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Al PAI de Foret, avui dissabte, a les 12 h

Vinaròs inaugura el

El parc disposa d’equipament especialment adaptat per als majors i ofereix 
la possibilitat de fer exercici saludable en un espai verd a l’aire lliure 

parc sènior

Partit clau 
del Club Balonmano Vinaròs

Avui dissabte, 18.30 h 
al pavelló municipal

Cáritas Interparroquial Vinaròs:
“El per fil del pobre 

ha canviat”
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Sus mentiras
El bipartito nos tiene acostumbrados a sus mentiras, 
a sus medias verdades, a decir y prometer aquello 
que saben que serán incapaces de realizar pero 
que saben que a oídos de la gente gusta escuchar.
No tienen ningún problema en anunciar que 
el Ayuntamiento deberá pagar 10 millones de 
euros cuando eso no es cierto, igual que cuando 
anunciaron que se debían pagar 2 millones de 
euros por un caso similar y por ahora solamente se 
han de pagar 27.000 euros. Ahora pasará lo mismo, 
pero no saldrán públicamente a rectificar ni mucho 
menos para anunciar que el Partido Popular dijo la 
verdad.
Pero así es el bipartito, lleno de promesas y 
promesas que nunca ven la luz, que nunca pueden 
disfrutar los vinarocenses. 

Sus pobres objetivos
Los miembros del Equipo de Gobierno no tienen 
amplitud de miras. Lo vemos en sus propuestas y 
en la forma de gestionar el dinero público. Van al 
ralentí, desprecian los 1.000 millones de pesetas 
que la Generalitat ha dado para Vinaròs, parece 
que les molesta que la Generalitat ayude a nuestro 
Ayuntamiento a salir de la crisis. El teatro montado 
entre Beltrán y Romeu en el último pleno resultó 
deplorable. Hasta los del PP tuvimos vergüenza 
ajena porque nunca se ha visto a un alcalde que 

desprecie un céntimo que llegue a su ciudad. 
Solamente Romeu es capaz de menospreciar y 
querer tirar por el suelo los casi 6 millones de euros 
que para Vinaròs destina el Plan Confianza de 
Francisco Camps.
Solamente por este motivo Romeu debería 
irse a su casa y ceder la Alcaldía a alguien más 
responsable, a alguien que no desprecie ni un solo 
euro que llegue para los vinarocenses y irse con la 
cabeza baja de quien como alcalde de Vinaròs ha 
priorizado los intereses del PSOE a los de los casi 
30.000 vinarocenses. 

Sus verdaderas intenciones
No las saben ni ellos. Romeu y Balada han entrado 
en una espiral que les tiene atrapados en sus 
engaños y en su nefasta gestión tanto económica 
como política. Allá por donde miran solamente ven 
los resultados de su pésima forma de gobernar.
Un paseo inacabado por 9 millones de euros y 9 
millones de chapuzas, la guardería más parada 
que nunca, la ciudad deportiva con un acumulo 
de mentiras y unas obras paralizadas, la comisaría 
prometida en mil ocasiones que no aparece ni 
aparecerá, más de 2.000 ciudadanos de Vinaròs en 
lista de espera para renovarse el D.N.I., la pasarela 
del Cervol sin noticias de iniciarse, los espigones 
de la playa destruidos y sin repararse desde hace 
más de 3 años, la residencia de la tercera edad en 
el olvido pese a los grandes carteles socialistas 

y así una larga lista de promesas incumplidas... 
pero mientras tanto Romeu y Balada se dedican a 
despreciar 5,6 millones de euros del Plan Confianza 
de Francisco Camps. Lamentable.

Nuestro proyecto
El Partido Popular hemos presentado a los 
vinarocenses nuestro proyecto, nuestras ideas y 
nuestras ilusiones. Pensamos que debemos ser 
leales con el Equipo de Gobierno pero trasmitiendo 
constantemente a la ciudadanía que frente a un 
gobierno agotado existe un equipo con ilusión y 
ganas de trabajar a favor de todos los ciudadanos.
Con el Plan Confianza lo hemos demostrado 
de nuevo. Esperamos lealmente a la Junta de 
Portavoces para presentar nuestras propuestas. 
Pensábamos que antes que salir en la prensa 
debía ser el Equipo de Gobierno quien conociera 
los proyectos del Partido Popular. A pesar de esto 
solamente recibimos descaros y malas palabras. 
Y es que Romeu y Balada olvidan demasiado a 
menudo que no tienen mayoría absoluta.

Nuestras ilusiones
La ciudadanía ya sabe que el Partido Popular ha 
propuesto la parada de autobuses, el carril lúdico-
deportivo hacia la ermita, un plan de mejora general 
de la ciudad con la renovación del alumbrado y 
aceras de una infinidad de calles de nuestra ciudad, 
así como la instalación de contenedores soterrados 
allá donde el Equipo de Gobierno no llega.
También hemos propuesto que si todas estas obras 
no gustan al dúo de gobernantes se destinen los 6 
millones del Plan Confianza de Francisco Camps a la 
construcción de una residencia de la tercera edad. 
Como vemos que la residencia que quieren Romeu 
y Balada no llega ni llegará... con este dinero que es 
real, la residencia de la tercera edad sería realidad 
en pocos meses. 

Nuestro trabajo
El grupo del Partido Popular seguirá trabajando 
en beneficio de todos. Seguiremos reclamando 
trenes de Cercanías a pesar de que estemos solos y 
frente a las mentiras del PVI también en este tema 
y que muy pronto descubriremos, seguiremos 
presentando propuestas e ideas al Equipo de 
Gobierno aunque éste no escuche ninguna, 
seguiremos estando junto a los ciudadanos que no 
llegan a fin de mes y denunciando los despilfarros 
de un Equipo de Gobierno que se ha olvidado por 
completo de los vinarocenses de a pie porque ellos 
viven en sus nubes.
Nada nos separará del camino marcado por los 
10 concejales del Partido Popular, el camino de la 
prosperidad, del trabajo y la ilusión en un proyecto 
pensado y diseñado para convertir en realidad los 
sueños de la mayoría de los vinarocenses.

Frente a las mentiras del 
bipartito... ilusión y trabajo
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El regidor i portaveu del BLOC, Domènec Fontanet, 
va ser l’únic que es va mantenir en el criteri de 
no pujar més altures en els edificis que s’han de 
construir al PAI de Foret. Els 20 vots a favor del 
PP, PSOE i PVI van donar l’aprovació d’aquesta 
modificació per fer 4 edificis de 15 altures, quedant 
per sempre aquest tipus d’urbanisme que tantes 
i tantes vegades el PVI i el PSOE volen de model 
urbanístic per al nostre poble.

Cal recordar als senyors i les senyores del PP 
que el seu partit ja va votar en contra de dos 
modificacions que es van presentar, una quan era 
alcalde el senyor Moliner i l’altra quan era alcalde el 
senyor Balada. Ara veient que és alcalde Romeu, el 
PP ha canviat de posicionament i hi vota a favor.

També, els senyors i les senyores del PSOE, els 
de partit i els independents (?), tenen conceptes 
contradictoris en quin model d’urbanisme volen 
per al nostre poble, contradictori com tantes i 
tantes accions que fan com dir que van a missa i 

processons religioses, quan sabem que l’Estat i en 
aquest els representats de l’Ajuntament, segons 
la constitució, és laic, com és que s’inaugura una 
plaça amb capellà i nadales incloses, o diuen 
públicament la seua tendència religiosa quan 
està representant a tot un poble sent alcalde. 
Com es poden dir que són republicans quan van a 
missa de dotze els diumenges. Com poden donar 
suport als treballadors, quan per l’altre costat 
es van donant milions i milions a la banca. Fins 
i tot, durant les comissions d’urbanisme creiem 
que d’una vegada per totes anàvem a canviar 
les coses, quan es va portar a dictaminar aquesta 
modificació va haver-hi discrepàncies en la 
votació dels components del PSOE, un sí que volia 
les altures i l’altre s’hi abstenia. Pareixia veure’s 
una llum, un inici perquè canvien les coses, però, 
només ho pareixia. Al final la cabra tira al monte!

Als senyors i les senyores del PVI, felicitar-los per 
haver aconseguit el que prenen des de fa anys al 
nostre poble. Primer sent alcalde el senyor Balada, 

apostant pels grans edificis, de grans altures i 
grans empreses de fora, fent i desfent en aquells 
anys de bonança. I sent regidor d’Urbanisme 
el senyor Romeu, on hi havien també les grans 
empreses i els grans empresaris de la construcció 
que entraven als despatxos d’urbanisme com 
si fos la seua casa. Quins temps, ho recordeu, 
inoblidables! Al final és el senyor Balada, amb 
els vots del PP i del PSOE, qui s’emporta el gat a 
l’aigua. Enhorabona!

Des del BLOC seguirem clamant al desert, criticats 
per uns i reconeguts per altres, però al final el que 
pretenem és millorar la nostra ciutat per a les 
futures generacions, perquè les persones passen, 
s’obliden, però l’urbanisme queda. Apostant per 
fer un urbanisme diferent al que s’està duent a 
terme al nostre poble, apostant per revisar el 
PGOU, apostant per donar la millor solució al 
desenvolupament de la costa Nord, apostant per 
preservar l’entorn de l’ermita, apostant per fer 
una ciutat més humana, més habitable. 

Domènec Fontanet: “Es va aprovar en el ple de març una 
modificació al PAI de Foret on els edificis en altures són els 
que compten. Enhorabona! Sr. Balada, amb els vots del PP i 
del PSOE, vosté fa l’urbanisme que vol, el d’edificis de grans 
altures, criticat per tots dos, un per davant i els altres per 
darrere, però al final, s’emporta el gat a l’aigua.” 

20 vots a favor (PP-PSOE-PVI) 
i 1 en contra (BLOC)

Enhorabona!, Sr. Balada, s’està 
fent l’urbanisme que vosté vol
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Pinceladas 
de verde y de negro

Negro de luto riguroso...
...porque muy cara nos va a costar la ineptitud 
de aquel primer y último gobierno municipal del 
PP que, tras elaborarlo a su gusto y antojo, con 
su voto a favor, nos impuso el actual PGOU(2) 
que tantos disgustos nos está dando. La de aquel 
alcalde y la de los diez concejales que le sostenían 
en mayoría absoluta, todos ellos conduciendo 
la pesada apisonadora arrollando a todo y a 
todos los que se les interponían. La de aquellos 
once “magníficos gestores” molinerianos que, tan 
poderosos se veían, que cometieron la temeridad 
de ignorar y menospreciar un acuerdo de los 
que “van a misa mayor” firmado ante notario por el 
alcalde Bofill. Aquellos once que se merecen estar 
atados un largo tiempo en la picota por haber 
creado el conflicto con la familia Arizmendi 
Ballester que, tras la sentencia del Supremo, nos 
conduce irremisiblemente a una catástrofe que 
lastrará la economía municipal durante muchos 
de los próximos años. En los seis que llevamos 
gobernando nos ha correspondido defender lo 
indefendible, recibiendo mazazo tras mazazo 
en todos y cada uno de los recursos que hemos 
interpuesto. Moliner se creyó dios padre celestial, 
rodeado de su corte de once-arcángeles asistido 
por su arqui-querubín Rokiski. Con el poder divino 
de crear un día los cielos y la tierra, y otro día el sol, 
la luna y las estrellas, se amparó en una nueva ley 
urbanística pensando que le permitía el poder 
hacer de todo a su antojo. Con ella conculcó los 
derechos adquiridos de los propietarios de la 
torre Ballester. Así de claro lo dice la sentencia 
pero, lejos de callarse avergonzado, el causante 
del estropicio, el ex alcalde Moliner,...

...igual que el armador del Titanic...
...ha saltado sobre el último bote de las mujeres, 
saliendo rápidamente al paso para echarle las 
culpas a la Conselleria que aprobó su “magnífico” 
PGOU(2). Es el colmo del descaro, del cinismo y de 
la desfachatez. Lo dice como si la Conselleria, 
y no él y su arquitecto, fuese la que dibujó los 
planos y la que trazó las rayas beneficiando a 
unos y perjudicando a otros. Cómo debió ser el 
asunto como para que el demandante, que se ha 
jubilado siendo todo un señor magistrado de la 
sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, la pasada semana 
se permitiera manifestaciones diciendo que 
“existía un convenio que fue ignorado con criterios 
excesivamente autoritarios por parte de Jacinto 
Moliner, que creía que podía hacer lo que le diera la 
gana”, o que “la corrupción urbanística en Vinaròs 
ha sido de categoría”. Sin comentarios.

Y, si todavía no lo han dicho...,
...como siempre nos volverán a decir que el 
actual Ayuntamiento no ha hecho los deberes 
y ha perdido la demanda por desidia o 
desinterés. Intentarán trasladarnos su culpa, 
porque “el marrón” ya lo llevamos encima. Lo 
cierto es que el Ayuntamiento, para defender el 
interés del municipio ha tenido que defender 
a Moliner intentando justificar su actuación 

injustificable. Una lucha desigual, una guerra 
perdida de antemano en la que la parte contraria 
nos han ido tumbando nuestros paupérrimos 
argumentos uno tras otro. Sólo se ganó una 
pequeña batalla en la Audiencia Provincial que 
en diciembre del 2004 desestimó la querella por 
la vía penal presentada por el señor Arizmendi 
contra Moliner, May y Rokiski por prevaricación 
y amenazas. Ganamos en el frente de lo penal, 
pero nos han aniquilado en el otro frente de lo 
civil. Si finalmente el demandante no acepta 
recuperar la edificabilidad que entonces le 
negó Moliner y persiste en su exigencia de recibir 
el importe en metálico o en suelo municipal, 
este Equipo de Gobierno intentará resarcirse del 
descalabro usando todos los medios a su alcance, 
repercutiéndolo en los ediles que entonces 
votaron a favor del PGOU(2), únicos responsables 
de tal desaguisado. Que se preparen los señores 
y señoras Moliner, Roda, Gombáu, Oliver, Chaler, 
etc., porque lo que ellos han provocado no lo 
tienen que pagar los ciudadanos corrientes. 
Podemos salir a 400 € por cabeza. En un 
momento se nos habrán volatilizado los fondos 
del plan ZP y del PEAIP(3). 

Desde un partido local...
...como lo es el nuestro, no vemos nada bien 
que los grandes partidos utilicen los plenos 
municipales como medio para lograr las metas 
que no pueden conseguir en los otros foros 
superiores en los que tienen representación, 
presentando mociones fotocopiadas idénticas 
en todos los Ayuntamientos. Usando tantas 
veces este recurso sólo lograremos que, 
cuando realmente sea necesario utilizarlo, no 
se provoque el efecto deseado porque estará 
viciado. Nos parecería bien que la moción del 
BLOC con lo de los fuegos artificiales, o la otra 
del PPO(1) con lo de la parança, pidiesen que se 
cambie la Ley para que el Ayuntamiento pueda 

decidir en determinadas circunstancias, pero no 
para que en vez de Estrasburgo legisle València. 
Eso lo tiene que pedir sólo València. O también 
la del PSOE para reprobar a Fabra, pero no por el 
escándalo de la grabación, sino porque en seis 
años no haya mandado un sólo euro extra a 
Vinaròs porque no somos clientes suyos. Es lo 
mismo, pero aplicado a lo nuestro. 

¡Venga!, al final una en naranja
Estamos encantados de que los concejales del 
PPO(1) sigan leyendo nuestras pinceladas, y 
nos las lean en voz alta incluso en los plenos. 
En este último han parafraseado una parte 
de la pincelada que versaba sobre seguridad 
ciudadana, tras lo cual concluyeron con una 
extensa relación de detenciones practicadas 
por Policía y por Guardia Civil. La delincuencia que 
existe desde Caín aumentará con la crisis, pero 
los excelentes resultados de los casos que relató 
la concejala del PPO(1) no hace sino confirmar 
la gran preparación y eficacia de los cuerpos 
policiales y la buena dirección de nuestra política 
en seguridad. Lamentamos profundamente el 
asalto sufrido por la concejala Marcela Barbé y 
nos solidarizamos con ella. El que ya haya habido 
un detenido, debería haber sido de su agrado por 
ser otra muestra de eficacia. Si Vinaròs le sigue 
pareciendo el Bronx o Harlem, podría hablar con el 
capitán de nuestra Comandancia para que ponga 
los guardias a caballo que ya propusimos en 
nuestra pincelada de hace dos semanas. Benicarló 
nos cogió la idea y los tiene en fallas. En temas tan 
serios es mejor que dejemos las bromas aparte 
y estemos tranquilos, porque si realmente son 
pocos los efectivos, hablando francamente, están 
demostrando ser muy buenos en su oficio.

