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EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

14 març de 2009
Núm. 2.577  · 1,50 €

Sentència milionària.  El TSJCV dóna la raó a Antonio Arizmendi Ballester 
pel contenciós presentat contra l’Ajuntament l’any 2001 i estima el perjudici en 10,5 M€

Pla Camps.  Primera Junta de portaveus per aportar propostes 

Objectiu
La biblioteca, en xifres

30.000
·  La biblioteca municipal vol assolir un 
fons d’un llibre per habitant
· Tres impor tants donacions amplien el 
fons bibliogràfic local
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www.pspv-psoe.net/vinaros
C./ Sant Francesc, 18 - 1er  A

Tel. 964 452501

Per una 
ètica política

Una notícia del passat 24 de febrer ens mostrava 
unes afirmacions del president de la Diputació 
Provincial, Carlos Fabra, en què es vanagloriava 
de “qui guanya les eleccions col·loca infinitat de 
gent, i això és un vot captiu”, així com indicava 
que “jo no sé la quantitat de gent que hauré 
col·locat en 12 anys, no ho sé. Pero entre 
Penyeta, Hospital, Institut de Promoció de 
Ceràmica, Escola Taurina, la Diputació, el 
port... Ni ho sé”.
Independentment del context en què es 
van produir eixes paraules, importa molt el 
contingut del que manifesta la persona que des 
de 1995 dirigeix autoritàriament i amb formes 
poc democràtiques la Diputació de Castelló. 
És el reconeixement de l’ús pervers de les 
administracions públiques per a augmentar el 
poder polític d’una persona, gastant el sectarisme 
i el clientelisme com a norma rectora habitual de 
la seua actuació política.
El gran nombre d’assumptes judicials i fiscals 
en què es troba imputat, tots relacionats amb 
l’ús i abús del poder polític per traure’n benefici 
personal, converteixen Carlos Fabra en un referent 
de tot l’Estat espanyol de com no s’ha de posseir 
un càrrec públic, avergonyint amb això tota la 
ciutadania de la província, i que amb les afirmacions 
fetes, retraten un model caciquil i autoritari de fer 
política i entendre el sistema democràtic.
L’insult i la desqualificació permanent d’aquesta 
persona per referir-se als nostres representants 
institucionals i polítics no aporten res al debat 
democràtic, subestimant de forma sistemàtica tant 
socialistes com populars i la resta de partits polítics, 

devaluant la qualitat democràtica de la província i 
obligant els polítics que tant menysprea a restituir-
la amb el seu honest i constant treball.
Carlos Fabra no sols ha demostrat la seua incapacitat 
per impulsar les mesures econòmiques que 
necessita la província en moments de dificultats 
com l’actual, sinó que la seua actitud ha estat 
d’una permanent manca de respecte a la societat i 
als principis mínims de la vida democràtica.
Fins al moment d’avui, el president de la Diputació 
de Castelló no s’ha dignat a explicar les seues 
paraules ni de bon tros a demanar disculpes a la 
ciutadania per elles, encara que en el ple de la 
Diputació del 24 de febrer el portaveu socialista li 
ho va demanar en diverses ocasions.
El càrrec que té Carlos Fabra no és ocupat per sufragi 
directe de la ciutadania, sinó per l’elecció feta pels 
alcaldes i regidors de la província de Castelló, 
que són en darrer terme els responsables de la 
permanència continuada en el càrrec d’aquesta 
persona en la presidència de la Diputació Provincial. 
És per això que les corporacions tenen l’obligació 
política i moral d’intervenir-hi per donar una 
sortida honorable a la institució que representa els 
valors dels municipis de Castelló, col·lapsada per la 
figura de la persona que malauradament tracta de 
mantenir-se al capdavant, i que no pot continuar-
hi ni un dia més.
Els representants municipals no podem consentir 
que el màxim representant d’alcaldes i regidors a 
la província escampe una ombra de dubte sobre 
ningú. La ciutadania ha de tindre la seguretat que 
les paraules del president de la Diputació no són 
compartides per nosaltres, i que aquestes han 
delatat Carlos Fabra com a indigne representant 

de tots els que entenem la responsabilitat local 
com una manera noble de servir els nostres pobles 
i ciutats.
Actuacions d’aquest tipus denigren i són un 
menyspreu a les persones i a la mateixa institució. 
Són, en definitiva, una demostració del tarannà de 
l’actual president del Partit Popular de la província 
de Castelló i de la Diputació.
Com que des del grup municipal socialista es té 
ben clar que actituds com aquesta no han de 
tindre cabuda en política pel mateix prestigi de les 
institucions, vam proposar al ple de l’Ajuntament 
de Vinaròs el següent acord: 

Primer. Demanar la immediata dimissió del 
president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra 
Carreras, pel reconeixement exprés sobre la seua 
manera d’actuar en política, per ser un escàndol 
constant la seua permanència en el càrrec de 
representativitat municipal que té.

Segon. Reprovar I’acció del president de la 
Diputació de permanent insult i menyspreu a les 
formes democràtiques, als procediments establerts 
i als legítims representants dels ciutadans i les 
institucions polítiques.

Tercer. Exigir al president de la Diputació, Carlos 
Fabra Carreras, una rectificació pública i les 
consegüents disculpes per la seua intolerable 
actitud.
Amb tota la lògica incomprensible, el PP local va 
votar-hi en contra i, per tant, es fa “còmplice” de 
la política de l’insult i menyspreu a les persones 
(milers) que busquen treball i que amb la política 
del PP tan sols el enchufe pot assegurar una 
col·locació... Un abús .
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El  bipar t i to podrá l imitar  la  democracia ,  podrá impedir  la  l iber tad de 
expresión,  podrá censurarnos. . .

Pero existe un lugar  donde s iempre tendrás la  información,  una información 
de verdad y en l iber tad

w w w.ppvinaros.es

El bipartito 
nos quiere censurar

Nos amenazan

La rueda de prensa del pasado martes del 
bipartito, es decir de Romeu y Balada, pasará 
a la historia como uno de los días más tristes 
de la democracia en nuestra ciudad. Los dos 
máximos responsables del caos de ciudad que 
padecemos decidieron cargarse la democracia, 
atacar la libertad de expresión y menospreciar 
a la prensa local.
Por las bocas de ambos, la de Romeu y la de 
Balada, salieron palabras muy gordas que 
amenazan directamente a la democracia 
y que iban dirigidas directamente hacia el 
Partido Popular. Balada y Romeu intentaron 
coaccionar al Partido Popular, nos amenazaron 
con el juzgado, les molesta que denunciemos 
semana tras semana sus abusos de poder y sus 
incumplimientos, por eso han elegido el peor 
camino para continuar en el poder, el camino 
de la amenaza y la coacción.

Nos quieren tapar la boca

Porque hoy por hoy su único objetivo es que la voz 
clara y limpia del Partido Popular no se escuche. 
Intentarán limitar los artículos de opinión en los 
semanarios locales, intentarán limitar el espacio en 
El Diariet, harán lo posible para tapar en los medios 
de comunicación al Partido Popular y estamos 
seguros que alguna ayuda recibirán por algún lado.
Quieren que los vinarocenses no escuchen la 
opinión diferente del Partido Popular. No quieren 
que los vinarocenses vean la alternativa real al 
gobierno fracasado de los dos personajes que 
dicen que nos gobiernan.
Hace meses quitaron la medalla de la ciudad a 
Franco para poder presumir de demócratas pero 
ahora actúan como el dictador censurando la 
libertad de opinión. Quitaron la medalla al dictador 
para colgársela ellos.

Les duele que digamos la verdad

A Balada le duele que le digamos mentiroso 
y no entendemos el motivo. Balada sabe que 
es un falso, un mentiroso, un hombre de poca 
palabra... cualquier sinónimo de mentira es 
aplicable a Balada y no se puede enfadar por 
eso. 
Antes de elecciones dijo a los ciudadanos una 
cosa, que se votaría a él mismo; después de 
elecciones, y por mantener el sueldo, hizo lo 
contrario. ¿Es mentiroso quien miente? Pues 
Balada mintió. Esa es la verdad que ahora le 
duele a Balada que se la recordemos cada 
semana. 
Lo que debe saber Balada es que a los 
vinarocenses nos duele el cuantioso sueldo que 
Balada se impuso a sí mismo según sus propias 
palabras en un pleno. 

No son demócratas

Ésta es la conclusión a la que llegan la mayoría 
de los ciudadanos. Cuando Romeu y Balada 
necesitan amordazar al Partido Popular, amenazar 
a la prensa, es que algo muy grave debe estar 
pasando en el Ayuntamiento.
El bipartito se cree en posesión de la verdad 
absoluta y piensan que solamente ellos son 
capaces y se merecen gobernar. Las elecciones 
son para ellos un trámite para perpetuarse en el 
poder aunque los ciudadanos les resten apoyo en 
cada elección.
Romeu, después de perder concejales y 
centenares de votos, debía haberse ido a su casa 
y no aparecer durante un tiempo hasta que su 
nefasta gestión y peor formas hubiesen sido 
olvidadas por los ciudadanos. Pero no lo hizo así, 
se valió de los votos de la mentira y la falsedad 
para seguir agarrado al sillón.

El Partido Popular no se callará

Pero si el dúo de perdedores piensa que así nos 
amedrentará o nos hará callar, la llevan clara. Nada 
de eso van a conseguir con amenazas y los juzgados. 
Vamos a seguir defendiendo la democracia, la 
libertad de expresión y el pensamiento plural de 
los vinarocenses.
No nos van a callar porque somos la fuerza 
mayoritaria en Vinaròs, tenemos el respaldo de los 
ciudadanos y ellos solamente son dos perdedores 
unidos en el salón de plenos por compartir una 
obsesión contra el Partido Popular.
Si a ellos les faltan las ideas a nosotros nos sobran 
los proyectos. Si a ellos les faltan las ganas de 
trabajar a nosotros nos sobra ilusión para hacer 
avanzar a Vinaròs. Si ellos necesitan las amenazas 
a nosotros nos gusta el debate y la confrontación 
democrática de ideas.

El Partido Popular 
llegará a los ciudadanos

Porque si nos impiden escribir artículos de opinión, 
si no les gusta que realicemos ruedas de prensa, 
si les molesta que digamos la nuestra... la llevan 
clara. Tenemos mil y una formas de llegar a los 
ciudadanos y tenemos mil y una ideas para seguir 
ilusionando a los vinarocenses.
Nos podrán quitar espacio escrito en la prensa 
pero nunca conseguirán quitarnos la ilusión 
y las ganas de mejorar nuestra ciudad. Somos 
un equipo trabajando día y noche para que los 
vinarocenses recuperen el orgullo de ser de Vinaròs 
que han perdido por culpa de los que ahora nos 
amenazan.
Quedan más de dos años para las elecciones pero el 
bipartito sabe que son ya parte del pasado político 
de nuestra ciudad. El futuro tiene un nombre que 
ilusiona, Juan Bautista Juan, y unos apellidos que 
generan confianza, Partido Popular.
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El regidor del BLOC a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha informat que al passat 
plenari del 13 de gener va presentar un prec perquè 
es resolga la falta de senyalització a la rotonda de 
la llotja, ja que la gent que ve a la nostra ciutat per 
la plaça de bous no sap com anar al centre o als 
pàrquing públics per aquesta mancança.
Ja fa algunes setmanes que, des del BLOC, vam 
presentar aquest prec i, malgrat que la resposta 
de l’alcalde va ser admetre aquesta falta de 
senyalització adequada per aquesta rotonda 
i algunes més, encara no hem vist cap avanç 
per part de les corresponents regidories per 
solucionar aquest problema que ocasionen tants 
de maldecaps tant als ciutadans de Vinaròs, com 
sobretot a la gent que ve de fora.
Aquest prec el fem extensible a la rotonda del 

camí de Rossell, que també té la necessitat 
d’estar senyalitzada adequadament. Els 
vehicles que vénen des de la carretera N-238 
i volen entrar al nostre poble una vegada dins 
de la rotonda del pont Romà no hi ha cap 
senyalització per a indicar per on han d’anar 
fins arribar al centre ciutat. 
Per aquests motius, el regidor del BLOC ha formulat 
al plenari ordinari del 13 de gener, 10 de febrer i 
10 de març el següent prec, que esperem que siga 
acceptat i fet realitat per part de l’Equip de Govern 
(PSOE-PVI).
1.- “Que se senyalitze adequadament la rotonda 
de la llotja, sobretot, per a la gent que entre per la 
plaça de bous i vol anar cap al centre de la ciutat”.
2.- “Que a més se senyalitze adequadament la 
rotonda del camí de Rossell”.

El BLOC demana posar senyalització a les 
rotondes de la llotja i del camí de Rossell

Domènec Fontanet: “Moltes persones que vénen a Vinaròs i que entren 
per la part de la plaça de bous, una vegada arriben a la rotonda de la llotja, 
no saben per on anar fins arribar al centre comercial i als pàrquings públics. 
Això, també passa quan els vehicles vénen per la carretera N-238 i una 
vegada ja estan a la rotonda no està senyalitzat el centre ciutat”.

El secretari local del BLOC a Vinaròs, Jordi Moliner, 
ha declarat en roda de premsa que el projecte 
de la pista coberta a Fora del Forat va ser una 
iniciativa del BLOC per al Pressupost del 2. 08 i 
que per diverses circumstàncies no es va realitzar. 
Quan vam parlar de quines eren les iniciatives que 
anàvem a posar damunt de la taula per aconseguir 
l’abstenció del nostre partit en els pressupostos, 
aquest projecte va ser un dels que es va acceptar 
per part de l’Equip de Govern (PSOE-PVI), però que 
no es va poder fer per diverses circumstàncies. 
El nostre malestar ve donat per les declaracions 

fetes per l’equip de govern, i més concretament 
pel senyor Balada, en què la setmana passada 
va difondre aquest projecte en roda de premsa i 
sense fer cap referència que aquest projecte fos 
posat damunt de la taula per iniciativa del BLOC 
en els passats pressupostos del 2008. Per diferents 
circumstàncies no va poder efectuar-se i ara des del 
BLOC Vinaròs es va creure oportú incloure aquest 
projecte dins del Pla d’Inversions Locals del Govern 
central i va estar acceptat per l’Equip de Govern.
El secretari local del BLOC, Jordi Moliner, ha 
remarcat que no és un projecte ni d’uns ni d’altres, 

sinó de la necessitat que tenen les associacions, 
col·lectius i comparses per tindre un espai multiús 
per fer esdeveniments a cobert de les inclemències 
del temps.
Per tant, des del Grup Municipal BLOC, ara que 
pareix que es farà realitat, volem recordar que 
aquesta proposta va ser exposada per nosaltres, 
veient la necessitat de tindre unes instal·lacions 
que estigueren cobertes per a tota classe 
d’actes, tan lúdics com esportius, creant una 
infraestructura que beneficiarà els usuaris per a 
fer diferents actes.

El BLOC recorda que el projecte de la pista 
coberta és iniciativa d’aquest partit

Jordi Moliner: “El projecte de la pista coberta de Fora del Forat va ser proposat pel 
BLOC als pressupostos del 2008 a l’Equip de Govern. Per diverses circumstàncies, 
no va poder ser realitzat, i ara, durant l’any 2009 podrà ser una realitat. És una 
iniciativa que no era prioritària per a l’Equip de Govern del PSOE-PVI, però, sí que 
ho és per al BLOC, per tant la veurem feta realitat durant aquest 2009”.

Rotonda de la llotja

Camí de Rossell
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Pinceladas 
de verde y de naranja

Los técnicos de Cultura y la...
... concejala Mª Dolores Miralles han dado 
cuenta de los excelentes resultados de la nueva 
Biblioteca que durante el 2008 ha experimentado 
un incremento general en sus actividades de 
alrededor del 30%. No cabe ninguna duda del 
éxito de la decidida apuesta del gobierno del 
anterior alcalde Balada, logrando para Vinaròs 
unas modernísimas instalaciones, que cuentan 
con todos los permisos legales que hacen 
posibles toda clase de actos y actividades. 
Tanto es así que las grandes críticas iniciales del 
PPO(1) sobre sistema del “don-convenio y doña-
permuta” con la que la conseguimos sin que 
ninguna institución nos diese un solo euro, o 
criticando que la abriésemos antes de tenerla 
escriturada, ahora se han acallado por completo. 
Es un campo en el que ya no pueden entrar, pero 
ya se sabe... quien calla... otorga.

Verde hay que poner a aquel...
... senador del PP que suele aparecer en la foto 
junto al presidente de sus NN GG(2) en Vinaròs 
para reclamar más trenes de cercanías en 
nuestra comarca. Debe de haberse leído nuestras 
últimas pinceladas y ha presentado una moción 
en el Senado para exigir la transferencia a la 
Generalitat de las competencias en cercanías 
dentro del territorio valenciano, así como un 
ambicioso plan para la mejora de las líneas 
de cercanías desde València a Utiel, a Caudiel, 
a Alacant por Dénia; de Alacant a Múrcia y a la 
comarca del Vinalopó, y de Xàtiva a Alcoi. Pero 
de la mejora de las comunicaciones ferroviarias 
en el Maestrat y del incremento del servicio de 
los trenes de cercanías con el norte de Castelló, 
se ve que este senador sólo habla en las ruedas 
de prensa en su sede de Vinaròs, porque en 
Senado donde dice trabajar no las menta para 
nada. ¿De qué van? Es cierto que se nos cae la 
cara de vergüenza, pero por la demagogia con 
la que el PPO(1) reclama los trenes. Saben que 
así sólo harán ruido y no conseguirán nada. No 
sólo no les vamos a apoyar, sino que mientras 
sigan haciendo payasadas con los trenes, 
seguiremos criticándoles duramente.

Tras la perforación del pozo...
... junto a las antenas de la ermita, el mismo día en 
que, como cada año, los escolares han plantado 
los árboles, el Equipo de Gobierno ha anunciado 
la inmediata construcción de varios depósitos 
de agua para la protección de toda la montaña 
del Puig contra los incendios que se sumarán 
a los cortafuegos recientemente abiertos. Se 
contempla también una potabilizadora de agua 
para la ermita. La balsa principal estará en el 
lugar ahora ocupado por las antenas que se 
colocarán en otra finca con menor impacto visual. 
Al final, tras seis años de gestiones mataremos 
dos pájaros de un tiro. A este paso, el día que 
alguien nos suceda en el gobierno –nada es para 
siempre– tendrá que aguzar el ingenio porque 

se lo encontrará todo hecho y no sabrá qué 
hacer. Rememoremos: la plaza de Sant Antoni, 
paseos, mercado, aparcamientos, auditorio, 
Pirulí, ciudad deportiva, guardería, biblioteca, 
almacén municipal... Y, si continuamos, hasta el 
nuevo ayuntamiento que tanto se necesita.

De verde hay que poner también...
... al presidente de la Diputación por la clase 
magistral que impartió a sus seguidores para 
hacerles ver lo bien que le ha ido en aquello de 
lograr votos cautivos mediante el gran número 
de colocaciones –mejor díganse enchufes– en 
cargos públicos y no públicos, que dice ser tan 
grande que ni lo recuerda, o la gran cantidad de 
favores, algunos de ellos a través de su amigo 
Baila. Hoy los móviles son peligrosos porque 
cualquiera puede grabar lo que se dice. Por 
muy fieles y entregadas a la causa que sean 
las audiencias, siempre hay alguna oveja negra 
descontenta o infiltrada que puede amargarle 
el dulce a cualquiera. Las formas de nuestro 
presidente provincial nos son bien conocidas 
porque las padecemos y porque no tiene 
ningún pudor en disimularlas. Pero lo de alardear 
y aleccionar a los suyos para que cometan actos 
ilícitos y reprobables, demuestra que ha perdido 
todo sentido de bien y del mal. Sufre la misma 
enfermedad que contrajo su colega Aznar al 
final de su mandato. ¿Será también su final?

El conseller de Sanitat, Manuel 
Cervera,...
... ha dado por hecho que dentro de poco la UJI 
de Castelló contará con Facultad de Medicina. 
Nos alegramos porque el déficit de médicos en 
España, principalmente en nuestra Comunidad, 
ronda lo temerario, prueba de ello son las 
deficiencias de todos nuestros centros sanitarios 
que sus responsables se han encargado de 
maquillar con estadísticas en la reciente reunión 
del Consell del Àrea de Salut 0. Lo malo es que 
un médico tarda diez años en formarse y nuestra 
sanidad no puede esperar tanto.

