los distintos 
colegios de la provincia. Algo muy importante para 
todos los clubes en vistas de mantener su cantera 
de jóvenes promesas.
El colegio Misericordia viene participando desde 
estos últimos años. La actividad consiste en una 
liguilla entre varios colegios de la provincia que se 
dan cita en las instalaciones del Club de Fútbol Vila-
real cada 2 ó 3 semanas. Normalmente se juega en 
instalaciones que el club tiene cerca de su estadio, 
pero a veces hay suerte y se juega en el mismo 
estadio y a veces hay más suerte todavía y se 
coincide con el final o principio del entrenamiento 
de los titulares del equipo y aquel día para los 
alumnos del cole es fiesta mayor; poder ver y hablar 
aunque sea unos segundos con los jugadores de 
Primera División y pedirles un autógrafo.
Pero lo más importante, sin duda, es la actividad en 
sí misma, participar en una liguilla junto con otros 

alumnos de otros colegios de toda la provincia de 
Castelló es una actividad importante para nuestros 
alumnos, porque contribuye a ampliar sus 
horizontes, que en niños y niñas de 10 y 11 años 
es un detalle muy importante, esa relación con 
otros alumnos de su misma edad de otros colegios 
y de otros pueblos contribuye a desarrollar su 
personalidad y su mundo alrededor de Vinaròs.
La actividad es gratuita, la tarde que toca partido en 
Vila-real, a las 12 del mediodía vienen un autobús 
del club a recogerles a la puerta del colegio y sobre 
las 5 o las 6 de la tarde los devuelve, sin coste alguno 
para nuestros alumnos ni para nuestro colegio, 
todo ello con un mínimo esfuerzo de organización 
por parte del maestro de E.F., quien en cada visita 
a Vila-real se suele traer unos buenos lotes de 
entradas gratuitas para los siguientes partidos de 
Primera División que suele repartir entre los padres 
de los alumnos del colegio.
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Gambeta

PESCA

Andrés Albiol

Aquestes petites gambes se les pot apreciar al costat de la 
vegetació que hi ha en les parets del moll de la dàrsena del 
port, especialment a la nit. De fet, ara, alguns pescadors 
esportius amb una llanterna il·luminen cap a l’aigua al costat 
de la paret per apreciar els ulls d’aquests crustacis.
En castellà, s’anomena quisquilla. En francés, bouque. En 
alemany, grobe felsegarnele. I en anglés, prawn. El seu nom 
científic és Palaemon xiphias.
Té la forma clàssica de les típiques gambetes que hi ha pel 
nostre litoral rocós, o siga, un cos comprimit lateralment i 
arrodonit pel dors. Aquest cos està compost per dos seccions: 
un cefalotòrax unitari i un abdomen segmentat en set seccions. 
Tot està protegit exteriorment per un exosquelet quitinós.
El cap és triangular. És un decàpode amb potes articulades. 
Té dos parells de pinces, dos parells d’antenes i dos ulls ben 
desenvolupats pedunculats i mòbils, amb la còrnia hemisfèrica 
i un ocel.
Una de les característiques d’aquesta gamba de la fauna 
portuària vinarossenca, és que en la part superior de la banya 
té de 6 a 8 dents i en la inferior, de 4 a 5. I a la vora posterior de 
la cua o ventall caual, té dos parells d’espines. Respira l’oxigen 
de l’aigua a través de les brànquies. La seua talla màxima és 
de 7 cm.
La seua coloració és transparent, però hi predomina un 
puntejat verd marró amb taques blaves a la base de les potes 
i a la part de darrere. 
Les femelles poden portar els ous adherits sota l’abdomen 
del juliol al setembre. Després de la posta i posterior eclosió, 
passen per diversos estats larvaris planctònics, i van creixent 
mitjançant mudes. Viuen a poca profunditat, o siga, des de la 
mateixa superfície fins a solament els 6 m, i abunden entre 
colònies de plantes entre les roques.
La seua activitat nocturna és predominant. Quan es veu 
acorralada per algun enemic, aconsegueix fugir mitjançant un 
salt ràpid, gràcies a l’embat dorsal de la part posterior del cos 
en tancar-se cap a enrere. De poc valor comercial, en temps 
passats era adquirida per a la pesca amb ham. El sabor de la 
seua carn blanca és bastant acceptable, ben salades, bullides 
o fregides, ja que desprén una aroma peculiar i el seu gust és 
molt saborós.