(1) PPO: Principal Partido de la Oposición    (2) PGOU: 
Plan General de Ordenación Urbana     (3) PEAIP: 
Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva
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Sentencia que se emitió el 19 de mayo del 2004 
por parte del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana y que como hemos 
dicho confirma el Tribunal Supremo el 2 de 
diciembre del 2008 y que en sus fundamentos 
de derecho dice:

“debe reconocerse al actor su derecho al 
aprovechamiento urbanístico que tenía con-
solidado que se traducirá en la indemniza-
ción por la diferencia entre el actualmente 
permitido por el Plan General Ordenación Ur-
bana (PGOU) y el que se correspondía a tenor 
del PGOU anterior concretado en la escritura 
pública de donación 7-11-86”

Está claro que la sentencia dictada reconoce 
el derecho del demandante (Sr. Arizmendi) a 
la indemnización derivada de la pérdida de 
aprovechamiento urbanístico motivada por la 
notificación del Plan General (aprobado por el 
Partido Popular) en el año 2001.
Pero aún más, el Tribunal Supremo en el 
Fundamento del Derecho 5 dice:
“la sentencia no da algo distinto de lo pedido, 
sino lo mismo pedido, pero transmutado en 
dinero. Porque de suyo va que quien pide un 
aprovechamiento pide también su equivalente en 
dinero si, existiendo el derecho, no puede llegar 
a hacerse efectivo por cualquier causa (aquí, 
por las facultades de ordenación urbanística 
que la Administración tiene para el futuro y que 
no pueden quedar hipotecadas, en contra de lo 
que en cada momento exija el interés público 
urbanístico, por los derechos de los particulares, 
según previene el artículo 41.1 de la Ley 6/1998.
Cuando después de los múltiples avatares 

ocurridos con la finca de referencia (y que arrancan 
desde la donación del año 1986), con sucesivas 
solicitudes de ejecución, entrevistas, reuniones, 
conversaciones, pleitos, negociaciones, etc., el 
Sr. Arizmendi Ballester hizo alegaciones al Plan 
e interpuso recurso de alzada pidiendo que 
se asignara a la finca las determinaciones que 
existían en el planteamiento anterior, estaba 
sin duda pidiendo lo más pero a la vista de 
los antecedentes, estaba también pidiendo lo 
menos, o estaba pidiendo lo mismo pero en 
forma distinta, a saber el mismo aprovechamiento 
pero en dinero, si es que el Interés Urbanístico 
del Municipio no lo permitía materialmente. Y 
el autor del Plan no podía imponer la reducción 
de un aprovechamiento tan cierto y conforme a 
derecho sin entre sus previsiones la indemnización 
correspondiente; por ello, la sala de instancia 
anula en ese extremo el Plan impugnado.
Desde luego no estamos propugnando aquí que 
los Planes de Urbanismo hayan de prever en 
todo caso las indemnizaciones correspondientes 
por las reducciones de aprovechamiento que 
originan, pero sí que en este caso concreto, a la 
vista de las circunstancias especiales ya descritas, 
el planificador no podía zanjar el problema y 
zafarse de compromisos firmes que le habían 
procurado nada menos que 8.950 metros 
cuadrados, sin prever al tiempo la correspondiente 
indemnización, por vía del artículo 41.1 de la Ley 
6/1998 de 13 de abril.
Si no admitiéramos esto, estaríamos infringiendo 
el derecho del actor a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 de la Constitución) al remitirle a 
un nuevo pleito después de este que referido a 
una historia comenzada con una donación en 
el año 1986, ha tenido una duración procesal 

de seis años (más lo que resta de ejecución de 
sentencia), lo que carece del mínimo sentido de 
la proporción, teniendo ahora, como se tienen, 
todos los elementos fácticos y jurídicos para un 
correcto enjuiciamiento”.
El planificador, sin duda alguna, era el PP, que 
se hizo su Plan General con un traje a medida, 
casualidad están de actualidad los trajes 
(Milano y Forever Young), sin tener en cuenta las 
consecuencias, que claro está vamos a pagar los 
vinarocenses. 
Y es que el informe pericial habla que el Plan 
General de 1988 atribuía a los terrenos de la 
Torre Ballester 43.673 m2 de techo y el actual 
Plan General del 2001 22.607 m2 de techo, una 
pérdida de aprovechamiento cercana al 50% 
y es a ello a lo que el Sr. Arizmendi pone precio 
(casi 10,5 millones de euros). Si se confirma el 
hecho en cuestión supondría un error gravísimo 
cuando mandaba el PP. Es lógico pues que se 
pidan responsabilidades patrimoniales al equipo 
de concejales que capitaneaba el “gran gestor” 
Jacinto Moliner.
El actual Equipo de Gobierno PSPV-PSOE/PVI 
va a continuar trabajando como lo ha hecho en 
los últimos 6 años defendiendo los intereses y 
el patrimonio de Vinaròs ante los tribunales. En 
este sentido, el pasado 12 de marzo se remitió 
una providencia de alcaldía al Tribunal Superior 
de Justicia por el que se insta “a los Servicios 
Técnicos Municipales a fin de que propongan 
alternativas técnicas que estimen pertinentes 
a fin de materializar el aprovechamiento que 
por sentencia le corresponde a Don Antonio 
Arizmendi Ballester”.

(Continuará.)

10.459.819 euros a pagar
(Caso Torre Ballester)

Casi 10,5 millones de euros se solicitan en 

ejecución de sentencia de Ayuntamiento 

de Vinaròs por parte de don Antonio 

Arizmendi Ballester, la notificación por 

parte del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 

2, caía como una bomba y con tan sólo 

DIEZ DÍAS para participar al Tribunal “las 

medidas adoptadas en ejecución de la 

sentencia dictada”.
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No, gràcies Carta oberta al regidor de l’Ajuntament 
de Vinaròs i portaveu del BLOC, 

Domènec Fontanet

Sebastià Miralles 

De professió… “blavero plorón”

Ernesto Carbonell 

Quantes vegades, en escriure un article, penses 
al detall el que pots i no pots dir, ja que podríem 
ferir la sensibilitat de l’espectador, perquè hi han 
temes per esgarrifar, sí, sí.
Quantes vegades, en escriure un article, primer 
t’informes, segon medites, tercer penses i a 
la fi escrius (s’intenta seguir sempre un mateix 
patró).
Però, quan els escrits fan referència al BLOC, 
puc dir sincerament que no segueixo cap 
estructura més que la informació necessària 
per escriure.
Al principi, pensava i meditava l’article, fins al 
punt d’endevinar quin seria l’efecte col·lateral 
quan arriba la seua publicació, ja que pot ser 
molt dur per a qui va dirigit.
No és el cas d’aquesta formació política… que 
sap on té la mà dreta i no la mà esquerra, o el 
que és el mateix, no sap on està el nord ni menys 
el sud.
Ens va manipular amb mentides lacrimògenes, 
ens va enganyar com a xiquets proclamant-se rei 
de reis, ens va prendre el pèl, i també la dignitat i 
l’orgull del que li va donar suport al seu moment, 
com és el meu cas i el de molta gent.
Ara va l’última… intenta reunir els partits 
d’esquerra… quan lidera un partit de dretes.
Ara va l’última… vota no a les comissions 
d’urbanisme, segons conveniència personal?, 
perquè els promotors li vagen al darrere i 
provocar un sí?… no seré jo qui ho diga o ho 
faça públic, no!… (de moment)
És molt complicat ser regidor (de res…) amb una 
professió com aquest títol.

Per la part que em toca, dec agrair-li la bona 
disposició que demostra vosté en assenyalar la 
falta d’obres artístiques en els espais públics 
de la nostra ciutat. Eixa és una carència molt 
comuna en molts pobles i ciutats del País 
Valencià. Altres, no obstant això, han trobat 
fórmules que han permés ubicar de forma 
permanent o temporal obres d’art al carrer per 
a gaudi dels seus veïns i els que per allí puguen 
passar. A manera d’exemple citaré Aldaia, 
amb les seues escultures en el Cinturó Verd 
o el parc de Gata de Gorgos, amb escultures 
contemporànies. Ciutats de la comarca de la 
Marina com Dénia, Xàbia, Benissa, Pedreguer, 
Teulada o Pego, des de fa anys organitzen, 
coordinades, esdeveniments artístics als 
carrers que romanen els tres mesos de l’estiu, 
tot això publicitant les obres amb magnífics 
catàlegs.
Esmenar aquesta carència no seria difícil tenint 
en compte dos aspectes fonamentals per part 
de l’Ajuntament (del govern i de l’oposició). 
D’una banda, tan sols fa falta voluntat de dotar 
la nostra ciutat d’obres la qualitat artística de 
les quals siga inqüestionable i, d’altra banda, 
garantir aquesta qualitat amb pressupostos 
dignes. 
No obstant això, en el seu escrit existeixen, al 
meu entendre, propostes que, a pesar de la 
bona intenció amb què estan fetes, haurien de 
debatre’s i contrastar, m’explico: primer, està 
bé el proteccionisme i donar facilitats a artistes 
“locals” com vosté diu. Si açò fóra així pertot 
arreu, jo mateix no podria tindre obra pública 
a Xeraco, a Bellreguard, a Terol, a València, per 
tant una cosa i l’altra. Segon, la resolució per 
concurs, a pesar de ser la més democràtica 
com vosté diu, no sempre és la més encertada, 
aquest és un tema molt delicat perquè és veritat 
que la designació a “dit” tampoc no garanteix 
eixa qualitat i l’encert amb l’obra i el lloc. Crec 
que l’experiència i la professionalitat són una 
bona base de partida, tant en els artistes com 
en les deliberacions que puga realitzar un jurat 
per designar o triar una obra o un artista. 
D’altra banda, la ubicació d’una obra en un 
espai públic sempre té quelcom d’incertesa, 
com tota obra nova, una incertesa que es fa 
necessària tenint en compte que l’art no sols 
ha de complaure i “ornamentar” el carrer, sinó 
que sent un objecte artístic ha de moure i 
inquietar l’espectador, crear en ell una nova 
mirada cap a la realitat, tenint en compte 
sobretot que l’espectador és un ser sensible i 
intel·ligent, que no necessita ni adoctrinaments 
i autocomplaences.
Hi ha altres qüestions en el seu escrit que 
mereixen ser comentades i debatudes, però 
no voldria estendre’m més. No obstant això, 
sempre m’he oferit per col·laborar en aquelles 
iniciatives culturals del nostre poble i ho he 
realitzat quan se m’ha requerit, en aquesta 
ocasió no és per a menys, de manera que 
quedo a la seua disposició per si poguera ser 
útil atesa la meua trajectòria professional.
El saluda ben cordialment

Davant la convocatòria feta pel BLOC adreçada 
a les forces d’esquerres i apareguda en diversos 
mitjans de comunicació, hem de manifestar 
que serà fàcil d’entendre que no hi acudim...
Perquè no volem contribuir a la campanya 
permanent d’autopromoció d’aqueix partit 
amb càrrec als esforços i del treball dels 
altres i encara menys d’aquells que pateixen 
directament les conseqüències de la situació 
econòmica en què es troba el nostre poble i el 
nostre País.
Perquè cada cop més tenim els nostres dubtes 
sobre el caràcter d’esquerres d’aqueix partit.
Perquè l’última vegada que vam assistir a 
una reunió amb aqueix partit l’únic que vam 
rebre va ser insults i desqualificacions que 
impossibilita qualsevulla iniciativa conjunta.
Perquè després que el BLOC i els seus dirigents 
s’hagen carregat el Compromís i la seua portaveu 
Glòria Marcos (coordinadora d’Esquerra Unida 
al País Valencià) a les Corts Valencianes traint la 
resta de forces que formaven part de la coalició 
creada per concórrer en les darreres eleccions 
autonòmiques de 2007 i milers d’electors 
que van posar les seues esperances en aquell 
històric acord electoral (forces entre les quals 
es trobava EVPV) no tenen la més mínima força 
moral per demanar unitat.
Perquè per participar en els actes del Primer 
de Maig, els organitze qui els organitze, mai 
no hem necessitat invitacions mentre que el 
BLOC solament ha aparegut l’any 2008 quan 
els altres ja formàvem part de l’organització 
que va recuperar-los abans de l’any 2000 com 
a membres de la plataforma Cent Som Seny.
Perquè no volem compartir viatge amb qui no 
sabem cap on mira ni cap on va....

No, gràcies.

Els Verds PV (Esquerra Verda)
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STOP a les retallades socials
En moments de crisi és quan resulta més important la 
inversió en polítiques socials, per evitar que la crisi la 
paguen els de sempre. Pensionistes, treballadors, petits 
empresaris, i desfavorits, són un univers molt vulnerable 
que tradicionalment són víctimes de la situació. Invertir 
en capital i cohesió social esdevé fonamental i, per això, 
exigim que s’aturen les retallades socials i els expedients 
de regulació injustificats.

Reduïm el frau fiscal
Diversos estudis xifren el frau fiscal i l’economia 
submergida a Espanya entre el 20% i el 25% del PIB. 
Aquesta dada s’uneix a la percepció social, tal com 
mostren diverses enquestes, d’elevats índexs de corrupció 
i frau. Lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida 
és un deure de l’administració envers els ciutadans i les 
ciutadanes i la seua reducció efectiva ha de permetre 
obtenir uns ingressos addicionals per valor de 38.000 M€, 
diners que es podrien destinar a finançar més protecció 
social (com a dada de referència són necesaris 2.000 M€ 
per desenvolupar les obligacions derivades de la Llei de 
Dependencia per a l’any 2009), que en l’època actual de 
crisi és més necessària que mai.

Transparència en els rescats bancaris
No es pot deixar caure el sistema financer actual però 
cal reformar-lo en profunditat, tant l’àmbit estatal com 
en l’internacional. Els ajuts que reben les institucions 
financeres han de ser condicionats a la participació 
efectiva de les institucions públiques en la determinació 
de les prioritats financeres, que ara mateix s’han de centrar 
en les famílies i les empreses productives. Hem d’evitar 
que les empreses globals aprofiten la conjuntura per 
reestructurar-se en perjudici del nostre teixit productiu 
i laboral.

Nos han descubierto la táctica. Hay 
que cambiarla; a por ello. Hasta ahora, 
la estrategia del P.P. local era el insulto, 
no importaba el porqué. Sus insultos 
llenaban las páginas de cada uno de 
sus escritos. Pero claro, todo tiene un 
límite y parece ser que éste ha rebasado 
la paciencia de los insultados. Han 
decidido los que eran el pin-pan-pum 
de los peperos poner en manos de la 
Justicia. Un caso claro es la sentencia, 
creo que en primera instancia, que el Sr. 
Balada, le ha ganado al último alcalde 
del P.P., el Sr. Moliner, que le condena 
a pagar 3.000 euros más las costas del 
juicio. Visto lo visto, el P.P. vinarocense, 
con el riesgo de tener que rascarse el 
bolsillo, han decidido pasar al plan 
B. En su último escrito en El Diaret, el 
P.P. titula con letras muy grandes –no 
sea que no se vea– El bipartito nos 
quiere censurar. El contenido del 
escrito no tiene desperdicio, pero no 
lo repetiré, porque supongo que todos 
lo habrán leído, pero frases como 
“nos amenazan”, “nos quieren tapar 
la boca”, “amenazan directamente la 
democracia”, “amenazan a la prensa”, 
en fin, para qué seguir. Yo creía que 
el P.P. local ya no podía caer más bajo; 
lógicamente, estaba equivocado. De 
todas formas, deberían ser las emisoras 
locales y los medios de comunicación 
escrita, los que salieran a la palestra 
para decir si estas afirmaciones son 
verdad o son, una vez más, cortinas de 
humo de un partido al que ya nadie 

se lo cree. También podría darse el 
caso que se hubieran confundido 
que tal y como están los nervios, no 
sería de extrañar y al escribir este 
artículo estuvieran pensando en 
Castelló y más concretamente en la 
Diputación, en donde su presidente, 
el Sr. Fabra, nos tiene acostumbrados 
a toda clase de insultos, como por 
ejemplo llamar hijo de p... al jefe de 
la oposición, el socialista Francesc 
Colomer, o llamar payasos al público 
que asiste a los plenos. ¡Qué ejemplo 
de buenos modales y de democracia! 
O tal vez les hubiera traicionado el 
subconsciente y pensaran, al escribir 
el escrito de marras, en Les Corts de 
València, en donde el Molt Honorable, 
de momento, President Camps, lo ha 
convertido en su cortijo particular, 
riéndose y mofándose de toda la 
oposición. De todas formas, volviendo 
a Vinaròs, resulta cómico, ridículo y 
hasta incomprensible que hablen de 
taparles la boca, cuando esta semana 
han salido varias veces en televisión 
y también han podido expresar sus 
opiniones en los medios escritos de la 
cuidad de Vinaròs. Entonces, ¿dónde 
está el problema? Yo se lo diré. El 
problema son ellos que han perdido el 
oremus, las formas, los nervios y hasta 
la poca vergüenza política que les 
quedaba. Pero, en fin, es un problema 
que ellos tienen y ellos tienen que 
resolver. El que lo hagan o no es algo 
que a mí no me va a quitar el sueño.