El PPO(1) quiere que el dinero del...
...PEAIP(3) se destine al polígono industrial que 
ellos proponen en Les Planes Altes. La Comisión 
Territorial de Urbanismo acaba de aprobar 
el plan parcial del polígono público de Les 
Soterranyes que, en su tramitación, vuelve a 
estar por delante del de Les Planes Altes. Por 
las condiciones en las que, de momento, hemos 
recibido de Madrid los 7 M€, este dinero se tiene 
que invertir ya mismo y sólo es posible hacerlo 
adquiriendo terrenos de allí donde ya tenemos 
permiso. Por eso, y porque lo más normal es 
que primero se gestione un polígono y, tras 
del primero, se siga con el segundo, el turno le 
corresponde al de Les Soterranyes. Otra cosa que 
no entendemos de la propuesta del PPO(1) es el 
cómo van aprobar que nos gastemos los 5,5 M€ 
que nos tocarán del PEAIP(3) en comprar terrenos 
que no van a generar el empleo inmediato que 
el plan pretende.

El PVI propone que el dinero del...
...PEAIP(3) se aplique principalmente al auditorio, 
por varios motivos. Uno: hoy tenemos en la 
caja 6 M€ para las obras. Dos: tenemos los 
terrenos. Tres: las plazas de una de dos plantas 
del aparcamiento se venderán o se cederán a 
largo plazo, para cubrir la falta de aparcamientos 
en los edificios de aquella zona y sus ingresos 
serán para el auditorio. Cuatro: es una obra que 
pueden emprender constructoras locales, 
especialmente si obtienen la clasificación y 
forman UTE. Cinco: a diferencia del plan ZP, 
el PEAIP(3) permite ser un complemento 
financiero de una obra financiada en parte por 
otra vía, lo cual viene al pelo. Seis: el Plan es para 
dos años y se acopla perfectamente al plazo de 
construcción del auditorio. Y siete: hoy por hoy 
hace más falta el auditorio que un segundo 
polígono público.

(1) PPO: Principal Partido de la Oposición       
(2) NN GG: Nuevas Generaciones       
(3) PEAIP: Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva
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Energia solar i aigua 

Associació de veïns Migjorn

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

Plantem cara a la crisi (1a part)

Esquerra Vinaròs

L’entrada en vigor el passat 2006 del Codi Tècnic 
de l’Edificació, obligava els constructors a instal·lar 
panells solars en els nous edificis per poder elevar 
la temperatura entre el 30% i el 70% de l’aigua que 
consumeixen, sobretot si les noves instal·lacions 
són municipals. Aquesta mesura parla de l’estalvi 
d’energia de l’aigua calenta, però també es podria 
aprofitar l’energia solar per fer electricitat. Sobretot 
tant d’una manera com de l’altra, el nostre 
ajuntament té molt a dir i predicar amb l’exemple, 
però mai no s’ha trobat predisposat a adoptar una 
mesura així.
Nosaltres, des de l’Associació de Veïns sempre hem 
estat molt preocupats i sensibilitzats pel tema de 
l’aigua, cal recordar que ja el 2004, ja escrivíem al 
Crònica de Vinaròs les nostres propostes per poder 
reomplir les aigües freàtiques del subsòl i construir 
grans cisternes per poder aprofitar les aigües 
pluvials en cas de necessitat. Propostes que sembla 
que, amb les variacions oportunes, s’han aplicat i 
s’apliquen en diversos municipis.
Aquesta sensibilització i aquesta preocupació, 
sempre que sobre el particular ha sortit el tema de 
l’energia solar o l’aprofitament de les aigües pluvials, 
ens ha impulsat a discutir sobre les possibles 
solucions. D’una banda, podríem aprofitar l’energia 
solar socialitzant-ne al màxim l’ús i el consum, però 
per això calen polítiques veritablement valentes 
i que aquestes es divulguen. Sobre les aigües 
pluvials, cal dir que es podrien recollir en dipòsits 
soterrats, i podrien aprofitar-se, en principi, per 
regar parcs i jardins municipals, neteja de carrers, 
de contenidors, etc. Perquè és una llàstima que 
quan plou, i ho fa fort, es perden les aigües. 
Nosaltres estem dins d’un clima mediterrani amb 
fortes avingudes i greus sequeres, i cal cercar, 
per damunt de tot, un aprofitament racional de 
l’escalfament de l’aigua o de l’aprofitament del sòl 
per produir energia elèctrica. Però per a tot això 
calen polítiques valentes, i aquest no és el nostre 
cas. 
Sense anar gaire lluny, en la passada reunió del 
Consell Municipal del Medi Ambient, entitat que 
pretén preservar i millorar la natura del nostre 
terme, es va debatre el tema i en cap cas s’hi va veure 
ni la més mínima voluntat per part de la Conselleria 
de Medi Ambient depenent del consistori, 
adduint problemes econòmics i d’amortització 
de l’obra. Aquesta manca de voluntat dels nostres 
representants polítics i sobretot dels qui tenen 
l’obligació de millorar la nostra natura i que damunt 
tenen la paella pel mànec, ens fa molt que pensar. 

La Sanitat valenciana és un caos.
L’Ensenyança i la cultura, també.

Veritat  o  mentira?

Ernesto Carbonell 

De vegades, per entendre la veritat o realitat de les 
coses, cal arribar al punt on la font d’informació, 
no difuminada, ni enterbolida, per interessos 
personals o per grups col·lectius, és per tu la més 
adequada o s’ajusta més als teus valors personals 
i morals.
Què és la veritat? Què és la mentida?
Filosofant amb aquestes preguntes i voler donar 
una resposta prou coherent que s’ajuste al context 
que ens envolta, puc dir que les respostes poden ser 
les mateixes o que les preguntes poden formular-
se a la inversa, sense variar-ne la resposta.
La veritat pot disfressar-se amb una mentida però… 
¿pot ser la mentida ocultada amb una veritat? 
Pareix un poc confús però… sí que és possible!
Per què per interessos partidistes ens intenten 
enganyar, manipular, confondre, despistar…? 
Perquè la veritat no interessa? Perquè ser 
reivindicatiu pot ser un problema? Per a qui?
¿És més fàcil viure amb l’engany o és més complicat 
conviure amb la veritat damunt de la taula? Quin 
és l’interés de no informar adequadament o mal 
informar? Perquè és millor protegir d’ignorància el 
ciutadà i confondre’l sense remei…?
Perquè és millor el Pla Camps o millor el Pla 
Zapatero? Són els dos per al poble de Vinaròs o són 
per a la millora del partits PSOE o PP?
Perquè la mentida d’un és la veritat de l’altre?
No crec que estiguen actuant correctament pel 
que respecta al nostre poble. Ara més que mai 
haurien de donar una lliçó d’humilitat i honradesa, 
i no la imatge que s’està donant contínuament 
amb desprestigis personals i col·lectius.
Tal vegada, la finalitat d’aquest article d’opinió 
és cridar l’atenció i reconsideració d’aquelles 
persones que exerceixen un càrrec polític al nostre 
Ajuntament, de tots els vinarossencs. Un poc de 
seny! En sortirem tots beneficiats!
Tal vegada és moment de donar pas a nova gent 
emprenedora, amb il·lusió, amb ganes de treballar i, 
sobretot, de voler portar a terme un comportament 
i pensament d’Esquerres.

P.D. Friedrich Nietzsche, filòsof: “Es imposible 
hablar de percepción correcta de la realidad 
cuando sujeto y objeto son dos esferas 
absolutamente distintas, entre las que no cabe 
ninguna relación necesaria, exacta, fiable.”

Cap a un nou model productiu

La crisi financera és també una crisi de model 
productiu i de consum. En l’última dècada, s’ha 
potenciat un creixement econòmic sustentat 
en l’increment desmesurat del deute i en la 
deslocalització de moltes activitats productives. 
Cal reduir el pes del sector financer i recuperar la 
competitivitat d’una economia productiva més 
centrada en la producció i els consums locals, i que 
genere valor afegit i prou capacitat adquisitiva.

Per un bon finançament

La publicació de les balances fiscals ha posat de 
manifest el dèficit que pateixen tots els Països 
Catalans, és a dir, que durant anys els que hem 
pagat a l’administració central ha estat superior 
al que hem rebut. Ara és el moment de considerar 
la capacitat fiscal de la nació i posar límits a una 
solidaritat excessiva. El nou model de finançament 
ha de comportar un increment de recursos que 
permeta donar una resposta a la situació de crisi 
per tal de reforçar els serveis a les persones i 
millorar la productivitat de les empreses.

Pla de suport a la indústria

Cal donar suport a la indústria i als sectors 
productius que creen riquesa i valor afegit. 
Històricament, el País Valencià i Catalunya hem 
sigut la fàbrica d’Espanya; ara, hem de treballar 
perquè es convertiquen en el pol de la “nova 
indústria”, de l’economia de la informació i del 
coneixement, al sud d’Europa i la Mediterrània. 
Tot plegat vol dir crear l’entorn més adequat per 
al desenvolupament d’un teixit productiu creador 
de riquesa i valor afegit, fomentar la innovació i la 
internacionalització, esperonar la dimensió òptima 
i la capitalització de les nostres empreses, i fer 
créixer la cooperació interempresarial i afavorir el 
desenvolupament dels clústers. Però ha de ser un 
suport que no deixe de costat el factor humà, ni 
que els treballadors siguen les primeres peces a 
sacrificar, i aquesta comarca i Vinaròs n’han sigut 
un exemple.

Per un consum responsable

Un sistema econòmic i un model productiu que 
demana un increment continuat dels consums 
materials i energètics és insostenible a mig i llarg 
termini, i no es pot fer extensible a les poblacions 
del món encara no industrialitzat. Ens cal, doncs, 
fer un consum responsable dels recursos naturals i 
promoure la producció de béns i materials durables 
i reutilitzables. El desenvolupament d’un sistema 
energètic suficientment renovable i distribuït és 
absolutament prioritari. (www.esquerravinaros.
blogspot.com)

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085
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L’Ajuntament de Vinaròs adequarà uns terrenys de 
l’avinguda de Iecla que es destinaran a realitzar 
una àmplia zona d’aparcament públic gratuït. El 
regidor d’Urbanisme, Javier Balada, va informar 
que l’aparcament està pensat per facilitar 
l’aparcament als pares i les mares del col·legi 
Manuel Foguet, que actualment està finalitzant 
les obres d’ampliació. 

L’Ajuntament adequarà un nou pàrquing públic gratuït 
a l’avinguda de Iecla

X.Flores

Sergio Bataller fue nombrado el 
pasado jueves 5 de marzo como 
fiscal decano de la Sección Territorial 
de Vinaròs.
Bataller ejercía las funciones de 
fiscal coordinador de la sección 
permanente de Vinaròs y con la 
modificación del estatuto orgánico 
del ministerio fiscal, se convierte en 
fiscal decano de la ahora llamada 
sección territorial de Vinaròs. 

Sergio Bataller, nuevo 
fiscal decano de la 
Sección Territorial 
de Vinaròs 

X.Flores

El fort vent del passat diumenge 
i dilluns va produir diferents 
incidents a Vinaròs. El vendaval va 
derrocar part de la tanca perimetral 
de l’institut de Secundària Leopoldo 
Querol, i la brigada municipal va 
retirar els enderrocs de les valles 
derruïdes immediatament. També 
es va tancar l’estadi d’atletisme per 
precaució davant les fortes ràfegues 

de vent que van causar danys 
en alguns aparells. Els col·legis 
també van sofrir el vendaval. En 
el CEIP Assumpció, l’Ajuntament 
va haver d’extreure un fanal que 
amenaçava en caure i es van 
podar dos arbres que perillaven; 
en el CEIP Misericòrdia també es 
va haver d’actuar en un arbre. Els 
bombers van retirar teules soltes 

en el sostre de l’antic col·legi Sant 
Sebastià. Per altra banda, els danys 
en el mobiliari urbà es van centrar 
en una marquesina de la parada 
d’autobusos de Ruiz Picasso, que 
va ser arrencada pel vent. Els 
bombers van haver d’actuar en la 
neteja de cristalls de la calçada pels 
despreniments de ventanals que es 
van produir en l’Hotel Vinaròs. 

El fort vent del passat 
cap de setmana va 
causar múltiples 
incidències 

E.Fonollosa

El pàrquing es troba situat enfront del col.legi Manuel Foguet

El vent va causar destrosses
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1. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 
de novembre. 
2. Desestimació del recurs de reposició interposat per Daniel Dolz 
Prades, en nom i representació de Muebles de Cocina Doca, SL, 
respecte a la liquidació definitiva de les quotes d’urbanització del 
camí Vell de Rossell. Unanimitat
3. Aprovació inicial de l’establiment de preus públics i l’Ordenança 
Reguladora del preu públic per la venda d’articles i material publicitari 
en les oficines de turisme de l’Ajuntament. Unanimitat
4. Aprovació de la proposta de repartiment presentada per la 
Comissió Mixta formada per membres de la Junta de Personal i del 
Comité d’Empresa relativa al Fons d’Ajuda Social. Unanimitat
5. Modificació núm. 2 del Pla de Reforma Interior Millora UE2 R05 
del PGMOU presentada per la mercantil BRIFISA INTERNACIONAL, SL. 
S’aprova per majoria, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, el PP i el 
PVI i el vot en contra del BLOC.
6. Modificació del projecte de Reparcel·lació de la UE1R08 (plaça 
de l’Estació), pel que fa a les parcel·les adjudicades. S’aprova per 
majoria amb els vots a favor del PSPV-PSOE i PVI i l’abstenció del PP 
i el BLOC.
7. Rebutjar les iniciatives per executar l’actuació de la Unitat 
d’Execució Residencial UE2R14 (zona del cine Moderno i antic 
Machaco al passeig marítim), i optar per la gestió directa. S’aprova 
per majoria amb els vots a favor del PSPV-PSOE, el PVI i el BLOC i 
l’abstenció del PP.
8. Aprovació del programa d’actuació integrada en sòl urbà industrial 
UE2I01 i adjudicar la condició d’urbanització a la mercantil OMBRA 
CONTRATAS Y GESTIONES DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL. 
Unanimitat
9. Assignar a carrer de nova obertura el nom de “carrer Bròtola”. 
Unanimitat
10. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació (SERVEF), per a dur a terme el projecte formatiu de l’Escola 
Taller Molí de Noguera. Unanimitat
11. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació (SERVEF), per a dur a terme el projecte formatiu del Taller 
d’Ocupació Vinaròs. Unanimitat
 12. Despatx extraordinari.
-Moció presentada pel PSPV per reprobar a Carlos Fabra la seua 
actitud al capdavant de la Diputació, sol·licitar la seua dimissió i que 
demane disculpes públiques. S’aprova per majoria amb els vots a 
favor del PSPV, PVI i BLOC i el vot en contra del PP.
-Moció presentada pel BLOC per adaptar la normativa europea sobre 
pirotècnia a les festes locals tradicionals que utilitzen el foc. S’aprova 
per majoria amb els vots a favor del PP i el BLOC, l’abstenció del PSPV 
i el vot en contra del PVI.
-Moció presentada pel PP per demanar la regulació de la caça del 
parany per a la temporada 2009. S’aprova per majoria amb els vots a 
favor del PP i el BLOC, el vot en contra del PVI i l’abstenció del PSPV.
-Declaració institucional de suport al sector ceràmic. Unanimitat
-Declaració institucional amb motiu del Dia de la Dona. Unanimitat
13. Precs i preguntes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
PLE DE 10 MARÇ DE 2009

ORDE DEL DIA:

El ple ordinari de març va aprovar 
dimarts, amb els vots favorables 
del PSPV-PSOE, el PVI i el PP i el 
vot en contra del BLOC, un Pla de 
Reforma Interior (PRI) del Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) que 
permetrà augmentar l’altura dels 
edificis de la zona de l’antiga fàbrica 
Foret, a canvi de reduir el nombre 
de blocs de cases i guanyar així més 
espai per a zones verdes. 
Inicialment, la previsió era la 
construcció de 6 blocs amb una 
altura de 10 pisos, però després 
d’aquesta modificació, es construiran 
4 blocs de 15 altures. El BLOC es va 
mostrar en desacord amb aquests 
canvis considerant que l’aprovació 
d’aquest punt suposa apostar per “un 
urbanisme d’altures”, i apuntant que 
la formació nacionalista “continuarà 
dient que aquest urbanisme no ens 
agrada i intentant modificar el PGOU”. 
El portaveu Domènec Fontanet, 
que va acusar el PP i el PSPV-PSOE 
de posar-se d’acord “només en 
temes d’urbanisme”, va voler donar 
“l’enhorabona” al regidor del PVI, 
Javier Balada, per “haver aconseguit 

fer un urbanisme amb més altures, 
com volia”. 
Balada va rebutjar la felicitació de 
Fontanet indicant que ell hagués 
fet “més altures encara, per afavorir 
més zones verdes i més àmplies”, i va 
recordar que aquesta modificació “no 
guanya ni un metre d’edificabilitat”.
De la seua banda, el portaveu 
popular, Juan Bautista Juan, va 
destacar que aquesta modificació ha 
sigut “fruit d’una llarga negociació”, 
explicant que el PP es va oposar a 
incrementar les altures més enllà 
dels 15 pisos, que és el que marca 
l’actual PGOU. Juan va assegurar que 
aquesta solució “urbanísticament 
beneficia i no perjudica”.
Finalment, l’alcalde, Jordi Romeu, 
va subratllar que la modificació no 
suposa cap alteració de l’edificabilitat 
prevista. L’alcalde va explicar que 
s’havien estudiat altres solucions 
però que l’adoptada era “la menys 
dolenta”. 
La votació del punt, que ja s’havia 
hagut d’ajornar en dos plens 
consecutius, es va fer de forma 
nominal a petició de Fontanet. 

Els edificis de la zona de Foret tindran més 
altures a canvi de més i més àmplies zones verdes

X.Flores

El ple de l’Ajuntament de Vinaròs 
va aprovar per unanimitat 
l’establiment de preus públics i 
l’Ordenança Reguladora del preu 
públic per la venda d’articles i 
material publicitari en les oficines 
de turisme de l’Ajuntament. La 
regidora de Turisme, Mamen Obiol 

(PVI), va explicar que aquesta 
ordenança ve donada per la 
realització de les audioguies en 
MP3 i diferent marxandatge de la 
ciutat que tenen un cost que cal 
cobrir. Altres tipus de materials 
i informació relacionada amb la 
ciutat continuaran sent gratuïts.

Aprovada l’Ordenança Reguladora per la venda 
d’articles i material publicitari en les oficines de turisme

Xavier Flores



11

14 març 2009

ACTUALITATACTUALITAT

El ple de l’Ajuntament de Vinaròs 
va aprovar, amb els vots a favor del 
PSPV-PSOE, el PVI i el BLOC i el vot en 
contra del PP, una moció presentada 
pel Grup Municipal Socialista en la 
qual reprova l’actuació del president 
de la Diputació Provincial, Carlos 
Fabra. 
La moció es presentava arran de 
la notícia publicada el passat 24 
de febrer en la qual es reproduïen 
unes afirmacions del president de 
la Diputació Provincial, Carlos Fabra, 
on s’indicava que “qui guanya les 
eleccions col·loca una infinitat de 
gent, i això és un vot captiu”. 
La moció demanava la seua dimissió 
i que demane disculpes per haver 
realitzat aquestes declaracions. 
El regidor del BLOC, Domènec 
Fontanet, va iniciar el torn 
d’intervencions recordant els delictes 
que se l’imputen i subratllant que 
Fabra “hauria de posar el seu càrrec 
sobre la taula”. 
Per part socialista, Librada López 

recordava que Fabra està imputat 
“pels delictes més greus que se li 
poden imputar a un polític, com 
prevaricació, suborn o delicte fiscal, 
i a més la seua actitud es basa en 
insults”. En aquest context, López va 
assegurar que les declaracions de 
Fabra “són una burla a la gent que 
perd el treball o aquells que estudien 
oposicions”. La regidora socialista va 
concloure que Fabra “és l’exemple de 
tot allò que no ha de ser un polític 
i una persona que no pot estar 
al capdavant de la institució que 
representa”.
De la seua banda, el regidor popular 
Lluís Gandia acusava els altres partits 
de no respectar la presumpció 
d’innocència i recordava les victòries 
electorals que ha obtingut el PP en la 
província de Castelló. 
Finalment, l’alcalde, Jordi Romeu, va 
recordar a Gandia que “ningú no ha 
votat Carlos Fabra” i va concloure que 
“prefereixo perdre unes eleccions 
que guanyar-les amb un vot captiu”.  