Campaña de cerco iniciada
Desde primeros de marzo la flota cerquera vinarocense pudo hacerse a la mar 
tras tres meses de veda y capturar bastante peix blau. Las otras modalidades 
pesqueras, como el estado de las aguas, resultó tranquilo hasta mitad de 
semana, faenaron normal. Luego el jueves y viernes amenazaba de mal tiempo 
con fuertes vientos, muchas embarcaciones ya optaron por no faenar.
La pesca de arrastre llevó a subasta poco langostino a 45 €/kg, calamar de 14 a 
20 (según tamaño), miseria a 10, pescadilla de 3 a 8, peluda a 6, salmonete de 
7 a 11, caracol a 10, galera de 3 a 5, rape de 4 a 8, pulpo roquero de 4 a 7, pota, 
mòllera y cintas de 2 a 4, caballa, jurel, congrio, aranya y morralla de 1 a 3. 
Las barcas de la llum han tenido buen comienzo de campaña y sólo salir a 
pescar la primera jornada, o sea, el lunes, entre tres llevaron a lonja 100 cajas de 
boquerón, que se cotizó hasta 75 €/caja (12 kg) y 50 de sardina a 35. El martes, 
ocho barcos desembarcaron 1.500 de seitó, que se valoró de 5 a 35 € y 200 de 
sardina a 20 €. Y el miércoles, diez embarcaciones pillaron 1.000 de ’oro azul’ 
hasta 50 € y 200 de sardina a 18 €. La procedencia era: cuatro de Vinaròs, una 
de Borriana y cinco de Barcelona.
Unos trasmalleros atrapan sepia a 9 €/kg, tigre a 8 y mabre a 6. Otros llevan 
pagel de 5 a 11. La mayoría lenguados a 24, rodaballo a 27 y raya de 2 a 4. Y un 
par pesca gallineta a 15, corba y mamona a 3.
Un marrajero arribó con 700 kg de pez espada, subastándose de 6 a 10 €/kg.
Y un palangrero pescó también con anzuelo lubina a 15 €/kg y sargos a 9.

Ecos de mar
La crisis del sector pesquero llevó a Bruselas a tomar medidas con nuevas 
ayudas, y con la posible retirada de barcos en activo, con el objetivo de 
eliminar los barcos menos competitivos y mejorar la situación del resto de 
la flota, elaborando así la Unión Europea un reglamento llamado Planes de 
adaptación de flota (PAFs). De manera que se abre un periodo de reflexión en 
que las comunidades marítimas españolas van a dar su opinión, en especial a 
la propuesta de reducir la flota un 30%.
Según el último censo, España tiene 13.002 buques pesqueros, siendo el 
42% mayores de 30 años. Sólo la comunidad gallega tiene 6.277 barcos y no 
quiere cumplir el requisito de desguace. La valenciana consta de 709 buques, 
sólo superada por Andalucía con 1.978 y Catalunya con 1.227. Por lo visto 
nadie quiere desprenderse de tan gran cantidad de barcos, la mayoría de 
comunidades están por los paros biológicos y temporales, y cuando algunos 
armadores quieran desguazar su embarcación lo pedirán individualmente.

Bones captures de rom empetxinat

Comença la temporada de la llum
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Gran jornada para el 
deporte local

L’1 de març va arribar el gran dia de la marxa 
atlètica espanyola. El diumenge a la localitat 
murciana de San Pedro del Pinatar es va 
celebrar el LXXVIII Campionat de Espanya de 
marxa atlètica i el Campionat de Federacions 
Autonòmiques júnior i cadet, en què debutavà 
la gran figura de la marxa espanyola i mundial 
que és Paquillo Fernández, a la distància de 
50 km. La forta calor que regnava a la localitat 
murciana va resultar el pitjor enemic dels 
atletes participants.
La vinarossenca Alba Sánchez, del Medilast 
Lleida U.A., es va proclamar subcampiona 
d’Espanya promesa de 20 km marxa i 7a de la 
prova absoluta en un crono d’1h 45’04”. Del Club 
Esportiu-Aigües de Vinaròs, Andrea Cabré va 
acabar 4a promesa dels 20 km marxa amb un 
temps d’1h 57’51”, la júnior Rebeca del Corte va 
acabar 5a en la prova de 10 km amb un temps de 
0:57’21” i la cadet Sofia Limón, que no va arribar a 
la competicio en el seu millor moment de forma, 

va acabar al lloc 26é amb un temps de 0:31’3”, 
aquestes dos atletes a més representaren la 
Comunitat Valenciana en el Campionat d’Espanya 
de Federacions Autonòmiques formant part de 
la selecció de la Comunitat. L’equip júnior de 
la Comunitat Valenciana va quedar en tercera 
posicio i es va emportar el bronze.
Felicitats a les marcadores i enhorabona a la 
subcampiona d’Espanya.

L’atletisme vinarossenc, en el Campionat 
de Espanya de marxa en ruta

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Mª Jesús Pablo-C. Esportiu Vinaròs

El passat 21 i 22 de febrer es va celebrar al 
palau dels esports Sant Pau de Sevilla el 45é 
Campionat d’Espanya d’atletisme de pista 
coberta, en què es van reunir els millors atletes 
espanyols, que no van defraudar amb un gran 
nivell de marques i molta emoció. En este 
campionat es decidien les places de la Selecció 
espanyola per als pròxims campionats d’Europa 
d’atletisme que se celebraran els pròxims dies 7 
i 8 de març a Torín.
Un any més, com ja ens té acostumats, no faltava 
a una cita tan important l’atleta vinarossenc 
Guillem Adell, que actualment milita en el C.A. 
Fent Camí Mislata. No va haver-hi sort per al 
nostre atleta, que va disputar la segona semifinal 
de 1.500 ml amb atletes internacionals del nom 
d’Arturo Casat (semifinalista en les olimpíades 
de Pequín), Álvaro Fernández o els germans 