Traiciona el subconsciente

Sebastián Bordes Giner 

Plantem cara a la crisi (II)

Esquerra Vinaròs
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Dissabte 21 de març, a les 12 
h inauguració del parc sènior 
en els solars de l’antiga 
fàbrica Foret. Es convida la 
població en general i, en 
particular, els majors. 

Inauguració 
del parc sènior

L’Ajuntament de Vinaròs inaugurarà avui dissabte 
(12 h) el parc sènior del PAI de l’antiga fàbrica Foret. 
El parc, que ha suposat una inversió de 100.000 
euros i disposa d’equipament especialment 
adaptat per als majors, uneix la possibilitat de 
fer exercici saludable d’una forma entretinguda, 
amb la creació d’espais que faciliten la relació 
personal i social. L’àmplia zona enjardinada, 
on s’han plantat 44 moreres, es completa amb 

quatre fonts, una plaça amb bancs per seure i 
una zona lúdica amb quatre pistes de petanca i 
taules per jugar a escacs.
El regidor d’Urbanisme, Javier Balada, va explicar 
dimecres que el parc té una superfície total de 
2.482 m2, dels quals les zones verdes ocupen 
1.543 m2. Pensant en la qualitat de vida dels 
majors, el parc biosaludable desenvolupat per 
l’Ajuntament de Vinaròs consta de 12 aparells, 

adaptats a l’aire lliure i antivandàlics, per al 
desenvolupament d’activitats de manteniment 
i rehabilitació mitjançant senzills exercicis. Cada 
mòdul compta amb un cartell d’instruccions per 
al seu ús correcte. Els diferents aparells permeten 
desenvolupar exercici saludable per a extremitats 
superiors, inferiors i tronc, mitjançant aparells per 
a exercici de pedaleig, gir de cintura i moviment 
de braços i cames. 

Avui dissabte, a les 12 h

Vinaròs inaugura el parc sènior del PAI de Foret

X.Flores

Vinaròs acabarà de tancar totes les 
adjudicacions dels projectes inclosos 
dins del Plan Zapatero el dimecres 25 de 
març. En els projectes inclosos són moltes 
les empreses de Vinaròs que opten a la 
seua adjudicació, tal com va destacar 
l’alcalde, Jordi Romeu. Dimecres es va 
adjudicar la renovació de les dotacions 
urbanístiques dels carrers Sanchís 
Vilaplana i Tomàs Mancisidor, dins el 
projecte d’accessibilitat del municipi, 
per al qual han optat un total d’onze 
empreses. També dimecres es va obrir 

la documentació administrativa de les 
empreses en dos projectes més: el de les 
voreres i l’accessibilitat de la zona nord i 
el gosparc. Set empreses de Vinaròs han 
optat a l’adjudicació de l’accessibilitat 
de la zona nord, mentre que en les obres 
del gosparc cinc de les sis empreses 
presentades també són vinarossenques. 
L’alcalde, Jordi Romeu, va destacar aquest 
fet de manera positiva, indicant que 
“s’estan complint els objectius en el sentit 
que les empreses vinarossenques entren 
en obres d’adjudicació municipal”.

Les empreses vinarossenques opten a l’adjudicació dels 
projectes del Plan Zapatero
Totes les adjudicacions de les diferents actuacions estaran tancades dimecres 25 de març

X.Flores

Dimarts, la brigada estava ultimant els treballs al parc
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2.2. PATINES (ST-M04X)
MEDIDAS: 1075x535x1390 mm

Función: Mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al cuerpo y
equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la musculatura de piernas
y glúteos.

Uso: Agarre el asa y colóquese sobre los pedales, ajuste su centro de gravedad y realice el
movimiento de andar con la espalda recta, moviendo los pedales hacia delante y hacia atrás
sin forzar el movimiento.

Realización: Siempre en función del estado físico de la persona. Se recomienda un tiempo
mínimo de 10 minutos, correspondientes a un paseo normal.

Nota: Agarre el asa con fuerza para evitar accidentes y no se baje del aparato hasta que los
dos pedales estén en paralelo y parados.

ÁREA DE SEGURIDAD
3.000x1.800 mm

página 16IBERCOLMEX    SERIES 07/08
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2.3. SURF (ST-C01X)
MEDIDAS: 1130x760x1560 mm

Función: Refuerza la musculatura de la cintura y mejora la flexibilidad y coordinación del 
cuerpo. Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera.

Uso: Agarre las asas con ambas manos, coloque sus pies sobre el pedal y realice 
movimientos oscilantes de un lado a otro, sin realizar grandes amplitudes en el balanceo.

Realización: Siempre en función del estado físico de la persona. Se recomiendan 3 series de
30 segundos con un descanso de 5 segundo entre serie y serie.

Nota: Se trata de un ejercicio que requiere una adecuada flexión de cadera. Si tiene 
problemas articulares de cadera o espalda consulte al médico antes de realizarlo.

ÁREA DE SEGURIDAD
2.100x3.100 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08
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2.4. MASAJE (ST-A03X)
MEDIDAS: 1290x680x1700 mm

Función: Relaja la tensión muscular de cadera y espalda. Ayuda a mejorar la circulación y el
sistema nervioso.

Uso: Coloque su espalda sobre la columna de masaje y realice un movimiento lento, vertical
u horizontal. Adecuado para personas de avanzada edad.

Realización: En función de las necesidades de la persona. No hay especificaciones para este
aparato.

Nota: Se trata de un movimiento de relajación por lo que hay que apretar suavemente la
espalda contra los rodillos.

ÁREA DE SEGURIDAD
2.100x3.100 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08
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2.6. CINTURA (ST-Z05X)
MEDIDAS: 1600×1270 mm

Función: Ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura y espalda, reforzando
la agilidad y flexibilidad de la zona lumbar. Es aconsejable para todas las edades excepto
niños.

Uso: Tome la manilla con ambas manos, mantenga el equilibrio y gire sobre su propio 
cuerpo de un lado al otro de forma no violenta.

Realización: Siempre en función del estado físico de la persona. Se aconsejan 3 series de 2
minutos cada una con 5 segundos de descanso entre serie y serie.

Nota: No suelte la manilla hasta el final del ejercicio.

ÁREA DE SEGURIDAD
2.000X1.500 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08
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2.7. TIMÓN (ST-J01X)
MEDIDAS: 660×950×1790 mm

Función: Refuerza la musculatura de miembros superiores así como la flexibilidad y agilidad
de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para rehabilitaciones de movilidad
del hombro.

Uso: Tome el asa de la rueda rotativa con ambas manos y gire simultáneamente en el 
sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, no aconsejado para niños

Realización: En función del estado físico de la persona. Se aconsejan 4 series de 30 
segundos por cada sentido.

Nota: Se trata de un movimiento completo de la articulación del hombro, por lo que su 
realización debe ser pausada, prestando atención al ejercicio y a la colocación del cuerpo 
respecto del aparato. En caso de dolor articular, suspender el ejercicio.

ÁREA DE SEGURIDAD
2.700x1.500 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08

página 30

2.9. PONY (ST-J02X)
MEDIDAS: 1060x600x1160 mm

Función: Fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdomen espalda y pecho,
permitiendo un completo movimiento de las extremidades. Mejora la capacidad cardio-
pulmonar. Adecuado para personas de diferentes edades excepto niños.

Uso: Colóquese sobre el asiento, agarre los asas con ambas manos y empuje los pedales
hacia delante llegando a una posición de espalda recta. El movimiento debe ser 
acompasado y no violento.

Realización: Siempre en función del estado físico de la persona, se recomiendan 3 series de
10 repeticiones cada una con un descanso de 5 segundos entre serie y serie.

Nota: Se trata de un ejercicio de fuerza en extremidades superiores e inferiores. 
Si nota alguna molestia interrumpa el ejercicio.

ÁREA DE SEGURIDAD
1.500x2.500 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08
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2.10. ESQUÍ DE FONDO (ST-T08X)
MEDIDAS: 1460x1100x1450 mm

Función: Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y  la flexibilidad de las
articulaciones. Adecuado para personas de todas las edades excepto los niños.

Uso: Subido en los estribos y sujetándose a las manillas, mueva las piernas y los brazos
como si estuviese caminando.

Realización: Siempre en función del estado físico de la persona. Se aconsejan 5 series de 3
minutos cada una con 5 segundos de descanso entre serie y serie.

Nota: Al disponer el aparato de partes móviles, tenga mucho cuidado al subir y bajar del
mismo.

ÁREA DE SEGURIDAD
1.500x2.500 mm

IBERCOLMEX    SERIES 07/08

Funció: Potencia, desenvolupa i 
millora la musculatura dels muscles. 
Millora la flexibilitat general de 
les articulacions dels muscles1, els 
canells2, els colzes i les clavícules.
Ús: Subjecteu cada maneta amb 
una mà i gireu la roda en el sentit de 
les agulles del rellotge. Canvieu de 
sentit en cada sèrie .

Funció: Millora la mobilitat dels 
membres inferiors, aportant 
coordinació al cos i equilibri. 
Augmenta la capacitat cardíaca i 
pulmonar, reforçant la musculatura 
de cames i glutis3.
Ús: Agafeu l’ansa i col·loqueu-vos 
damunt dels pedals. Ajusteu el vostre 
centre de gravetat i feu el moviment 
de caminar amb l’esquena recta, 
movent els pedals cap avant i cap 
enrere sense forçar el moviment.

Funció: Reforça la musculatura de 
la cintura i millora la flexibilitat i la 
coordinació del cos. Recomanat per a 
persones de totes les edats. Exercita la 
columna i els malucs4.
Ús: Agafeu les anses amb ambdues 
mans, col·loqueu els peus a sobre 
el pedal i feu moviments oscil·lants 
d’un costat a l’altre, sense fer massa 
oscil·lacions en el balanceig.

Funció: Relaxa la tensió 
muscular dels malucs i 
l’esquena. Ajuda a millorar 
la circulació i el
sistema nerviós.
Ús: Col·loqueu l’esquena 
a sobre de la columna 
de massatge i feu un 
moviment lent, vertical
o horitzontal. És adequat 
per a persones d’edat 
avançada.

Guia per a un 
ús correcte 
dels aparells i 
descripció de 
les funcions

Funció: Reforça i 
desenvolupa la musculatura 
dels membres superiors, pit5 i 
esquena, i millora la capacitat 
cardiopulmonar.
Ús: Col·loqueu-vos en 
el seient amb l’esquena 
recolzada en el respatller. 
Agafeu les anses amb 
ambdues mans, estireu-les 
cap a vosaltres i retorneu-les a 
la posició inicial. Adequat per 
a persones de totes les edats.

Funció: Exercita la cintura i 
ajuda a relaxar els músculs de 
la cintura i l’esquena, reforçant 
l’agilitat i la flexibilitat de la 
zona lumbar. És aconsellable 
per a totes les edats, excepte
els xiquets.
Ús: Agafeu la maneta amb 
ambdues mans, manteniu-
vos en equilibri i gireu sobre el 
propi cos d’un costat a l’altre de 
forma no violenta.

Funció: Reforça la musculatura 
de membres superiors, així 
com la flexibilitat i l’agilitat de 
les articulacions del muscle. 
Especialment indicat per a 
rehabilitacions de mobilitat
del muscle.
Ús: Preneu l’ansa de la roda 
rotativa amb ambdues mans i 
gireu simultàniament en el sentit 
de les agulles del rellotge o en sentit 
contrari. No és aconsellable per a 
xiquets.

Funció: Desenvolupa i 
reforça la musculatura 
de cames i de cintura, en 
concret de quàdriceps, 
bessons6, glutis i músculs 
abdominals inferiors.
Ús: Col·loqueu-vos a sobre 
del seient amb l’esquena 
perfectament recolzada 
en el respatller i flexioneu 
ambdues cames. Poseu 
les mans als genolls i 
espentegeu amb les cames a 
sobre dels pedals fins que les 
estireu completament.

Funció: Enforteix la 
musculatura de braços, 
cames, cintura, abdomen, 
esquena i pit, i permet un 
moviment complet de les 
extremitats. Millora la capacitat 
cardiopulmonar. Adequat per 
a persones de diferents edats, 
excepte els xiquets.
Ús: Col·loqueu-vos a sobre del 
seient, agafeu les anses amb 
ambdues mans i espentegeu 
els pedals cap avant per 
aconseguir una posició 
d’esquena recta. El moviment 
ha de ser compassat i no 
violent.

Funció: Millora la mobilitat 
dels membres superiors i 
inferiors i la flexibilitat de les 
articulacions. Adequat per a 
persones de totes les edats, 
excepte els xiquets.
Ús: Un cop a sobre dels 
estreps i subjectats a 
les manetes, moveu les 
cames i els braços com si 
caminésseu.

Funció: Enforteix els 
músculs del muscle i 
l’abdomen. Millora la 
condició muscular de 
l’esquena.
Ús: Pugeu a l’aparell 
recolzant els braços a sobre 
les barres i feu flexions.

1. muscles: hombros  |  2. canells: muñecas  |  3. glutis: glúteos  |  4. malucs: cadera  |  5. pit: pecho  |  6. bessons: gemelos
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La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha presentat 
una agenda que recull el calendari de les festes 
populars, tradicions i fires dels municipis que la 
integren. El llibret, de 16 pàgines, detalla poble per 
poble totes les diverses i variades festes que es fan 
al conjunt del territori i es repartirà a les fires i els 
ajuntaments de la Mancomunitat.
El president de la Mancomunitat, Jordi Romeu, i 
el seu gerent, Jaume Antich, van presentar dilluns 
a l’oficina de la Mancomunitat a Vinaròs aquesta 
petita agenda que, a banda de destacar les festes 
més importants dels municipis, també recull les 

diferents pàgines web i telèfons de les oficines 
d’informació i turisme on els interessats a acudir 
poden dirigir-se per buscar més informació. 

Calendari de fires
La Mancomunitat també ha editat un tríptic 
que recull el calendari de les fires que es fan als 
diferents municipis que la conformen durant l’any 
2009. El calendari ha estat elaborat pels alumnes 
del grup de dinamització de serveis d’informació 
i atenció ciutadana del taller d’ocupació Tierra de 
Encuentros II.

La Mancomunitat de la Taula del Sénia recull en un 
llibret el calendari de les festes populars dels pobles

La darrera assemblea general de la Mancomu-
nitat de la Taula del Sénia va aprovar el Pla de 
Competitivitat en matèria turística Cruce de 
Caminos, Tierra de Encuentros que es preveu 
executar en tres anualitats i l’import total del 
qual és de 5.991.000 €.
El títol del seu producte singular és: Paisaje, 
tierra y mar, i està basat en la suma i potenciació 
dels diversos tipus de turisme actuals però 
sobretot mirant de poder arribar també a nous 

sectors de clients, nacionals i internacionals.
Quant a les actuacions que es preveuen dur a 
terme, també estan basades a posar en valor 
per poder aprofitar els nombrosos i variats 
recursos del territori: històrics, patrimonials, 
mediambientals, gastronòmics i també de 
festes i tradicions.
Els Plans de Competitivitat es financen en 
tres parts: una l’Estat, una altra la comunitat 
autònoma i l’altra el món local. Però en aquest 

cas, en ser supraregional, la M-TdS ha fet la 
proposta a les comunitats autònomes que la 
seua aportació es pondere segons el nombre 
de municipis, de la població i la superfície (i en 
el cas de fer-ho així, a Aragó li tocaria el 10%, 
a Catalunya el 35% i a la Comunitat Valenciana 
el 55%).
La M-TdS ha presentat la sol·licitud a les tres 
conselleries de Turisme: de la Comunitat 
Valenciana, de Catalunya i d’Aragó.