El ple demana la dimissió de Carlos Fabra com a 
president de la Diputació

Xavier Flores

El consistori va aprovar en ple 
el passat dimarts, amb els vots 
favorables del PP i el BLOC, 
l’abstenció del PSPV-PSOE i el 
vot en contra del PVI, una moció 
presentada pel Grup Municipal 
Popular de suport a la regulació 
i legalització de la caça amb 
parany. La moció demana a la 
conselleria la declaració de la caça 
del parany com a element de la 
cultura valenciana i s’insta a les 
Corts Valencianes que adeqüe la 
llei vigent en matèria de caça i a la 
regulació de la pràctica del parany 
per aquesta temporada, d’acord 
amb els estudis científics aportats 
per Apaval i els resultats obtinguts 
en els paranys científics autoritzats 
per la conselleria. 
Per part del BLOC, el seu portaveu, 
Domènec Fontanet, va argumentar 
que donava suport a la moció del 
PP, atés que “és una caça que ha 
d’estar regulada perquè s’estan 
fent moltes barbaritats”. 

De la seua banda, el regidor 
socialista Juan Antonio Beltrán va 
considerar que el PP “posa damunt 
la taula aquesta moció per traure’n 
rèdit electoral”, assegurant que 
els populars “porten més de 10 
anys prometent la legalització 
del parany i continuen enviscats 
en les seues promeses”. El regidor 
socialista va recomanar als 
populars “que complisquen allò 
que han promés als pobles o que 
diguen que no ho poden complir”.
De la seua banda, el regidor del PP 
Mariano Castejón va indicar que, 
com s’ha fet a França, “cal demostrar 
que aquest tipus de caça es pot 
regular” i va assegurar que el PP 
“vol reunir tots els condicionants 
i fonaments necessaris per no 
xocar amb la normativa europea”. 
El regidor popular també va 
argumentar que hi ha un tipus 
de visc “provat davant notari 
i avalat per científics que no 
danya les aus”.

S’aprova una moció que insta a la conselleria a la 
regulació de la pràctica del parany

Amb els vots a favor del PP i el BLOCAmb els vots a favor del PSPV, PVI i BLOC

Xavier Flores

L’Ajuntament de Vinaròs ha optat 
per executar mitjançant gestió di-
recta l’actuació de la Unitat d’Exe-
cució Residencial UE2R14 (la zona 
on s’ubica l’antic cine Moderno i 
Machaco, al passeig marítim). El ple 
de l’Ajuntament celebrat dimarts 
va aprovar, amb els vots a favor del 
PSPV-PSOE, el PVI i el BLOC i l’abs-
tenció del PP, rebutjar les iniciatives 

que s’havien presentat per executar 
aquesta zona, atés que no tenien 
possibilitat de prosperar, i optar per-
què siga el consistori qui s’encarre-
gue del seu desenvolupament. El re-
gidor del BLOC, Domènec Fontanet, 
va indicar que amb aquesta decisió, 
espera que la iniciativa de la Regi-
doria d’Urbanisme desbloquege i 
urbanitze aquesta zona.

L’Ajuntament urbanitzarà la zona de l’antic cine Moderno

Xavier Flores

L’Ajuntament de Vinaròs va aprovar di-
marts en ple per unanimitat la sol·licitud 
de subvenció a la Conselleria d’Econo-
mia, Hisenda i Ocupació (SERVEF), per 

dur a terme el projecte formatiu de l’Es-
cola Taller, per import de 564.000 euros, 
i del Taller d’Ocupació per restaurar el 
molí de Noguera i el seu entorn.

L’Ajuntament sol·licita una escola taller i un taller 
d’ocupació per al molí de Noguera

X.Flores

L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat 
en ple ordinari, amb els vots a favor 
del PP i el BLOC, l’abstenció del PSPV-
PSOE i el vot en contra del PVI, una 
moció presentada pel BLOC per tal 
de sol·licitar al Ministeri d’Indústria 

l’adaptació de la Directiva Europea 
perquè considere el caràcter 
singular de les festes lligades al foc 
i que s’establisca com a excepció 
de la normativa per a aquestes 
manifestacions culturals.

Amb els vots a favor del PP i el BLOC

El ple sol·licita que s’adapte la normativa europea sobre 
pirotècnia a les festes lligades al foc

Xavier Flores

Informem a tots els col·laboradors que, per la propera 
setmana, la data límit d’entrega dels escrits serà dilluns a les 
13 h. La impressió del Setmanari Vinaròs s’ha d’avançar degut 
a la festvitat de Sant Josep el dijous 19 de març.

Disculpeu les molèsties.

Nota de la redacció
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De moment no hi ha consens. La primera reunió 
entre les forces polítiques locals amb representació 
municipal per aportar propostes al Pla Camps 
va concloure amb l’exposició de variades línies 
d’actuació. Inicialment, el PP i el BLOC aposten 
com a gran projecte per la construcció d’una 

nova residència de la tercera edat, mentre que el 
PSPV-PSOE i el PVI han mostrat la seua preferència 
perquè siga inclòs l’auditori. Altres línies d’inversió 
del Fons Autonòmic també han estat valorades, 
com per exemple, la seua utilització en petites i 
nombroses obres prioritzant les empreses locals 

amb l’objectiu de dinamitzar l’economia.
Les reunions continuaran per arribar a acords i 
els Serveis Tècnics faran una valoració econòmica 
del cost de totes les propostes. Al llarg d’aquesta 
setmana l’oposició i l’Equip de Govern han mostrat 
la seua opinió en diferents rodes de premsa.

Les propostes del Pla Camps

El regidor del BLOC, Domènec 
Fontanet, va informar dilluns que la 
seua formació va proposar, en la Junta 
de Portaveus celebrada el passat 
divendres 6 de març, la possibilitat 
que part de la inversió del Pla Camps 
es destine a la construcció de la 
residència de la tercera edat o bé a 
l’execució de petites actuacions dins 
el terme municipal que puguen ser 
adjudicades a empreses de Vinaròs. 
D’entre aquestes possibles petites 
actuacions, Fontanet, que va apel·lar 
al consens entre els grups per 
decidir les inversions, va citar com a 
exemple l’adequació de carrers o de 
camins rurals.

El BLOC prioritza la 
residència a l’auditori 

El PP de Vinaròs va proposar, en 
la Junta de Portaveus celebrada 
divendres, invertir els diners del Pla 
Camps en un gran projecte com la 
construcció de la residència de la 
tercera edat o en petites i nombroses 
actuacions, dins el centre urbà, amb 
l’objectiu d’estimular l’economia 
local. Segons el seu portaveu, Juan 
Bautista Juan, el PP considera que els 
5,6 milions d’euros procedents del 
Plan Confianza es podrien invertir 
en tres diferents línies d’actuació. 
La primera significaria utilitzar els 
diners procedents del Pla en petites i 
nombroses obres dins el centre urbà, 
com per exemple en la ubicació de 
més contenidors soterrats, la millora 
de l’enllumenat i la remodelació 
de diferents carrers. L’objectiu 
d’aquestes petites actuacions, 
segons Juan, seria que “a banda de 
millorar el poble, podrien participar-
hi pràcticament totes les empreses 
del nostre municipi”.
Un altre model d’actuació que 
va traslladar el PP a la Junta de 

El PP proposa tres possibles 
línies inversores

Portaveus, va ser la inversió dels 
5,6 milions en una actuació “més 
ambiciosa”, com és la residència de la 
tercera edat i centre de dia, que Juan 
va qualificar com “un dels enganys 
més grans d’aquest Equip de Govern 
fins a la data”.
Finalment, el PP, segons Juan, també 
va proposar que aquests diners es 
podrien invertir en un carril lúdic 
esportiu per a la zona de l’ermita, 
un recinte firal al PAI del Camí 
Fondo, l’estació d’autobusos o el 
desenvolupament del supervial 
de la costa nord. En aquest sentit, 
Juan considera que “invertint en 
l’auditori no es podria desenvolupar 
el supervial, mentre que invertint 
en el supervial es poden obtenir els 
recursos suficients per dur a terme 
l’auditori”.

· La primera presa de contacte entre govern i oposició acaba sense consens
· D’entre els grans projectes proposats, PP i BLOC aposten per una nova residència i l’Equip de Govern per l’auditori

L’Equip de Govern aposta per 
l’auditori, la piscina municipal 
i un centre ocupacional per al 
molí de Noguera

L’Equip de Govern de l’Ajuntament 
de Vinaròs, format pel PSPV-PSOE i 
el PVI, va realitzar durant la junta de 
portaveus diverses propostes per 
invertir els fons del Pla Camps, com 
l’auditori, la piscina municipal o un 
centre ocupacional i centre de dia, 
entre d’altres.
L’alcalde, Jordi Romeu, va apuntar 
dimarts que aquestes propostes 
són “diametralment oposades” a 
les proposades per l’oposició “que 
ha parlat d’una altra residència, el 
supervial o l’estació d’autobusos”. 
Per aquest motiu, segons va destacar 
l’alcalde, “mirarem de posar en comú 
aquelles en què hi ha una certa 
coincidència per ser prioritàries”, 
mentre que la resta s’enviaran als 
Serveis Tècnics municipals perquè 
les valoren. 
Romeu va recordar que “hi ha coses 
que l’oposició anomena moltes 
vegades però quan arriba el Pla 
Camps es queden en l’oblit”, citant 
com a exemple “les obres del molí de 
Noguera, les de la capella de Santa 
Victòria o el centre cívic que molts 
partits portaven en el programa 
electoral”.

Fins al 28 d’abril hi 
ha temps per a la 
presentació dels 

projectes i hi haurà més 
reunions per buscar el 

consens

Els Serveis Tècnics 
valoraran la viabilitat i 
el cost de les diferents 

propostes

El secretari general del PSPV de Vinaròs, Juan 
Antonio Beltrán, va qualificar divendres el Pla 
Camps d’“inconcret, dilatat en el temps i opac”, 
després de valorar el Decret Llei publicat el 
passat dia 24 de febrer al DOCV.  En opinió 
del regidor socialista, la “inconcreció” del Pla i 
la seua dilació en el temps, ens porta a pensar 
que serà “una nova gran mentida i en cap cas 
un pla extraordinari i urgent contra la crisi”.
Beltrán va qüestionar el finançament del 
Pla indicant que“no està clar d’on sortiran 
els diners”, perquè la Generalitat “no té més 
marge d’endeutament” i va demanar que 
el PP explique “de quines partides pensen 
estalviar”.A més, Beltrán va apuntar que 

l’esforç del Pla hauria de fer-se durant el 
2009, atés l’important increment de les xifres 
d’atur, perquè és quan és més necessari 
reactivar l’obra pública, i va demanar que 
les obres que s’incloguen al Pla no estiguen 
previstes al pressupost. Respecte a Vinaròs, 
Beltrán va recordar les obres compromeses 
i pressupostades en diferents exercicis per 
la Generalitat, destacant la restauració de la 
façana de l’arxiprestal, l’estació d’autobusos, 
la plaça de l’estació o l’avinguda de Pius XII. 
Per concloure, Beltrán  va assegurar que 
“treballarem amb el Pla Camps igual que ho 
hem fet amb el Plan Zapatero, perquè volem 
que funcione”.

El PSPV qualifica el Pla Camps d'inconcret i opac

El regidor i diputat autonòmic popular, Mariano Castejón, 
va lamentar dilluns que el secretari general dels socialistes 
vinarossencs, Juan Antonio Beltrán, hagués “creat dubtes” 
que “ja estan resolts amb la publicació de l’ordre i el decret 
llei”, i va recomanar a l’Equip de Govern que “si no és capaç 
de portar-ho a terme que deleguen en l’oposició i assumirem 
la responsabilitat”. El regidor popular, que també va criticar 
l’Equip de Govern per “crear problemes allà on no n’hi ha”, va 
concloure indicant que “amb els dubtes que plantegen davant 
la ciutadania, sembla que no tenen la voluntat de portar a 
terme el Pla Camps”, i va recordar que les Corts ja ha aprovat 
el decret i el finançament del pla, a crèdit extraordinari.

El PP diu que els dubtes que 
planteja el PSPV ja estan resols 
amb la publicació del decret llei

X.Flores

X.Flores

X.Flores
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El Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana ha 
confirmat la condemna del Tribunal 
Suprem a l’Ajuntament de Vinaròs 
a pagar 10,5 milions d’euros en 
concepte d’indemnització a la família 
d’Antonio Arizmendi Ballester, per 
no haver respectat l’acord arribat 
amb el consistori l’any 1986 pel 
qual l’Ajuntament es comprometia 
a atorgar-li una determinada 
edificabilitat en uns terrenys de la seua 
propietat –on es troba la coneguda 
torre Ballester, al costat de l’avinguda 
del País Valencià– a canvi de cedir un 
espai destinat a plaça pública. 
L’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, i 
el primer tinent d’alcalde i regidor 
d’Urbanisme, Javier Balada, van 
donar a conéixer dimarts la resolució 
judicial, que confirma l’anterior 
sentència. El Tribunal Superior de 
Justícia desestima així l’últim recurs 

presentat per l’Ajuntament i ordena 
que s’execute la sentència del Suprem, 
que fixava la citada indemnització. 

Antecedents
Balada va explicar que la història es 
remunta a un acord signat en escriptura 
pública, el 7 de novembre de 1986, 
entre l’alcalde socialista Ramon Bofill 
i els propietaris del terreny, pel qual es 
pacta que la plaça (de 8.950 m2) seria 
donada a l’Ajuntament de Vinaròs, 
mentre que, a canvi, el consistori es 
comprometia a urbanitzar-la i a donar 
als propietaris una edificabilitat de 
43.673 m2 en pisos. 
Segons va explicar Balada, amb 
l’aprovació del PGOU del 2001, amb el 
PP al poder, es va alterar l’edificabilitat 
del citat acord. “Va arribar el PP i la 
LRAU, i l’alcalde Moliner i l’arquitecte 
Rokiski van considerar que aquest 
acord no valia, van fer un PAI a la 

zona i van rebaixar l’edificabilitat 
als propietaris, que va passar dels 
43.673 m2 acordats a 22.607 m2, i, a 
més, que la torre Ballester passaria 
a ser municipal i que els propietaris 
havien de fer la plaça i urbanitzar-la”, 
va indicar el regidor d’Urbanisme. 
A partir d’aquest moment, segons 
Balada, els propietaris van interposar 
un recurs contenciós administratiu 
contra l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Castelló, 
que va aprovar definitivament el 
document relatiu al PGOU, entre 
altres coses sol·licitant el restabliment 
de l’aprofitament urbanístic pactat. El 
Suprem, va continuar Balada, va donar 
la raó en pràcticament tots els termes 
a la família afectada, afegint que hi 
havia un incompliment per part de 
l’Ajuntament, en la seua obligació a 
urbanitzar la plaça, que va propiciar 
que els propietaris perdessen 
l’aprofitament urbanístic pactat. 
Balada, que va qualificar la sentència 
com a “molt greu”, va indicar que es 
tracta d’una “ficada de pota molt greu” 
de Moliner i Rokiski, i va anunciar que 
en el termini de 10 dies el consistori 
intentarà que el Suprem accepte 
“retornar l’edificabilitat prevista 
inicialment, modificant el PGOU o bé 
donar-li a l’afectat aprofitament de sòl 
en altres terrenys municipals, tot i que 
dubtem que se’ns accepte”. 

Responsabilitats
Balada va acusar l’exalcalde Jacinto 

Moliner (PP) i l’exarquitecte municipal 
José Luis Rokiski d’haver actuat 
incorrectament incomplint un acord 
municipal en aquest assumpte que 
s’arrossega des de fa molts anys. 
A més, el regidor d’Urbanisme, que va 
qualificar la sentència com “un dia trist 
per a l’Ajuntament i tots els ciutadans”, 
apuntava que l’Equip de Govern 
“està estudiant la responsabilitat 
dels regidors que van votar a favor 
del PGOU, que per nosaltres són 
els culpables que s’haja de pagar 
aquesta quantitat”. En aquest sentit, 
Balada va indicar que una de les 
solucions que estudia el consistori, “és 
derivar a responsabilitats personals 
patrimonials a tots els regidors del 
PP que en aquell moment van votar 
a favor del PGOU del 2001”. 
El primer tinent d’alcalde va concloure 
apuntant que “intentarem que ens 
accepten la modificació del PGOU i 
retornar l’edificabilitat, però si en últim 
cas es condemna el consistori a pagar 
els 10,5 milions d’euros, estudiarem 
la possibilitat de derivar-ho als que 
realment tenen la culpa”.
Sobre això, l’alcalde, Jordi Romeu, 
va recordar que l’Equip de Govern 
“ha defensat durant aquests 6 anys 
els interessos del poble emprenent 
totes les accions necessàries, però 
el resultat final no ha sigut el que 
desitjàvem”. Romeu va indicar 
que el resultat final “suposarà 
una pèrdua molt important del 
patrimoni de Vinaròs”. 

El TSJCV condemna l’Ajuntament de Vinaròs a indemnitzar amb 
10,5 M€ la família d’Antonio Arizmendi Ballester

El portaveu del PP de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, va considerar com 
una “imprudència” el fet que l’Equip 
de Govern hagués afirmat que 
l’Ajuntament haja estat condemnat 
a pagar 10,5 milions d’euros en 
concepte d’indemnització als 

propietaris de la zona de la torre 
Ballester. Segons Juan, aquesta 
quantitat “és la valoració i la pretensió 
que el perit dels propietaris ha 
calculat”, i, per tant, no és ferm encara 
que siga necessari realitzar aquest 
desemborsament. 
Juan va criticar l’alcalde, Jordi Romeu, i 
el regidor d’Urbanisme, Javier Balada, 
per haver donat aquesta xifra, ja que 
“fins a la data l’única cosa que se li ha 
reconegut en la sentència és el dret 
urbanístic a uns metres quadrats”. 
Segons Juan, Romeu i Balada “s’han 
anticipat a les conseqüències finals de 
la sentència, fent demagògia i volent 
posar en evidència una possible mala 
gestió del PP”. El portaveu popular va 

concloure reclamant al Govern local 
que també fes públiques sentències 
en les quals l’Ajuntament sí que ha 
sortit ben parat. 

Resposta a Balada
D’altra banda, Juan Bautista Juan 
va comparéixer dilluns amb tots els 
regidors populars per mostrar el seu 
“enèrgic rebuig” a les declaracions 
del regidor d’Urbanisme, Javier 
Balada, que la setmana passada havia 
manifestat que el PP havia orquestrat 
una campanya difamatòria contra la 
seua persona amb escrits d’opinió 
en les pàgines d’aquest i altres 
setmanaris. Juan va indicar que, des 
del PP, “pensem que dir les veritats no 

significa insultar, perquè qualifiquem 
de mentider una persona que 
falta a la veritat”. Entre aquestes 
“mentides”, Juan va apuntar que 
Balada “va reiterar en les eleccions 
que es votaria a ell mateix i va acabar 
votant el PSOE”, que “ha anunciat 
que la ciutat esportiva conclouria en 
unes dates determinades” i que “ha 
afirmat que s’han manipulat plànols 
en la tramitació del PGOU i la finca 
del carrer Major”. Segons el portaveu 
popular, Balada “sí que ha faltat al 
respecte” a membres del PP, posant 
com exemple que “ha qualificat 
Jacinto Moliner de cadaver polític i 
de mentecatos aquells que li diuen 
les veritats”.

