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El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, ha demanat a 
l’equip de govern (PSOE-PVI) que els monuments 
que es vulguen incorporar en diferents llocs de 
la nostra ciutat siguen fets per artistes locals i 
mitjançant un concurs públic. 
Cal passejar i veure que hi ha un manca de 
monuments als carrers, les places i els jardins del 
nostre poble. Aquestes figueres ornamentals fan 
que una ciutat siga més agradable i bonica, i són 
un reflex de la part artística d’un poble. 
Des de l’Ajuntament s’ha de fer un esforç per 
fomentar i promocionar les obres artístiques de 
professionals de l’art de la pintura i l’escultura 
en tots els seus vessants i així comptar amb 

els artistes locals com Sebastià Miralles, Cinta 
Barberà, Agustí Roso, José Córdoba, i d’altres, 
perquè puguen concursar per oferir les seues 
obres i treballs per tal que un jurat diga quina 
és la millor. Mitjançant el concurs públic i amb 
una dotació econòmica farem que siga més 
democràtica l’elecció de les obres que es facen 
al nostre poble i no decidir a dit una persona en 
concret.
Com a exemple direm que el BLOC, recollint 
la sensibilitat de molta gent, va arribar a un 
acord amb l’equip de govern (PSOE-PVI) per als 
pressupostos del 2009 per incloure una partida 
pressupostària per a l’adequació del jardí 
central de l’avinguda de Jaume I i la col·locació 

d’un monument al rei Jaume I. Seria un bon 
moment per iniciar amb unes bases el concurs 
d’idees i la seua construcció amb una dotació de 
20.000 euros per elegir democràticament quin 
monument i de quin artista s’ha de fer aquesta 
obra amb tant simbolisme per a la gent que 
vivim al País Valencià, fent un reconeixement a 
la seua figura. 
Per aquests motius, el regidor i portaveu del BLOC, 
Domènec Fontanet, demana que es redacten les 
bases per engegar un concurs per a la creació 
de monuments al poble i que es fomente els 
artistes locals en fer aquests monuments. També 
es podria aprofitar que la temàtica del II concurs 
biennal d’escultura fos la figura de Jaume I.

El BLOC demana que els monuments que es facen 
siguen d’artistes locals i per concurs 

Domènec Fontanet: “Sabem de la necessitat i la falta de monuments en diversos 
espais del nostre poble com puguen ser places i carrers. Vinaròs té molts artistes que 
estarien orgullosos i disposats a fer un monument per al poble, per tant, proposem 
que els monuments siguen fets per artistes locals i mitjançant concurs públic per 
valorar les millors obres per instal·lar en carrers, places i jardins”.

El Grup Municipal del BLOC demana incloure les 
creus de recordatori al catàleg de béns locals
Des del BLOC, com ja sabeu, estem treballant dia a 
dia per la conservació i difusió del nostre patrimoni 
cultural en tots els aspectes, en col·laboració 
directa amb diverses associacions locals. I el 
patrimoni inclou tant els grans edificis com els 
xicotets elements significatius de la nostra història. 
Un d’ells són uns elements poc coneguts, però que 
no per això deixen de tindre la seua importància. I 
perquè són poc coneguts els volem posar de relleu 
perquè es respecten, es conserven i s’incloguen 
dins del catáleg de béns locals. Aquests elements 
són les creus de recordatori que hi ha al nostre 
terme municipal, ubicades normalment a la vora 
dels camins.
Des de fa uns mesos n’estem portant a terme la 

localització i catalogació. Aquestes creus de pedra 
es troben, generalment, a la vora d’un antic camí o 
d’algun camí convertit avui en carretera secundària. 
Aquestes creus recorden alguna persona que va 
morir en aquell lloc per alguna circumstància, 
bé afusellat, per un accident o un altre motiu. 
Són creus de pedra de certa envergadura amb la 
inscripció gravada a cisell. Avui en dia encara es 
posa alguna inscripció on s’ha produït un accident 
de trànsit, però abans també es feia. Encara en 
tenim documentades molt poques, perquè és una 
feina de camp molt costosa ja que generalment 
estan amagades entre els marjals o fora de 
carretera, ja que els camins van variant amb el pas 
del temps o estan amagades i s’ha de fer a peu ja 
que la vegetació les tapa. Per què el nostre interés 
per aquests elements? Perquè, d’una banda, són 