Demana un pla de competitivitat supraregional per import de 6 M€

L’Ajuntament de Vinaròs va adjudicar el divendres 
13 de març de manera provisional, en ple 
extraordinari i per unanimitat, les obres de reforma 
i ampliació del mercat municipal, que seran a càrrec 
de l’empresa BM3 Obres i Serveis S.A. per un import 
total de 2.047.030 euros. En aquesta adjudicació, 
es preveu per part de l’empresa adjudicatària una 
oferta de millores, amb un pressupost d’execució 
material de 650.700 euros, que haurien de ser 
concretades pel consistori. Aquesta adjudicació 
és la més considerable del paquet d’inversions 
incloses en el denominat Pla Zapatero. L’única 
intervenció durant el ple va ser la del regidor 
socialista Vicent Andreu Albiol, responsable de 
l’àrea municipal de Comerç, que va explicar que les 
obres ja començaran aquest mes d’abril i haurien 
d’estar acabades el 31 de desembre de 2009. Així 
mateix, va destacar que s’ha prevalgut a l’hora de 
triar l’adjudicatària, d’entre les 15 empreses que 
optaven a les obres, la mà d’obra que pensa utilitzar 
i les millores plantejades. “Aquesta empresa –va 
dir– era la millor valorada tant pel que fa a mà 
d’obra que té i que contractarà com per les millores 
presentades, que seran analitzades pels tècnics”. 
Entre aquestes millores, figura la remodelació 
del carrer d’accés, Santa Rita, i la recuperació de 
l’antiga façana del mercat, l’antiga font i elements 
interiors. Albiol també destacava que es tindran 
en compte les recomanacions realitzades per la 
Conselleria de Cultura. BM3, empresa que té la seu 
central a Madrid, però compta amb una delegació 

a València, ja ha portat a terme un gran nombre de 
restauracions d’edificis, com va destacar l’alcalde 
Jordi Romeu abans del plenari. També assenyalava 
l’alcalde que els llocs de treball que es crearan per 
a les obres procediran exclusivament de l’oficina 
d’ocupació de Vinaròs i també podria col·laborar-
se amb empreses de Vinaròs perquè aporten 
treballadors. Després de la reforma, el mercat 
comptarà amb 30 parades i es podrà ampliar en 
un futur fins a 19 parades més. La part interior 
inclourà una zona d’oci i una dependència amb bar 
que el farà més atractiu. La nau interior del mercat, 
que es va construir en la dècada dels vuitanta, es 
remodelarà totalment i s’hi instal·laran alguns llocs 
de venda i la sala de neveres, a més d’una plaça 
amb arbres i bancs en l’actual zona del peix. Les 
obres inclouen la preinstal·lació de connexions 
per a possibles futures ampliacions dels llocs de 
venda. Es canviarà el terra i el tancament de la 
part modernista del mercat, conservant-ne tota la 
decoració. La nova coberta protegirà del fred i la 
calor.

Trasllat
D’altra banda, ja s’està condicionant el local 
del carrer de Sant Pasqual on estarà instal·lat 
provisionalment el mercat mentre duren les obres. 
L’Ajuntament aportarà part de la despesa del 
trasllat i ja s’ha pintat l’edifici per dintre per part de 
la brigada municipal i han començat la canalització 
i la gestió de l’enllumenat.

L’Ajuntament adjudica per 2 M€ la restauració del mercat municipal
E.Fonollosa/X.Flores

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
L’AJUNTAMENT PLE 

13 DE MARÇ DE 2009

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria. 
Unanimitat
2. Adjudicació provisional de les obres de reforma 
i ampliació del mercat municipal. Unanimitat

Plan Zapatero

X.Flores
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La Regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament 
de Vinaròs implantarà zones Wi-Fi en diverses 
zones de la localitat, un projecte que permetrà 
crear un sistema de connexió sense fil a Internet i 
que suposarà una inversió de 12.000 euros.  
Inicialment, el projecte, que entrarà en 
funcionament en un termini de dos mesos, consta 
de tres punts d’accés: un en cadascuna de les zones 
turístiques nord i sud, encara per determinar, i un 
tercer a l’edifici de Serveis Socials, punt aquest 
últim que donarà cobertura a la zona de la plaça 
de Sant Antoni i part del passeig marítim. D’altra 
banda, la biblioteca municipal, en totes les seues 
plantes, serà el primer edifici on s’instal·larà i 
funcionarà aquesta xarxa en un accés controlat.
El regidor de Noves Tecnologies, Vicent Andreu 

Albiol, va indicar dimecres que aquest és “un 
primer pas que volem que siga una base sòlida 
per a futures ampliacions del servei”. Albiol va 
destacar que la implantació d’aquesta xarxa té una 
doble finalitat: d’una banda, oferir la possibilitat de 
connectar-se a la xarxa a aquells ciutadans que fins 
ara no ho poden fer, com és a les zones turístiques 
nord i sud. També es donarà cobertura Wi-Fi al 
centre de la població, en un punt situat a l’edifici 
de Serveis Socials que cobrirà  una part del passeig 
marítim i la plaça de Sant Antoni.
La cobertura Wi-Fi permetrà al ciutadà accedir a 
serveis de manera fàcil i ràpida, permetent navegar 
lliurement per diferents pàgines web útils que 
l’Ajuntament determinarà. El servei també està 
orientat perquè el turista puga accedir a la web 

de Turisme o la de l’Ajuntament de Vinaròs per 
consultar informació.
El projecte l’està desenvolupant Videoland, una 
empresa de joves vinarossencs experta en xarxes 
sense fil. 

Aposta per les noves tecnologies
L’Ajuntament de Vinaròs ha apostat per posar a 
l’abast de la població les noves tecnologies amb 
altres projectes. A més de la implantació de la 
xarxa Wi-Fi, cal destacar que el consistori també 
va realitzar una modernització informàtica interna 
gràcies a una subvenció del Plan Avanza, i el centre 
del coneixement es troba en aquests moments en 
procés de tramitació. 

Vinaròs aposta per les noves tecnologies i implantarà una xarxa Wi-Fi 
Entrarà en funcionament d’aquí a dos mesos inicialment a la biblioteca municipal, i en punts de les zones turístiques nord i sud i la plaça de Sant Antoni  

La cobertura Wi-Fi permetrà 
al ciutadà i el turista accedir a 

serveis de manera fàcil i ràpida, 
permetent navegar lliurement 
per diferents pàgines web útils 

prèviament determinades

El regidor de Noves Tecnologies, Vicent Andreu Albiol i el representant de 
l’empresa Videoland, Benjamín Miralles, van presentar el projecte

X.Flores

Avui dia encara no és possible establir una connexió Wi-Fi, però aquesta 
imatge serà habitual a Vinaròs en un termini de dos mesos
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Juan Bautista Juan reitera que l’Ajuntament de Vinaròs “no pagarà 
ni un euro” per la sentència del Cas Arizmendi

El portaveu popular, Juan 
Bautista Juan, va reiterar dimarts 
que l’Ajuntament de Vinaròs “no 
pagarà ni un euro” per la sentència 
del Cas Arizmendi. Juan va incidir 
que la quantitat de 10,5 milions 
d’euros “és la valoració que fa el 
particular com a indemnització 
per la pèrdua d’edificabilitat, 
però la sentència no diu que 

l’Ajuntament haja de pagar”. El 
portaveu popular, que va lamentar 
que l’Equip de Govern “intente 
desviar l’atenció i manipular una 
sentència dient que s’han de 
pagar 10,5 M€”, va indicar que ara 
l’Ajuntament “haurà de modificar 
el PGOU i retornar al propietari 
l’edificabilitat acordada l’any 
1988”.

X.Flores

L’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ha emès 
una providència d’alcaldia en la qual ordena 
als serveis tècnic municipals que proposin 
les alternatives tècniques per a materialitzar 

l’aprofitament urbanístic que la sentència del 
Tribunal Suprem atorga a Antonio Arizmendi 
en el cas dels terrenys de la Torre Ballester. 
La providència ha estat emesa després de la 
reunió mantinguda el dijous entre l’equip de 
govern i l’equip jurídic que porta el cas. Una 
reunió on es va estudiar l’actual situació i on 
es va adoptar aquesta mesura amb la finalitat 
de reconèixer a Arizmendi el seu dret a 
l’aprofitament urbanístic que tenia consolidat 
en la seva propietat. També es va acordar 
traslladar-la a la Conselleria d’Urbanisme a 
la qual al·ludeix també la sentència, donat 
que fou qui va  aprovar definitivament el pla 
general de Vinaròs. 
Cal destacar que la sentència demana que el 
citat aprofitament sigui compensat en diners, 
“cosa molt difícil de complir donada la situació 
actual”, segons va indicar l’alcalde Jordi 
Romeu. 
L’alcalde, Jordi Romeu, va recordar dimarts 
al PP que la sentència del Cas Arizmendi 

“arreplega una indemnització en diners”, 
mentre els serveis tècnics i jurídics del 
consistori continuen treballant per donar una 
solució al cas. 
Romeu va recordar als populars que va ser un 
acord de ple, el dia 31 de juliol de 1985, qui va 
facultar l’aleshores alcalde, Ramon Bofill, per 
firmar aquest conveni amb el propietari, i va 
criticar que el PP “donés ja la solució quant a 
l’execució de la sentència” quan encara està 
en estudi per part dels serveis tècnics del 
consistori.  
L’alcalde va apuntar que el fundament de dret 
número 5 de la sentència diu que “la sentència 
“no da algo distinto de lo pedido, sino lo mismo 
pedido pero transmutado en dinero”, mentre en 
un altre punt indica que el propietari “estaba 
pidiendo el mismo aprovechamiento urbanístico, 
pero con dinero”. 
L’alcalde va concloure que si s’hagués respectat 
l’acord quan es va fer el PGOU, “ara estaríem 
sense cap pleit”. 

Els Serveis Tècnics busquen alternatives per retornar a la família 
Arizmendi l’aprofitament urbanístic 
L’alcalde recorda al PP que la sentència demana literalment una indemnització en diners

Juan Bautista Juan i Mariano Castejón
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El regidor i diputat autonòmic del 
Partit Popular, Mariano Castejón, va 
informar dimarts que el PP ha posat a 
disposició del consistori vinarossenc 
el projecte bàsic i l’actualització del 
pressupost de l’estació d’autobusos 
del PAI de Mercadona per si es 
decideix incloure’l en les inversions 
del Pla Camps. 
El projecte ha hagut de ser 
actualitzat quant al seu pressupost, 
atés que el conveni signat entre 
la Generalitat i l’Ajuntament de 
Vinaròs datava de 1998 però no es 
va poder dur a terme “perquè no 
es va tindre clara la reparcel·lació 
del PAI SUR-17”. Onze anys després, 
segons va indicar, el conveni “havia 
quedat desfasat” i ara, la Generalitat, 
a través de la Direcció General 

de Transports, ha actualitzat el 
pressupost de l’execució material 
“que s’eleva a 1.970.050 euros com 
a pressupost de licitació de l’obra i 
que s’elevaria a 2.149.850 euros el 
pressupost total general incloent-
hi l’IVA, la redacció del projecte, la 
direcció de l’obra i la seua execució”. 
Castejón va explicar que el 
disseny de la nova plaça i terminal 
d’autobusos, és molt similar, encara 
que a menor escala, que l’estació 
de Castelló, amb 279 m2 per a 
edifici de viatgers, amb vestíbul, 
cafeteria, quiosc i lavabos; 685 m2 de 
marquesines; una urbanització de la 
plaça de la terminal de 2.118 m2, i 
una urbanització complementària 
de 8.956 m2 on es preveu una 
parada de taxis i zones destinades a 

l’aparcament de vehicles. El diputat 
popular va recordar que aquest 
projecte no està consignat en els 
pressupostos de la Generalitat ni 
de l’Ajuntament i podria ser una 
obra que s’acollís al pla d’inversió 
productiva en municipis de la 

Generalitat. “És el projecte, de certa 
envergadura, que més prompte 
podria materialitzar-se, ja que 
reuneix tots els condicionants per 
a ser una obra que es puga finançar 
pels 5,6 milions del Pla Camps”, va 
concloure.

El PP posa a disposició del consistori el projecte actualitzat de 
l’estació d’autobusos per optar a ser inclòs en el Pla Camps

X.Flores

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vinaròs 
considera que l’estació d’autobusos no ha de ser 
inclosa en les inversions del Pla Camps perquè 
considera vigent el conveni signat entre el 
consistori i la Generalitat, que data de 1998. “No 
podem gastar-nos més de dos milions d’euros 
a desenvolupar un projecte pel qual ja hi ha 

un conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat”, 
va indicar dimecres el regidor d’Urbanisme, 
Javier Balada, que va qualificar aquest projecte 
d’interessant “però no prioritari, perquè Vinaròs ja 
disposa d’una estació d’autobusos al parc de les 
Catalinetes”. Balada va recordar que, segons aquest 
conveni, “en el moment en què el consistori cedís 
els terrenys, la Generalitat construiria l’estació 
d’autobusos”. El regidor independent va apuntar 
que “ens sembla correcte que s’hagen actualitzat 
els preus”, però va considerar que “un conveni, si no 
s’anul·la per una de les parts, continua vigent i no 
queda mai desfasat”. En aquest sentit, la Generalitat, 
segons el regidor d’Urbanisme, no ha informat a 
l’Ajuntament que el conveni quedés anul·lat. 
El regidor independent creu que si Vinaròs inclou 
aquesta obra en el Pla Camps, “es perdrien més de 
dos milions d’euros” que es podrien utilitzar per 
a altres inversions al municipi. En aquest sentit, 

Balada va demanar l’actualització i reactivació del 
conveni, “que per al consistori continua vigent”. 

Residència
D’altra banda, Balada va demanar al PP que 
aclarisque si, com ho ha fet el BLOC, demanen una 
nova residència de la tercera edat al centre de la 
ciutat, recordant que els populars “van votar a favor 
de la residència que es farà al costat de l’estació”.

Supervial
En un altre ordre de coses, Balada va descartar 
incloure el desenvolupament del Supervial en 
les inversions del Pla Camps, com havia proposat 
el PP, en considerar que aquesta “és una qüestió 
totalment política per justificar que en ple no 
van donar suport al desenvolupament de la 
zona nord”.

L’Equip de Govern creu que l’estació d’autobusos no ha de ser inclosa en el 
Pla Camps perquè considera vigent el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat
Balada diu que, si s’hi inclou, “Vinaròs perdria més de 2 milions d’euros” que es podrien utilitzar en altres inversions

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.
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE Y CONCEJALÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL DE VINARÒS

FOTODENUNCIA

Sólo tardo un minuto, dejo la furgoneta 
bloqueando el paso de peatones, 

perdonen las molestias 
soy un in-solidario 

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!

Una de las instituciones más antiguas de la 
ciudad de Vinaròs, la Cruz Roja local celebró 
el pasado domingo día 15 de marzo el 135º 
aniversario de su fundación. Los actos se ini-
ciaron con la elaboración de una multitudina-
ria paella en la peña Pan y Toros para todos 
los voluntarios, contando con la presencia de 
más de un centenar de personas que feste-
jaron el “aniversario” frente a la monumental 
tarta de cumpleaños, en una jornada de com-
pañerismo y buen ambiente festivo.
Por la tarde, en la plaza del ayuntamiento se 
llevó a cabo el acto principal de celebración. 
Conducido por una voluntaria, en el centro 

de la plaza se dibujó una gran “cruz” formada 
por todos los asistentes, a los cuales se les 
entregaron bengalas en señal de solidaridad. 
Tras la intervención del Orfeó Vinarossenc, 
varios integrantes de Cruz Roja leyeron los 
siete principios de la entidad. El acto contó con 
la presencia de la vicepresidenta provincial de 
Cruz Roja, Socorro Mercé, que destacó la gran 
labor humanitaria de la entidad vinarocense 
y los años de dedicación a la causa; así como 
las palabras de agradecimiento del presidente 
de Cruz Roja Vinaròs, Juanjo Casanova. El acto 
finalizó con la interpretación del Himno de la 
alegría a cargo del Orfeó. En la plaza se pudo 

así mismo contemplar una ambulancia local 
de los años setenta que ha sido recuperada y 
restaurada para tal ocasión. 
La Cruz Roja quiere agradecer desde estas 
líneas a la peña taurina Pan y Toros, al Ayun-
tamiento, prensa local y comarcal y a todos 
los voluntarios, asistentes y vinarocenses las 
facilidades prestadas y el agradecimiento 
por su colaboración en los diferentes actos 
llevados a cabo, así como a todos los que 
han hecho posible que la Cruz Roja Vinaròs 
sea una de las entidades con más historia de 
nuestra ciudad a lo largo de los 135 años de 
su existencia. 