El PP acusa d’imprudent l’Equip de Govern per haver fet pública una 
sentència “que no és definitiva”
Juan diu que els 10,5 milions d’euros “són la pretensió que el perit dels propietaris ha calculat com a indemnització”

El PP no va respectar, en el PGOU del 2001, un acord adoptat entre el consistori i la família que datava de l’any 1986
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La biblioteca, 
en xifres

La biblioteca és un edifici munici-
pal en constant activitat. Així ho de-
mostren les estadístiques de visites, 
cada any en constant creixement. 
Els secrets, establir noves i constants 
activitats i nous serveis per atraure 
nous usuaris, uns horaris d’obertura 
d’acord amb les necessitats dels usu-
aris, el foment de la cooperació amb 
diferents agents com escoles, enti-
tats o associacions i l’actualització i 
l’increment constant de fons i nous 
suports. Aquestes són les xifres de la 
biblioteca municipal l’any 2008.

X.Flores

53.543
visites durant l’any 2008. 
L’any 2007 van acudir a la 

biblioteca 44.502 persones

66%
de les persones que s’hi 
adrecen són adults

34%
són menors de 14 anys, amb 
un lleuger predomini de la 
presència de dones

32%
dels préstecs 

corresponen a 
material audiovisual

19.132
obres de fons 

documentals de què 
disposa la biblioteca

30.000
les obres a què aspira a disposar 

la Regidoria de Cultura a la 
biblioteca, aproximadament un 

llibre per habitant

17.190
préstecs a domicili durant 

l’any 2008, enfront dels 11.259 
que es van realitzar el 2007

3.247
socis el 31 de 

desembre de 2008

215
préstecs 

interbibliotecaris 
realitzats durant 

el 2008. L’any 
2007 se’n van fer 

180

1.221
nous socis fets durant 

el 2008167
activitats de foment i dinamització 

de la lectura que es van 
desenvolupar el 2008 a la biblioteca
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La biblioteca municipal acull una 
exposició dedicada a la figura del 
cardenal Vicente Enrique i Tarancón. 
L’any passat es va commemorar el 
centenari del seu naixement a Borriana, 
la seua ciutat natal, i Vinaròs va passar 
a ser membre d’honor del comité 
organitzador dels actes, participant-hi 
activament. 

Homenatge al cardenal Vicente Enrique i Tarancón en una exposició a la biblioteca

La biblioteca municipal ha rebut tres importants 
donacions que han enriquit el seu fons 
bibliogràfic, tant per la seua quantitat com per 
la seua temàtica, i que apropen la Regidoria 
de Cultura a l’objectiu d’assolir que aquesta 
infraestructura municipal dispose d’un llibre per 
habitant. 
Des de l’any 2006 s’han anat produint diferents 
donacions bibliogràfiques de particulars cap al 
servei de la biblioteca municipal. D’aquestes 
donacions, en destaquen tres pel gran nombre 
d’exemplars donats per incorporar al fons local. 
Juan Gimeno Reverté, que va exercir com a 
advocat a Vinaròs, ha donat vora un centenar 
d’obres, fonamentalment de caràcter polític, 
econòmic i de ciències pures, juntament amb un 
petit grup de narrativa. 
Una altra donació molt important ha sigut 
la d’Eladio Ramos Salvador, iniciada durant 
l’anterior legislatura, però a causa de la gran 
quantitat d’obres de què disposava a Cadis s’han 
anat portant en diferents viatges a la biblioteca. 
Entre aquesta donació, que consta de 3.500 
obres, destaquen les temàtiques de filosofia i de 
literatura eròtica. L’última donació rebuda per 

la biblioteca ha sigut la d’Agustí Comes Pablo, 
el passat mes de febrer. El lot lliurat, que prové 
dels fons de la biblioteca de l’antic Cine Club 
que ell mateix va fundar i va desenvolupar, ha 
sigut de 125 monografies i diverses publicacions 
periòdiques referents al món del cinema. 

Catalogació
El tècnic de Cultura, Xavier Palomo, va destacar 
que les donacions són especialment importants 
pel nombre i per la temàtica i va informar que els 
llibres no es disgregaran dins el fons bibliogràfic 
de la biblioteca, sinó que continuaran com a 
col·leccions independents. “És important que 
quede constància que provenen d’un mateix 
corpus i no es disgreguen”, va indicar Palomo.
L’arxiver municipal va recordar que la biblioteca 
vol assolir “un projecte ambiciós”, arribar a un 
exemplar per habitant i, gràcies a aquestes 
donacions, “estem en camí d’aconseguir-ho”. 
En aquest sentit, Palomo va animar a fer més 
donacions. “La biblioteca és una opció que valora 
molt positivament aquestes donacions i que 
intenta promocionar-les i posar-les en valor”, va 
concloure Palomo. 

La biblioteca enriqueix el seu fons documental 
amb tres importants donacions
Les obres cedides per Juan Gimeno, Eladio Ramos i Agustí Comes ja formen part del patrimoni vinarossenc
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icente Enrique i Tarancón va nàixer el 14 
de maig de 1907 a Borriana. La seua ferma 
vocació religiosa el va dur al Seminari de 

Tortosa i d’allí a doctorar-se en Teologia en la 
Universitat Pontifícia de València, per a ser ordenat 
sacerdot l’1 de novembre de 1929, amb 22 anys. Les 
primeres passes a l’Església les va fer com a coadjutor 
i organista a Vinaròs. El 1931, coincidint amb l’inici de 
la Segona República, el bisbe de Tortosa el destina 
temporalment a la Casa del Consiliari a Madrid, on 
va participar en la campanya itinerant de promoció 
del moviment d’Acció Catòlica. El 1938, amb 31 anys, 
torna a Vinaròs, però ja com a rector i arxipreste. La 
guerra entre els espanyols va marcar el caràcter de 
Tarancón i va cisellar el seu compromís a favor de la 
reconciliació.
De l’arxiprestat de Vinaròs va passar al de Vila-real 
el juliol de 1943, i va abandonar aquesta ciutat dos 
anys després, quan el 1945 va rebre una carta del 
nunci del Vaticà per la qual la Santa Seu el nomenava 
bisbe de Solsona. Amb 38 anys era el bisbe més jove 
d’Espanya. Vicente Enrique i Tarancón va ser consagrat 

pel bisbe Manuel Moll i Salord a l’església arxiprestal 
del Salvador de Borriana.
La seua tasca en la càtedra solsonina es va perllongar 
18 anys, un llarg període de temps que es va 
relacionar amb la pastoral de març de 1950 El pa 
nostre de cada dia, en la qual Tarancón denunciava 
la situació de penúria, fam i escassesa que vivien 
els més desfavorits, i que va resultar ofensiva per a 
algunes autoritats del règim. Malgrat això, va ser 
nomenat a mitjan anys 50 secretari de l’Episcopat 
espanyol. Tarancón va participar en el Concili Vaticà 
II (1962-1965), durant el qual l’Església va canviar 
de papat. El final de la dècada dels 60 i el principi de 
la dels 70 van evidenciar el caràcter valent i obert 
del cardenal Tarancón, que va publicar documents 
sobre la llibertat religiosa, la llibertat sindical o 
sobre la pobresa política, econòmica i cultural. 
El 1969 va ser triat per unanimitat acadèmica 
de número de la Reial Acadèmia Espanyola de la 
llengua. Aquell mateix any, el papa Montini el 
nomena arquebisbe de Toledo, primat d’Espanya i 
cardenal. Dos anys més tard, el 1971, la Santa Seu 
li assigna el càrrec d’administrador apostòlic de 
l’arxidiòcesi de Madrid-Alcalà i, immediatament 

després, el bisbat d’aquesta seu.
La confiança dipositada per Pau VI en el cardenal 
Tarancón va acabar de confirmar-se amb el seu 
nomenament aquell mateix any com a president de la 
Conferència Episcopal Espanyola, càrrec que ocuparia 
una dècada. També el 1971, el 13 de setembre, Vicente 
Enrique i Tarancón va presidir l’autocrítica Assemblea 
Conjunta de Bisbes i Sacerdots, que va concloure que 
els pastors de l’Església havien de posar-se al servei 
de la reconciliació de les dues Espanyes i rebutjar la 
diferència entre vencedors i vençuts de la postguerra, 
cosa que va situar el cardenal al centre d’una agra 
polèmica.
El cardenal Tarancón va ser una de les figures més 
destacades en l’època de transició de l’Església 
espanyola del franquisme a la democràcia, i va 
mantenir contactes amb tots els sectors socials i 
partits polítics, llavors en la clandestinitat.
Vicente Enrique i Tarancón va oficiar al desembre 
de 1973 la missa funeral pel president del Govern, 
l’almirall Luis Carreró Blanco, assassinat per ETA. 
Després de la missa, sectors franquistes i ultres es van 
dirigir al cardenal amb el famós crit de “Tarancón, al 
paredón” (“afuselleu Tarancón”). El prelat també va 

oficiar el funeral per la mort de Francisco Franco el 
20 de novembre de 1975 i va presidir dies després 
la missa de l’Esperit Sant, en la qual Joan Carles de 
Borbó va ser coronat rei d’Espanya.
L’any 1978 Vicente Enrique i Tarancón va participar en 
el conclave d’agost per triar el nou papa, després de la 
mort de Pau VI, i la seua candidatura va tindre ferms 
defensors. El breu apostolat de 33 dies de Joan Pau 
I va convocar de nou Tarancón al conclave celebrat a 
l’octubre, del qual va sortir triat Karol Wojtyla com a 
nou papa amb el nom de Joan Pau II.
A l’abril de 1983 va presentar la seua renúncia a 
la Santa Seu com a responsable de l’arxidiòcesi de 
Madrid-Alcalà i va fixar el seu retir en una finca 
del terme municipal d’Almassora, propera a Vila-
real. El 1985 va ser designat per unanimitat de les 
Corts Valencianes membre del Consell Valencià de 
Cultura. El 1994, dos mesos després de ser investit 
doctor honoris causa per la Universitat Politècnica 
de València, va morir de càncer de pulmó a 
l’hospital de la Casa de la Salut de València. Era el 28 
de novembre i tenia 87 anys. Les restes mortals de 
Vicente Enrique i Tarancón reposen a la col·legiata 
de San Isidro, a Madrid.

X.Flores/Redacció

L’arxiver municipal, Javier Palomo, i la regidora 
de Cultura, Maria Dolores Miralles, davant el fons 

bibliogràfic donat per Agustí Comes i Ramos Salvador
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE Y CONCEJALÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL DE VINARÒS

FOTODENUNCIA

Sólo tardamos unos minutos, dejemos el 
coche bloqueando el paso por la acera 

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!

La Fundació Isonomía per a la igualtat 
d’oportunitats de la Universitat Jaume I, amb 
el patrocini de l’Ajuntament de Vinaròs, va 
organitzar amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, una conferència sobre 
coeducació titulada “Aprenent en igualtat: 
experiències i innovació coeducativa”, 
impartida per Juan Lillo Simón, sociòleg 
expert en coeducació. La conferència va 
tindre lloc el passat dijous 5 de març a la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs. 
La coeducació és la filosofia pedagògica 
integral que persegueix el desenvolupa-
ment complet de xiquetes i xiquets en 
condicions de llibertat, equitat i corres-

pondència. Coeducar és desvetllar, denun-
ciar i combatre la discriminació social per 
raons de sexe a l’escola i des de l’escola. 
És, per tant, el procés que ensenya dones 
i homes els valors que permeten conviu-
re en el respecte mutu, compartint drets 
i deures d’una manera més justa, pacífica 
i democràtica. Segons va explicar Lillo, el 
canvi social és possible si s’arriba a passar 
de la igualtat d’oportunitats formal a la 
igualtat real, si s’eliminen els estereotips 
dels models masculí i femení tradicional 
des de la infància o si es passa del reparti-
ment del treball segons el sexe a la conci-
liació de la vida personal i laboral.

La coeducació, un motor del canvi social 
La Fundació Isonomía i l’Ajuntament de Vinaròs organitzen la conferència “Aprenent en igualtat: experiències i innovació coeducativa” amb motiu del Dia de la Dona

X.Flores

SubiratsFincas

Inmuebles

Pont, 2 · 12500 VINARÒS (CS) · Tel. y Fax 964 40 79 83
fincassubirats@hotmail.com

¿Necesitas dinero rápido?Ven y te informamos678 912 527

COMPRA - VENTA - ALQUILER
ASEGURADORA - FINANCIERA 100%

ADMINISTRACIÓN FINCAS
REFORMAS INTEGRALES VIVIENDA

Inma Subirtas Royo / 678 912 527

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Castellón 
ha dictado sentencia por la que se 
condena al Ayuntamiento de Vinaròs 
al pago de una indemnización por 
importe de 17.000 euros a una peatón 
que se lesionó en un brazo por la caída 

producida por la pintura de un paso de 
cebra. El Ayuntamiento de Vinaròs sólo 
tendrá que abonar 600 de estos 17.000 
euros puesto que el resto, el 96,5%, 
lo abonará la compañía del seguro 
de responsabilidad civil que tiene 
contratado el consistorio.

Indemnización a una peatón
Redacción

A totes les forces d’esquerres us convoquem a la 
primera reunió per organitzar el Primer de Maig el 
proper dimarts 17 de març a les 21.00 h a la seu del 
BLOC a Vinaròs, a l’avinguda de Pablo Ruiz Picasso, 72. 
 
Davant la situació actual, uneix-te i lluita!

Primer de Maig

El sociòleg expert en coeducació, Juan Lillo, va impartir la conferència. A la 
foto, amb la regidora d’Educació, Maria José Ferrer
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Otro año más, la cafetería 
Kontinental ha vivido el carnaval 
dando sus servicios a comparsas, 
visitantes, clientes y amigos.
A través de estas páginas, 

queremos dar las gracias a todos, y 
en especial a Fina Adela y a Merche 
por la confianza depositada en 
nosotras.

Mª Carmen y Laura

Carnaval en Kontinental 

Sopar dels cosins germans Chaler, els Paputs, al restaurant de Javier RamosEls Paputs

Primera 
trobada de 
cosins de 
la família 
Marcos. 
Esperem que 
per a l’altra 
estiguem tots!

Trobada
familiar

‘Esperancita’ y su coro 
rociero estuvieron presentes 
en el Carnaval de Vinaròs 

Carnaval 2009

Carnaval 1986 Fanny i Paula el primer any 
de la Comparsa Penya Barça

Carnaval
Disfrutando 

‘Tomba i 
Tomba’
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La familia Subirats Merino en los 
carnavales de Tenerife

Carnavales de Tenerife

Pauet, el soci més jove de la 
comparsa Els Povals, amb els 
seus pares, Rafa i Olivia

Benvingut �

Ángel, al pavelló amb els seus amics
Deportistes

Viatge que vam fer a CambrilsLópez Doriga
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El pasado día 27 de febrero miembros de la 
junta asistimos en Castelló al V Encuentro de 
Enfermedades Raras. El acto se celebró en el 
salón de actos de la Unión de Mutuas, sito en 
dicha ciudad.
Dichos encuentros, que se realizan anualmen-
te, cuentan con asociaciones, personas afec-
tadas, autoridades y profesionales sanitarios 
que están en contacto con las enfermedades 
raras. Esta quinta edición se realizó dentro de 
los actos de conmemoración del Día Mundial 

de las Enfermedades Raras. El acto inaugural 
fue a cargo de la directora general de Calidad 
y Atención al Paciente de la Conselleria de Sa-
nitat de la Generalitat Valenciana, Pilar Ripoll 
Feliu, y acto seguido se realizó una charla y 
posterior mesa redonda sobre “Las enferme-
dades raras en la Comunidad Valenciana”, a 
cargo del doctor Óscar Zurriaga Llorens.
Al finalizar se leyó un manifiesto para con-
memorar el Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras.

V encuentro de enfermedades raras

Cocemfe Vinaròs-Baix Maestrat

Tere, componente de Cocemfe-Vinaròs, leyendo el manifiesto

Foto en grupo de la jornada

Diumenge 15 de març, a les 20 hores, amb motiu 
del 135é aniversari de la fundació de la Creu Roja 
Vinaròs, a la plaça de l’Ajuntament de Vinaròs, tindrà 
lloc un acte d’homenatge: una cadena humana 
commemorativa amb la participació de tots els 
assistents. Esperem assolir fer la cadena solidària 
més important i multitudinària de la província. 
Esperem la teua assistència i col·laboració. Gràcies.

Diumenge participa en la 
cadena humana 

López 
Dóriga
Viatge a Galícia, 
del 23 al 28 de març

Animeu-vos-hi!

Reunión general de la comparsa No en 
Volem Cap el próximo viernes 27 de 
marzo a las 21.30 horas en el Casino

El próximo 20 de marzo tendrá lugar la fiesta del Crist 
dels Mariners. Como en años anteriores se realizarán los 
siguientes actos: a las 21:30 horas salida de la procesión 
desde la capilla del Carme hasta la playa dels Pinets; 
durante la procesión se cantarán las letanías de la sangre. A 
la llegada al monolito de la playa, tendrá lugar la  lectura de 
las últimas siete palabras que Cristo pronunció en la cruz. 
Regreso a la capilla del Carme, entrega de la medalla de la 
Cofradía, bendición y reparto de los típicos rollos y 
romero entre los asistentes al acto.

Fiesta del Crist dels Mariners
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El grupo de 
jota del Centro 
Aragonés 
de Vinaròs 
triunfa en los 
certámenes 
nacionales

La Codoñera (Teruel) fue testigo 
de la primera participación 
del grupo de jota del Centro 
Aragonés de Vinaròs. Tuvo 
lugar los días 25 y 26 de oc-
tubre de 2008 y la final, el 2 de 
noviembre. Fue un magnífico 
estreno en el que el grupo 
consiguió un valioso y preciado 
tercer premio en la especialidad 
de canto a dúo.
Este año, 2009, el certamen 
que cumplía su XIV edición se 
celebró en Zaragoza bajo el título 
de “Concurso de jota cantada 
Dolores Sopeña”. Tuvo lugar los 
días 7 y 14 de febrero y el Centro 
Aragonés de nuestra ciu dad 
obtuvo la máxima puntuación en 

la fase de eliminatorias (también 
en el apartado de dúos). Además, 
contó con el honor de cerrar el 
festival del certamen, con una 
aplaudida actuación.
Estas dos intervenciones con 
tan excelentes resultados, 
demuestran la calidad y buena 
trayectoria del grupo que, sin 
duda, va a más en componen-
tes y clase. Los vinarocenses 
lo podremos comprobar 
disfrutando de los festivales que 
tendrán lugar para San Jorge 
(domingo 26 de abril) y en la 
tarde que corresponda en las 
próximas ferias y fiestas de San 
Juan y San Pedro. 
¡Enhorabuena!

Centro Aragonés de Vinaròs

El Grupo García Sorlí abrió el pasado viernes 6 de 
marzo un nuevo centro en la avenida Pablo Ruiz 
Picasso, n.º 40 de Vinaròs. Este centro dispone 
de una plantilla de tres administrativas, siete 
profesores titulados y un director.
Se ofrecen todas las posibilidades de una 
autoescuela: desde licencias de ciclomotor, 
permisos de motos, turismo, turismo con 

remolque, camión rígido, articulados, autobús y 
autorización para prioritarios y escolares.
Este centro está autorizado para impartir 
cursos CAP (certificado de aptitud profesional), 
mercancías y viajeros, así como cursos de 
mercancías peligrosas y título de transportista.
El Grupo García Sorlí dispone de 7.000 m2 de 
pistas para prácticas.

Inauguración de la autoescuela Vinaròs
Redacción
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L’Ajuntament de Vinaròs i l’Obra Social 
La Caixa han inaugurat a la biblioteca 
municipal l’exposició “Refugiats. Vides 
en trànsit”, que serà visitable fins al 
proper 15 d’abril. Amb aquesta mostra, 
l’Obra Social La Caixa, a través del seu 
programa de cooperació internacional, i 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vinaròs pretenen apropar una realitat 
pràcticament oblidada, contribuint a 
un millor coneixement de la realitat en 
què viuen milers de refugiats arreu del 
món i incidir especialment en la dels 
refugiats de Kibuye i Byumba (Ruanda), 
on es dóna suport a un programa de 
formació i capacitació per a xiquets. La 
mostra presenta el reportatge fotogràfic 
de Sergi Càmara i un vídeo documental 
de Marc Beneria. 
La mostra es completa amb un cicle 
de cinema programat per als mesos 
de març i abril i tres tallers didàctics 
per als més menuts els dies 14, 21 i 28 

de març.
En l’actualitat, hi ha més de 35 milions 
de persones al món que han hagut de 
fugir dels seus llocs d’origen, víctimes 
de la injustícia i de la violència. Moltes 
d’aquestes persones s’instal·len 
provisionalment en camps de refugiats 
o desplaçats, on esperen que la situació 
als seus països s’estabilitze per tornar 
i reprendre la seua vida quotidiana.  
Davant una realitat tan complexa, 
la comunitat internacional i les 
organitzacions no governamentals 
duen a terme una tasca fonamental 
arreu del món per col·laborar 
amb ells i ajudar-los a sobreviure i 
afrontar els reptes d’una nova vida.  
Els camps de refugiats són l’opció 
més viable per assegurar protecció i 
assistència als desplaçats a causa de 
conflictes, encara que hi ha moltes 
dificultats per garantir-los els seus 
drets més elementals.