elements d’interés històric de la nostra ciutat i, de 
l’altra, perquè algunes han desaparegut. Hi havia 
no fa molts anys una de molt interessant al barranc 
de les Salines, que quan vaig anar a fotografiar-la 
recentment ja no estava. Ha desaparegut. També 
ha desaparegut una creu recordativa de la guerra 
civil al costat del pont de l’autopista al costat de 
la pedrera. Aquesta recordava uns afusellats a la 
guerra civil. Per sort la vam poder fotografiar fa ja 
uns quanta anys i en tenim els noms. 
Per cert, si algun propietari té localitzada a la 
seua finca alguna d’aquestes creus de pedra (o 
de fusta) si us plau, que ens ho faça saber per 
poder documentar-la. És la gent la que ens dóna 
a conéixer moltes coses del nostre patrimoni que 
ens són desconegudes, cosa que és d’agrair, i 
aprofitem per donar-los les gràcies.

El BLOC recorda les iniciatives pendents 
en temes de patrimoni i cultura

Alfred Gómez: “com a coordinador de Cultura i Patrimoni del BLOC, avui parlarem d’un tema 
d’interés cultural per a la ciutat de Vinaròs, tema que pot paréixer xicotet, però que també 
són importants per al nostre patrimoni cultural. S’ha de fer tots els esforços per recuperar, 
catalogar i difondre l’existència de creus que hi han repartides pels camins rurals”.

Comunicat
Davant la “rabieta” agafada pels partits 
Esquerra Republicana del PV  i Els Verds 
PV (Esquerra Verda), simplement dir que 
això demostra les poques ganes que 
hi ha de treballar pel bé comú i l’afany 
de protagonisme d’aquests dos partits. 
Cal recordar que l’any passat ja es va 

utilitzar la seu del BLOC per a la reunió, 
sense cap ànim de protagonisme per part 
d’aquesta formació, assistint els diversos 
representants de la CGT, COS, l’Aplec del 
Sénia, Casal Jove, Migjorn i BLOC, sense 
asistir aquests dos partits, amb l’objectiu 
de revitalitzar la festa de l’1 de maig en 

aquesta població, que s’estava perdent. 
Des d’aquesta formació, estem disposats 
a anar al local que face falta per treballar 
pel bé comú. Tot l’altre són milongues. 
Cal afegir que des del 2004 no hem tingut 
cap reunió amb Esquerra Verda ni el seu 
representant. L’anterior a això és prehistoria.
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Pinceladas 
de verde y de naranja

Santa Rita, Santa Rita, lo...
...que se da no se quita. En el 1997 Generalitat 
y Ayuntamiento firmaron un convenio por 
el cual, si el segundo ponía los terrenos, la 
primera pagaba íntegramente la estación de 
autobuses. El entonces alcalde del PP presentó 
el proyecto a bombo y platillo como un logro 
porque la Generalitat tenía abierta partida 
presupuestaria para ejecutarlo. Aquel alcalde 
dejó de serlo y fue Javier Balada quien tuvo que 
resolver los problemas en la reparcelación del 
PAI donde iría la estación, surgidos del “tan bien 
elaborado PGOU”(2) que heredó. Ello supuso un 
retraso en inscribir a nombre del Ayuntamiento 
la titularidad de los terrenos que no se pudieron 
poner a disposición de la Generalitat hasta el 
2008. Tras perder el PP la Alcaldía, una de los 
primeros grifos que nos cerraron fue eliminando 
la partida presupuestaria que pacientemente 
había mantenido abierta durante los siete años 
de la Alcaldía del PP, pero no denunciaron el 
convenio que hoy sigue aún en pie. Cuando 
el alcalde actual pudo ceder los terrenos, 
aceptó y agradeció a Castejón su propuesta 
para que, como diputado nuestro, gestionase 
ante la Generalitat la reapertura de la partida 
presupuestaria eliminada, pero...

...ya nunca más se supo...