Esteso, entre altres.
La prova, que es va poder seguir pel canal 
internacional de Teledeporte, va començar 
amb un ritme viu des del principi. Guillem que 
va córrer bé tàcticament, fora de les espentes 
típiques d’estes proves que produïxen gran 
desgast, va aconseguir una millor marca de la 
temporada de 3’51”07 i una meritòria 8a plaça 
que el deixava fora de la final en què va estar en 
2008.
Un altre vinarossenc que posseïa mínima per 
a este campionat era Gaspar Mateu en salt de 
perxa, però per motius personals no va acudir 
al campionat. Amb esta prova finalitzava la pista 
coberta en absolut.
Destacar que Guillem estarà el pròxim 8 de març 
en Càceres en el Campionat d’Espanya de camp 
a través de clubs. Des d’ací desitjar-li el millor. 

Guillem Adell, en el Campionat d’Espanya 
absolut de pista coberta

Mª Jesús Pablo-C. Esportiu Vinaròs

El fútbol, sin duda, ocupa uno de los 
lugares más destacados de la pasada 
jornada deportiva, en que los tres equipos 
representativos de nuestra ciudad lograron 
vencer en sus respectivo partidos. El primer 
equipo del Vinaròs C.F. logró tres importantes 
puntos en el campo Cervol a costa del difícil 
C.D. Acero dentro del Regional Preferente, 
mientras el conjunto juvenil ganó en menos 
de veinticuatro horas los dos encuentros que 
disputó frente al C.F. Vall d’Alba el viernes por 
la noche en el Cervol y el C.D. Almassora, el 
domingo por la mañana, pasando a ocupar 
con estas victorias el liderato del la Categoría 
Regional Juvenil. Por lo que respecta al 
equipo veterano, hay que destacar que sumó 
otro gran triunfo en Rossell goleando al 
equipo local en la jornada correspondiente 
al Campeonato de Liga Catalunya Sud.
En balonmano, hay que resaltar la magistral 
intervención del C.B. Vinaròs en la cancha 
del pabellón polideportivo municipal donde 
venció con autoridad al fortísimo C.H. 
Esplugues en partido de liga de la Primera 
División Nacional conservando una jornada 
más el liderato.
En baloncesto, también hay que destacar 
los triunfos consecutivos del equipo junior 
masculino en la Liga Autonómica a costa del 
C.B. Puçol en su cancha con un tanteo de 42-
61 y del C.B. Puerto Sagunto por 58-54 en el 
pabellón polideportivo municipal.

A l’esquerra de la imatge, 
la vinarossenca Alba 
Sánchez, del Medilast 
Lleida U.A., que es va 
proclamar subcampiona 
d’Espanya promesa de 20 
km marxa
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FUTboL.  Campeonato Regional Preferente Un magnífico 
segundo tiempo 
bastó para ganar

1 0
VinARòs C.F C.D. ACERo

Rafael Marcos Simó

Semana grande

Importante victoria del equipo langostinero 
en el encuentro disputado la pasada 
jornada en el Cervol frente a un rival 
incómodo que cerró líneas desde el pitido 
inicial dedicándose al patadón y tentetieso 
acompañado de varias jugadas de 
contraataque que se cuidó una vez más de 
desbaratar el cancerbero local Carmona con 
tres brillantes intervenciones.

La segunda mitad cambió el panorama y 
los langostineros se hicieron los dueños del 
terreno de juego presionando a su rival con 
rápidas incursiones que tuvieron en el juvenil 
Raúl a su delantero más destacado, hasta 
que faltando un cuarto de hora para finalizar 
el encuentro el reaparecido Carrillo logró de 
un gran disparo el tanto que significaría la 
victoria más que merecida del Vinaròs.

Vinaròs C.F.: Carmona, Ovidio, Álex, Pedro, Wifredo, 
Carrillo, Ernesto, José Ángel, Raúl (Martorell), Agus 
(Chiqui) y Martín (Moha).
C.D. Acero: Aitor, De la Rosa, Tel, Franch, Roky, Mollá 
(Manu), Santolalla, Xato (Escrig), Emilio, Sola (Álex) y 
Oliva.
Gol: 1-0 min 75: Carrillo
Árbitro: el juez del partido fue el colegiado Jaime 
Moltó Egea. Enseñó tarjetas amarillas a los jugadores 
locales Álex, Carrillo y Agus, así como a los visitantes 
Escrig y Manu. Amonestó al entrenador del conjunto 
visitantes Badenes. Su actuación no pasó de discreta.