Cruz Roja Vinaròs cumple 135 años

Divendres 13 de març, els treballadors de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs i del Centre de Salut van 
guardar cinc minuts de silenci per mostrar el rebuig a 
l’assassinat de la doctora Mª Eugenia Moreno, metge 
resident del Centre de Salut de Moratalla (Múrcia).

La Plataforma Ciutadana en Defensa 
de les Terres del Sénia (PCDTS) ha 
presentado alegaciones contra la 
prevista ocupación de terrenos del 
puerto de Vinaròs para el desarrollo 
de las obras del Proyecto Castor y la 
posterior explotación del depósito 
submarino de gas natural. Estas 
alegaciones se han presentado por 
“todas las graves afectaciones que 
causará la construcción y explotación de 
las instalaciones marinas del proyecto” 
pero también por entender que no 
se puede autorizar nada sin haber 
resuelto la solicitud de autorización 
administrativa y reconocimiento de 
la utilidad pública de los proyectos 
de instalaciones de almacenamiento 
subterráneo y sus instalaciones 
auxiliares en la provincia de Castelló”. 

La plataforma contra el 
‘Castor’ alega contra el 
uso del puerto de Vinaròs 
para este proyecto

Emili Fonollosa

Cruz Roja Vinaròs

Solidaritat amb la doctora assassinada a Múrcia

Foto Emili Fonollosa
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César Verge junto a su esposa Mercedes 
y su hija Lucía disfrutando de un día de 
sol en la zona lúdica de Foret

Per Vinaròs

De parte de tus 
amigos, muchas 
felicidades 
Vicente

Felicidades

Alumnes de 
l’Assumpció 
descansant 
a mig camí 
del puig i 
una vegada 
arribats a 
l’ermita

Dia del 
l'arbre

Nerea ya tiene 3 
añitos. El pasado 
domingo Nerea 

celebró su cumpleaños, 
acompañada por sus 
papás, abuelos, tíos y 

amigos. Se lo pasaron 
en grande. Muchas 

felicidades Nerea

Cumpleaños
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En el seu 25é aniversari 
la comparsa Cherokys va 

fer una gran calçotada 
el passat diumenge a 

l’ermita. I es va encarar 
el carnaval 2010 amb 

moltes ganes

Fernando, amb l’avi del Barça. 
L’equip blaugrana està imparableBarça

Un grup d’amigues vinarossenques 
es van desplaçar fins a València per 
gaudir de la festa fallera

En falles, no parem�

Eric Rivero, Eric Aragonés, 
Pau Calduch i Ferran 
Gallego van quedar 
subcampions al Torneig 
de Futbol 3x3 del Vila-real 
(en categoría benjamina), 
celebrat a Benicarló el 
dissabte passat

3 x3 Cherokys
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“Les parròquies de Vinaròs 
estan fent un gran esforç 

en una situació actual 
complicada”

El bisbe de Tortosa, Javier Salinas, va realitzar divendres 13 de març 
una visita institucional a l’Ajuntament de Vinaròs, emmarcada en una 
sèrie de visites pastorals a les parròquies de la ciutat. El bisbe, que 
va destacar la proximitat de la commemoració del quart centenari de 
l’arribada de la relíquia, va parlar de diferents temes d’interés, com la 
crisi econòmica i va destacar la labor de Cáritas Interparroquial i la 
importància de la família en temps difícils.

Javier Salinas, bisbe de la diòcesi de Tortosa:

el 7 al 15 de marzo el 
obispo de la diócesis de 

Tortosa, monseñor Javier Salinas 
Viñals, ha efectuado una visita 
pastoral a nuestra ciudad donde 
se ha reunido con las cuatro 
congregaciones religiosas, con 
maestros y profesores, con padres 

y familiares de niños y jóvenes que 
asisten a la catequesis, con Cáritas 
Interparroquial, con el Grupo 
de Misiones, con los consejos 
pastorales de las parroquias de 
Santa Magdalena y de La Asunción 
donde efectuó un retiro con los 
sacerdotes de nuestra ciudad.

También durante estos intensos 
días ha celebrado sendas 
eucaristías en la parroquia de 
Santa Magdalena, en la capilla 
de las Religiosas Angélicas, en 
la capilla de la Residencia Hogar 
San Sebastián con las Hermanitas 
de los Pobres y en la capilla 
de las Religiosas Clarisas de la 
Divina Providencia. Ha visitado 
el Ayuntamiento saludando al 
alcalde, Jordi Romeu, y diversos 
concejales y ha estado entre los 
enfermos del Hospital Comarcal 
de Vinaròs.
Culminaba su visita con una misa 
estacional en la arciprestal de La 
Asunción el pasado domingo, 
dando por finalizada “de momento” 
su visita pastoral.
Cuando un obispo efectúa una 
visita pastoral a una ciudad como 
Vinaròs, ¿esto que representa?
Pues es la visita que el obispo 
realiza a todas las poblaciones, 
para hacerse presente y compartir 

con las gentes todas sus esperanzas 
y todas sus dificultades, también 
para animarles a que lleven 
adelante su misión.
Es fundamental que el obispo, en 
mi caso, esté cerca y escuche a 
todos. Se le informa de la marcha 
de las parroquias, y se mira de cara 
al futuro para ver qué caminos son 
los más adecuados para responder 
a las necesidades que puedan 
surgir.
Su antecesor, en la última 
visita pastoral que efectuó a 
nuestra ciudad, realizó entre 
todos los actos: rueda de 
prensa de presentación de la 
visita, conferencia en nuestro 
auditorio, reuniones con: Frater 
y Hospitalidad de Lourdes, las 
cuales hemos notado a faltar en 
su visita. ¿A qué ha sido debido?
Cada vez varía la visita pastoral 
dependiendo del tiempo de que 
disponemos, de las necesidades 
reales de cada población, etc. Yo he 

El bisbe Javier 
Salinas, 
davant 
l’església 
Arxiprestal

X.Flores | 

Visita pastoral del obispo de la diócesis, monseñor Javier Salinas Viñals a Vinaròs

El bisbe va signar al llibre de l’ajuntament. L’alcalde, com a representant del consistori li va fer 
entrega de la Història de Vinaròs de Borràs Jarque
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Quart centenari de la relíquia

Ens trobem en un moment especial a Vinaròs, 
preparant el quart centenari de l’arribada de la 
relíquia amb una gran quantitat d’iniciatives i 
propostes que poden ser molt oportunes per 
enfortir els vincles de la ciutat i per, com a cristians, 
poder de nou renovar, oferir i presentar el motiu de 
la festa: el testimoni de sant Sebastià.”

Crisi

Estem emmig d’un canvi difícil, en una situació 
de crisi econòmica, i mostrem una vegada més 
la disponibilitat de l’Església per dónar suport 
a iniciatives, proposar camins i oferir la nostra 
experiència educativa, caritativa i social en bé de 
la gent més necessitada. Aquesta visita és una 
manera de subratllar-ho.”

Desgast de valors

Vull destacar la gent que dedica el temps a la 
missió de fer possible una societat més justa, 
humana i pacífica. També és el moment de donar 
suport a aquells que esteu al capdavant de les 
responsabilitats. Avui dia hi ha un cert desgast de 
valors i de visions de les coses i tenim tendència 
a atribuir el mal a uns i altres i no recobrar tots el 
sentit de la pròpia responsabilitat. Crec que el 
paper dels polítics és un paper noble, important, 
decisiu i necessari.”

Preocupacions

A Vinaròs he trobat gent preocupada davant del 
moment social produït per la crisi econòmica i 
perquè realment arrosseguem des de fa temps 
una pèrdua de valors, com el de la solidaritat, el 
respecte mutu i compartir. També preocupa el món 
dels joves i l’educació, en el sentit de què és el que 
hem d’oferir als nostres xiquets i joves. D’alguna 
manera, sabem que, amb el que els oferirem, 
veurem dibuixat el nostre futur. 
Però dins aquestes lògiques preocupacions, he 
parlat amb gent amb una gran dosi d’esperança, 
he vist una sensació positiva davant la dificultat 
que estem vivint.”

Cáritas Interparroquial

“La situació actual és complicada i he comprovat que 
les parròquies de Vinaròs fan un gran esforç. M’han 
mostrat la seua preocupació per la gran quantitat 
de demandes i situacions difícils. Voldrien fer molt 
més, però fan el màxim que poden. També totes 
les administracions tenen les seues competències 
i obligacions, i cadascú ha de col·laborar al màxim. 
Com ho fan Cáritas Interparroquial amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Vinaròs. És important 
quedar-nos no simplement en l’ajut. Hem de 
buscar una ajuda que realment promocione la 
persona i no que el convertisca en depenent. S’han 
de buscar noves fórmules.”

La família

“La família és un àmbit fonamental per assumir 
les dificultats del moment. Aquesta funció la va 
complir ja en les crisis anteriors i està cridada a 
complir-la ara. Animo les famílies que facen el que 
ja sé que intenten fer, l’impossible per mantenir-
se unides, pensant que passarem per moments 
difícils però si estem units serem capaços de trobar 
una resposta adequada.” 

Immigració i diòcesi

“Molta gent que ve d’altres països ve amb 
una experiència religiosa que permet estar 
obert a la proposta cristiana. La presència dels 
llatinoamericans és una oportunitat per millorar la 
nostra catequesi, perquè la seua aportació religiosa 
és molt més forta i consistent que la nostra moltes 
vegades. La gent dels països de l’est ens aporta 
la varietat del catolicisme i és una novetat veure 
com algunes de les nostres esglésies expressen 
altres ritus cristians i aquest fet, a la llarga, serà una 
possibilitat nova d’obertura i de diàleg.”

La façana de l’arxiprestal

“És un tema treballat a alt nivell. Es tracta d’acabar 
una feina que està iniciada. No van dir que no a la 
restauració, però no sé quan arribarà la resposta i 
es continuaran els treballs.”

creído que mi visita en esta ocasión 
ha ido dirigida a quienes tienen 
una misión pastoral en la Iglesia de 
Vinaròs, como los colaboradores 
de Cáritas, catequistas, etc., todos 
aquellos que realizan una misión 
concreta y que son colaboradores 
directos de los párrocos de vuestra 
ciudad.
Una cosa nueva que he deseado 
incluir es el contacto con los 
maestros y profesores, así como con 
los padres de los niños y jóvenes 
que están en los cursos de primera 
comunión y confirmación.
También he tenido una visita 
muy amplia al Hospital Comarcal 
de Vinaròs, en la que me ha 
acompañado mosén Florencio, el 
cual efectúa una gran labor, y estoy 
muy satisfecho por el recibimiento 
y la acogida que me hicieron los 
profesionales del centro.
Fructíferas han sido también las 
visitas a las cuatro congregaciones 
religiosas femeninas que tenéis 
aquí en Vinaròs, y también 
fructíferos han sido los encuentros 
que he tenido con los grupos de 

Oración y amistad.
Para resumir, ¿cuál ha sido el 
punto de mira de su visita?
Pues como ya le he dicho: todo 
el mundo de los colaboradores 
pastorales, el mundo de los que 
están implicados en la acción 
educativa, el mundo de la salud, 
los ancianos y las congregaciones 
religiosas.
Y ya para concluir, ¿está satisfecho 
de su visita pastoral a Vinaròs?
Yo estoy muy contento, y es aquello 
que dicen, que venir a Vinaròs es 
una garantía, ya que Vinaròs es un 
trosset de cel, y ver que la cordialidad 
de todos, la proximidad, el visitar 
al alcalde de vuestra ciudad y 
concejales del ayuntamiento 
como una forma de reconocer su 
autoridad, y su papel fundamental 
en la vida de la ciudad. Esto te llena 
mucho de satisfacción.
No podemos olvidar que estamos 
en un momento muy especial 
preparando el 400 aniversario de 
la llegada de la reliquia de vuestro 
patrono, san Sebastián, a vuestra 

ciudad. Yo, por mi parte, se puede 
decir que mi visita realmente no ha 
finalizado, vendré el día 28 en un 
encuentro con niños de catequesis 
en vuestra ermita, estaré presente 
en la procesión del Jueves o Viernes 
Santo, volveré en noviembre en la 
festividad de Todos los Santos, etc.
Pues por mi parte, señor obispo, 
le agradezco estos momentos 
que me ha concedido para esta 

entrevista. Sé que esta muy 
cansado, me han dicho que 
incluso ha tenido que desplazarse 
a la ciudad del Vaticano, y con 
el programa tan completo que 
ha llevado a cabo, nada más me 
queda que darle las gracias.
Como también le dije a su 
antecesor: señor obispo, ni usted 
sin nosotros, ni nosotros sin 
usted. Muchas gracias.

Les reflexions del bisbe
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Cáritas apel·la a la solidaritat per augmentar els recursos

L a  m i r a d a  d e  l a  p o b r e s a  j a  n o  é s  n o m é s  l a  d e l  t r a n s e ü n t  o  l a  d e 
l ’i m m i g r a n t .  A m b  l a  c r i s i  e c o n ò m i c a ,  a q u e s t a  m i r a d a  t a m b é  s ’e s t é n  a 
p e r s o n e s  i  f a m í l i e s  p r o p e r e s  q u e  t e m p s  e n r e r e  n o  p o d i e n  n i  i m a g i n a r 
p a s s a r  p e r  u n a  s i t u a c i ó  e c o n ò m i c a m e n t  i n s o s t e n i b l e  o  d e  r i s c  d ’e x c l u s i ó 
s o c i a l . 
Pe r  a i x ò,  e n  p o c  m é s  d ’ u n  a n y,  l e s  p e t i c i o n s  d ’a j u t  a  C á r i t a s 
I n t e r p a r r o q u i a l  Vi n a r ò s  s ’ h a n  m u l t i p l i c a t .  E n  c a n v i ,  n o  h a n  c r e s c u t 
p r o p o r c i o n a l m e n t  e l s  r e c u r s o s ,  i  l ’a n y  2 0 0 8  e s  v a  t a n c a r  a m b  1 0 . 0 0 0 
e u r o s  d e  d è f i c i t .  E l  2 0 0 9  e s  p r e v e u  e n c a r a  m é s  d i f í c i l  i  l a  c r i d a  a 
l a  s o l i d a r i t a t  e s  f a  i n e v i t a b l e .  L’a d m i n i s t r a d o r,  A l b e r t o  A l b a l a t ;  l a 
t r e b a l l a d o r a  s o c i a l ,  E l v i r a  D o m è n e c h ,  i  e l  m e m b r e  d e  l a  j u n t a  R a f a e l 
J i m é n e z  e n s  h o  e x p l i q u e n . 

X.Flores

·  Am b  l a  c r i s i ,  s o rg e i xe n  n o u s  p e r f i l s  d e  g e nt  n e ce s s i t a d a  i  l e s  p e t i c i o n s  d ’a j u t  e s  m u l t i p l i q u e n 
·  Ac u d e i x  m é s  g e nt  d e l  p o b l e  i  l e s  s i t u a c i o n s  d e  p re ca r i e t at  s’a cce nt u e n

n la seua visita, el bisbe va lloar la tasca de Cáritas 
Interparroquial, però també ha dit que li heu 
transmés una certa preocupació per no poder 

arribar a ajudar en tot el que voldríeu. La crisi econòmica 
ha augmentat els casos de pobresa?