...de Castejón, de sus mociones en las Corts, o 
de sus gestiones ante la Conselleria del ramo, 
hasta esta semana pasada en que, en lugar de 
en el de verdad, comparece en el Ayuntamiento 
Pinipón –actúa sólo como diputado de los del 
PP– con el mismo proyecto de hace once años, 
actualizado en fecha y presupuesto y propone 
que la estación de autobuses se construya 
con cargo al PEAIP(3). El gran prestidigitador 
Castejón, sacándose de la chistera el proyecto 
de la estación, tendrá que esconder en su manga 
otro cualquiera de los proyectos del PEAIP(3) que 
ya no se ejecutará. No era ésta la encomienda 
hecha a este mago-diputado que tenía que 
lograr que la Generalitat reabriese el grifo de 
la partida presupuestaria para la estación de 
autobuses conforme al convenio aún en vigor. 
Este proyecto tiene que quedar al margen 
de los 203 € del PEAIP(3) que nos tocarán por 
cabeza, porque el compromiso con la estación 
viene de mucho antes y no lo perdonamos. Si 
se construye con cargo a los 5,4 M€ del PEAIP(3) 
Castejón consentirá que nos “birlen” los 2,2 M€ 
que dicen que costará y que son necesarios para 
otras actuaciones. Ello sólo pondría en evidencia 
la inutilidad de don Mariano Castejón y su 
fracaso en la única encomienda en la que se ha 
implicado, de la que ya ha tirado la toalla.

Leemos en la prensa noticias,...
...una del alcalde de Castelló diciendo que el 
Ayuntamiento está en quiebra técnica por los 
impagos de la Generalitat, otra que el plazo 

de pago de las facturas de los Ayuntamientos 
que hace un año estaba en ocho meses de 
promedio, ahora ya ni se sabe, y así otras más. 
Será porque la Generalitat no nos ha prometido 
ni pagado un solo euro que no nos causa ningún 
quebranto por no debernos nada. Será porque 
en estos seis años nos las hemos ingeniado 
sólo con nuestros recursos. Será porque hemos 
preferido tener un interventor de carrera 
fiscalizando muy profesionalmente las cuentas 
mejor que un funcionario habilitado, más barato 
de sueldo pero al final más caro. Será, por qué 
no, porque lo estamos haciendo muy bien. Será 
por todo a la vez que el promedio de pago de las 
facturas que entran en el Ayuntamiento hoy está 
bastante por debajo de los dos meses y que, a 
pesar de la crisis y de la baja recaudación, vemos 
muy lejos el problema de la morosidad. Pero no 
bajamos la guardia.

No podemos consentir que...
...después de que perdieran la Alcaldía y nos 
cerraran todos los grifos (además de la estación 
de autobuses, recordemos las promesas 
incumplidas en Pío XII, fachada arciprestal, piscina 
municipal, etc.), que encima se aprovechen del 
PEAIP(3) para lavarse la cara. Estas reivindicaciones 
pendientes deben quedar fuera del Plan que 
sólo debe aplicarse en actuaciones nuevas que 
no procedan ni de promesas incumplidas ni de 
compromisos previos. Nuestra propuesta de 
aplicarlo a la construcción del nuevo auditorio 
es nueva pero no del todo porque procede de 
aquel incumplimiento del PP que fue la casa 
de la música. Ello debería ser del agrado de la 
Generalitat que pudiera llegar a pensar que 
así se ahorrará el gasto comprometido con 
aquel compromiso olvidado, pero no, porque 
no renunciamos a reclamar que la prometida 
participación financiera de la Generalitat para la 
casa de la música se aplique al auditorio en el 
que estará integrada.

La Taula del Sénia...
...contará con casi 6 M€ para la puesta en 
marcha de un Plan de Competitividad Turística 
común para todo su territorio, si se formaliza 

el acuerdo con los gobiernos central y de las 
tres autonomías, para que la aportación de los 
fondos necesarios sea proporcional al número 
de habitantes de los respectivos territorios. El 
plan promueve la suma y potenciación de los 
diversos tipos de turismo existentes y llegar 
a nuevos sectores de clientes nacionales e 
internacionales. Basado en el paisaje, tierra 
y mar, se aplicará para la puesta en valor de 
los numerosos y variados recursos (históricos, 
patrimonio, tradiciones, medioambientales, 
gastronomía, etc.). Otra buena razón de más 
que justifica su necesidad porque será mucho 
más efectivo que una sola entidad se encargue 
de potenciar lo que tenemos turísticamente 
en común y no que lo hagan cuatro gobiernos 
distintos, cada uno por su cuenta.