Gaspar Redó

Atrás han quedado los carnavales y tanto el primer 
equipo como el juvenil han cumplido y de qué 
manera, ya que han ganado sus partidos. El primer 
equipo venció pesa a las numerosas bajas a todo 
un Acero cuyo potencial no está acorde con la 
clasificación que ocupa en la tabla. El juvenil vencía en 
los dos encuentros que disputó (viernes y domingo), 
alcanzando de nuevo la cabeza de la tabla. Estas dos 
victorias unidas a los resultados de este fin de semana 
han provocado un cuádruple empate en la cabeza de 
la tabla. Roda A, Castelló B, Massamagrell y Vinaròs A 
tienen 46 puntos seguidos muy de cerca por La Vall 
y Acero A, en una emocionante y apretada lucha por 
conseguir el ascenso a División de Honor. Hay que 
quitarse el sombrero y felicitar a los chavales por la 
campaña tan digna que están haciendo a pesar de 
los enormes contratiempos que están teniendo.
El Vall d’Alba visitaba el Cervol para jugar el partido 
que en su día se aplazó y poner la competición 
al día. No lo puso nada fácil ya que se adelantó 
en el marcador en el minuto 15 y luego el juvenil 
desperdició un penalti en la ocasión más clara para 
empatar antes del intermedio. En la reanudación 
se logró la remontada no sin antes sufrir ya que los 
visitantes no lo pusieron nada fácil y ocasiones las 
hubo para que ambos conjuntos ampliaran su renta 
en el marcador. 
La mañana del domingo no empezaba bien, ya que 
Santi tenía que recurrir urgentemente al juvenil para 
completar su convocatoria por bajas en el primer 
equipo de última hora. El juvenil se presentó en 
Almassora con tan sólo 13 jugadores pues también 
tuvo bajas de última hora. A pesar de todo, en un 
buen partido se consiguió una magnífica victoria 
recuperando los puntos que en la primera vuelta 
volaron del Cervol en dirección a Almassora. 
Ya por la tarde en el Cervol se vivía un emocionante y 
duro partido ante el Acero. Un Acero que hombre por 
hombre tiene un equipazo con infinidad de jugadores 
experimentados y que llevan años jugando no sólo 
en Preferente sino en Tercera. Un plantel con un 
enorme potencial que no está dando los resultados 
esperados. Un Vinaròs “con lo puesto” por la cantidad 
de bajas que se arrastraban y con 7 juveniles 
convocados, siendo 4 de ellos titulares y luego 
jugando uno más le dieron más merito a la victoria 
y se están convirtiendo en piezas fundamentales 
para lograr el objetivo de la permanencia que con 
esta victoria está mucho más cerca. Ovidiu, que ya 
sabía lo que era jugar en el primer equipo, jugó por 
primera vez esta temporada y Chiqui debutó en 
partido oficial con el primer equipo. Desde que Santi 
Forner es entrenador del primer equipo entre unas 
circunstancias y otras han debutado casi 20 juveniles 
en el primer equipo y es que esta temporada si las 
cuentas no me fallan ya lo han hecho 9, sin contar los 
que han entrado en alguna convocatoria y no han 
jugado. Este fin de semana, doble derbi comarcal. 
El juvenil recibe al Benicarló y el primer equipo 
se desplaza a Sant Rafael. Dos atractivos partidos 
para no perdérselos y con puntos importantes en 
juego. Santi Forner contará con un nuevo portero 
fichado esta semana.

Tras estar unos días probando con el 
equipo, el Vinarós CF ha decidido fichar al 
portero de nacionalidad rumana Raul Florin 
Fofiu (Rumanía, 01-05-1982).
Debido a la marcha de Elkin hace unas 
semanas, el primer equipo contaba con 
un único portero del primer equipo, 
Luis Carmona, aunque en todas las 
convocatorias han ido entrando los 

porteros del juvenil, Toni y Aguayo, en 
los que se confía y se ha confiado de 
cara a cubrir la portería blanquiazul. 
Con la intención de intentar restar los 
menos efectivos posibles al juvenil de 
cara a su gran temporada en Primera 
Regional Juvenil, se ha contratado a Raul 
Florin, que ya estuvo a prueba hace unas 
temporadas.

El Vinaròs CF ficha un portero
Redacción

Menos de veinticuatro horas bastaron para que los valientes jugadores 
del juvenil lograran una nueva victoria que les permitía auparse al 
liderato después de realizar una gran exhibición de juego en el campo 
de fútbol de La Garrofera. Dos goles a cargo de Javi García y Dani 
Balfagón bastaron para doblegar a un difícil y duro contrincante.
El Vinaròs C.F. alineó a Toni, Carmona, J. García, J. Esteller, Pablo, Dani, 
Marc, Nacho, Poche, Alexis y Jhonny (Florín y Jamal).

FUTboL.  Campeonato Regional Juvenil

Doble victoria y liderato del Vinaròs juvenil
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VinARòs C.F C.F. VAll D’AlbA

Remontada de los locales en el Cervol en partido jugado el viernes 
por la noche que fue aplazado en su día por las fiestas carnavaleras. El 
conjunto de Manolo Mestre remontó un marcador en contra y al final 
aún pudo golear a un serio y disciplinado rival.
Se alinearon: Toni, Álex, Carmona, Ernesto, Ovidio, J. García, J. Esteller, 
Pablo, Dani (1), Kevin y Raúl (Marc, Chiqui, Jamal, Poche [1], Nacho).