Elvira Domènech: Sí. I, a més, ha canviat el perfil 
del necessitat. En una situació econòmica 
com l’actual acudeix més gent del poble 
i les situacions de precarietat estan més 
accentuades. Abans el col·lectiu d’immigrants 
era el que majoritàriament requeria l’ajut 
de Cáritas. Avui dia, els percentatges s’estan 
aproximant. 
En la vostra experiència com a voluntaris, realment ens 
trobem en un dels pitjors moments que heu viscut?
E.D.: Sí, pel fet que la problemàtica de la gent 
necessitada ha canviat, i ara els problemes 
són molt més variats i acudeix molta més gent 
demanant ajut.
En aquest sentit, quin tipus de pobresa podem trobar a 
Vinaròs?
E.D.: Hi ha molta gent que ha viscut per 
sobre de les seues possibilitats que ara 
s’han quedat a l’atur i sense ingressos... 
també hi ha gent que el que necessita és 
assessorament per optimitzar els pocs 
ingressos de què disposen. Ve gent de tot 
tipus. Gent que no cobra res ni té dret a 
res perquè no disposen de papers i no 
estan regulats, i també gent d’aquí o del 
país que ha treballat tota la vida però que 
no ha estalviat i que en aquests moments 
s’ha quedat a l’atur i ara es troba en una 
situació de precarietat, amb fills i amb 
una hipoteca o un lloguer astronòmic per 
pagar. Les nostres ajudes prioritzen ara 
les famílies amb fills a càrrec, perquè hi ha 
molts menors en situació de precarietat.
En el moment en què estem, s’accentuen els 
problemes mentals tant en els transeünts, com 
en els immigrants que vénen sense tindre res, 
no poden trobar feina i, per tant, no tenen 
ingressos i se senten fora de lloc i sense una 
família que els escolte. També en les persones 
d’aquí que veuen que la situació econòmica 

personal es deteriora i no poden arribar a pagar 
la casa i fins i tot donar de menjar els seus fills.
Hi ha molts sense sostre a Vinaròs?
Alberto Albalat: S’ha incrementat molt el nombre 
de transeünts que passen per demanar ajut 
a Cáritas. Solen arribar a Vinaròs a peu. Els 
atenem una nit i els donem menjar. En aquest 
sentit no podem fer res més.
E.D.: El problema és que no hi ha cap alberg per 
als sense sostre des de Tortosa fins a Castelló. 
Aquesta zona es queda sense cap tipus 
d’assistència i als mesos d’estiu dormir al ras és 
suportable, però a l’hivern la situació és dura. 
Cada persona deu tindre la seua pròpia problemàtica. 
En quina mesura intenteu abordar de manera 
individualitzada cada cas?
E.D.:A totes les persones les atenem de manera 
individual i escoltem la seua problemàtica. 
El primer que necessiten és ser escoltats, i hi 
ha casos que quan han acabat d’explicar el 
seu problema, ells mateixos hi han trobat la 
solució. Però és que moltes vegades no tenen 
ningú que els escolte. No hi ha cap persona 
que s’atenga sense haver fet la corresponent 
entrevista amb la treballadora social.
En quins programes treballeu actualment, quines línies 
de necessitats abordeu?
A.A.: A Cáritas no només atenem les 
emergències de primera necessitat. També 
atenem un programa de drogodependència, de 
violència de gènere, de menors, de transeünts 
i d’acollida. 
El bisbe també ha comentat en la seua visita que s’ha 
d’incidir en una ajuda més encaminada a la promoció 
social i no només d’ajuda en el vestir o en alimentació, 
per tal que la persona necessitada puga arribar a 
ser autosuficient. Com pot ajudar Cáritas en aquesta 
causa?
A.A.: Realment des de Cáritas, intentem ajudar 
al màxim en aquest sentit. De fet, en cada cas, 
després d’una entrevista amb la treballadora 
social s’obri un expedient personal i se li fa un 
seguiment. Primer, se’ls ajuda de la manera 
que necessiten, però la llavor que intenta 
deixar Cáritas és ajudar la persona també en 

la seua promoció personal, perquè puga ser 
autosuficient. 
E.D.: Cáritas no només ajuda en roba i menjar, 
sinó que ho fa en la promoció social en tots 
els àmbits. Arribem on arribem en promoció 
social. Estem en un moment en què la gent 
s’ha de mentalitzar que ha d’optimitzar els seus 
recursos econòmics i tècnicament ens hem 
de plantejar una altra manera de treballar, no 
només amb els ajuts, sinó centrar-nos en altres 
camins que puguen afavorir que la gent se’n 
puga sortir per ella mateixa.

Com s’autofinança Cáritas?
A.A.: Amb les quotes dels socis, que van des d’un 
euro fins a la quantitat que es vulga, també 
mitjançant dos col·lectes anuals, els donatius, 
l’explotació de la botiga de roba usada i les 
ajudes de l’administració local, autonòmica i 
estatal.

A quines despeses anuals se sol arribar?
A.A.: L’any passat les despeses van ser de 90.000 
euros. La gent col·labora en la mesura en què 
pot, i encara que semble una contradicció, en 
moments difícils, la gent es consciencia que 
ha de compartir amb aquell que té menys. 
L’exercici del 2008 el vam tancar amb 10.000 
euros de dèficit, que va haver de sufragar 
Cáritas. Enguany, en dos mesos i mig portem 
ja 5.000 euros de dèficit. Això et dóna una idea 
de com poden anar les coses si no comencen 
a solucionar-se.
Quin tipus de col·laboració té Cáritas amb 
l’administració local, com per exemple els Serveis 
Socials, i de quina manera cal potenciar aquesta 
col·laboració en temps de crisi?
E.D.: A escala de coordinació i de col·laboració 
entre Cáritas i Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Vinaròs és impossible estar més al dia i amb 
més contacte. Però cal seguir treballant en la 
línia de no només establir uns ajuts econòmics, 
sinó en la potenciació d’altres aspectes que 
afavorisquen més la promoció personal. Cal 
estudiar altres vies i no només l’econòmica, que 
ajuda només a cobrir les mínimes necessitats.

Elvira Domènech, Rafael Jiménez i Alberto Albalat, a la seu de Cáritas Interparroquial Vinaròs
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De les entitats que lluiten contra la 
pobresa, probablement Cáritas siga la 
coneguda més desconeguda. Perquè de 
Cáritas se sol conéixer la seua acció en 
atenció primària, el subministrament de 
roba i aliments, però no tant els diferents 
programes que també desenvolupa per 
promoure, orientar i coordinar l’acció 
caritativa i social de les parròquies amb 
l’objectiu d’ajudar la promoció humana 
i el desenvolupament integral de la 
persona. 

Vols ajudar?
A Cáritas es pot col·laborar com a 
voluntari, econòmicament o donant roba 
i aliments. Actualment, hi ha una gran 
carència d’aliments de primera necessitat. 
Qualsevol persona que vulga col·laborar 
en aquest sentit ho pot fer a qualsevol de 
les dos parròquies tenint en compte que 
no s’accepten begudes alcohòliques. 
Si vols fer-te’n soci o voluntari, pots 
dirigir-te a la seu de Cáritas Vinaròs, al 
carrer del Carme, n. 3 o trucar al telèfon 

964.45.68.59.
La botiga de roba de Cáritas Interpar-
roquial es troba al carrer de Leopoldo 
Querol n. 57 i està oberta de dilluns a di-
jous de 17.30 a 19.30 h. La roba es recull a 
les dos parròquies en horari de 10.30 a 12 
h també de dilluns a dijous.

Una labor encomiable

Els missatges de Cáritas conviden a la reflexió i a la 
solidaritat per construir el futur amb optimisme

· Més de 2.500 ajudes 
d’alimentació

· Més de 20 famílies ateses per 
drogodependències

· Més de 10 famílies ateses pel 
programa de presons

· Al voltant de 50 menors atesos 
en el programa de menors

· Al voltant de 300 ajudes a 
transeünts

· Atenció a 650 persones 
immigrants que per primera 
vegada acudeixen al servei

· Atenció a 250 nacionals que 
per primera vegada acudeixen al 
servei

· Atenció a 160 persones a les 
quals també s’havia atés l’any 
anterior

Les dades del 2008
C á r i t a s  I n t e r p a r r o q u i a l  Vi n a r ò s
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SOCIETAT

El passat 12 de març es van celebrar les 
votacions a les dos classes de tercer per triar 
la dama que representarà la nostra escola en 
les properes festes de St. Joan i St. Pere. Cada 
alumne va triar dos candidates entre les cinc 
aspirants i el resultat ha sigut el següent:
• Rosa Sebastià Arnau amb 39 vots 
• Anabel Arán Torrente amb 36 vots 
• Lara Sebastià Mancisidor amb 17 vots 
• Blanca Jiménez Esteller amb 7 vots 
• Emma Mesa Benlliure amb 7 vots
La nostra felicitació per a la guanyadora i 
l’agraïment a totes les participants i les seues 
famílies.

Rosa Sebastià Arnau representarà el col·legi 
Manuel Foguet a les festes de Sant Joan i 
Sant Pere

Ceip M. Foguet

Los alumnos del colegio N.º 5 
participaron de las actividades 
educativas del autobús sobre 
seguridad vial que visitó la localidad 
el jueves 12 de marzo, dentro de la 
campaña formativa para la educación 
vial No te la juegues.
Estacionado en el patio del colegio 
N.º 5, la campaña recibió la visita 

de 85 personas, de las que 80 eran 
escolares de Vinaròs. Una acción social 
promovida por empresas privadas, 
que se han unido a la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat 
Valenciana con el patrocinio oficial 
de Reale Seguros y el apoyo de la 
Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias.

Vinaròs participó de la campaña ‘¡No te 
la juegues!’ sobre educación vial

X.Flores

En el amor tienes que ser realista, no es el momento de tener 
sueños infundados. Respecto a tu salud, sé prudente, no te de-
jes llevar por espejismos. Con relación al trabajo, vas a tener que 
estudiar una serie de detalles antes de afrontar tus proyectos 
con tranquilidad. Con Mercurio y Venus transitando por tu sig-
no tienes fuerza e ideas para solucionar cualquier problema.

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

aries

cáncer

capricornio

géminis

leo

libra

escorpio

sagitario

virgo

tauro

acuario

piscis

Si reflexionas sobre las experiencias que estás viviendo 
dentro de tu vida sentimental vas a ver que tienes más 
que motivos para rectificar. Respecto a tu salud, esta se-
mana te vas a sentir a gusto contigo mismo, tanto física 
como mentalmente. Con relación al dinero, haz uso de tus 
contactos comerciales. Sé prudente, pero a la vez activo.

Para salir airoso de tus problemas sentimentales debes de 
reconsiderar tu forma de hacer las cosas. Respecto a tu salud, 
es importante que evites cualquier tipo de preocupación. No 
dejes que las circunstancias externas te afecten. El tránsito de 
Urano por tu signo indica que le debes prestar una atención 
especial a los requerimientos que te hagan en el trabajo.

El tránsito de Marte por tu casa cinco indica un periodo 
donde te resultará más fácil comunicar tus sentimientos y 
emociones más íntimas. Una de las claves para mantener tu 
salud en buen estado es aumentar la calidad de tu alimenta-
ción. Para mejorar tus asuntos económicos ya es tiempo de 
pensar y de encontrar la vía adecuada.

Es una buena semana para encontrar soluciones construc-
tivas a las últimas desavenencias con tu pareja. Respecto 
a tu salud, tienes que aprender a poner límites a ciertos 
hábitos que no son recomendables. El tránsito del Sol y 
Urano por tu casa nueve te ayuda a crear nuevas ideas y a 
encontrar las soluciones económicas que buscas.

Para no tropezar siempre en tu vida sentimental con la mis-
ma piedra tienes que abrirte un poco más a los sentidos. Res-
pecto a tu salud, el tránsito del Sol y Urano por tu casa doce 
indica un periodo donde tu cuerpo necesita de bastante más 
tranquilidad. Si tienes tu economía compartida con tu pareja 
sé más flexible. No intentes llevar siempre la iniciativa.

El tránsito de Mercurio y Venus por tu casa cinco indica 
que puedes conocer a alguien nuevo en tu vida que te 
estimule de forma especial. Respecto a tu salud, tienes 
que conseguir que tu vida sea más saludable, que tenga 
más calidad. Con relación al trabajo, es el momento ideal 
para asociarte y mejorar tus perspectivas financieras.

Tu autoestima se verá reforzada por el tránsito de Venus 
y Mercurio por tu casa tres. Tu capacidad para disfrutar 
de tus relaciones sentimentales aumenta. Respecto a 
tu salud, esta semana todo te invita a vivir con calma y 
tranquilidad. Con relación al dinero, tu mente y tus ideas 
se van aclarando. Vas a lograr todos tus propósitos.

En el amor debes cambiar la susceptibilidad por la con-
fianza y vas a ver como todo se transforma. Respecto a la 
salud, trata de enfrentarte a la realidad con valentía para 
evitar las situaciones un poco estresantes. Marte te otorga 
la posibilidad de emprender nuevos caminos financieros. 
Si tus planes son realistas los vas a poder materializar.

Es importante que te muestres más flexible con tu pa-
reja. Esta semana te tocará vivir algún tipo de desenga-
ño. Respecto a tu salud, para estar bien del todo quizá 
necesites es un poco más de descanso. Con relación al 
trabajo, una oferta interesante puede presentarse en 
los próximos días o semanas.

Dentro de tu relación sentimental, puedes encontrar la 
seguridad que buscas. Respecto a tu salud, estás en una 
etapa donde el cuidado de tu cuerpo adquiere más im-
portancia, así como todo lo que tiene que ver con tu es-
tética. Con relación al trabajo te tienes que tomar las cosas 
con más tranquilidad. En tu vida laboral están involucra-
dos diversos factores que mejoran.
Vives un momento sentimental agradable. Vas a sacar 
adelante tus mejores sentimientos. Respecto a tu salud, 
Venus, Mercurio y Neptuno transitando por tu signo qui-
zá te dé una inyección de optimismo un poco exagera-
da. Con relación al dinero, la fortuna se va a portar bien 
contigo en tanto que recompensa tus esfuerzos

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

¿Necesitas dinero rápido? Ven y te informamos 678 912 527

COMPRA - VENTA - ALQUILER
ASEGURADORA - FINANCIERA 100%

ADMINISTRACIÓN FINCAS
REFORMAS INTEGRALES VIVIENDA

Inma Subirtas Royo / 678 912 527

SubiratsFincas

Inmuebles

Rosa Sebastià Arnau

Sebastià Bas Aniceto, de Vinaròs, va recollir els binoculars donats per Arts Fotografia, 
corresponent al primer sorteig de Vinaròs.News del present any 2009

Sorteig de Vinaròs.News
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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

SOCIETAT

“A la gente, con esto de la crisis le 
está costando más sentarse a comer 
en un restaurante” como reconoce 
el afamado cocinero vinarocense 
Salvador Alcaraz, cuyo restaurante 
colabora con Vinaròs.News, que 
acaba de poner en marcha una 
modalidad de “pinchos de autor” con 
la que tener una nueva salida para 
hacer frente a la situación económica 
actual. “Encuentros con el vino y 
degustación de pinchos de autor” 
es una nueva fórmula culinaria que 
ha estrenado Alcaraz, empujado no 
solamente por la necesidad de buscar 
posibilidades de hacer clientela 
sino por la propia demanda de sus 
habituales comensales. Así, desde 
esta semana ofrece la posibilidad 
de que quien vaya paseando por la 
calle, pueda entrar en su local, sea 
la hora que sea y sin necesidad de 
sentarse cómodamente en una mesa, 
poder “picar” selectas creaciones 
gastronómicas. Las exquisiteces 

de estos “pinchos” pasan por una 
ensaladilla de atún, langostinos, un 
especial pisto, caballa en escabeche 
de naranja con cardos, una curiosa 
ensalada y alcachofas rellenas de 
mus de langostinos. Otros peculiares 
pinchos que ofrece Alcaraz son queso 
en aceite y mojama, anchoa con 
queso tierno, croquetas de perdiz 
con berenjenas y erizos a la mus de 
langostinos.
“No hay que esperarse a la una y 
media para poder comer, a las doce 
se puede hacer una pinchada con su 
correspondiente vaso de vino de Rioja 
u otro lugar de prestigio”. Así, con 
euro y medio o dos euros, se puede 
tomar una copa y tener una prueba 
de la justa fama de este cocinero 
que acumula un gran número de 
premios. Alcaraz reconoce que su 
idea no es original, otros locales de 
Vinaròs ya la han probado y en otras 
ciudades, está muy extendida en 
algunos restaurantes, pero él quiere 

aportar su propia personalidad a los 
pinchos, “yo tengo suficiente escuela 
como para hacer mis propios pinchos 
y de la zona”. No hay pretensión de 
Alcaraz de multiplicar la clientela con 
esta idea pero sí cree que es abrir las 
posibilidades de su restaurante, en 
estos tiempos de ajustes económicos. 

“El verano pasado ya comenzaron a 
interesarse algunos porque ofreciera 
pinchos, hay momentos en que 
puede apetecer comer unas tapas, 
por eso, hemos habilitado un espacio 
de nuestro restaurante para tomar 
estos pinchos de autor, que también 
los habrá de temporada”.