No es de recibo el que sigan...
...mareando la perdiz con la propuesta de 
destinar los fondos del PEAIP(3) para la residencia 
de la tercera edad en otra ubicación distinta a 
la planteada, por varios motivos. La residencia 
ampliada en plazas, allí donde está prevista, 
con un dinero gastado en un estudio y en un 
proyecto básico, fue aprobada con los votos 
favorables de los tres primeros partidos, 
y el concurso para la adjudicación de la 
construcción ligada a la explotación privada se 
está tramitando. El éxito de este proyecto está 
directamente relacionado, no sólo con el coste 
del edificio y de las instalaciones, sino con los 
ingresos procedentes de la aplicación de la Ley 
de Dependencia –aún en pañales en nuestra 
Comunidad– así como las distintas ayudas 
necesarias para su funcionamiento a recibir 
de los organismos concernidos. Por lo tanto, 
destinar el dinero del PEAIP(3) para construir el 
edificio, cambiando la ubicación y su sistema de 
gestión, sin saber si se podrá mantener, no es 
en absoluto coherente con todo lo que ya está 
en marcha.

(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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Pero este esfuerzo que estamos realizando se 
complementa con otras actuaciones de inversión 
municipal. Así el pasado sábado se inauguraba el 
Parc Senior, que con una inversión cercana a los 
100.000 euros pretende abrir un nuevo espacio de 
ocio para nuestros mayores y para los que no lo 
son, en una zona privilegiada (solar de la antigua 
fábrica Foret cerca de la plaza de toros) con una 
serie de aparatos gimnásticos y área de descanso 
que esperamos sea del agrado de todos. 
También de tinte social es la actuación que ha 
quedado inaugurada esta semana. Es el Punto de 
Encuentro Familiar, situado en la antigua ermita 
de San Gregorio (junto al cementerio), fruto del 
convenio con la Conselleria de Justícia, y en el que 

la Concejalía de Bienestar Social ha invertido en la 
remodelación y dotación de las estancias, así como 
la aportación económica de 30.000 euros para su 
funcionamiento .
Esta instalación de carácter comarcal surge por el 
incremento progresivo de las rupturas familiares 
y de las dificultades que genera el cumplimiento 
del régimen de visitas judicialmente establecido. 
Se trata de garantizar el derecho fundamental 
del menor de mantener la relación con sus 
progenitores y demás familiares.
Y en estas líneas de trabajo no nos olvidamos 
del Caso Arizmendi, como lo hemos hecho en 
los últimos seis años, defendiendo los intereses 
generales de Vinaròs, ante un Plan General de 

Ordenación Urbana aprobado excesivamente 
por el PP y que ahora trae estas nefastas 
consecuencias. Por ello no podemos permitir que 
el PP ahora y sólo ahora tire pelotas fuera, del 
tipo como “la demanda es contra la Generalitat 
que fue quien avaló el PGOU” lo dice el Sr. 
Moliner factotum del Plan General y no coincide 
con su seguidor al frente del PP, el Sr. Juan, que 
habla de “negociar el fallo del Tribunal Superior 
ya que la indemnización no es firme y se puede 
compensar con terreno”. ¡Alucinante!, expliquen 
los dos en rueda de prensa “sus soluciones” pero 
defendiendo los intereses de Vinaròs y cargando 
con las consecuencias patrimoniales propias del 
desaguisado de su Plan General .

Treballem per Vinaròs
Actividad frenética la que se está llevando a cabo en los últimos días en el Ayuntamiento por tal de adjudicar las obras comprendidas en el Fondo Estatal de 
Inversión Local (Plan Zapatero) dentro de la lucha contra el paro y por la dinamización económica de nuestra ciudad , hasta el momento ya son realidad:

4. Y finalmente el proyecto estrella el Mercado Municipal adjudicado a la 
empresa BM3 Obras y Servicios por un importe de 2.418.083 euros.

3. Proyecto de accesibidad y seguridad en avenida Francisco José 
Balada (tramo Boverals-Saldonar) construcción de aceras con un precio de 
licitación de 117.517,42 euros adjudicada también a una empresa de Vinaròs, 
en concreto FONIMIR S.L. con 360 días de alta a la Seguridad Social de mano 
de obra desocupada. 