Gaspar Redó

0 2
C.D. AlmAssoRA VinARòs C.F.

Gaspar Redó
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El cap de setmana fort de Carnaval (el 21 i 22 de febrer), es 
va celebrar a la Piscina Municipal de Nazaret de València 
els campionats autonòmics d’hivern de les categories 
júnior i absoluts. Van participar-hi 24 clubs de la Comunitat 
Valenciana, amb un total de 240 nadadors.
L’expedició del Club Natació Vinaròs-Cala Montero es 
va vore reduïda a només dos nadadores: Lara Guadix i 
Nadia Simó.
La seua actuació va ser millor en la categoria júnior 
que en l’absoluta. Així, els resultats en la categoria 
júnior van ser:

Nadia Simó:  
6a en els 400 m estils amb un temps de 5.46.69.
 8a en 800 m. lliures amb un temps de 10.10.89
 11a en 400 m lliures amb un crono de 5.01.94
 13a en 200 m esquena amb un temps de 2.43.05

Lara Guadix: 
11a en els 800 m lliures amb un temps de 10.31.91
15a en 400 m lliures amb un temps de 5.09.13
21a en 200 m lliures amb un crono de 2.30.49

NATACIÓ.  Club natació Vinaròs-Cala montero

Campionats autonòmics d’hivern 
de natació júnior i absoluts

Lara Guadix

Nadia Simó

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

Esta semana y a causa de la lluvia, los partidos 
de la segunda fase del VII Circuit Caixa Penedès 
Cat-Val, que se disputa en el Club Esportiu de 
Amposta, no se pudieron jugar con normalidad, 
con multitud de aplazamientos. Los jugadores 
de la Escuela del Club de Tenis Vinaròs están 
teniendo una brillante actuación en la fase 
ampostina con buenas actuaciones en benjamín 
masculino donde Carlos Gil, Nacho Fuentes, 
Carlos Calduch y Visen Queralt se han metido 
en cuartos de final; en alevín masculino, Joel 
Ferrer está en semifinales; en alevín femenino 
nos queda Lara Cruselles en cuartos de final; 
en infantil masculino Juan Wendt y Adrián Gil 
tuvieron que suspender su partido de cuartos 
de final por la lluvia, así como Rocío Vallejo y 

Sara Pablo en infantil femenino; en cadete 
masculino Álex Barreda y Chema Wendt que 
están jugando un gran tenis están en cuartos 
de final; en cadete femenino esperan en cuartos 
Diana Eroles y Marina Renovell y en absoluto 
masculino Antonio Mata superviviente también 
en cuartos a la espera de jugar esta semana. 
Cayeron tras dura lucha David Moreno, Maria 
Ribera, Mar de Luis, Joseph Queralt, Julio 
Sevilleja y Àngel Verge.

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 7ª y 
penúltima ronda con partidos desde el día 1 hasta 
el 5 de marzo, donde el principal atractivo está en 
la lucha por el segundo y tercer puesto, donde a 
priori parten como favoritos Jorge Valbuena y Marc 
Quixal, con un líder inalcanzable que es Romás 
Arslan.

Torneo de primavera de pádel
El próximo 10 de marzo dará comienzo el IV 
Torneo de Primavera de Pádel, deporte este que 
está ganando adeptos día a día con participación 
récord en cada torneo. Este es el primer torneo del 
año, valedero para el ranking social, por lo que se 
espera una gran competencia.
Información en el teléfono del club 964 451902

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

VII Circuit 
Caixa 
Penedès 
Cat-Val 
(fase Amposta)

Chema Wendt está realizando un 
torneo muy sólido 

Juan Wendt, muy motivado en este torneo Josep Queralt, en un lance del juego

Club de Tenis Vinaròs

El passat dissabte 28 de febrer l’equip 
d’handbol del CP Manuel Foguet va guanyar 
el campionat d’aquest cap de setmana per a 
escoles esportives. Enhorabona als campions!

Campions
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El sábado 21 de febrero, el sábado de carnaval, se 
celebró en Llíria el I Trofeo Nacional de Patinaje 
Artístico Tere Piqueras, donde se reunió la elite 
del patinaje artístico nacional, desde categorías 
inferiores hasta la absoluta.
La Federación de Patinaje de la Comunitat 
Valenciana organizó esta competición para 
rendir un homenaje póstumo a Tere Piqueras. La 
patinadora valenciana colaboró y luchó durante 
toda su vida con el patinaje artístico para lograr su 
promoción.
Piqueras fue la primera patinadora valenciana que 
participó en un campeonato de España. Fue en el 
año 1971. Pero su pasión por el patinaje artístico 
le hizo pelear para conseguir una mayor relevancia 
en todos los ámbitos.
Durante los últimos años, Piqueras ejerció de 

entrenadora en Llíria. Por tal motivo, la primera 
edición de este torneo se realizó en el pabellón 
Pla de l’Arc de Llíria. A esta cita participaron las 
federaciones de Aragón, Madrid, Cataluña, Baleares 
y la Comunitat Valenciana, con sus mejores 
deportistas. El campeón nacional juvenil José 
Luis Valero, y la campeona estatal cadete Miriam 
Moreno, también participaron en el evento.
Del Club Patinaje Artístico Vinaròs participaron 
tres patinadoras: Maria y Patricia Gomis, que 
compitieron en el campeonato de España el año 
pasado, e Irene Tomás. A continuación, detallamos 
la puntuación obtenida por nuestras patinadoras:
En categoría infantil: Patricia Gomis Miralles, 4ª 
clasificada; Irene Tomas Rodríguez, 6ª clasificada
En categoría juvenil: Maria Gomis Miralles, 8ª 
clasificada.