Pinchos contra la crisis: el cocinero Alcaraz crea un selecto tapeo
Emili Fonollosa

A. Carceller
Julián, ya son dos los años que lamentamos tu 
ausencia, no ha pasado ni un solo día desde que 
te marchaste que no te hayamos notado a faltar, 
y eso es una prueba de que estás presente en 
nuestros pensamientos porque fue mucho el vacío 
que dejaste, tanto que jamás se podrá ocupar. 
La vida no es más que un viaje en tren, repleto 
de embarques y desembarques, salpicado de 
accidentes, sorpresas agradables en algunos 
embarques, y profundas tristezas en otros. 
Nos encontramos con algunas personas las cuales 
creemos que siempre estarán con nosotros en 

este viaje. Lamentablemente la verdad es otra, se 
bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos 
de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. 
Personas que, circulando por el tren, están siempre 
listos a ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar, 
pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos 
damos cuenta que desocuparon el asiento, otros 
en cambio dejan una añoranza permanente… 
El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás 
en qué estación bajaremos, mucho menos dónde 
bajarán nuestros compañeros, ni siquiera el que 
está sentado en el asiento de al lado, separarnos 
de algunos amigos es muy doloroso. Tú eres parte 

del tren en el que viajamos todos los que sentimos 
que te apearas de él. En fin, como dijo Kierkegaard, 
la vida sólo se puede comprender mirando hacia 
atrás, pero sólo se puede vivir mirando hacia 
delante.
Por lo que respecta al Barça, decir que el año 
pasado al final también lo terminamos en blanco. 
En cambio, este año la cosa pinta bien, líderes 
destacados en la liga, jugaremos la final de Copa en 
València y en la Champions ya estamos en cuartos, 
seguro que algo ganaremos.
Bien Julián, continuamos sin hacernos a la idea de 
que ya no estás entre nosotros.

Continuamos sin hacernos a la idea
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L’auditori municipal acull, fins al pròxim 
31 de març, l’exposició fotogràfica 
“Silenci”, d’Amparo Navas, que recull 
una selecció d’imatges sobre les dones 
girafa de Tailàndia.
La mostra està organitzada per la 
Universitat Jaume I, la Fundación 
Isonomía per a la Igualtat 
d’Oportunitats i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Vinaròs.

L’exposició pretén denunciar el silenci 
del martiri de les dones que sofreixen 
un dany físic irreversible, ja que des 
del mateix moment que naixen van 
substituint els collarets de coure per uns 
altres amb més espirals que fan baixar 
la clavícula comprimint la cavitat de 
les costelles cap avall, fet que produeix 
l’efecte de colls llargs, atrofiant a llarg 
termini els músculs del coll.

Dones girafa: el silenci del martiri
L’auditori acull una exposició sobre les dones girafa de Tailàndia

X.Flores

La regidora de Cultura, Maria Dolores Miralles, va inaugurar l’exposició
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Unos restos materiales de interés 
en el Puig de la Misericordia

agenda 

cultural

agenda cultural

Poco sabemos sobre el tipo de actividades 
humanas que tiempo atrás se desarrollaron 
en el Puig de la Misericordia, no obstante, 
con el paso del tiempo, creemos que esta 
cuestión irá esclareciéndose a medida que 
investiguemos más a fondo su pasado.
En esta ocasión hablamos de unos restos 
únicos en nuestro término municipal, 
que tras haberlos hallado y enseñárselos 
a varios expertos, se nos ha planteado la 
posibilidad de si podrían corresponder 
a un conjunto de escorias, que por su 
cantidad y localización concreta, tendrían 
su origen en un antiguo horno de vidrio, 
ubicado en ese mismo lugar.
A día de hoy dicha área está totalmente 
castigada por la mano del hombre, y 
son más bien pocas las conclusiones 
a las que hemos podido llegar, ya que 
prácticamente no queda ningún vestigio 
arquitectónico que dé testimonio de 
este elemento. Es por ello muy factible 
pensar que su ausencia se deba por una 
primera fase de abandono, que acabó 
con su deterioro, de la misma forma que 
todos sus alrededores, hasta llegarnos 
como única prueba, esos abundantes 

fragmentos, a priori correspondientes 
a escoria vítrea, y que como decimos, 
hasta ahora sólo hemos localizado 
única y exclusivamente en este foco.
Sabemos que el vidrio se consigue por 
fusión a una temperatura de 1.500 ºC, a 
través de una mezcla de compuestos en 
el que la caliza tiene un papel importante 
(CaCO3). 
En las inmediaciones donde aparecieron 
esos restos sólo se encontró una pieza 
cerámica, que a falta de asignarle una 
cronología, no consigue esclarecernos 
la duda respecto a cuándo funcionó esa 
hipotética estructura.
Estas fracciones de materia fueron 
detectadas, pocos meses antes de que esa 
zona se acabara de alterar por completo 
debido a la mano del hombre. 
Afortunadamente, tenemos constancia de 
la existencia de esas muestras de material, 
que a falta de un análisis más detallado, o 
la presentación de otra clase de propuesta, 
nos sirven como prueba prioritaria para 
indicar la existencia de algún elemento o 
construcción de este tipo en el Puig de la 
Misericordia. 

David Gómez Mora

CULTURA

Fins 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

Fins 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

Dissabte 21 de març, a les 10.30 hores Tallers Refugiats: 
vides en trànsit, per a xiquets de 8 a 16 anys
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Dissabte 21 de març, a les 20.30 hores, concert duo de 
flautes a càrrec de Cristina Granero i Domingo Patricio.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventuts Musical de 
Vinaròs i Espanya

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

Dimarts 24 de març, a les 17.30 hores contacontes “Les 
iaies conten”, contes de la tradició oral
Lloc: Al saló d’actes de la biblioteca
Organitza: Biblioteca Municipal

Divendres 27 de març, Concert didàctic per als escolars 
de cinqué i sisé de primària, Los sonidos de la tierra.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Caja Madrid.

Divendres 27 de març, a les 19.30 hores Cicle de 
Cinema Refugiados: víctimas de los conflictos humanos 
amb la projecció de la pel·lícula Mi imagen sigue completa 
de Alfons Par, Sergi Agustí i Bernat Aragonès.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Dissabte 28 de març, a les 10.30 hores Tallers 
Refugiats: vides en trànsit, per a xiquets de 8 a 16 anys
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Dissabte 28 de març, a les 19 hores, Misa cantada pel 
Coro Resurrexit i posterior concert de cant gregorià a 
càrrec del Coro Gregoriano Resurrexit.
Lloc: Església arxiprestal
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló

Dissabte 28 de març, a les 20.30 hores, concert de la 
Societat Musical La Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza.

El pròxim 
dia 4 d’abril 
ens n’anem a 
Cervera i allà 
ens guiarà 
Adolf Sanmartí. 
Per més 
informació, 
passeu per 
l’Associació.

St.Ramón,13 
Apartat de Correus 

262
12500 VINARÒS-

Castelló
e-mail: 

amicsdevinaros@
hotmail.com

Sortida 
cultural 

a 
Cervera 

del 
Maestrat
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
Manuel Foguet

21  març  2009

Els alumnes d’educació infantil del col·legi 
públic Manuel Foguet, el passat dia 19 de 
febrer vam celebrar amb gran il·lusió la 
desfilada de Carnestoltes.
Aprofitant que estem treballant l’obra i 
vida d’Antoni Gaudí ens vam disfressar 
del conegut drac del parc Güell de 
Barcelona.
Es va realitzar un taller de mares i pares 
per tal d’ajudar es alumnes a confeccionar 
les disfresses.
Els alumnes de primària també la van 

elaborar a l’escola triant com a temàtica 
Gaudí i els animals amb perill d’extinció.
Una vegada acabada la desfilada, vam 
cremar al pati de l’escola el Carnestoltes 
que van realitzar els alumnes de 6é de 
primària i, a continuació, vam gaudir d’una 
xocolatada amb bescuits organitzada per 
l’AMPA.
El claustre agraix la col·laboració de totes 
les mares i pares que van participar en el 
taller i en la festa, així com a l’AMPA i al 
conserge Delfin que va fer la xocolatada.

Col·legi
CEIP  nº5

El col·legi número 5 va rebre la 
visita de la campanya formativa 
d’educació vial “No te la Juegues”. Els 
alumnes van participar activament 
en la setmana de l’arbre
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Silur

PESCA

Andrés Albiol

Un comprador vinarossenc 
va adquirir aquest exemplar 
a Sant Carles de la Ràpita. 
Aquesta classe de peixos es 
va introduir a l’embassament 
de Mequinensa en 1974 
i, posteriorment, es va 
escampar per gairebé 
tota la conca del riu Ebre 
arribant fins i tot a la mateixa 
desembocadura, atés que 
molts pescadors esportius 
amb canya n’han capturat. 
Provenen dels grans rius 
d’Europa central. En castellà 
se l’anomena siluro, glano 
i siluro europeo. En anglés, 
sheat fish. En francés, glane. I 
en alemany, wels. El seu nom 
científic és Silurus glanis.
Aquest peix de la foto va 
pesar 24 kg. El seu cos és 
voluminós i és més gran en 
la part anterior, de manera 
que el seu cap és gruixut 
alhora que deprimit. La boca 

és ampla amb llavis coriacis 
i amb moltes dentetes a 
les mandíbules. Els ulls són 
menuts. Té sis barbetes que 
li encerclen la boca, quatre 
en la part inferior i dos més 
llargues en la superior. Pel 
que sembla fan la funció 
digitiforme. Té l’anomenat 
aparell de Weber, que està 
constituït per una cadena de 
ossets en connexió amb la 
bufeta natatòria.
La pell no té escates, però 
està protegida per una gran 
mucositat. La composició 
de les aletes és: dorsal 1/4. 
Anal 90-95. Pectoral 1/14-
17. El primer radi de l’aleta 
dorsal està en connexió 
amb una glàndula verinosa, 
de la mateixa forma que les 
pectorals. Les aletes ventrals 
són curtes. La caudal és 
també curta i menuda, i fa 
poca funció, ja que és un mal 
nadador.
El seu color és marró terrós. 
De vegades amb uns tons 
verd violeta i negre blavós. 
La part ventral és més clara o 
blanquinosa. 
Pot arribar a fer 3 m i pesar 
300 kg. 
Depositen els ous en 
depressions que excava el 
mascle. 
Diuen que té una longevitat 
gairebé igual als humans. 
És una espècie voraç d’hàbits 
nocturns. Sol estar-se 
immòbil molt de temps fins 
que la presa passa per davant 
i s’hi llança succionant-la. 
Tant menja tot tipus de 
peixos, com aus, mamífers, 
etc., que ronden pel riu. 
El gust de la carn és bo, 
especialment de joves.

Aguas apacibles y soleadas 
El buen estado de la mar durante las cuatro jornadas hábiles de esta semana, 
ya que el jueves día 19 fue festivo, propició que se faenara bien. Las pesqueras 
en general fueron normales en todas las modalidades. 
La pesca de arrastre llevó gran variedad de pescados y mariscos, en especial 
de pescadilla que se cotizó de 4 a 9 €/kg (según tamaño), poco langostino a 
50, cigala a 40, miseria a 9, peluda a 6, rape de 4 a 8, caracol a 10, galera de 5 
a 7, mòllera, caballa, cintas y rubios a 4, pota, cangrejo, jurel, aranya, burros y 
morralla de 1 a 3.
El cerco está inmerso en la campaña del peix blau, pero en esta fase de la luna 
los barcos no han realizado grandes extracciones. El lunes entre diez traíñas 
pillaron 300 cajas de sardina a 18 €/caja (12 kg) y 500 de boquerón de 20 a 85. 
Y el martes, veinte llums desembarcaron 400 cajas de sardina a 14 y 900 de 
seitó de 15 a 60. La procedencia de las embarcaciones era: cuatro de Vinaròs, 
ocho de Barcelona, cuatro de Mazarrón, una de Alacant, una de Carboneras, 
una de Altea, una de Águilas y una de Borriana.
Unas barquitas de los artes menores calaron las redes de trasmallo cerca de la 
costa, puesto que hubo mucha calma, incluso apareció la niebla, para subastar 
sepia a 10 €/kg y mabre a 6. Unos pescaron pagel de 4 a 12. Otras llevan lenguado 
a 15, rodaballo a 25 y raya a 4. Y un par de xarxiers se dedica a la extracción de 
los grandes crustáceos como la langosta a 45 y el bogavante a 30. La gallineta a 
17, el gall a 15, el pargo y dentón a 16 y corba y mamona a 3.
Un marrajero arribó tras pescar cuatro días en alta mar con 1000 kg de pez 
espada. Se vendieron a 10 €/kg. 
Y tres palangreros operaron con este arte de anzuelos próximos al litoral, o 
sea, por aguas someras. Subastaron lubina a 15 €/kg, dorada a 19, sargo a 9 y 
congrio a 2. 

Lehimosa bota un barco
Estos astilleros vinarocenses han construido una embarcación de poliéster y 
fibra de vidrio reforzado. Sus características principales son: eslora total 27 m; 
manga 6,30 m; puntal 3,60 m; T.R.B. 93, y 102 G.T. Su motor principal le da una 
velocidad de 16 nudos.
A bordo lleva instalados sofisticados equipos para la navegación, piloto 
automático, sónars, radar, etc. Está equipada con los modernos artilugios para 
la pesca de cerco.
Es para el armador Boluda Fishing, S.L., del puerto base de Borriana. Fue 
bautizada con el nombre de Masclet.

El inicio de temporada de los barcos cerqueros va por buen camino
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Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Jornada de cal y 
arena para nuestro 

deporte

Pocas alegrías hubo la pasada semana 
en lo que hace referencia al deporte 
local. Por una parte, nuestros máximos 
representantes en balonmano y en fútbol 
sala no estuvieron a la altura que de ellos 
se esperaba.
En cuanto al primero, el C.B. Vinaròs no 
pudo lograr la victoria en el pabellón 
polideportivo municipal ante el C.B. 
Sant Martí Adrianenc teniendo que 
conformarse con un empate a 27 goles. 
En fútbol sala, la debacle fue mayor ya 
que el equipo femenino Vinaròs F.S. G. 
Franco fue vapuleado por un elocuente 1-
5 en la cancha del pabellón polideportivo 
municipal en el partido correspondiente a 
la liga de Plata Nacional, aunque hay que 
reseñar que la suerte se mostró esquiva 
para el conjunto langostinero.
La nota positiva la dieron el baloncesto y el 
fútbol, pues por lo que hace referencia al 
primero hay que señalar que equipo junior 
masculino del C.B. Vinaròs venció en la 
cancha del pabellón polideportivo al D.V. 
d’Uixó por 62-41, mientras que el senior 
femenino también vencía en su cancha al 
E. Pías Valencia por 52-33.
En fútbol hubo jornada restrictiva por las 
fiestas de la Magdalena del Vinaròs C.F. 
que después de un magnífico encuentro 
golearon al C.F. Ulldecona en su terreno 
por 0-6 dentro del campeonato de liga 
veteranos Catalunya Sud.

Emilio Descárrega, un ‘histórico’ del fútbol 
veterano, con el presidente de la A.V. Vinaròs C.F., 
Gaspar Redó
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El Club Balonmano Vinaròs juega este sábado el 
partido más importante de la temporada ante el 

BM La Roca.

Aficionado, el sábado, a las 18.30 horas, ven al 
pabellón.

Te necesitamos

Hoy se juega 
el partido más importante de la temporada
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El campo de fútbol Cervol sirvió de 
marco el pasado fin de semana para 
la celebración por primera vez en 
nuestra ciudad del I concurso Nacional 
de Silvestrismo. La participación fue 
masiva con más de un centenar de 
inscritos contando con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Vinaròs, Caixa 
Vinaròs y la Federación Española 
Ornitológica y Silvestrista.
La organización corrió a cargo de la 
Asociación Silvestrista de Vinaròs, 
entidad de reciente creación que 

contribuyó a que este inédito evento 
deportivo en Vinaròs resultara tener 
un gran éxito ya que su categoría era 
a nivel nacional.
En la clasificación final, el vinarocense 
Roman Adell Mestre quedó primero 
con 6 puntos, mientras que Frank 
Vital Pérez también finalizó en 
primera posición con 57 puntos y 
Juan Casanova García hizo lo propio 
en pardillo novel con 12 puntos.
Una vez finalizado el concurso, tuvo 
lugar la entrega de trofeos. 

I Concurso Nacional de silvestrismo 
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La organización corrió a cargo de la Asociación Silvestrista de Vinaròs

BAMESAD.  

El club BAMESAD de Cocemfe agradece

El equipo de básquet del club BAMESAD que 
entrena todos los miércoles y sábados en el 
pabellón polideportivo municipal tuvo una grata 
sorpresa, ya que el miércoles día 11 después 
del entrenamiento se realizó una charla en el 

pabellón, organizada por el Club Básquet Vinaròs 
y en la cual nos invitaron a que nos quedáramos 
y participar en ella, y esto es de agradecer.
Por ello desde estas páginas el equipo de básquet 
del club BAMESAD de Cocemfe quiere agradecer 

al CB Vinaròs que nos dejaran participar en dicha 
charla que impartió Juan Montes y Roberto 
Dueñas, la cual estuvo muy interesante y al 
mismo tiempo positiva para los que practicamos 
básquet. 