2. Proyecto de construcción GOS PARC al margen del río Cervol junto 
al parque de Les Catalinetes con un precio de licitación de 80.000 euros 
adjudicada a la empresa de Vinaròs PROMOPERAL S.L.U. con un total de 360 
días de alta en Seguridad Social (mano de obra desocupada)

1. Proyecto de accesibilidad y renovación de dotaciones urbanísticas de 
las calles Sanchís Vilaplana y Tomás Mancisidor con un precio de licitación 
de 498.600,07 euros adjudicada a la empresa Renos S.L. con un total de 2.342 
días de alta en la Seguridad Social (mano de obra desocupada).
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¿Cortarán la cinta de la residencia? 
No. La residencia de la tercera edad se les ha 
atragantado al Equipo de Gobierno presidido por 
el señor que “ya contestará” y el que “donde dije 
digo, digo Diego” para continuar poniendo la mano 
a final de mes para cobrar el mismo sueldo que 
cuando era alcalde, aunque ahora ya no lo sea.
A esos dos respetables señores pero incompetentes 
en el día a día y carentes de ideas de provecho 
hacia la ciudadanía, la residencia de la tercera 
edad se les ha olvidado y ya no se acuerdan de que 
prometieron construirla en el año 2007. 
Hace más de dos años que, según prometieron 
en su día, debería estar abierta y ofreciendo un 
servicio imprescindible para los vinarocenses, pero 
se les ha olvidado y de nuevo los ciudadanos de a 
pie son los perjudicados.
Ahora, si algún día llega, la residencia será privada, 
la gestionará una empresa privada y los beneficios 
serán para una empresa privada. Pero ni así la 
veremos. La residencia de la tercera edad será otra 
más de la larga serie de promesas incumplidas.

¿Cortarán la cinta de la ciudad deportiva?
No. La ciudad deportiva no avanza ni con el viento 
a favor. El señor que no contesta en los plenos 
–suponemos que por ignorancia general de los 
temas y no por mala fe–, y su compañero de viaje 
tienen paralizada una infraestructura básica para 
los deportistas de nuestra ciudad.
Hace meses que está el césped artificial colocado 
en su sitio... ¿qué pasa con las obras? ¿Por qué 
están paradas? ¿Quién es el vigilante que hay las 
24 horas del día? ¿Por qué no se inician las obras 
del nuevo campo de fútbol si prometieron que se 
empezarían después de Reyes? ¿Qué problemas 
tiene la finca que “permutaron” al lado de la vía 
del tren? ¿Nos dirán realmente cuánto ha costado 
esa finca? ¿Si ya está escriturada? ¿Nos contarán la 
verdad?
¿Y la palabra de la concejala de Deportes, María 
José Ferrer, tiene el mismo valor que la palabra 
de Balada? Prometió los campos de fútbol 7 para 
el mes de enero de 2008, llevamos un año de 
retrasos, incumplimientos, excusas y mentira tras 
mentira para tapar otro gran fracaso.

¿Cortarán la cinta del auditorio?
No. En la anterior legislatura jugaron al ratón y al 
gato. Primero el Champion, después el Coliseum, 
después un concurso de ideas que gana un 

proyecto de 5,7 millones de euros y que cuando se 
redacta el proyecto básico resulta que nos costará 
más de 12 millones de euros.
Como en todo aquello que tocan, las cosas acaban 
fallando y resulta curioso que nunca tengan ellos 
la culpa de nada a pesar de que llevan 6 años al 
frente del Ayuntamiento. Ni con los cinco años 
de bonanza económica ni ahora con la crisis han 
sido capaces de ofrecer ideas imaginativas para 
conseguir sus objetivos.
El mundo de la cultura se siente defraudado con 
un Romeu y Balada que llevan desafinando desde 
el inicio de su andadura conjunta. Otra promesa 
más que se quedará en el cajón del olvido y de los 
incumplimientos.