Una exposició mostra la vida quotidiana als camps de 
refugiats de Ruanda
“Refugiats. Vides en trànsit” s’exposa a la biblioteca municipal i serà visitable fins al 15 d’abril

X.Flores

L’associació cultural Amics de 
Vinaròs ha presentat el número 18 
de la col·lecció “Mare Nostrum”, que 
du per títol La història de Salvament 
de nàufrags a Vinaròs (1881-1966) i 
referències al Servei de Salvament a 
Castelló de la Plana (1911-1926). El 
llibre, escrit per Antoni Rodríguez 
Fernández, llicenciat en Prehistòria, 
Història Antiga i Modelista Naval, fa 
un repàs a la historia de la Sociedad 
Española de Salvamento de 
Náufragos, una institució benèfica 

constituïda el 1880 que tenia l’objectiu 
de salvar les vides dels nàufrags. 
La presentació va ser a càrrec de  
Miguel Montañés; José Luis Pascual, 
president de l’associació cultural 
Amics de Vinaròs, i l’historiador i 
arqueòleg Arturo Oliver.
Per a la seua edició, el llibre ha 
comptat amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Vinaròs, la Fundació 
Caixa Vinaròs, editorial Antinea, BDM 
Consultores i Estaciones de Servicio 
Europetrol.

Amics de Vinaròs presenta ‘La història del Servei de Salvament de nàufrags’ 
Biblioteca Mare Nostrum

X.Flores

Estimats socis i sòcies, 
Un any més, la nostra 
associació comença a 
programar els concerts 
que, com ja sabeu, 

culminarà amb el Concurs Internacional de 
Música de Cambra Ciutat de Vinaròs al mes de 
novembre.
En aquest primer acte, que tindrà lloc el dissabte 
21 de març, a les 20.30 h, a l’Auditori Municipal, 
tindrem un duo de flautes a càrrec de Cristina 
Granero i Domingo Patricio.
Cristina Granero: inicia els seus estudis musicals 
als 8 anys al Conservatori Elemental d’Úbeda 
i finalitza el Grau Mitjà a Jaén. Obté el títol 

superior a Granada amb Juan Carlos Chornet 
i compagina els estudis musicals i de filologia 
anglesa amb una activitat musical com a invitada 
a orquestres professionals i grups de cambra. 
Ha estat guardonada amb el segon premi en la 
categoria de solista i menció d’honor en música 
catalana contemporània del Concurs Arjau de 
Barcelona (2003) i en 2005 obté el primer premi 
del Concurs Permanent de Joventuts Musicals 
d’Espanya. 
Domingo Patricio: és un dels flautistes més 
destacats del panorama flamenc actual. Té 
formació clàssica i debuta com a solista en 
1982 interpretant Il Cardellino de Vivaldi 
juntament amb l’Orquestra de Cambra del 

Liceu de Barcelona i poc després s’inclina en 
projectes flamencs i jazzístics iniciant la seua 
carrera professional, treballant amb Juan 
Manuel Cañizares, Enrique Morente, Sara Baras 
i Mark Ledford.Juntament amb el guitarrista 
Diego Cortés forma part del mític grup de fusió 
Jaelo. Amb Sara Baras forma part del seu grup 
i a més participa en la composició musical en 
els espectacles Sueños, per posar un exemple. 
Amb el trompetista i cantant Mark Ledford 
inicia una aventura jazzística i forma part del 
grup Ultissimo amb Will Calhoun, Jim Anton, 
Melena Francis i Allen Hinds.

Us hi esperem.  
La Junta

CULTURA

La regidora de Cultura, Maria Dolores Miralles, amb el representant de La Caixa, 
Gonzalo Gómez. Baix, dos imatges de la exposició

José Luis Pascual, Miguel Montañés i Arturo Oliver van presentar 
el número 18 de la col·lecció “Mare Nostrum”
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Hem rigut i gaudit, després de tremolar amb els 
nervis i quasi abandonar davant l’expectació que 
aquest grup de persones heu causat. Fins i tot ens 
ha resultat difícil aconseguir unes entrades per tal 
que els nostres familiars poguessen compartir la 
il·lusió, que encara ara brolla del nostre interior en 
sentir les paraules: Da comienzo la función.
Hem fet mímica i hem cridat. Hem fet el pallasso i 
també hem plorat.
Ens hem sentit a vegades, i no ho negueu, com a 
autèntics Déus a sobre d’un escenari replet d’actors 
amateurs que han revifat l’esperit d’un teatre amb 
pinzellades professionals a Vinaròs.
Però crec, i si hem permeteu des del meu punt de 
vista, que la major fita aconseguida ha sigut aquesta 

gran família. En aquesta sala, està representada la 
gran majoria d’una família d’autèntincs farandulers. 
Una família de gent gran i menuda que no han 
tingut cap problema a compenetrar-se. La saviesa 
dels més grans ha servit per a crear un camí de 
seguretat en la jove inexperiència.
Som una família que s’ha recolzat i s’ha ajudat 
en moments difícils, una família que ens ha fet 
descobrir a alguns la gran felicitat que resideix en 
l’amistat. Una família, que sense l’ajut de Josi a qui 
personalment felicito per haver acceptat el repte 
de dirigir aquest grup d’amateurs, no s’hauria 
pogut reunir aquell 29 de febrer de l’any passat en 
què va començar la gran aventura de Les Mil i Una 
Il·lusions.

Un any de teatre ha passat,
encara que com a il·legals hem treballat,

ja que amb Josi cap contracte hem firmat.

Tropecentes mil persones formem
molt lluent,

i a primera vista amb força talent.

A biblioteques hem assajat,
A l’auditori hem suat i tremolat,

però a la taverna ens hem desparramat.

Chaninur ens ha maquillat i dissimulat,
amb la seva arribada

els maquillatges s’han convertit, en autèntiques 
obres d’art.

La Visita hem tingut,
i amb les taronges de la Desi hem rigut

acompanyat d’un minero amb molta força al canut.

A la mímica li hem fet
un homenatge, no molt net,

amb les galtades sonores que han ressonat de paret 
a paret.

Pere és poc llest, què li farem
però li ho dic ara, no siga que amb la mare i la nòvia 

la caguem,
Xe Pere, que no festejarem?

Monges riarelles han cantat,
encara que també s’han equivocat

i al flare han deixat trastocat.

La propina ha donat efecto
perquè Simplicia ha repetit hasta la sacietat amb 

molt d’afecto
“Oh pobre ganso muerto!”

“Mucho ruido” han donat
ja que las nueces de Shakespeare s’han interpretat

amb un èxit sonat.

Mirant ens hem quedat,
la mirada d’un cec amb un talent innat,

d’un sostre de l’auditori molt, però que molt corcat.

Diabetis i hepatitis,
dos malalties gregues curades per Eva

amb molta història i cuentitis.

Amb “Dónde estás Corazón”
al Tricicle vam netejar,

i tan bé ens ho vam passar,
que vam riure mogollón.

Les mil i una:
Un any de teatre ha passat

Les mil i una
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Alfredo Gómez 
Alfonso el Magnánimo en Vinaròs  (I)

La situación en el Mediterráneo y la pugna con 
Génova empujaron al monarca aragonés a la 
reconquista de Cerdeña. Era el rey Alfonso el 
Magnánimo, hijo de Fernando I y de Leonor, 
condesa de Alburquerque, que subió al trono 
tras la muerte de su padre el 2 de abril de 1416. 
Trono que ocupó hasta su muerte en Nápoles el 
28 de junio de 1458.
El monarca aragonés estuvo en Tortosa a 
principios de abril de 1420, desde donde se 
desplazó a Amposta los días 9 y 10. Desde allí 
partió hacia Vinaròs, donde está documentado 
ya el día 11 de abril de 1420. Aquí estuvo desde 
el día 11 al 22, en el cual partió hacia Ulldecona, 
regresando el día 23 y permaneciendo hasta el día 
28. El 29 se desplazó a Castelló partiendo hacia 
Mallorca. Es decir, que permaneció en Vinaròs 
desde el día 11 hasta el día 28 de abril, o sea, 
diecisiete días. No podemos poner en duda que 

esta larga estancia se debió a la organización de 
su marcha a Cerdeña y a la previa preparación de 
su flota que estaría aquí fondeada en Vinaròs.
Aunque no nos conste documentalmente por el 
momento, sabemos que estuvo en el monasterio 
de Benifassà entre los días 3 y 6 de noviembre de 
1429. Pasó por La Sénia y luego por Sant Mateu, 
donde estuvo desde el 9 al 19, marchando 
hacia Vallderobles, donde permaneció con su 
madre, la reina, desde el 24 al 29. De aquí  partió 
de nuevo a Sant Mateu el día 5 de noviembre, 
permaneciendo en la zona del Maestrat hasta 
el día 4 de mayo de 1430, hasta que marchó a 
Alcañiz y Zaragoza.
De su primera estancia nos queda una carta 
que dirige a su madre, fechada en Vinaròs el 18 
de abril de 1420, cuando estaba aparejando la 
flota. De la misma extraemos unos fragmentos 
que trascribimos, en lectura actual para su mejor 
comprensión: “Por carga de la expedición de mi 
pasaje sobre el cual he escrito a todos los condes, 
barones, caballeros y otros que me han propuesto 
acompañar así mismo a todos los patrones de 
naves, galeras y otras armadas que estén prestas 
para que pueda ejecutar mi marcha, no es posible 
alejarme de aquí (de Vinaròs) porque cada día 
llegan los sobredichos a los cuales me conviene 
dar orden de esparcimiento y apartarme sería 
causa de gran turbación y retrehería a los que 
vienen prestamente conmigo. Os suplico que 
me excuséis por cuanto no he ido a vos según 
me notificáis en vuestra carta. Y que sea vuestra 
merced la que venga a Ulldecona, por el camino 
de Tortosa, más plano y poblado o por Benifassà, 
más costoso. Vuestra señoría elegirá el que más 
le plazca suplicando me avise del camino”. 
Al parecer su madre no vino a Ulldecona ni 
a Vinaròs, sino parece ser que se desplazó 
directamente a Castelló.
Para el segundo de los viajes de Alfonso V en 
estas tierras, la estancia de la comitiva real en 
Ulldecona desde el 14 al 16 de mayo de 1444 

duró hasta la madrugada del lunes 16. Hay una 
factura de los trabajos realizados en la reparación 
de la carretera para su viaje, hechos por nueve 
trabajadores.
Es muy interesante toda esta época de Alfonso 
el Magnánimo y su estancia en Vinaròs, cosa que 
no podemos abordar aquí de manera extensiva, 
pero sí apuntamos algunos detalles de los días 
inmediatos al embarque. 
En el interior, subsistía el problema de Benedicto 
XIII, el papa Luna. El papa Martín V quería a 
toda costa que fuera expulsado de Peníscola y 
arrestado. El rey Alfonso resistía a todas estas 
presiones pero en agosto de 1418 se le impuso 
un estricto bloqueo naval que debió de causar 
gran revuelo en nuestra ciudad. El monarca se 
enfrentó imprudentemente a Les Corts Catalanes 
que no le proveían de fondos para su empresa, 
aunque contaba con el apoyo de los valencianos. 
En el exterior, Génova no cesaba de hostigar 
en Córcega y en Cerdeña. Los genoveses eran 
los grandes rivales de las flotas hispanas en el 
Mediterráneo. 
En febrero de 1419 se habían tomado las primera 
medidas para armar la flota. La Corona sólo 
poseía un puñado de naves, por lo que el resto 
se tenían que conseguir convenciendo a los 
nobles. La ciudad de València ya había dispuesto 
a su disposición tres galeras con la condición de 
que el Rey las armara, pero el monarca quería 
más. Quería cuatro galeras más, nuevas, además 
de la galera real. Mallorca había de proveer tres 
galeras, Perpiñán y Barcelona al menos una 
cada una, el maestre de Montesa una galera, y 
otras dos encargadas a Messina. En València y 
Barcelona, puestos al trabajo, se proseguía con 
la construcción y el armamento; se requisaron 
buques y caballos, se prometió el perdón a presos 
para atraerlos a los remos, se enviaron cartas a 
más de 600 nobles y caballeros para atraerlos a 
la contienda. Y el monarca fijó la fecha del 10 de 
agosto como fecha de la partida. 

Parlar de Joan Bover és parlar, sobretot, 
d’ensenyament, d’investigació i d’història local. 
Era, per resumir en una frase, un enamorat 
del nostre poble i de la seua història (sempre 
corroborada en documents). Pel que fa a la seua 
tasca educativa, es va titular en l’Escola Normal 
de Castelló en 1962. A l’any següent, guanya 
les oposicions a mestre que el porten a Luco de 
Bordón, Bordón i, finalment, Vinaròs. Ha exercit 
durant molts d’anys com a cap d’estudis del CP 
Mare de Déu de la Misericòrdia i des d’abril de 
1996 fou el director fins a la seua jubilació. 
Com a arxiver i cronista oficial de Vinaròs (des 
de 1983) ha dut a terme una important tasca 
de catalogació i transcripció de centenars de 
documents municipals de totes les èpoques, 
començant pels més de 150 pergamins d’època 

medieval. Així mateix, ha ajudat nombroses 
estudiants que han basat les seues recerques en 
algun aspecte de la nostra població en l’aspecte 
documental. Sense oblidar l’elaboració dels índexs 
dels Llibres Sacramentals (Quinque Libri) més 
antics que es troben a la parròquia de l’Assumpció, 
tasca en la qual ha invertit moltíssimes hores. Tot 
això li va valdre diverses distincions com l’Escut 
d’Or de Vinaròs (1979 i 1982) o més recentment 
el Grinyó Ballester. Com a historiador local, és 
autor de nombrosíssims articles de tema històric 
i entrevistes que publicà majoritàriament en el 
Setmanari Vinaròs, del qual fou director durant 
diversos anys. No obstant això, no podem oblidar 
la publicació de diferents opuscles i llibres: 
Primer centenario de la fundación del Monasterio 
de las Monjas Clarisas de la Divina Providencia de 

Vinaròs (1978-1978), Órganos del País Valenciano. 
Órgano de Vinaròs i Los conventos de agustinos 
y franciscanos de Vinaròs, en la col·lecció “Mare 
Nostrum” de l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs. En el moment de la seua mort, estava 
treballant en dos llibres: un sobre l’ermita i l’altre 
sobre l’església arxiprestal. 
Com a persona lligada a la cultura i a 
l’associacionisme, va ser membre fundador de 
l’Associació Amics de Vinaròs i dels Centre d’Estudis 
del Maestrat (CEM), del qual era el president en el 
moment de la seua sobtada mort. També va ser 
membre fundador de l’Orfeó Vinarossenc. 
La seua pèrdua, l’11 de març de 2006, va produir 
una gran commoció en la ciutat, no solament per 
ser inesperada, sinó per l’extraordinària estima i 
popularitat que tenia.

Sebastià Redó
Tres anys sense Juan Bover (Vinaròs, 1940-2006)
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Aprovechando el artículo que el pasado día 
presentó nuestro compañero Alfredo Gómez, 
me parecería idóneo exponer una breve nota 
(elaborada tiempo atrás) que resultaría oportuno 
poder publicar, puesto que estamos hablando de 
una misma temática, como la de la reconquista 
cristiana en estas tierras durante la llegada de 
Jaume I.
Concretamente, a través de una cuestión indirecta, 
como es la de nuestra geografía física, algo que 
puede interaccionar de pleno, para responder a 
uno de los interrogantes que implican el Vinaròs 
de ese momento. En este caso, mediante la 
pregunta: ¿Cómo era la costa vinarocense durante 
los años inmediatos a la reconquista cristiana? 
Diremos que con la escasa información que 
conocemos, este interrogante únicamente podría 
responderse, a modo de hipótesis, (aunque, no con 
documentación escrita, sino que gracias a fuentes 
cartográficas).
Algo que nos interesa, cuando tratamos una 
incógnita de nuestro pasado local, como la de 
si la flota cooperante de Jaume I que se dirigió a 
Peníscola antes de su toma, desembarcó en la rada 
portuaria de Vinaròs, en una visita que fecha en 
agosto de 1225. 
Debemos de decir que podemos partir de 
tres factores claves, que abren las puertas a 
la posibilidad de que Vinaròs fuera el lugar 
idóneo en el que se produjera un evento 
como éste, pues a pesar de que posiblemente 
seguiría habiendo influencia de la población 
musulmana, ésta sería poco representativa, 
especialmente si tenemos en cuenta que los 
cristianos ya dominaban el sur de Catalunya:

El primer elemento que abriría la posibilidad de 
la ocurrencia de este desembarco en Vinaròs, lo 
tendríamos a través de la información cartográfica, 
extraída en este caso del Atlas Catalán (una de 
las obras cartográficas más ilustres del siglo xiv, 
efectuada por los mallorquines Cresques, grandes 
geógrafos de la época). El detalle de la obra es 
espectacular, sobre todo si tenemos en cuenta 
su calidad, a pesar de que el perfil de la playa se 
delimita a grandes rasgos. Ello no impide que se 
observe la morfología abrigada que ofrecía ese 
pequeño óvalo litoral existente entre Peníscola-
Sant Carles de la Ràpita, en donde se ubicaba la 
antigua bahía que poseía Vinaròs. Un entorno 
lo suficientemente sosegado para desembarcar, 
puesto que la presencia musulmana no estaba 
igual de agitada que en los alrededores del fuerte 
de Peníscola y alrededores de Benicarló. Siendo 
éste el espacio más seguro y cercano a las tierras 
catalanas, que ya estaban bajo control cristiano.
El segundo elemento, viene cuando vemos que 
es igual de previsible que la flota del futuro 
rey valenciano, escogería el mejor lugar para 
desempeñar una tarea como esa. En este caso, 
la playa de Vinaròs, algo nada descabellado si 
tenemos en cuenta que de la misma forma, poco 
menos de dos siglos después, se repite idéntica 
situación con Alfonso el Magnánimo. Un fenómeno 
que no es casual, ya que esta costa era un enclave 
geoestratégicamante atractivo desde el punto 
de vista portuario, influenciado en parte por su 
geomorfología litoral, motivo por el que personajes 
de renombre como estos que se han citado, ya 
desde tiempos antiguos, estarían interesados a la 
hora de efectuar operaciones de este tipo, algo 

que se podría explicar por el hecho de que dentro 
de este pequeño óvalo, la zona de Vinaròs presenta 
una costa con bastante calado a poca distancia de 
la tierra, un elemento a tener en cuenta, puesto 
que facilita un mayor acercamiento de los barcos 
a ella, algo que no sucede entre las inmediaciones 
de Peníscola como Sant Carles (que podemos 
apreciar en el Atlas Catalán de 1375), puesto que se 
encuentran en los vértices de esa media luna litoral, 
en la que la retención sedimentaria es mayor, y por 
lo tanto, da pie a que exista un menor calado, que 
dificultaba el desembarco. 
El tercer aspecto es que hemos de tener en cuenta 
que las naves descendieron desde Tortosa y 
Barcelona, y para ello, buscaron un embarcadero 
emplazado al norte de Peníscola. Por ello, el 
más tranquilo, cercano, y destacado, (tal y como 
muestra la visita de Alfonso el Magnánimo), pudo 
ser el nuestro.

David Gómez Mora
El desembarco cristiano en agosto de 1225 en Vinaròs
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SINOPSI 
Quatre dones decideixen enfrontar-
se a tot i es tanquen a la fàbrica on 
treballen fins que els paguen o les 
acomiaden. En aquest tancament ens 
descobreixen la seua visió de la vida, 

el seu passat i els seus secrets. Per 
culpa de Yoko és una obra d’humor, 
és un musical cantat en directe. Però 
per sobre de tot, Per culpa de Yoko 
és teatre actual i profundament 
entretingut.