PATINATGE ArTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

I Trofeo Nacional de Patinaje Artístico Tere Piqueras
C.P.A.V.

Victoria contundente y sin paliativos la 
conseguida el pasado sábado en el Llangostí 
Arena ante un numerosísimo público, entregado 
a unos colores y con muchas ganas de ver buen 
balonmano.
Ya se vio desde un inicio que el Vinaròs estaba muy 
metido en el partido y con ganas de agradar a la 
afición, ya que los últimos partidos no se habían 
jugado bien y necesitábamos un buen partido 
sobre todo ante nuestra afición, que nos animó 
incansablemente, gracias afición.
La primera parte fue espectacular, con una 
gran defensa y un ataque demoledor. Hay 

que destacar el debut de Quique Andréu, 
espectacular como ya nos deleitó el pasado año, 
y junto con Emil, realizaron algunas jugadas 
inverosímiles, como un flay impresionante que 
acabo en gol de Quique.
En la portería, Juan Gamillo recuperó la 
confianza y nos deleitó con paradas de gran 
nivel y fue un baluarte en la portería. El resto 
de jugadores rayó a un gran nivel y sólo una 
relajación comprensible en la segunda parte, 
teníamos ventajas de 12 y 13 goles, maquilló el 
resultado final para el Esplugues con un 35-29.
Destacar los debuts de las dos últimas 

incorporaciones: Quique y Aissa. Y felicitar a todo 
el equipo por el gran partido (incluido Marc Sanz), 
todos formamos parte de este gran equipo y así 
se demuestra cada día en los entrenamientos y 
partidos.
Hoy jugamos en la difícil pista del F.C. Barcelona, 
pero creemos sinceramente que podemos ganar, 
no sin sacrificio y seguro que sufriendo hasta el 
final.
Aficionado, si quieres desplazarte con el equipo 
a Barcelona, salimos a las 15:30 horas desde la 
parada de autobuses, infórmate de las plazas 
disponibles.

Carlos, Juan – Marc Sanz 
(porteros), Serrano (1), 

Maillo (2), Sean (3), Ruben 
Ruiz, Enrique Andreu (7), 

Martorell (1), Emil (7), 
Pedro (7), Alexey (2), Joan 
(1), Aissa Fagarch, Rubén 

Alarcón (4).

HÀNboL.  Club balonmano Vinaròs

¡Triunfo contundente!

35 29
CosTA VinARòs HAnDbol 

EsPlUgUEs

C.B.V.
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bÀSQUET.  Club bàsquet Vinaròs

Tras vencer con claridad el pasado 25 de 
febrero en el partido aplazado con el Puçol, 
tuvo una difícil papeleta el pasado sábado 
contra el líder de la clasificación, el Puerto de 
Sagunto, papeleta solventada con una gran 
victoria por 58-54, que le permite afianzarse 
en el cuarto puesto y poder asaltar el tercero 
en el próximo desplazamiento a Riba-roja. 
El miércoles día 25 se desplazaban para jugar 
en Puçol, encuentro que empezó muy igualado, 
igualdad que se decantó del bando local a 
mediados del 2º periodo 25-14, pero de ahí al 
final dominio total del Vinaròs, que dominó con 
claridad los restantes periodos. Con Héctor y 
Joaquín espléndidos bien dirigidos por Raúl, 
fueron aumentado las diferencias hasta terminar 
con un 42-61.  
Frente al líder que les había vapuleado en su 
casa, al final consiguieron que los puntos se 

quedaran en Vinaròs. Salieron en tromba los 
visitantes, arrollando a nuestros jugadores la 
mayoría de las veces excediendo el reglamento. 
Ante la permisibilidad arbitral por las continuas 
trasgresiones visitantes, el entrenador local 
protestó y recibió la correspondiente técnica 
que culminó posteriormente con una agresión 
a Héctor que se quedó tendido en el suelo sin 
que el árbitro pitara nada.  Protesta más airada 
de nuestro entrenador, que le costó la segunda 
técnica y la expulsión.
Este hecho hizo reaccionar a nuestros 
jugadores que plantaron cara y fueron 
minando la diferencia visitante pasando a ser 
dominadores. Jugaron: Joaquín (9), Héctor 

(20), Sergi (4), Arturo (2), Jesús, Paco, Raúl (2), 
Alan (6), Rubén (7) y Joan (8). Sin eliminados. 
Parciales: 5-16, 13-13, 19-15, 22-10.
Muy bien el conjunto por las ganas y amor 
propio que les hizo sobrellevar las adversidades, 
sobre todo el último periodo con un Héctor 
muy inspirado y los pívots Alan, Rubén y 
Joan, muy enteros. Châpeau por la entrega.