¿Cortarán la cinta del paseo marítimo?
No. Y si todavía les queda un mínimo de vergüenza 
lo que deberían hacer es pedir perdón por los 9 
millones de euros malgastados en la primera fase 
de un capricho que Vinaròs no se podía permitir. 
El paseo es una humillación para la mayoría de 
los vinarocenses que ven cómo su balcón al mar 
se ha convertido en un solar sin ningún atractivo, 
con sillas esparcidas sin rigor, con barreras 
arquitectónicas y con una falta de gusto y previsión 
indecente para unos gobernantes. Y por el camino 
se perdió hasta el mobiliario de diseño.
Que una obra que costaba 5 millones de euros 
pase a costar 9 requiere de muchas explicaciones 
y por ahora el señor que no contesta y su 
acompañante de viaje no han ofrecido ninguna 

que resulte convincente.

¿Cortarán la cinta de la comisaría?
No. Lo ha dicho el delegado del Gobierno, que 
es del PSOE. Vinaròs no tendrá una comisaría 
y mientras tanto más de 2.000 vinarocenses 
ven como sus D.N.I. están caducados y en el 
Ayuntamiento ya no les dejan ni apuntarse en la 
lista. ¿Están las listas cerradas para renovarse el 
D.N.I. Sr. Romeu? 
Prometieron la comisaría para antes de finalizar el 
año 2004. Han pasado 5 años de incumplimientos 
y falsas promesas, de marear la perdiz y finalmente 
ha llegado el desengaño.
Romeu y Balada nos han vuelto a mentir sin 
descaro, sin importarles nada. Han perdido la 
vergüenza y la razón y ya no son conscientes 
de todo aquello que han prometido y no han 
cumplido. Son, al frente de un Ayuntamiento, 
el peor ejemplo de gestión y trasparencia. La 
comisaría no llegará a Vinaròs añadiéndose así 
a una serie interminable de proyectos que han 
anunciado y no llegarán.

¿Cortarán la cinta de la guardería?
No. Y no porque los niños no voten sino porque en 
este asunto como en otros ya han perdido todo el 
respeto a los ciudadanos y ya ni intentan disimular 
sus mentiras.
Prometieron la guardería para septiembre de 
2007, Romeu lo aseguró en campaña electoral 
para ganar unos cuantos votos que evitaran su 
descalabro político, pero ahora se demuestra de 
nuevo su mentira.
Hace meses y meses que en la guardería ya nadie 
trabaja, no avanza para nada y las obras realizadas 
están deteriorándose a pasos agigantados. ¿quién 
es el responsable de este incumplimiento?, ¿quién 
se hace responsable de todo este desaguisado?
El PSOE y el PVI podrán cada semana desde sus 
artículos hacer creer a los vinarocenses que las 
cosas funcionan, pero la realidad es que el colapso 
que sufre nuestra ciudad es peor que la M-30 en 
hora punta el día de lluvia.

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es

w w w.ppvinaros.es

¿Cortarán la cinta?
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ALTRES OPINIONS
Països Valencians del nord, 

Països Catalans del sud Gossos, pont, plaça i rètols

Lluís Batalla Callau

Els llocs de treball del ‘Castor’

Noemí León

Quina gràcia em fa, quan aquesta gent que es diu/
creu d’esquerres, amb l’argument d’obtenir uns 
pocs llocs de treball donen el seu suport, treballen 
o es plantegen treballar al Castor.
A les altures en què estem no val la pena distingir 
entre gent de dretes o d’esquerres, sinó distingir 
entre capitalistes o no capitalistes, ja que 
aquelles persones que pensen i actuen en pro del 
capitalisme, tenen conductes totalment neoliberals, 
individualistes-egoistes i en contra de la natura i 
l’ésser humà. Qui pensa que és d’esquerres perquè 
té la senyera penjada al menjador, mentre dóna 
suport o no condena el Castor (qui diu Castor també 
diu camps de golf, urbanitzacions massificades, 
transvasaments…) no enganya a ningú, només 
s’enganya a si mateix i no si ho aconsegueixen.
El capitalisme necessita inversions per a tirar, perquè 
el seu sistema financer, de títols-valors, d’accions, 
continue el flux de capitals, poc els importa en què o 
les conseqüències de les inversions. Els mateixos que 
tenien inmobiliàries, constructores ara necessiten 
tindre alguna cosa, continuar construint, aquí está 
l’engany. Necessitem llocs de treball per a pal·liar la 
crisi, però 50 llocs de treball no fan res en contra de 
la crisi, amb uns polítics que el que fan és deixar-se 
dirigir per les empreses, que només pensen a produir 
més diners, més beneficis. Però poden produir altra 
mena de beneficis, el del benestar en les persones 
de Vinaròs i contorn, i generar llocs de treball.
Dintre d’una manera de fer política de forma humana, 
oblidada per l’interés propi d’uns pocs, en detriment 
de molts i passant-se pel forro l’estat del benestar del 
poble de Vinaròs, s’haurien de preguntar quines 
necessitats té el poble de Vinaròs. Se me n’ocurreixen 
tres que vull destacar: l’Hospital, el centre de salut 
i les escoles. No dic res nou, que és necessari una 
inversió important en l’hospital, això seria treball 
per als obrers que el farien, pel manteniment diari 
de l’hospital, per a la gent que porta ambulàncies, 
per a portalliteres, per a personal de neteja, per a 
personal administratiu, per a… també fa falta que 
les i els xiquets de Vinaròs reben una educació digna 
i no en barracons.
Aquest tipus d’inversions són les que realment 
donen feina perdurable i benestar al poble, però 
no donen beneficis fàcils i ràpids per als quatre de 
sempre. Ara bé, qui rebria els beneficis del Castor? 
Nosaltres no, eh? No us enganyeu. Es pot dir no al 
Castor, reclamar i exigir les inversions necessàries 
per a l’hospital, les escoles, informar-se sobre la 
realitat del capitalisme i quines alternatives hi han, 
es poden fer moltes coses per part de totes i tots.
No sou d’esquerres, de dretes, ni de centre, sou 
capitalistes.