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

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 
Generalitat

Del 21 de març al 3 d’abril, exposició fotogràfica 
itinerant del col·lectiu VinarosPhotobloggers.org
Lloc: Mandràgora Café
Organitza: Col·lectiu VinarosPhotobloggers.org

Por culpa de Yoko

La Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaròs

Comunica a todas las alumnas de artes aplicadas que 
no hayan pasado a recoger algunos de los materiales 
dejados en la asociación, pueden hacerlo el martes 17 
de marzo o llamando al 964 45 12 45.

La junta
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Dia de l’Arbre
El passat dia 4 de març tots els alumnes del nostre 
cole, passàrem un divertit dia a l’ermita. Infantil 
i primer cicle pujaren en autobús; segon i tercer 
cicle, a peu.
A mig camí vam esmorzar i, en acabar, vam 
continuar amb la ruta.
En arribar descansàrem un poc i, a continuació, 
vam anar a plantar l’arbre. En finalitzar la plantada 
d’arbres, uns xics molt simpàtics ens van explicar 
la natura i les plantes de la nostra ermita. Aquí 
a Vinaròs hi ha una varietat de taronja que és 
pròpia d’ací, també visitàrem el jardí aromàtic. 
L’altre xic ens va ensenyar la història del Baix 
Maestrat, sabíeu que en cada poble hi ha un 
poblat ibèric? Vinaròs antigament s’anomenava 
“Benialarros”.
Tot seguit, vam anar a dinar. Després tots vam 
jugar per aquella plaça. Els alumnes de 6é jugàvem 
a saltar i “fer mortals”, els de 5é a tirar la pilota per a 
fer gol, els de 4t saltaven a la corda i tots els altres 
alumnes miraven els de 6é i altres jugaven. 
De sobte, es va posar a ploure quan els d’infantil se 
n’havien anat i se n’anaven en eixe moment els de 
primer i segon. Ens vam haver d’amagar als porxos 
de les cavallerisses per no acabar tots xopets, fins 
que vam poder baixar en autobús. 

Carnaval
A la nostra escola vam celebrar de forma destacada 
el passat Carnaval. Va vindre el Carnestoltes amb 
el qual va intervenir la nostra xaranga i vam llegir 
el judici del Carnestoltes. El dia de la festa vam 
passejar amb el Carnestoltes preciós que havien 

fet els de sisé i el vam cremar, després de llegir-ne 
el testament. L’AMPA ens va convidar a berenar, ens 
vam disfressar tots i la xaranga tornà a actuar. Una 
caramelada espectacular va ser el final de la visita 
del Carnestoltes i del dia de la festa.

Dia de la Pau
El Dia de la Pau d’aquest any va ser molt diferent. 
Des d’infantil fins als més grans sortírem al patí 
per fer una gimcana. Els més menuts feien jocs 
com ficar les peces del mateix color a les seues 
caixes, tirar les birles, fer zig-zag pels arbres de 
l’escola… I quan acabaven cada joc, els posaven 
un gomet verd.
En canvi, els nostres jocs eren més complicats: 
ordenar-nos en un banquet segons el mes de 
naixement, passar per una barrera de persones, 
seguir un recorregut al terra, amb els ulls tapats... 
En acabar, cada mestre que s’encarregava 
del joc, ens firmava en una cartolina. Quan 
completàvem totes les firmes ens donaven un 
tros de colom, que conjuntament amb els altres 
cursos, completava un gran colom. Al final ens 
sentàrem a la pista i cantàrem una cançó de José 
Luis Perales sobre la pau.

La vida a l’institut
L’institut és poc semblant a l’escola i hi ha autobusos 
per a anar-hi. Els xiquets que hi van tenen a partir 
de 12 o 13 anys. Munten a l’institut una volta han 
acabat Primària. Els alumnes tenen un mestre 
diferent per a cada classe.
Aquí a Vinaròs hi ha dos instituts: l’IES Leopoldo 

Querol i l’IES Josep Vilaplana.
Els xiquets i les xiquetes que van a l’escola 
L’Assumpció i els que van al col·legi Manuel 
Foguet passen a l’IES Josep Vilaplana, el xiquets 
de la Misericòrdia i del Sant Sebastià passen a l’IES 
Leopoldo Querol i els de la Consolació i els de la 
Divina Providència es queden al col·legi a fer l’ESO.
L’IES Josep Vilaplana té dos mòduls: el d’infermeria 
i el de mecànica.
L’IES Leopoldo Querol també en té dos: màrqueting 
i comerç, i electricitat i electrònica.
Esperem que els antics alumnes que venien a 
aquesta escola els vaja bé per l’institut! I als que hi 
pugen l’any que ve… Molta sort! I a estudiar molt!

Reciclem a l’escola
A la nostra escola han posat unes papereres per 
reciclar. Al pati hi ha tres papereres de reciclatge on 
hi ha quatre papereres diferents i també han posat 
tres papereres a les classes.
Per a què serveix cada paperera?
Al contenidor blau es tira el paper i el cartró, al roig 
l’orgànic, al verd es tira el vidre i al groc es tiren els 
envasos.
Per reciclar millor també hi ha una patrulla verda, 
que va patrullant pel pati amb unes armilles de 
color verd, i a qui veuen tirant un paper al terra 
l’apunten i a la seua classe posen un gomet de 
color groc i si hi tiren molts papers els posen un 
gomet roig.
Pàgina elaborada pels alumnes del consell de 
redacció de la nostra revista escolar Xerinola. 
Podeu mirar moltes coses de la nostra escola 
a www.assumpcio.es. Este curs actualitzem la 
web cada setmana.
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Barrinaire

PESCA

Andrés Albiol

Todas las pesqueras en producción
 
Al ser bueno el estado de la mar con unas aguas tranquilas, sin corrientes 
ni oleajes, toda la flota de barcos de las distintas modalidades que 
están operativos, se dedicaron a faenar con comodidad, para capturar 
gran variedad de pescados y mariscos, en especial de peix blau. 
La pesca de arrastre, por lo tanto, pudo faenar en diversidad de fondos y 
caladeros, para llevar a lonja durante los cinco días hábiles de esta semana poco 
langostino a 50 €/kg, calamar de 15 a 22 (según calidad), pescadilla de 3 a 8, 
miseria a 9, sepió punxa a 10, peluda a 7, rape de 4 a 8, salmonete a 9, caracol a 
8, galera de 3 a 6, mòllera y rubios a 4, pota, caballa, congrio y aranya de 2 a 4, 
pulpo roquero de 4 a 7, el blanco a 2 y jurel, cangrejo, cintas y morralla de 1 a 3. 
El cerco ha tenido buen inicio de campaña. El lunes entre doce traíñas subastaron 
1.000 cajas de boquerón que se cotizó hasta 75 €/caja (12 kg) y 700 de sardina a 
20. El martes entre 25 barcas pillaron 3.800 cajas de seitó de 5 a 30 (según grosor) 
y 1.200 de sardina a 9. Y el miércoles, dieciocho llums atraparon 1.300 de “oro azul” 
de 25 a 60 y 500 de sardina a 17. La procedencia era: cuatro de Vinaròs, una de 
Borriana, dos de Carboneras, dos de Altea, seis de Barcelona y seis de Mazarrón.  
Las barquitas de los artes menores unas calan los trasmallos en busca de sepia a 
9 €/kg, palaí a 10 y mabre a 6. Otros van en busca de pagel de 5 a 12, corva a 3 y 
roncador a 2. Varios se dedican al lenguado a 15 y raya a 3. Y un par de xarxiers 
pescaron por las profundidades rocosas próximas a las Islas Columbretes, 
para llevar langosta a 45, bogavante a 30, gallineta a 18 y pargo y dentón a 15. 
Un palangrero pescó por cerca del litoral para pillar con este arte de anzuelos 
muchas doradas de 2 kg la pieza a 18 €/kg, lubinas de 4 kg a 14 y sargos a 10.

 Ecos de mar
 
Cada día hay menos afiliados al Régimen Especial del Mar (REM) 
en el Estado español. A grandes rasgos dos han sido los motivos 
primordiales, uno la modernización de los barcos con menos tripulación 
y la otra la esquilmación o sobrepesca de los recursos marinos. 
La afiliación del total de personas en activo en España al 2008 fue de 63.974, 
mientras que al 2004 era de 70.068. Por comunidades autónomas, en mayor 
número de afiliados la primera es Galicia, y le siguen Andalucía, Canarias, 
Catalunya y la Valenciana, teniendo la nuestra 5.018 trabajadores. Las únicas 
comunidades que no pierden afiliados en estos últimos cuatro años, o sea, al 
revés que ganan, han sido la de Madrid + 114, Catalunya + 6, Melilla +6 y la 
Valenciana + 236. El número de afiliados en Vinaròs es de 160, y cada año hemos 
perdido un 10%.

De les diverses espècies que hi ha d’aquests peixos 
pertanyents a la família dels ammodítids, aquest 
és anomenat científicament Gymmammodytes 
semiescamatus, que significa en llatí que s’afona, o s’amaga 
a l’arena, i que només té diminutes escates rodones a la 
part posterior del cos. 
Pel nostre litoral també és conegut per sonso i enfú. En 
castellà s’anomena sonso atlántico. En gallec, pión. En 
euskera, abuiso. En anglés, smooth sand lance. En alemany, 
mittelmeer sandaal. I en francés, anguille de sable. 
És un peix de forma corporal anguil·liforme i cilíndrica. El 
cap és llarg i el musell, en punta. El maxil·lar superior és 
protràctil i l’inferior, prominent. La boca sense dents, però 
al vòmer en té un parell que sobreeixen i fan la funció 
d’esclafar. 
Sense bufeta natatòria. Té de 65 a 70 vèrtebres.
La composició de les aletes és: la dorsal té de 56 a 59 radis 
que poden plegar-se en un solc. L’anal, de 28 a 32. Les 
vores d’ambdues aletes són ondulades. La pectoral en té 
14. I la caudal 1+19+1. Les espècies europees no tenen 
aletes ventrals. La línia lateral té xicotetes ramificacions o 
porus mucosos laterals i en té el doble en la part inferior. 
La seua talla màxima és de 25 cm.
És de color verd oliva amb bandes longitudinals platejades 
i taques blaves al cap. Els flancs són groguencs i la cara 
ventral, blanca brillant. 
A finals de tardor, la fresa s’adhereix a l’arena i s’hi queda 
durant els dotze dies que dura la gestació. S’alimenta de 
crustacis, peixets, cucs i larves.
Habiten en mars temperats i freds. Naden en bancs a prop 
de la superfície i poden enterrar-se en l’arena. De vegades 
surten o s’encallen en platges on baixa la marea o al límit 
de les ones, atés que es desplacen per l’arena de la vora 
amb agilitat. 
D’escàs valor comercial, abans s’utilitzava com a esquer. 
Per a capturar-lo s’emprava un art similar a l’artet de platja, 
però de malla més menuda. 
És un peix molt comú en la cadena tròfica dels animals 
marins, i en països nòrdics a més és un bon aliment per a 
aus, especialment per al fraret.

Abundante pescado azul de los barcos pesqueros
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

El deporte 
local continúa 

encadenando éxitos

FUTBOL AMERICÀ.  Club Ironmans  Vinaròs

Ironmans Vinaròs todavía tiene 
posibilidades de clasificarse para 
cuartos de final

Después de una semana con mucho viento 
llegó la calma. Amanece el domingo con 
un día espléndido, luce el sol, hace buena 
temperatura, un día perfecto para jugar 
a fútbol americano. Se presentaban los 
Cobras de Murcia con su marcador a 0 en 
los tres partidos de liga regular que llevan 
disputados, ambos partidos vencidos por 
grandes diferencias en el marcador: Cobras 
0-67 Ricers, Cobras 31-0 Suns y Cobras 72-
0 Ricers. Siendo los primeros de la tabla 
en la conferencia sur, y con una diferencia 
de 64 puntos sobre el segundo clasificado 
(Cobras 170 puntos a favor, Giants 106 
puntos a favor) se presagiaba un partido 
muy complicado para el equipo local 
Ironmans Vinaròs, el cual había disputado 
un partido en Marbella en menos de 
siete días y en el fútbol americano una 
semana de recuperación es muy justa 
para preparar a los jugadores, sobre todo 
para uno de los partidos más duros de la 
temporada (si no el que más).
Después del sorteo inicial empezó 
atacando el equipo local, que no pudo 
mover las cadenas y entregó el balón a 
Cobras, que en su primer drive  realizó un 
TD y extrapoint ,  esto sería la tónica general 
del partido. El ataque de Ironmans Vinaròs 
estaba muy espeso y no llegaba a mover 
las cadenas, mientras que la defensa local 
funcionaba muy compacta y recuperaba 
continuamente el balón realizando varios 
sacks  al QB de Cobras y poniéndole las 
cosas muy difíciles, no obstante mediante 
un juego terrestre muy elaborado y 
rozando la perfección, Cobras llegó a 
anotar y dejó el marcador 0-14 en la 
primera parte. Esta diferencia presagiaba 
una segunda parte muy dura, ya que 
Cobras este año está acostumbrada a 
tener el marcador más holgado. Y empezó 

la segunda parte con la misma dinámica, 
ataque de Ironmans Vinaròs oscuro y 
defensa muy dura, continuando con las 
recuperaciones de balón y obligando en 
ocasiones a Cobras a entregar el balón 
mediante patada. Ironmans Vinaròs estuvo 
muy cerca de su anotación ya que se quedó 
a 7 yardas de su end zone ,  pero un fatídico 
fumble  en el snap  y la recuperación de 
posesión por parte de Cobras anuló la 
mejor ocasión del partido por parte del 
equipo local de realizar un touchdown 
que hubiese significado el primero que 
recibía Cobras en toda la liga. Éste fue el 
punto de inflexión que utilizó Cobras para 
apoderarse del encuentro y mediante su 
juego terrestre realizar varios touchdown 
y dejar el marcador en un claro 0-41 a 
favor del equipo visitante.
El jugador más destacado del equipo 
local Ironmans Vinaròs fue José Mª Aulet 
(Bartolo) en su posición de TE, ganando 
yardas mediante carreras y recibiendo 
pases, los cuales hicieron mover las 
cadenas a favor del equipo local.
Aunque el partido haya terminado en 
derrota, Ironmans Vinaròs todavía tiene 
posibilidades de clasificarse para wild 
cards  (cuartos de final) si vence a Suns el 
próximo partido de liga que se disputará 
en Vinaròs a finales de este mes. También 
será un encuentro complicado ya que 
Suns es un equipo con buenos jugadores 
y que está luchando por la clasificación. 
Una hipotética clasificación de Ironmans 
Vinaròs supondría un gran éxito en su 
segunda temporada en competición 
nacional 9x9 LNFA2. Esperemos que estas 
tres semanas que restan para el encuentro 
mejore el juego en ataque de Ironmans 
Vinaròs y su defensa continúe con esa 
contundencia.

 El jugador 
más 
destacado 
del equipo 
local fue 
José Mª Aulet 
(Bartolo)

Ironmans

El atletismo, sin duda alguna, fue uno 
de los deportes más destacados a 
nivel local, ya que hace unas fechas las 
atletas de nuestra ciudad lograron una 
magnífica actuación en los campeonatos 
de España celebrados en San Pedro del 
Pinatar (Murcia), donde Alba Sánchez 
consiguió el Subcampeonato Nacional 
en la prueba de 20 km marcha categoría 
promesas, siendo Andrea Cabré la que 
entró en cuarto lugar de esta misma 
prueba. Por otra parte, Rebeca del Corte 
finalizó en quinto lugar de la prueba de 
10 km marcha categoría junior, siendo la 
26ª la joven Sofía Limón en esta misma 
prueba.
También merece destacar en fútbol 
las importantes victorias conseguidas 
tanto por el Vinaròs juvenil que venció 
la pasada jornada en el Cervol al C.D. 
Benicarló por 5-0, como la lograda el 
equipo Veterano del Vinaròs C.F. que 
ganó al C.D. Tortosa vigente campeón 
por el resultado de 3-2.
En tenis, el Club Tenis La Closa logró una 
brillante actuación en Amposta dentro 
del Circuito Cat-Val ganando la joven 
Berta Febrer el Campeonato Benjamín, 
siendo Ainoa Panisello subcampeona en 
categoría alevín. En cadete masculino, 
hubo doblete ya que Tatán García 
quedó campeón y Joan Miralles Polet, 
subcampeón.
En baloncesto, el equipo junior del C.B. 
Vinaròs logró la victoria in extremis en la 
cancha del C.B. Riba-roja por 58-59.
Enhorabuena por estos éxitos para 
nuestro deporte local.
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FUTBOL.  Campeonato Regional Preferente

Reparto de puntos 
en el derbi comarcal

3 3
SynTECh ST. RAfAEL VInARòS C.f.

Gaspar Redó

Sábado 14 de marzo de 2009 a las 16 horas
  JUNIOR MASCULINO

      
DIAGO VALL D’UIXÓ

C.B. VINARÒS

Domingo 15  a las 18 h
ESCUELAS PIAS DE VALÈNCIA

C.B. VINARÒS

El pasado domingo 25 de enero 
el grupo de amigos ciclistas 
celebro un almuerzo en el 
“Duc de Vendòme” donde se le 
hízo entrega a Rafael Martorell 
de una placa en reconocimiento 
por su elaborada preparación de 
las rutas y para demostrarle el 
carino y afecto que se merece 
alguien tan desínteresado y 
responsable como é/.
ÍGRACIAS MARTORELL!

Árbitro: el colegiado Luna Olarte fue el encargado de dirigir 
el encuentro. Mostró tarjetas amarillas a los locales Rubén, 
Albert y Pacha, así como a los visitantes Wifredo, Marcos, 
Ernesto y Sergi. Fueron expulsados Carmona y Alberto.
Trepidante partido el disputado en El Arcángel de Sant 
Rafel del Maestrat, donde la alternancia de goles en el 
marcador hizo que el aficionado disfrutara del buen juego 
que desplegaron ambos equipos, cuyos jugadores se 
“vaciaron” al máximo en este derbi de rivalidad comarcal en 
el que cada equipo dispuso de un tiempo para aprovechar 
sus oportunidades de marcar que al final acabó con un 
reparto de puntos que se puede considerar justo.

Dissabte de 10.00 a 13.00 hores, jornada 
d’atletisme a les pistes d’atletisme 
dirigida a tots els xiquets que estiguen 
interessats a provar aquest esport a 
les magnífiques instal•lacions de què 
disposem.
No dubtes a pujar a les pistes i gaudir 
d’un matí esportiu molt especial!

Consell Municipal d’Esports

Alineación
Syntech St. Rafael: Vicente, Alberto, 
Guillem, Albert, Pacha, Carlos 
(Castell), Julen (Víctor Pla), Rubén, 
Jonathan, Enric (Rogelio) y Patri.
Vinaròs C.F.: Carmona, Cristian 
(Sergi), Álex, Wifredo, Pedro, José 
Ángel (Moha), Espinosa, Ernesto, 
Martín (Marcos), Agus y Raúl 
(Florín).
Goles: 0-1 min 5: Raúl; 1-1 min 28: 
Enric; 2-1 min 55: Jonathan; 3-1 min 
60: Jonathan; 3-2 min 62: Marcos; 3-
3 min 88: Espinosa.