Gaspar Redó

Sensacional victoria la conseguida 
por el equipo veterano del Vinaròs 
C.F. en Ulldecona, donde se enfrentó 
a un difícil rival que a pesar del 
elocuente resultado final no dio su 
brazo a torcer vendiendo cara su 
derrota. Del conjunto local hay que 
resaltar que posee varios jugadores 
jóvenes que tienen una encomiable 
técnica y fútbol de calidad en sus 
botas. No obstante, los jugadores que 
prepara el míster Gilabert están muy 

motivados y en un estado de forma 
óptimo, por lo que cabe señalar que 
en esta última fase del Campeonato 
de Veteranos Catalunya Sud están 
jugando como en sus mejores 
tiempos.

Alineación de A.V. Vinaròs: Elkin, Santi, 
Carlos, Keita, L. Carlos, J. González, 
Vázquez (1), Diego, Mincho, Salva (2), 
Piñana (3), Casanova, Moliner, Toni, J. 
Federico, Eric, Abel y Aníbal. Fo
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FUtBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya-Sud

0 6
C.F. ULLDEConA A.V. VInARòS C.F. 

Partidazo y goleada a domicilio

Gaspar Redó
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BÀSQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs

Junior Femenino
Como bien refleja el tanteo no hubo color. 
El Ros Casares, claro dominador que ante 
la permisibilidad arbitral, como siempre el 
amiguismo con los equipos “grandes”, marcó una 
defensa individual presionante en toda la cancha, 
y así y todo, siendo muy clara la superioridad 
visitante todavía más permisibilidad, hasta que 
al míster local ante tanta falta de respeto ordenó 
“facilitarles” su tarea. De ahí al final, cambio de 
criterio visitante y arbitral. Lo peor, las lesiones de 
Alba, otra vez su rodilla, y Sonia, que esperemos 
se recuperen pronto.

Junior Masculino
Los primeros compases un tanto desdibujados de 
nuestro junior permitieron ilusiones a los visitantes 
que en el minuto 5 aguantaban 7-6. De ahí al final, 
superioridad manifiesta de los chavales locales 
que con mucha moral, no sin cierta relajación en 
algunos compases, y de la mano de un otra vez 
acertado Héctor iban incrementado la diferencia
de tanteo.
Jugaron: Joaquín (6), Héctor (22), Sergio (2), 
Arturo, Raúl (8), Alan (7), Rubén (8), Paco (2), 
Albert (7). Eliminado Sergi.
Parciales: 19-10, 13-9, 13-10, 17-12 para un 62-41 
final.

Senior Femenino 
Una buena defensa en el primer cuarto, indicaba 
la clara diferencia de ambos conjuntos, daba 
esperanzas de un tanteo –bueno– y que sería un 
encuentro cómodo.
Nada más lejos de lo que nos deparó el resto de 
minutos, si bien no peligró nunca la victoria. El 
20-2 que marcaba el primer parcial fue un puro 
espejismo, la desidia y la relajación fueron la 
tónica posterior, con una defensa floja permitió 
que las visitantes, muy flojas, se entonasen y 
no recibiesen un severo correctivo y nuestro 
ataque romo y sin demasiadas luces, fue a menos, 

jugando al tram tram y perdiendo infinidad de 
balones, de ahí el parco resultado lejos de lo que 
premonizaba el primer cuarto. A corregirse, pues 
vienen los encuentros clave cara a la clasificación 
final.
Jugaron: Sonia, Aida, Celina, Edna, Lara, Arantxa, 
Noelia, Kati, Carol, Mariajo y Rosana. 
Parciales: 20-2, 13-15, 9-9 y 10-6. De los colegiados 
mejor no hablar.

Para esta semana el junior femenino tiene partido 
doble, el jueves a las 12.30 horas frente al San Blas 
de Alacant, que fue suspendido en su día y viaja a 
Llíria el domingo.
El junior masculino tiene posiblemente su 
papeleta más difícil hasta el final de temporada 
pues visita al La Pobla de Vallbona, quinto 
clasificado. Concentración y lucha, nuestras 
armas, no hay que confiarse y entregarse desde 
el primer segundo.
Y, por último, también difícil papeleta en el 
senior femenino que visita al Calvestra Basquet 
de Valencia, equipo que nos venció en nuestro 
pabellón y con el cual estamos igualados en 
derrotas. Esperemos que se recuperen Celia y 
Sonia Hidalgo que no jugaron por lesión e ir 
a por todas. Una Derrota mermaría nuestras 
posibilidades
en el Campeonato. Suerte a todos. 

Un total de 230 nadadors 
representant 32 equips de la 
Comunitat Valenciana van acudir 
al Campionat Autonòmic d’hivern 
de la categoria infantil, celebrat a 
Gandia el passat 7 i 8 de març. El 
Club Natació Vinaròs-Cala Montero 
ho va fer amb sis nadadors. El sol fet 
de participar-hi ja és per si mateix tot 
un mèrit, i al mateix temps, també els 
suposa un bonic repte per superar. 
Individualment cal destacar:
Ana Roca no va tindre el seu dia en 
la duríssima prova de 800 m lliures, 
en què va pujar una mica els temps 
de la seua millor marca, i va acabar 
en dotzena posició; en canvi, el seu 
paper va ser decisiu en totes les 
proves de relleus.
Ainara Juanena va pujar una mica 
el seu temps en 400 m estils, però va 
aconseguir rebaixar el temps en 100 i 
200 m esquena.
Pilar Palmeiro, per motius de salut, 
no va estar a l’altura a què ens té 
acostumats, però en la prova de 
relleus 4 x 100 estils va aconseguir 
una molt bona marca en braça. Hem 
de ressenyar també la magnifica 
6a posició obtinguda en els 50 m 

lliures. 
Judith Sanz va rebaixar el seu temps 
en 100 i 200 m lliures, així com en 200 
m esquena, aconseguint la vuitena, 
la tretzena i la novena posició 
respectivament. D’altra banda, en 
la seua prova preferida, els 100 m 
esquena, va pujar un poquet el seu 
temps, si bé en la prova de relleus va 
tornar a fer la seua marca en 100 m 
esquena.
Aquestes xiques formaven el 
conjunt de relleus del Club Natació 
Vinaròs-Cala Montero. Cal destacar 
que, malgrat estar format per dos 
nadadores del 1995 i dos del 1996, 
aquest quartet va obtenir la quarta 
posició en 4 x 100 m lliures, a tan 
sols 8 dècimes del tercer classificat, i 
la cinquena posició en els 4 x 200 m. 
lliures.
Finalment, les nostres xiques van 
quedar en setena posició de la 
classificació general en categoria 
femenina. Felicitats.
Manolo Beltrán. Aquests van 
ser els seus segons campionats 
autonòmics. En la prova de 200 m 
braça va aconseguir una brillant 
sisena posició, baixant la seua millor 

marca en més de set segons; mentre 
que en els 100 m braça, va rebaixar 
el seu temps en 2 segons assolint la 
novena posició. Va progressant molt 
bé i arribarà a ser un gran bracista.
Alex Sebastià. Va fer els seus temps 
en les proves de 400 m lliures i 200 
m esquena, aconseguint la novena i 
la quinzena posició respectivament. 
El diumenge, en la prova de 200 m 
lliures, va baixar en 5 segons el seu 
temps, quedant en novena posició. 
Tot un èxit si tenim en compte que 
la seua marca anterior l’havia fet la 

setmana anterior. 
Així doncs, en línies generals els 
resultats han sigut molt profitosos. 
De segur que amb més constància en 
els entrenaments els resultats en els 
campionats autonòmics d’estiu seran 
encara millors.
Per acabar, destacar una vegada més 
les magnífiques instal·lacions de 
la piscina de Gandia. De ben segur 
que en igualtat de condicions que la 
resta de clubs, els resultats del Club 
Natació Vinaròs-Cala Montero serien 
encara millors.

Campionat autonòmic infantil d’hivern

NAtACIÓ.  Club natació Vinaròs-Cala Montero

30 103
C.B. VInARòS RoSA CASARES 

VALènCIA

62 41
C.B. VInARòS DIAgo VALL D’UIxó

52 33
C.B. VInARòS ESCUELAS PíAS DE VALEnCIA

Junior Femenino Autonómico

Junior Masculino

Senior Femenino
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Empate valiosísimo 

Tuvimos la victoria al alcance de nuestra mano 
durante casi todo el partido, pero al final no 
pudo ser, y debemos conformarnos con un 
empate, que puede ser valiosísimo al final de 
la temporada, vistos todos los resultados y tal 
como están las fuerzas de todos los equipos, muy 
justas. Continuamos una semana más liderando 
la clasificación y esto nos permite ser optimistas 
para la consecución de nuestros objetivos.
Esta vez sí salimos a por todas, pero el 
rival también cuenta y el Sant Martí se 
mostró como un equipo muy completo y 
competitivo, con diferencias siempre a favor 
de los nuestros, llegando al descanso con 

ventaja local por 14 a 13.
La segunda parte fue un calco de la primera y se 
llegó al último minuto con ventaja local de un 
gol, pero en el ataque no supimos mantener esta 
diferencia y a falta de 10 segundos nos pitaron 
un penalti muy riguroso que Carlos no pudo 
atajar, y ya no hubo tiempo para más, llegando 
al final con el resultado de empate a 27 tantos.
Ahora somos tres equipos (F. Barcelona, La Roca 
y Vinaròs) con empate a 33 puntos y luchando 
por los dos puestos que dan derecho a jugar la 
fase de ascenso a División de Honor B.
Este sábado tenemos una cita importantísima a 
las 18.30 horas contra el BM. La Roca, segundo 

clasificado. Hemos de ganar y así conseguir 
una diferencia de dos puntos más, el gol 
average a nuestro favor, lo que casi nos daría la 
clasificación. 
Tenemos que sacar fuerzas de donde sea y ganar 
a La Roca, con la ayuda de la afición, que está 
impresionante. Gracias.
Te esperamos y te necesitamos en el pabellón, 
donde habrá sorpresas. No faltes.
Por otra parte, desde el Club Balonmano Vinaròs, 
queremos felicitar y desear toda clase de éxitos 
deportivos y personales a los recién casados 
Emil Fleutchman y Mª Jose Valdes. Enhorabuena 
y felicidades.

HÀNBOL.  Club Balonmano Vinaròs

27 27
C.BM. CoStA VInARòS SAnt MARtí ADRIAnEnC

Carlos y Juan (porteros), Serrano, Maillo (2), Sean, 
Ruben Alarcón (1), Martorell, Quique Andreu (4), 

Emil (6), Pedro (5), Alexey (1), Joan (1), Aissa y 
Rubén Ruiz (7).

La primera Copa de clubs de pista coberta es va 
celebrar el cap de setmana passat a Saragossa. Més 
de 200 jóvens esportistes es van donar cita al Palau 
d’Esports. El Club d’atletisme Playas de Castelló 
es va alçar amb el màxim guardó de campions 
d’Espanya amb l’equip masculí i terceres en l’equip 
femení. L’atleta del Club Esportiu-Aigües de Vinaròs 
(filial) Kevin Ripollés Sánchez va guanyar el concurs 
de salt de perxa elevant-se fins a 3,30 metres i 

sumant la màxima puntuació.
La pròxima setmana Kevin viatjarà fins a Oviedo 
per participar en el Campionat d’Espanya 
individual de pista coberta.
Dissabte passat 14 de març va tindre lloc la segona 
jornada dels Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana a les pistes d’atletisme de Vinaròs. Els 
atletes escolars del Club Esportiu-Aigües de Vinaròs 
i els del Club d’Atletisme Baix Maestrat de Benicarló 

gaudiren del matí fent allò que més els agrada, 
jugar a l’atletisme, per això la pista estava plena de 
xiquets i el matí va resultar molt entretingut.
La jornada va estar organitzada pel Club Esportiu-
Aigües de Vinaròs amb la col·laboració del Consell 
Municipal d’Esports. 
Volem expressar la nostra felicitació a Kevin 
que ha començat la temporada plagada d’èxits. 
¡Enhorabona Kevin i a seguir treballant!

Kevin Ripollés, al campionat d’Espanya de clubs a Saragossa

El passat dia 8 de març es va celebrar el campionat 
d’Espanya de clubs de camp a través, en un 
diumenge solejat i amb un ambient formidable 
amb prop de 2.500 atletes en el circuit del complex 
esportiu El Cuartillo de Càceres.
En la modalitat de cros curt, que consta de 4.050 
metres camp a través, es van ajuntar 53 clubs de 

tot el territori espanyol. Amb representació del C.A. 
Fent Camí l’atleta de Vinaròs va prendre la sortida.
El ritme va ser molt exigent des del primer metre, 
on vam vore Guillem en els llocs de davant. En els 
últims metres l’atleta de Vinaròs va perdre unes 
valuoses posicions i va acabar amb un temps de 
13’01” i cinqué del seu equip. La prova la va guanyar 

l’atleta internacional argentí Javier Carriqueo 
també del club Fent Camí Mislata.
L’equip va acabar en una novena posició, la millor 
classificació de la història del club. 
Guillem va tornar a demostrar que està en l’elit de 
l’atletisme espanyol i esperem tornar a veure’l en 
altres cites importants.

Guillem Adell, 
al campionat 
d’Espanya de Clubs 
de camp a través

AtLEtISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Mª Jesús Pablo-C. Esportiu Vinaròs
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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 ocupa-
cions 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 Ocupacio-
ns 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 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: 

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

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.

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

TAST
DE VINS

I FORMATGES

Tindrem l’oportunitat de conéixer i tastar vins de 
la darrera dècada, combinats amb formatges de 
Benassal. Així mateix, coneixerem l’experiència d’una 
aficionat que cultiva raïm i fa vins ací a Vinaròs.

A càrrec de: 
- Antonio Albert, gerent de la Formatgera de Benassal
- Tino Giner, sommelier
- Quico Farga, elaborador

Dijous 30 
d’abril, 19 h

Lloc: La bodegueta

Preu general: 17 €
Preu socis: 15 €
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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.

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

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

L’Ajuntament de Vinaròs informa 
que s’ha obert el termini de 
presentació de sol·licituds per 
a ajudes econòmiques per a les 
empreses, comerços i indústries 
radicades a la Comunitat 
Valenciana, destinades a la 
realització de programes i 
activitats de promoció de l’ús 
social del valencià dins dels 
àmbits respectius, durant 2009.
L’ordre de la Conselleria 
d’Educació, publicada el dia 13 de 
març de 2009, fixa un termini de 
30 dies hàbils per a la presentació 
de les dites sol·licituds.
Seran objecte de subvenció les 
següents activitats de promoció 
de l’ús del valencià realitzades 
durant l’any 2009:
a) La retolació, exclusivament en 
valencià, de l’interior i exterior de 
les dependències (per exemple, 
indicadors, tendals, lluminosos, 
etc.) i els vehicles de l’empresa.

b) La denominació dels productes 
i/o del seu etiquetatge (per 
exemple, bosses, paper d’embalar, 
caixes, etiquetes...). Si es tracta de 
l’etiquetatge o de la informació al 
consumidor, el text haurà d’estar 
com a mínim en valencià.
c) L’ús, exclusivament en 
valencià, en la documentació 
administrativa, tècnica, 
informàtica, i en l’edició de guies i 
catàlegs de l’empresa, així com en 
pàgines web.
S’exclouen els materials 
promocionals, com ara clauers, 
bolígrafs, camisetes, gorres, 
calendaris, pancartes.
Només es concedirà subvenció 
per una d’estes activitats i un 
expedient per empresa.
Més informació:
Gabinet de Normalització 
Lingüística i AEDL
3a planta de l’Ajuntament
Tel.: 964407700
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PUBLICITAT

ESQUELES

ESQUELES ANIVERSARIS

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

MÁS DE 15.000 EJEMPLARES 
GRATUITOS CADA MES EN LA COMARCA

¡¡ LLAMENOS !!

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



39

21 març 2009agenda

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

21 març ROCA c. Sant Francesc, 6
22 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
23 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
24 març SANZ c. Pont, 83
25 març VALLS zona turística nord, 11
26 març MATEU c. Sant Francesc, 103
27 març TORREGROSA av. Llibertat, 9

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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