No fa molts dies en un escrit fet per l’Associació de 
Veïns, féiem un comentari sobre les defecacions dels 
gossos. Doncs bé, quasi cada setmana hi ha algun 
poble o ciutat que dicta unes mesures dràstiques als 
propietaris dels gossos en qüestió. Sense anar gaire 
lluny, a Tarragona si s’atrapa l’amo d’un gos que 
es caga al carrer, li costarà entre 750 i 1.500 euros. 
Nosaltres creiem que la mesura és molt forta, però si 
veritablement volem tindre els carrers mínimament 
nets i que quan camines per la vorera no t’embrutes 
s’han de prendre algunes mesures.
Pensem en els soferts ciutadans que són els qui més 
patim les conseqüències dels propietaris incívics 
dels animals i dels milers de persones que ens 
visiten, i que s’emporten una molt roïna opinió del 
nostre poble.
També voldríem comentar que en l’última i rutinària 
xarrada que aquesta associació vam tindre amb 
l’Ajuntament, entre altres coses, vam estar parlant 
del pont de l’ermita. Doncs bé, com sap molta gent 
va caure una persona per no tindre ni barana, i 
encara no està recuperada del tot, tot i que segons 
sembla ho farà en breu. Encara que l’alcalde va 
prometre que sí, ens agradaria saber si el “projecte” 
de barana va endavant o no.
A la plaça de la Constitució, entrant pel carrer del 
País Valencià, hi ha una vorera entre la primera casa 
i l’entrada al garatge per on els cotxes accedien per 
poder aparcar al mig de la plaça, amb el conseqüent 
perill per als transeünts i per la mateixa plaça. Ja hem 
vist que s’hi ha posat remei, ara només queda per 
solucionar el problema del passatge del Dr. Santos.
Una cosa urgent que s’hauria de solucionar és 
la retolació del poble, tant per als residents com 
per a les persones que ens visiten. Són moltes les 
persones que quan han arribat a la plaça de bous 
o al final de la plaça Primer de Maig, en no trobar 
rètols indicatius, han donat mitja volta i han tornat 
a la carretera per a buscar-los i en no trobar-los han 
marxat del poble molt descontents i emprenyats. Cal 
marcar-se com a prioritat la retolació i la informació 
dels nostres carrers. 

Volem més trens.
Per quan el segon centre de salut?
Per quan el 5é col·legi? 