Sensacional victoria del conjunto local la pasada 
jornada en el campo Cervol en el derbi “chico” 
del Baix Maestrat, donde los jugadores que 
prepara el míster Manolo Mestre realizaron 
una magnífica exhibición de juego arrollando 
a un rival que no supo reaccionar en ningún 
momento ante la evidente superioridad de un 
Vinaròs que va camino de lograr el campeonato 
de liga.
Alineación del Vinaròs C.F.: Toni, Carmona, J. 
García, J. Esteller, Pablo, Dani, Marc (1), Nacho, 
Alexis (2), Jhonny (1) y Chiqui (Florín [1], Jamal, 
Ovidio, Kevin y Alberto)

FUTBOL.  Campeonato Regional Juvenil

5 0
VInARòS C.f. C.D. BEnICARLó

Gran partido y goleada al 
equipo benicarlando

Gaspar Redó

Encuentro disputado la pasada jornada en 
el Cervol donde los locales se enfrentaban al 
vigente campeón de liga.
El conjunto que prepara el míster Gilabert 
salió muy motivado al terreno de juego con la 
consigna de llevarse los tres puntos en juego, 
lo que al principio de partido ya casi lo tenía 
adelantado en el marcador. No obstante, el 
fuerte viento reinante hizo que el Tortosa con 

un poco de suerte consiguiera acercarse en el 
marcador, pero los langostineros reaccionaron 
con coraje poniendo de nuevo las cosas en 
su sitio logrando una épica victoria ante un 
magnífico contrincante.
Alineación A.V. Vinaròs: Elkin, Santi, Carlos, 
Keita (1), Luis Carlos, Mincho, Vázquez, Jaime 
Federico, Diego (1), Aníbal y Piñana (1) (Moliner, 
Hallado, Toni y Abel).

FUTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

3 2
A.V. VInARòS C.D. ToRToSA

El fuerte viento no 
impidió el triunfo local

Gaspar Redó

INFO CME:

   P A B E L L Ó N  P O L I D E P O R T I V O 
M U N I C I P A L   
    VINARÒS
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Y qué victoria. Desde el primer minuto ambos 
equipos salieron a por ella, estando muy acertado 
el Vinaròs en defensa en el primer cuarto. Dos 
triples de Alan y Joan marcaron la diferencia 
6-14. Salida local en tromba que desarbola los 
esquemas visitantes marcando un parcial de 
28-14 que lo dice bien claro. Así, el 34-28 no 
clarificaba quien iba a dominar el partido.
Los visitantes volvían a defender con eficacia 
en el tercer cuarto y encima con el acierto 
de Héctor (9 puntos) volvía a poner por 
delante a los vinarocenses que esta vez no se 
dejaron sorprender y con firmeza aguantaban 

la embestida local y administrar la ventaja 
obtenida  para sentenciar Joan con el último tiro 
libre final.
Parciales: 6-14, 28-14, 6-18 y 18-13, para un 58-59 
final.
Jugaron: Joaquín (2), Héctor (22), Sergi (2), Arturo 
(4), Raúl (2), Alan (14), Rubén (4 ) y 
Joan (13). Eliminado Alan.
Significar que esta victoria aúpa al Vinaròs al 
tercer lugar y al asalto del segundo, pero lo más 
importante es que el equipo con su esfuerzo 
y disciplina puede optar a cualquier resultado, 
su fe en sus propias posibilidades siempre que 

se trabaje con rigor y entrega así le resultará. 
Enhorabuena a los que jugaron y a los que 
animaron, pues de todos es la victoria.
Para este sábado encuentro difícil frente al Diago 
de Vall d’Uixó, situado a mitad tabla pero al que
no debe concederse el menor respiro. Hay que salir 
a por todas para no perder lo que tan duramente
se ha conseguido.
Las juniors ya habrán jugado frente al Ros Casares 
en partido adelantado y las Seniors reciben al 
Escuelas Pías de València, fácil sobre el papel pero 
habrá que jugarlo a tope y conseguir un buen 
score si es posible.

Nuevo éxito de nuestros juniors

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

En Riba-roja, victoria
C.B.V.

58 59
RIBA-RoJA CAMP 

DE TúRIA
C.B. VInARòS

El pasado miércoles en las instalaciones del 
Pabellón Polideportivo, gentilmente cedido 
por el Patronat d’esports,  y con mucho público, 
tuvimos la satisfacción de presenciar la charla 
de un entrañable miembro dentro del esquema 
deportivo del F.B. Barcelona, el Sr. Juan Montes, 
exentrenador del primer equipo de básquet y 
actual coordinador de los equipos inferiores 
que nos deleitó sobre las técnicas de enseñanza 

de fundamentos del Baloncesto y un poco, 
mucho,  de su participación en la formación de 
jugadores como la “Bomba” Navarro o Pau Gasol. 
Le acompañaba otra GRAN  persona nada menos 
que el pívot Internacional del F.C. BARCELONA, 
el Sr. ROBERTO DUEÑAS, que hizo las delicias 
de los mas pequeños y mayores con su enorme 
humanidad y savoir faire. Gracias por vuestra 
exitosa visita.

También tuvimos la gentil visita del Sr. Mateo 
Castella, Director General de Deportes de la 
Generalitat Valenciana, del Sr. Luis Martinez, 
Diputado Provincial de Deportes 
de la Excma. Diputación Provincial, del Sr. Manuel 
Gual de IPDC y el Sr. Manuel Pérez de la Conselleria 
Provincial de Deportes que se unieron a la fiesta 
con Juan y Roberto y luego con el Club trabajamos 
para una mayor y mejor colaboración, que así sea. 

Clase magistral de Juan Montes y Roberto Dueñas

Los equipos femeninos tuvieron buena jornada 
dado que ambas vencieron a duros rivales. 
Por una parte, las juniors a una directa por la 
permanencia, el Alcoi; por otra, las seniors en 
la pista del Quart de València que optaba a los 
primeros puestos de la clasificación.

Junior 
C.B. Vinaròs 65 - Germaine Capuccini Alcoi 56
Encuentro dominado por nuestras jugadoras 
desde el primer momento. Con un primer 
tiempo excelente, consiguieron una diferencia 
de 15 puntos. El descanso parece que las 
desmotivó ya que hubiesen tenido que luchar 

por solventar el básquet-average y al final se 
venció por los pelos. 

Jugaron: Alba (17), Alodia (15), Aida (2), Celina 
(7), Lara (9), Arantxa (11), Rosa, Marta (2) y 
Jesica. Sin eliminadas.
Parciales: 22-15, 20-12, 11-13 y 12-16.

Senior 
C.B. Quart de Poblet 55 - C.B Vinaròs 58
Objetivo cumplido y punto. Difícil encuentro y 
más todavía sin Sonia y con Celia lesionada en 
el primer minuto del encuentro, lesión fortuita, 
pero que truncaba los esquemas de Rai.

Menos mal que las locales que consiguieron 
una amplia renta en el segundo cuarto, 
ofrecieron un resquicio en su defensa el tramo 
final del partido y nos pudimos llevar los 
puntos. Vimos a la mejor Lara de los últimos 
encuentros y la serenidad de Celina en los tiros 
libres que sentenciaron la victoria vinarocense 
bien arropadas por el resto de compañeras. 
Jugaron: Sonia (7), Celina (9), Edna, Lara 
(28), Kati (8), Celia, Noelia (6) y Rosana. Sin 
eliminadas.
Parciales: 17-19, 17-6, 11-17 y 10-16. 

Buena jornada para el baloncesto femenino
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Dissabte passat, dia 7 de març, va tindre 
lloc en el velòdrom Lluís Puig de València el 
Campionat Autonòmic juvenil i cadet en pista 
coberta organitzat per la Federació Valenciana 
d’Atletisme.
Set atletes del Club Esportiu-Aigües Vinaròs es van 
desplaçar fins a la ciutat del Túria amb les marques 
mínimes aconseguides durant la temporada 
per participar en l’esdeveniment esportiu on es 
donen cita els millors atletes de la Comunitat. 
La competició en pista coberta és diferent per 
moltes raons, però una d’elles és la proximitat 
del públic. La gent està damunt animant-te i 
donant-te suport, i això anima i estimula l’atleta. 
Els resultats van ser els següents:

Juvenils
Kevin Ripollés Sánchez va concursar en la 
modalitat de salt de perxa elevant-se fins a 
3,40 metres (marca personal) i refermant el 
seu lloc per al Campionat d’Espanya de Clubs 
que se celebrarà dissabte que ve a Saragossa, 
vestint els colors de l’Atletisme Playas de 
Castelló, com a filial. Joseph Calvo i Sergio 
Rodríguez, debutants, ho van fer molt bé. Calvo 
va participar en la modalitat de llançament de 
pes, aconseguint la seua millor marca personal 
en llançar l’objecte 9,34 metres i Rodríguez va 
participar en salt d’alçada aconseguint un salt 
d’1,80 metres.

Cadets
Ana Prats, en llançament de pes, va aconseguir 9,10 
metres i va acabar en 5a posició. Nèstor Vinaixa, 
en salt d’alçada, 1,64 metres i també va córrer els 
60 m tanques, aconseguint la seua millor marca 
personal amb 10”61. David Cornil va concursar 
en salt de perxa, però va tindre la mala fortuna de 
trencar la perxa en el primer intent i va fer tres nuls 
consecutius i Mar Estevan va córrer els 1.500 m i va 
acabar 5a amb un temps de 5’51”.
Recordar a tots que dissabte que ve tindrà lloc la 
segona jornada dels Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana d’atletisme en les pistes de Vinaròs on 
participaran atletes de totes les categories escolars, 
des de la benjamina fins a la juvenil.

L’Esportiu Aigües de Vinaròs, als Autonòmics de la 
Comunitat Valenciana

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

La segunda etapa del Circuito Cat-Val se ha 
celebrado en Amposta con tiempo desapacible en 
exceso, lo cual ha obligado a disputar en algunos 
casos las semifinales y finales en la misma jornada, 
con los siguiente resultados:
En benjamín femenino, Berta Febrer por segunda 
vez consecutiva logra el título de campeona con el 
resultado de 6/1 6/2, liderando en solitario dicha 

categoría con autoridad.
En alevín femenino, Ainoa Panisello logró el 
subcampeonato cediendo en la final ante Marta 
Pinol con el resultado de 6/3 6/1.
En cadete masculino, disputaron la final por 
primera vez en la historia del Cat-Val, dos 
alumnos de La Closa de Vinaròs, Tatán García y 
Joan Miralles (Polo), con victoria para Tatán, 6/4 

6/2, demostrando el porqué de su convocatoria 
por la Federación Española de Tenis, que tuvo 
lugar en Borriana.
Destacar las semifinales de Marc Vives, también en 
cadete, jugador con una progresión extraordinaria 
en este 2009.
La próxima etapa tendrá lugar en el C.T. Serramar 
en Sant Carles de la Ràpita.

TENIS.  C.T. Closa de Vinaròs Catval-Caixa Penedès

Cuatro podios para los alumnos del C.T. Closa de Vinaròs

Oro para Berta y Tatán. Plata para Ainoa y Polo Campeones y subcampeones de la segunda 
etapa celebrada en Amposta

C.T. Closa de Vinaròs Catval

Mª Jesús Pablo-C. Esportiu Vinaròs
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No pudo ser. Pese a tener el partido controlado y 
ganado en algunas fases del encuentro, el Vinaròs 
acabó perdiendo en la difícil pista del F.C. Barcelona, 
que le recorta 2 puntos en la clasificación general, 
colocándose a un solo punto.
El partido comenzó como casi siempre, con el 
equipo dormido y eso hizo que el Barça cobrase 
una ventaja inicial de 7 goles, pero cuando el 
Vinaròs despertó, logró finalizar la primera parte 
con empate a 13 goles.
La segunda parte fue mejor y el Vinaròs mandó en 
la mayor parte del tiempo, pero al final un pequeño 
despiste sumado a una increíble mala actuación 
arbitral, hizo que el Barça se pusiese 2 goles por 
delante faltando un minuto. Fue en ese momento 
cuando el Vinaròs apretó y logró remontar un 
gol y con posesión faltando 10 segundos, pero 
lamentablemente no pudimos conseguir, por lo 
menos, el ansiado empate.
Continuamos una semana más liderando la 

clasificación gracias a la derrota de La Roca en 
campo del Sant Martí, pero nos hemos colocado 
tres equipos con un sólo punto de diferencia y a 
la búsqueda de dos puestos que dan derecho a la 
disputa de la fase de ascenso a la B.
Destacar la garra del Vinaròs en general. A Carlos, 
muy bien en la portería y pedir a algunos jugadores 
un poco más de intensidad, ya que lo que nos 
jugamos es mucho y necesitamos que todos estén 
al 100%.
Este fin de semana tenemos una cita muy 
importante en el pabellón a partir de las 18:30 
horas, pues nos enfrentamos al Sant Martí 
Adrianenc, equipo que ha ganado en estas dos 
últimas jornadas al Barça y a La Roca en su pista, 
y que será un partido muy complicado, pero que 
tenemos que ganar imperiosamente para poder 
seguir liderando la clasificación.
Te esperamos y te necesitamos en el pabellón, 
habrá sorpresas. No faltes.

Se dio la cara, pero... 31 30
f.C. BARCELonA CoSTA VInARòS

Carlos y Juan (porteros), Serrano (2), Maillo 
(1), Sean, Rubén Alarcón (4), Martorell, 
Quique Andreu (6), Emil (5), Pedro (5), 
Alexey (1), Joan, Aissa y Rubén Ruiz (6).

HÀNBOL.  Club Balonmano Vinaròs

C.B.V.

De muy esperanzadora puede calificarse la 
actuación de los alumnos de la Escuela del 
Club de Tenis Vinaròs en la fase ampostina 
del VII Circuit Caixa Penedès Cat-Val, donde 
coparon los primeros puestos en casi todas las 
categorías, empezando por Joel Ferrer campeón 
en la categoría alevín masculino derrotando 
sin paliativos en la final al número 1 del torneo, 
Albert Roglan, por 6/0-6/0. En esta categoría hay 
que destacar los octavos de final conseguidos por 
Simón Fábrega perdiendo en tres disputadísimos 
sets ante David Rosado. En infantil masculino, hay 
que descubrirse ante el gran tenis desplegado 
por Álex Barreda, quien derrotó en cuartos a su 
compañero de la Escuela de Tenis Joel Ferrer, en 
un partido de los que hacen afición y se plantó 
en semifinales cediendo ante Gerard Roglan 
por 1/6-4/6. En categoría benjamín masculino, 

Carlos Gil jugó un gran partido de cuartos de 
final ante A. Comes cediendo en el tie-break del 
tercer set 0/6-7/6-6/7 y Carlos Calduch se ganó 
las semis tras derrotar en cuartos a un gran 
Nacho Fuentes compañero suyo en la Escuela 
de Tenis que le llevó a un tercer y disputadísimo 
set. En su encuentro de semifinales, el que a la 
postre sería el campeón de la categoría, Albert 
García, le derrotó por 6/1-6/2 en un partido 
más igualado de lo que se ve en el resultado. En 
infantil femenino, destacar una gran Sara Pablo 
en actitud y espíritu de superación que cedió en 
semifinales ante la campeona Laia Carcelle quien 
hoy por hoy no da opción a sus rivales por 0/6-
1/6. En cadete masculino, Chema Wendt llegó a 
cuartos ante Ramón Torne cediendo por 2/6-2/6 
y realizando un torneo muy bueno con una gran 
mejora en su tenis y en su saque en particular. 

En cadete femenino, destacar las semifinales 
conseguidas por Diana Eroles ante la también 
campeona de la categoría Marga Febrer 1/6-1/6. 
Desde estas líneas queremos felicitar a todos, 
tanto los que han llegado a las primeras posiciones 
como a los que se quedaron en el camino, con el 
ánimo puesto en seguir mejorando y entrenando 
día a día, que es como al fin se consiguen los 
buenos resultados y siempre anteponiendo el 
compañerismo y la elegancia tanto en la derrota 
como en la victoria. 
La siguiente fase del VII Circuit Caixa Penedès 
Cat-Val, se celebra a partir de esta próxima 
semana en la localidad de Sant Carles de la 
Ràpita, esperamos nuevos éxitos de nuestros 
jugadores en este súper torneo de invierno, que 
es un referente a nivel nacional para todas las 
categorías.

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

Gran actuación de los alumnos de la escuela del Club de Tenis 
Vinaròs en el VII Circuit Caixa Penedès Cat-Val (fase Amposta)

Club de Tenis Vinaròs

Álex Barreda, en un golpe de revés, tuvo una brillante 
actuación en Amposta. En la foto, entrenando con Joel

Joel Ferrer con su trofeo de campeón alevín Sara Pablo entrena 
duro para dar el salto

Carlos Gil y Carlos Calduch entrenando
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Aquest passat cap de setmana, a la Piscina 
Municipal de Benicarló, ha tingut lloc la quinta 
jornada de la Lliga Promeses 2008-2009. Aquesta 
és una competició provincial i que va dirigida 
als joves nadadors i nadadores que formen part 
de les categories alevina (xics dels 1996 i 1997 i 
xiques dels 1997 i 1998) i benjamina (xics dels 
1998 i 1999 i xiques dels 1999 i 2000).
Arribada esta quinta jornada, la competició ja 
torna a fer-se amb el sistema habitual: el mateix 
cap de setmana amb tots els clubs de la província 
junts i a les mateixes instal·lacions. Així tenim que 
van participar-hi vora 220 nadadors i nadadores 
representant els set clubs de la província (Aquàtic 
Castelló, C.N. Castalia Castelló, C. Dep. Lledó de 
Castelló, C.N. Vila-real, C.N. Onda, C.N. Benicarló i 
C.N. Vinaròs).
El Club Natació Vinaròs - Cala Montero va comptar 
amb una nombrosa participació. Un total de 35 
nadadors i nadadores ens van representar.
19 en categoria benjamina: Laia Casajuana, Eva 
Miranda, Àngels Guinot, Llúcia Jaime, Maria Galan, 
Laia Albiol, Maria Compte, Jordi Gual, Ignacio 
Serret, Àngel Lleixà, Gerard Segura, Oscar Ruiz, 
David Milian, Andres Jiménez, Roger Macip, Mikel 
Ocio, Martí Segarra, David León i Xavi Bordes.
Mentre que 16 en categoria alevina: Laia Casanova, 
Ariadna Siurana, Aroa Guadix, Mireia Queralt, 
Hèctor Segura, David Miranda, Eric Folch, Dany 
Brites, Jesus Sancho, Guillem Macip, Guillem 
Segura, Joel Segura, Francesc Adell, Toni Bordes, 

Albert Castañeda i Joan Compte.
Els benjamins, a més de la prova de relleus 4 x 50 m 
estils, van competir en les disciplines de 100 i 200 
m estils.
En categoria alevina es va competir en les 
disciplines de 1.500 m i 800 m lliures, 200 m estils i 
en la prova de relleus 4 x 100 m estils.
En les proves de relleus de la categoria benjamina, 
destaquem el tercer lloc per equips aconseguit 
per Maria Compte, Maria Galan, Llúcia Jaime i Laia 
Albiol. Pel que fa als xics, el conjunt integrat per 
Àngel Lleixà, Andrés Jimenez, David León i Roger 
Macip, assolia la cinquena posició.
Individualment, destaca el 2n lloc de Martí 
Segarra en els 100 m estils, 6é Oscar Ruiz, 8é 
Mikel Ocio, 9é David Milian, 11é Àngel Lleixà i 
12é Roger Macip. En la mateixa prova però en 
categoria femenina, Laia Casajuana quedava 
classificada en 12a posició.
En 200 m estils, Laia Albiol entrava en 3a posició, 
en 4a Maria Compte i en 12a Llúcia Jaime. En 
categoria masculina, David León aconseguia el 5é 
lloc i Xavi Bordes el 6é.
Respecte a la categoria alevina, els nostres 
nadadors continuen invictes en les proves de 
relleus en categoria masculina. Són ja cinc 
jornades disputades i el Club Natació Vinaròs - Cala 
Montero continua sent, en categoria masculina, el 
millor equip de la província. A més a més, aquest 
cap de setmana el nostre club ha copat les dos 
primeres posicions en la prova de relleus dels 4 x 

100 m estils. L’equip campió va estar integrat per 
Francesc Adell, Toni Bordes, Joan Compte i Albert 
Castañeda, mentre que en segona posició de la 
província quedava el conjunt format per Hèctor 
Segura, Dany Brites, David Miranda i Jesús Sancho.
Pel que fa a les xiques, el quartet format per 
Ariadna Siurana, Laia Casanova, Mireia Queralt i 
Aroa Guadix va aconseguir la cinquena posició. 
Individualment, hem de destacar que els xics del 
Club Natació Vinaròs - Cala Montero són els actuals 
reis dels 1.500 m lliures, la prova reina de la llarga 
distància: el millor va ser Joan Compte, seguit per 
Albert Castañeda i Toni Bordes, i en 8a posició 
entrava Joel Segura.
Per arrodonir aquesta brillant actuació dels xics 
del 1996, en la prova dels 200 m estils, les quatre 
primeres posicions de la província van ser per 
a nadadors del Club Natació Vinaròs: 1r Albert 
Castañeda, 2n Joan Compte, 3r Toni Bordes i 4t 
Joel Segura, 7é Francesc Adell, 8é Guillem Segura 
i 10é Guillem Macip. En la mateixa prova, però dels 
xics del 1997, el vencedor era David Miranda, la 3a 
posició era per a Dany Brites, 4t Jesús Sancho i 5é 
Hèctor Segura. En categoria femenina (any 1997), 
la 10a era Aroa Guadix i l’11a Mireia Queralt. I pel 
que fa a les xiques del 1998, Laia Casanova assolia 
la 9a posició.
I a les xiques del 1997 encara els quedava nadar 
la dura prova dels 800 m lliures, aconseguint els 
resultats següents: la 7a posició per a Aroa Guadix, 
8a Mireia Queralt i 10a Ariadna Siurana.