Encuentros para el sábado
Este sábado a las 6 tarde interesante encuentro 
en Riba-roja, equipo que situado a una victoria 
querrá reeditar la conseguida en nuestra pista 52-
53 de la primera vuelta. 

Hombrada de 
nuestro junior 

58 54
VinARòs C.b. PUERTo DE sAgUnTo

Club Bàsquet Vinaròs

Una de cal y otra de arena
Los equipos femeninos tuvieron una de cal y otra de 
arena. El junior autonómico volvió a perder en Castelló 
y el senior, pese a no poder terminar por la lluvia, pista 
descubierta y segundo viaje, estaba dominando con 
claridad en el momento de la suspensión a falta de 
cinco minutos.
En Castelló jugaron el Grupo Piaf C.B. Castelló 55 - C.B. 
Vinaròs 34. Sólo aguantaron el primer cuarto, ya que 
las locales mucho más acertadas en el tiro y con mayor 
permisibilidad de movimientos defensivos por parte 
arbitral, fueron aumentando las diferencias. Se jugó 
mejor que el sábado pasado, pero la moral necesita un 
fuerte empujón.

Senior Femenino 
C.B.F. Lligal Claret de Benimaclet 38 - C.B Vinaròs 54, en 
el momento de la suspensión, a falta del fallo del comité 
de competición.
El encuentro estaba siendo dominado con claridad 
por el equipo vinarocense y significar el retorno a las 
pistas de la ex del Vinaròs Sonia Hidalgo, un apoyo muy 
cualificado para el equipo siempre que la respeten las 
lesiones. 
Para este sábado a las 16.30 tarde las juniors femenino 
reciben al Germaine de Capuccini de Alcoi.
Las Seniors nuevamente de viaje a la pista de Quart.

Temporada: 2008-2009
Esport: Bàsquet

Categoria: Alevina 
masculina

Grup: Lliga Comarcal JEEC
RESULTATS
Jornada 9

28/02/09 Ruralcaixa C.B. 
Vinaròs 59 - C. Sagrat Cor 

24

LTATS I CLASSIFICACIÓ
Categoria: Cadet 

masculina
Jornada 9

28/02/09 Ruralcaixa 
C.B.Vinaròs 46 -PME 

Ametlla de Mar 56
ATS I CLASSIFICACIÓ
Categoria: Benjamina 

masculina
Ajornat

AJORNATULTATS I 
CLASSIFICACIÓ

Categoria: Infantil 
masculina
Descans

C a m p e o n a t o  A u t o n ó m i c o
Pabellón polideportivo municipal Vinaròs

S á b a d o  7  m a r z o
1 6 . 3 0  t a r d e 

frente a

V i n a r ò s  C . B .

G e r m a i n e  C a p u c h i n i  d e  A l c o i

» entrada gratis

A por la permanencia
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Extraordinario encuentro el dis-
putado por el equipo veterano 
del Vinaròs C.F. en el clásico derbi 
comarcal del Baix Maestrat, donde 
se enfrentaba a un rival que no tuvo 
ninguna opción ante el magnífico 
juego desplegado por los jugadores 
que prepara el míster Cristóbal Gi-
labert que incluso hubieran podido 

conseguir una mayor goleada.
Con esta victoria los langostineros se 
colocan segundos en la clasificación 
a dos puntos de la U.E. Rapitenca, pro 
lo que en caso de ganar en el Cervol 
el próximo sábado al C.D. Tortosa 
pasarían a ser los líderes ya que el 
conjunto rapitense ha disputado un 
encuentro más.

FUTboL.  Campeonato Veteranos Catalunya sud

Los veteranos golearon a domicilio

0 7
C.F. RossEll A.V. VinARòs C.F.

Jugaron Elkin, Abel, Luis Carlos (1), Keita, 
Carlos, Vázquez, Mincho (1), Toni (1), 
Hallado (1), Salva (1) y Piñana (2). También 
jugaron Aníbal, Moliner y Diego. 

Gaspar Redó
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Camp CapsadesDIUMENGE, 1.02.2009

HORA
10.00

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
BENJAMÍ

PARTIT
BENJAMÍ A - CLUB LA VALL A Camp Capsades

LLOC

11.00 ALEVÍ A - CLUB LA VALL A Camp CapsadesFUTBOL ALEVÍ

Pavelló PoliesportiuDISSABTE, 31.01.2009

HORA
9.00

ESPORT CATEGORIA PARTIT LLOC
Camp Municipal Les CapsadesCADET

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

10.00 Pavelló Poliesportiu- pista 2CADIRA RODES
11.00 INFANTIL A - CD BENICÀSSIM A Camp Municipal Les CapsadesFUTBOL

ENTRENAMENTS BAMESAD
INFANTIL

FUTBOL CADET - CD BENICÀSSIM A

12.00 FUTBOL PREBENJAMÍ PREBENJAMÍ A – BENICARLÓ BF B Camp Capsades

16.30 Camp Municipal Les CapsadesJUVENIL
16.30 Pavelló Poliesportiu- pista 2BÀSQUET JÚNIOR FEM.
17.00 LLANGOSTÍ FS - UNIÓN CABANES FS Pavelló Poliesportiu- pista 1FUTBOL SALA

CB VINARÒS - C.B.F.ALCOI GERMAINE DE CAPUCCINI
SÈNIOR MASC.