NATACIÓ.  Club natació Vinaròs-Cala Montero

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

Els alevins del Club 
Natació Vinaròs - 
Cala Montero són 
els reis de la llarga 
distància

Lliga Promeses 2008 - 2009 
(quinta jornada)

I NIVEL:
Iris Pujol Gómez  
7ª clasificada
Laia Porcar Santos  
11ª clasificada
II NIVEL:
Paula Chalé Castell 

6ª clasificada
Anna Gil Berbel   
 15ª clasificada
III NIVEL:
Luciana Valentina 
Uva        
8ª clasificada

Arantxa Tejera 
Miralles        
18ª clasificada
IV NIVEL:
Ariadna Besalduch 
Mediavilla    
3ª clasificada

Paula Escura Roca  
7ª clasificada
TERRITORIAL B
Claudia Miñana 
Garcia  
10ª clasificada

PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

I Trofeo Teresa Piqueras 
de niveles y territorial B

El pasado fin de semana se 
celebró en Llíria el I Trofeo 
Teresa Piqueras de niveles 
y territorial B.
En esta competición 

participaron cerca de 
120 patinadores/as. La 
mayoría pertenecientes 
a clubs de patinaje de la 
provincia de Valencia.

Del Club Patinaje Artístico 
Vinaròs se trasladaron 
9 patinadoras. A 
continuación, detallamos 
la puntuación obtenida:
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Una dècada del mercat dels sabers
Del 22 de març al 6 d’abril de 2009

Un recorregut pels 10 anys del Mercat dels Sabers

2000- FER RAMS DE FLORS 
NATURALS 
Sàvia: Teresa Alabau 
Dilluns 23, dimecres 25 i divendres 
27, a les 11 h
Lloc: Centre de FPA

2001- MONES DE PASQUA, MICOS I 
FARINADES
Sàvies: Emilia Garcia i Josefa Miralles
Dimecres 1 d’abril, a les 18 h
Lloc: Restaurant El Casino

2002- BALLAR TANGO  
Savis: Juani Gasulla i José Mª 
Fontanet     
Dilluns 23 i 30 de març i 6 d’abril, a 
les 19.30 h Lloc: Local jubilats 

2003- COM FUNCIONA UN GPS: 
UNA EXPERIÈNCIA PRÀCTICA 
APLICADA A LA MUNTANYA 
Farem una caminada per la cova 
Roja i la cova dels Àngels (zona del 
pantà), molt assequible per a tothom 
(fins i tot xiquets), i al mateix temps 
coneixerem com funciona un GPS i 
per a què ens pot servir.
Savi: Lluís Ibànyez (aula natura)
Diumenge 22 de març. Quedem a les 
8 h a la rotonda del passeig de Fora 
del Forat. 
Cal portar esmorzar i dinar. 

2004 - PINTAR AMB HENNA. 
Des del Marroc, tècnica per a fer els 
tatuatges molt utilitzats en les seues 
tradicions. 

Sàvia: Siham

2005 - BUSCAR VIATGES 
ECONÒMICS D’AVIÓ I TREN PER 
INTERNET
Savi: Pascal Gómez 
Dilluns 23 i dimecres 25, 17 h- 18 h 
Lloc: Aula d’informàtica Pirulí

2006 - UTILITZAR EL PROGRAMA 
EMULE (per aprofitar recursos 
d’Internet)
Savi: Andrés Giménez 
Dilluns 23 de març, 19.30 h
Lloc: Aula d’informàtica Pirulí

2007 - INTERPRETAR UNA ANÀLISI 
DE SANG
Sàvia: Susana Provinciale 

Dijous 26 de març, 16.30 h
Lloc: Centre de FPA

2008 - FER PINTURA EN RELLEU 
Sàvia: Maribel Sánchez 
Dilluns 30, dimarts 31 de març i 
dimecres 1 d’abril, a les 18.30 h
Lloc: Centre de FPA

2009 – TALLER DE 
METEOROLOGIA: El temps a 
Vinaròs durant l’últim any. 
L’experiència pràctica d’un any 
recollint dades meteorològiques, 
anàlisi i valoració de les dades 
obtingudes.
Savis: Glòria Miravet i Ramon Castell 
Dimecres 25 de marc, a les 16 h 
Lloc: Centre de FPA

I a més a més: 
Festival de sopes del món

10 anys del Mercat dels Sabers, 
10 sopes d’arreu del món

Si des de temps immemorials totes les cultures han aprofitat 
el moment de trobar-se al voltant d’una olla fumejant com un 
espai per conéixer-se, per comunicar-se i per compartir, per què 
no podrien les sopes convertir-se en un símbol d’aquest esperit 
de trobada i d’intercanvi relacionat amb la gastronomia?
Durant 5 tardes aprendrem a fer dos sopes de llocs diferents 
del món. 
Lloc: Restaurant El Casino
Hora: els següents dies a les 18 

Dilluns 23 de març 
- Canadà: Sopa francesa del 
Quebec. Sàvia: Charalee Graydon 
- Sopa vinarossenca de galera. 
Sàvia: Juani Aulet

Dimarts 24 de març 
- Anglaterra: Chicken mulligatawny 
soup (sopa anglesa d’origen 

hindú). Savi: Terry James
- Sopa argentina

Dimecres 25 de març
- Marroc: Harira (sopa típica del 
ramadà). Sàvia: Zhara
- Còrdova: Sopa de ajo y sopa de 
pescado. Sàvia: Alfonsa Blanco

Dilluns 30 de març
- Romania: Sopa romanesa-
hongaresa. Sàvia: Berta Lucan 
- Rússia: Sàvia Olga Gostrikh 

Dimarts 31 de març 
- Sopa de l’Equador. Sàvia: Ana 
Bertha Verduga 
- Sopa de Moldàvia. Sàvia: Maria 

Andon
Inscriu-t’hi, ja saps que no val 
diners!
LLOC: av. Colom, s/n (antiga escola 

St. Sebastià) Tel. 964 45 30 44
www.epa.vinaros.org

Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes / Associació 

d’Alumnes FPA “Llibertat”

Atés que les autoritzacions per instal·lacions i 
ocupacions en la via pública, concedides durant 
l’exercici 2008, de conformitat amb l’establert 
en l’article 44.2 de l’Ordenança Reguladora de 
les Instal·lacions i Ocupacions de la Via Pública, 
van caducar el 31 de desembre de 2008.  
S’informa que les persones interessades a 
obtenir l’autorització per a la instal·lació en la via 
pública dintre del terme municipal de Vinaròs, 
corresponent a l’exercici 2009 (modalitat anual 
o de temporada), de l’activitat de: 

INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES AMB O 
SENSE TENDAL  
Hauran de presentar la seua sol·licitud en el registre 
general d’entrada de l’Ajuntament i adjuntar la 
següent documentació compulsada:  
PER A INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES:  
Justificant d’obtenció de llicència d’activitat, 
fotocòpia DNI o CIF, memòria descriptiva, justificant 
d’abonament de les taxes, plànol, compromís de 
prestar fiança  
PER A INSTAL·LACIÓ DE TENDAL:  
descripció del tendal i plànol  

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

La Concejalía de Servicios informa que 

el próximo jueves 19 de marzo 
habrá mercado ambulante.

Mercado 
ambulante 

el 19 de marzo

La regidoria de Governació informa: 
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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: 

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

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

TAULER MUNICIPAL

Parking Plaza Río Cuarto
A. Abono laboral.
Su validez será de 08:00 horas hasta 21:00 
horas de lunes a sábado, siendo el importe 
del mismo de 30€/mes, el primer abono será 
realizado en la tesorería del Ayuntamiento, 
siendo obligado domiciliar el resto de 
pagos, la baja del servicio deberá realizarse 
antes del 20 de cada mes, siendo por meses 
completos.

L’Ajuntament informa: 

OBJECTE.  L’Ordre de 27 de febrer de 2009 de 
la Conselleria de Benestar Social aprova les 
bases per a la concessió d’ajudes i subvencions 
per a l’atenció de persones amb discapacitat 
o amb malaltia mental i per a la promoció de 
l’accessibilitat. Es tracta del finançament de les 
ajudes i prestacions econòmiques individuals per 
al desenvolupament personal o complementàries 
de suport social, destinades a les persones amb 
algun tipus de discapacitat.

MODALITATS
1.- Ajudes per al desenvolupament personal:
a)  Ajudes tècniques i productes de suport (cadira 
de rodes elèctrica, grua elèctrica, audífons...)
b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i 

l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles
d) Ajuda per a transport

2.- Ajudes complementàries de suport social.
a) Ajuda per a l’atenció especialitzada en centres 
residencials.

SOL·LICITANTS
1.- Les ajudes per al desenvolupament personal 
i complementàries per a l’atenció especialitzada 
podran ser solicitades per persones afectades per 
algun tipus de discapacitat o pel seu representant 
legal.
2.- Els interessats podran sol·licitar ajudes i 
prestacions econòmiques individualitzades com a 
màxim per a dos conceptes

REQUISITS
1.- Tindre reconeguda la condició legal de persona 
amb discapacitat o en situació de dependència.
2.- Tindre la residencia legal a la Comunitat 
Valenciana.
3.- Ser menor de 65 anys.
4.- No haver tingut ajuda pel mateix concepte en 
els darrers 5 anys.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Fins al 3 d’abril de 2009

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
Equip Social Base
Pl. de Sant  Antoni, 19
Tel. 964 45 00 75

La Regidoria de Benestar Social informa

Prestacions econòmiques individuals per a les persones amb discapacitat

Se comunica que la parada de taxis pasa a 
instalarse en la calle San Cristóbal por motivo 
de obras en la antigua parada.
La zona de carga y descarga ubicada en la 

calle San Cristóbal se situará en la plaza San 
Valente. Así mismo se habilitará también 
zona de carga y descarga en la antigua 
parada de taxis.



37

14 març 2009

TAULER MUNICIPAL

Tot el que vols saber sobre: Cicles 
Formatius, Programes de Qualificació 
Professional Inicial i Batxillerat Artístic 
de les nostres comarques
-POBLACIÓ: Vinaròs
-LLOC: passeig de Blasco Ibáñez (nou 
passeig marítim)
-HORARI AL PÚBLIC: 09.30 a 14.30
9.30– 11.00 hores:. IES Leopoldo Querol 

i IES José Vilaplana de Vinaròs, Divina 
Providència i Consolació de Vinaròs, CEE 
Baix Maestrat.
11.30-13.30 hores: La Salle de Benicarló, 
IES Joan Coromines de Benicarló, IES 
Ramón Cid de Benicarló, IES Peníscola, 
IES Morella, IES Benassal, IES Albocàsser. 
IES Sòl de Riu d’Alcanar. IES Serra d’irta 
d’Alcala de Xivert.

Ordenació de pagaments
Aprovació de liquidació de plusvàlues 
per import de 89.862,92 €.
Estimació de sol·licituds d’exempció 
de l’IVTM per minusvalidesa.
Estimació de sol·licitud de devolució 
de l’ICIO i de la taxa per llicències 
d’obres majors.
Estimació de sol·licitud de de-
volució d’ICIO i desestimació de 
devolució de la taxa per llicència 
d’obres majors.

Deixar sense efecte el punt segon de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local del dia 9 de març de 2007 de 
concessió de llicència d’activitat per 
a la instal·lació de garatge.
Aprovació de l’expedient per a la 
contractació d’una servei de control 
d’accessos i neteja dels aparcaments 
públics subterranis de la plaça de 
Sant Antoni i passeig marítim de 
Vinaròs per procediment obert i 
tramitació ordinària.

Ordenació de pagaments
Estimació de sol·licituds d’exempció 
de l’IVTM per minusvalidesa.
Aprovació del pagament a la 
mercantil MAPFRE SA de 600 
euros en concepte de franquícia 
contractada en la pòlissa de 
responsabilitat civil.
Aprovació de dos pagament de 600 
euros cadascun en concepte de 
franquícia contractada en la pòlissa 
de responsabilitat civil.

Aprovació del pagament de 90 
euros en concepte de devolució 
de l’import de sanció per multa de 
circulació.
Aprovació de l’expedient de 
contractació de les obres incloses 
en el fons d’inversió local relatives 
al projecte bàsic i d’execució de 
la rehabilitació de l’edifici Pirulí 
per un valor de 597.558,78 € per 
procediment obert i tramitació 
urgent.

Centres participants
IV Fira Intercomarcal d’oferta formativa

- IES Serra d’Irta. Alcalà de Xivert
FAMÍLIA ESPECIALITAT                GRAU / HORARI

Administració Administració i finances SUPERIOR / MATÍ
Gestió administrativa MITJÀ  / MATÍ

 - IES Joan Coromines.  Benicarló
FAMÍLIA ESPECIALITAT                GRAU / HORARI

Administració Administració i finances SUPERIOR / NOCTURN
Gestió administrativa MITJÀ / MATÍ I NOCTURN 

Edificació i obra civil Desenvolupament i aplicació de projectes de 
construcció SUPERIOR/ NOCTURN

Cuina i gastronomia MITJÀ / MATÍ
Forn, rebosteria i confiteria MITJÀ / MATÍ
Servicis de restaurant i bar MITJÀ / MATÍ

Hoteleria i turisme PQPI  operacions bàsiques de cuina PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL 

PQPI operacions bàsiques de restaurant i bar PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL

Informàtica Administració de sistemes informàtics SUPERIOR / NOCTURN

Explotació de sitemes informàtics MITJÀ / MATÍ

Fusta i moble

Fabricació a mesura i instal·lació de fusteria 
i moble MITJÀ / MATÍ

PQPI  treballs de fusteria i moble PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL 

Manteniment i servicis 
A la producció

Prevenció de riscos professionals SUPERIOR / NOCTURN

Muntatge i manteniment d’instal·lacions fred, 
climatització i producció de calor  MITJÀ / MATÍ

-IES Ramón Cid. Benicarló
FAMÍLIA ESPECIALITAT         GRAU / HORARI

Servicis socioculturals i 
a la comunitat

Educació infantil SUPERIOR / TARDA

Animació sociocultural SUPERIOR / TARDA
Atenció sociosanitària MITJÀ / TARDA

-IES Sant Mateu. Sant Mateu
FAMÍLIA ESPECIALITAT         GRAU / HORARI

Administració Administració i finances SUPERIOR / MATÍ
Gestió administrativa MITJÀ / MATÍ

PQPI operacions de gravació i tractament 
de dades i documents

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL

-IES José Vilaplana. Vinaròs
FAMÍLIA ESPECIALITAT GRAU / HORARI

Manteniment de vehicles 
autopropulsats

Automoció SUPERIOR / MATÍ

Electromecànica de vehícles MITJÀ / MATÍ

Sanitat Dietètica SUPERIOR / MATÍ
Cures auxiliars d’infermeria MITJÀ / MATÍ

-IES Leopoldo Querol.  Vinaròs
FAMÍLIA ESPECIALITAT          GRAU / HORARI

Comerç i màrqueting

Gestió comercial i màrqueting SUPERIOR / TARDA
Comerç MITJÀ / TARDA

Pqpi activitats auxiliars de comerç PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL

Electricitat i electrònica

Desenvolupament de productes electrònics SUPERIOR /TARDA
Equips electrònics de consum MITJÀ / TARDA

Pqpi operacions auxiliars de muntatge 
d’instal.Lacions electrotècniques i de 

telecomunicacions en edificis

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL

 BATXILLERAT ARTÍSTIC  MATÍ
-IES Sòl de Riu.    Alcanar

FAMÍLIA ESPECIALITAT          GRAU / HORARI
Manteniment i servicis a la 

producció
Instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies MITJÀ/MATÍ

Administració i finances Gestió administrativa MITJÀ/MATÍ

        -Col·legi Educació Especial Baix Maestrat Vinaròs
FAMÍLIA ESPECIALITAT          GRAU / HORARI

Agrària PQPI activitats auxiliars en jardins, vivers 
i centres de jardineria

Programa de qualificació 
professional inicial

TALLER PRELABORAL CERÀMICA I VIDRE  MATÍ
PQPI: PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL .

Fondo Social Europeo
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L’Ajuntament informa: 

DIJOUS 26/03/09

IV FIRA INTERCOMARCAL D’OFERTA FORMATIVA
Forma’t a casa nostra

L’Ajuntament informa: 
Assumptes tractats en la Junta de Govern Local

del dia 9 de març de 2009

L’Ajuntament informa: 
Assumptes tractats en la Junta de Govern Local

del dia 2 de març de 2009

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Associació d’Alumnes FPA Llibertat

Comença el cicle de 
xarrades de salut:

Dimarts passat dia 10, Pilar Ors, 
metgessa del Centre de Salut Pública 
de Benicarló, va encetar el cicle 
de xarrades de salut programat 
especialment per a les persones 
que estan participant en els cursos 
d’activitats físiques del Consell 
Municipal de FPA, i per al públic en 
general. 
La xarrada es va dedicar als riscos que 
patim en la nostra interacció constant 
amb els productes químics, i com 
prevenir-los. Productes de neteja, 
insecticides, cosmètics, fins i tot les 
tintes de les nostres impressores 

poden suposar un risc, a curt o llarg 
termini, per a la nostra salut. 
No abusar-ne, utilitzant només els 
imprescindibles. No barrejar mai 
els productes de neteja (sobretot 
el lleixiu). Utilitzar guants per a 
manipular-los, i si cal mascareta. 
Ventilar bé la casa. I llegir bé les 
etiquetes, foren alguns dels consells 
que la metgessa, d’una manera molt 
amena, ens va suggerir.
Per a cuidar-nos la salut cal acció, 
però també informació. 
Les pròximes cites són:
Dimarts 7 d’abril, 10 h: Malalties de 
transmissió sexual
Dilluns 4 de maig, 9.30 h: Prevenció 
de malalties cardiovasculars.
No deixes d’acudir-hi!

De l’1 al 31 de març recollim llibres de lectura usats per vendre’ls el dia 19 
d’abril a la Fira del Llibre en benefici de l’entitat Cooperants amb Nicaragua 
(suport a projectes educatius). Porta’ls al Centre de FPA en el següent horari: 
dilluns, dimarts i dimecres 11.30 – 13.30 h, i dimarts i dijous 18 – 20 h.
Cal que estiguen en bon estat.

Recollim llibres
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ESQUELES

ANIVERSARIS

MÁS DE 15.000 EJEMPLARES 
GRATUITOS CADA MES EN LA COMARCA

¡¡ LLAMENOS !!

TEL. 964 45 11 53
E-MAIL: webmaster@editorialantinea.com

Dr. Fleming nº 6 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 Fax. 964 45 20 12
e-mail: webmaster@editorialantinea.com

» Impresión Offset de calidad

» Especialistas en impresión de revistas

» Servicio de impresión de plotter sin límite

Cartelería
Folletos publicitarios

Flyers
Papelería de oficina

Cartas, 1º y 2ª hoja de carta
Sobres
Tarjetas
Carpetas

Facturas y albaranes
Publicidad de puntos de venta

Loterías, Tickets
Revistas, Libros ...
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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

14 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
15 març SANZ c. Pont, 83
16 març VALLS zona turística nord, 11
17 març MATEU c. Sant Francesc, 103
18 març TORREGROSA av. Llibertat, 9
19 març MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
20 març FERRER pl. Sant Antoni, 39

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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