FUTBOL JUVENIL - ALBOCÀSSER C
12.30 Camp Municipal Les CapsadesFUTBOL INFANTIL INFANTIL B - CF PLATGES TORREN

Programa de formacion contínua de la Federacion de

Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

Bajo los auspicios de Caixa Vinaròs y

Organizado por el 

Siempre fomentando el deporte en vinaròs. 

Asistencia gratuita

Ex-entrenador primer equipo del 
f.C.Barcelona
Y actual coordinador de sus 
equipos base

Juan montes 
Ex-jugador del F. C. 
Barcelona. y 
Pívot de la Selección 
Nacional

Roberto Dueñas    

En Vinaròs, en el Pabellón Polideportivo Municipal
M i é r c o l e s  1 1  d e  M a r z o -  6  t a r d e

Es recomana que els escrits de 
col·laboració de cada entitat no 
excedisquen les 20 línies (cos 12, Times 
New Roman). També recordem que la 
data límit de recepció dels escrits és 
dimarts a les 13 hores. 

Informació per a les 
entitats esportives:
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Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

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).

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.

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

El Plan Renove del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
dirigit a empreses turístiques ha ampliat en 600 milions 
d’euros els crèdits, en esgotar-se en un mes el 400 milions 
previstos inicialment.
El regidor d’Hisenda, Juan Antonio Beltrán, i el tècnic de Turisme, 
Gabriel Quesada, van assistir el passat divendres 27 de febrer a 
la reunió celebrada en la Cambra de Comerç de Castelló, en la 
qual el director general de TURESPAÑA, Antonio Bernabé, va 
destacar la confiança que la banca ha dipositat en el sector 
turístic, en esgotar-se en un mes la línia de l’ICO, dotada de 400 
milions d’euros per a préstecs a les empreses del sector. 
El delegat ministerial junt a Lola Guillamon, vicepresidenta 
de la Cambra de Comerç, i Antonio Lorenzo, subdelegat del 
Govern a Castelló, van animar els empresaris a sol·licitar crèdits 
del Plan Renove a l’ICO, atés que aquests s’ampliaran en 600 
milions d’euros més. 
El Pla Renove Turisme és un projecte impulsat pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç en col·laboració amb l’Institut 
de Crèdit Oficial amb la finalitat 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. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de desembre 
de 2009 o fins a l’esgotament d’aquesta nova xifra d’ampliació 
a 600 milions d’euros.

Les condicions de préstec són molt interessants:
• Tipus d’interés per al beneficiari: Fix, al 1,5% TAE
• Fins al 90% de la inversió neta a finançar (impostos exclosos)
• Fins 1 milió d’euros 
• Fins 12 anys d’amortització
Qui se’n pot beneficiar? 
Hotels, apartaments, càmpings, hostals, cases rurals, restaurants, 
cafeteries, bars de copes, discoteques, sales de festa, agències 
de viatges: majoristes, minoristes, “on line”, centrals de reserves. 
Oferta turística complementària: balnearis, parcs temàtics.
Quins projectes cobreix? 
Entre d’altres, inversions en infraestructures i equipament 
destinats a: reformar establiments per incrementar el seu valor 
afegit, facilitar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques 
per a les persones de mobilitat reduïda, implantar sistemes de 
qualitat, implantar noves tecnologies, crear o millorar: jardins, 
instal·lacions esportives, centres de negoci, aparcaments...

Més info: teléfon gratuït 900 900 544 
www.planE.gob.es | www.mityc.es | planrenove@tourspain.es
Des del Patronat de Turisme de Vinaròs, s’anima a que tots 
aquells empresaris del sector que estiguen interessats, passen 
a recollir el catàleg informatiu sobre aquest Pla Renove pel 
mateix Patronat.

Plan Renove 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç per a empreses turístiques
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www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

www.vinarosnews.net

12anys
amb tu

PUBLICITAT

ESQUELES

ESQUELES

MÁS DE 15.000 EJEMPLARES 
GRATUITOS CADA MES EN LA COMARCA

¡¡ LLAMENOS !!

TEL. 964 45 11 53
E-MAIL: webmaster@editorialantinea.com
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori 964 45 34 00
Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30  i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

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

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

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

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

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

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 16.37
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

VINArÒS BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 18.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

no dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

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

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

sortida de

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

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a Tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

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

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a Tort.

ARRIBADAARRIBADA VINArÒSBARCELONA SORTIDA VINArÒS CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

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

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

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

VINArÒS

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de Tort.

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

procedeix de Tort.

no ds.-dg.

només fins a Tort.

només fins a Ulldecona

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

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

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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