Associació de veïns Migjorn

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

El desinteresado interés

Salvador Oliver Foix

Vengo observando que, por desgracia, en estas 
mismas páginas se critica hasta lo que se hace 
bien y se pasa por alto aquello que ni siquiera 
se programa. Con las opiniones de Migjorn nos 
encontramos de nuevo con esta paradoja y por 
ello me pregunto dónde habrán dejado sus 
desinteresados intereses.
Coincido con Migjorn en que la gente está harta 
de falsedades, pero mucho más, de quienes se 
encargan de propiciarlas y difundirlas.
Como afiliado del Partido Popular y ex concejal 
soy plenamente consciente que digamos lo que 
digamos, o hagamos hasta lo imposible nunca 
llegaremos a convencer a las tres o cuatro personas 

que están al frente de la asociación Migjorn. 
Ya nos tienen acostumbrados en sus escritos 
a que oculten lo bueno y le den la vuelta a lo 
regular de cuanto ejecuta el PP, pero de ahí 
a que se crean con la verdad absoluta y se 
aventuren con darnos lecciones hasta con lo 
que demuestran no tener ni idea, hay un abismo. 
Más campaña y más interés con los trenes de 
cercanías que ha tenido y tiene el PP de Vinaròs, 
de València y de Madrid, no posee paralelo, para 
que ahora salgan desde Migjorn y se apunten a 
no sabemos qué nueva campaña.
He llegado a pensar que por una vez Migjorn se 
sumaba a las pretensiones del PP valenciano para 

que el Gobierno central rectifique y acelere los 
proyectos para la alta velocidad entre Castelló y 
Tarragona en su totalidad y no sólo entre Tarragona 
y Vandellòs dejando a Castelló sin proyecto.
Creía que se iniciaba una recogida de firmas 
para desdoblar el corredor mediterráneo en su 
totalidad hasta llegar a Castelló, ya que según 
todas las previsiones a mitad de la próxima década 
el tramo entre Castelló y Tarragona estará saturado 
y nos impedirá seguir aumentando el tráfico 
ferroviario de mercancías y pasajeros hacia Europa 
en detrimento de la competitividad de nuestros 
puertos, de nuestras empresas y de nuestra 
comunidad en general.

Per història i llaços econòmics, estem més lligats a les 
Terres de l’Ebre que a la Plana Baixa. València queda 
molt lluny per a Vinaròs. Des de fa 14 anys València 
encara està més lluny. L’egocentrisme de les capitals 
és l’etern problema de les immenses minories. 
Hi ha paraules tabú, per a uns pocs, com és Països 
Catalans, expressió que fa que, en el subconscient, 
a alguns els vinga al cap una invasió bàrbara. Des 
de fa uns mesos, gràcies a sentències com la de la 
llengua (DOCV, 10/06/08), acadèmicament, som 
Països Catalans, sense cap menyspreu a valencians.
Hi ha conceptes que des de fa dècades s’han 
inoculat en la societat valenciana, un d’ells és 
l’anticatalanisme, justament pels mateixos que saben 
que València i Barcelona pel que fa a l’economia fa 
anys que van agafats de la mà. L’anticatalanisme com 
a argument d’identitat valenciana. I deu ser rendible 
electoralment, ja que fins i tot partits “nacionalistes” 
de València, també l’han adoptat ara juntament 
amb la senyera blavera.
La figura fictícia de l’invasor ha funcionat molt bé 
al País, perdó a la Comunitat Valenciana. Curiós, 
també, vendre la idea que “ens ho trauran tot” 
quan el principal espoli que es fa aquí i al Principat, 
és el fiscal i es fa justament des de Madrid, punt 
de referència dels cortesans que s’alimenten 
electorament d’anticatalanisme.
¿És factible creure o no en una idea de Països 
Catalans, o com deia Llach, en Països Valencians? Sí, 
és factible, sobretot en aquesta zona privilegiada on 
la Taula del Sénia és una realitat; i encara més quan 
veus a tots els que vénen de Catalunya a examinar-se 
aquí per a les proves de valencià (la pela és la pela, i 
fa convers a qualsevol). I parlant de pela, encara més 
possible amb les reunions bilaterals dels consellers 
d’Economia del País i del Principat.
Jo crec en la idea de Països, i respecto a qui no 
creu en ella. Hi ha qui no creu en la idea de Països 
Catalans, i no respecta a qui creu en ella. Per gran 
que siga la massa social que hi estiga en contra, o 
que hi estiguera a favor, no val a perdre el respecte 
per un grapat de vots. La política en aquest país 
està fonamentada no només a fomentar les pròpies 
idees sinó sobretot a atacar les contràries. 
I una qüestió colateral: parlar de Països Catalans et 
trau vots? No té per què, si no li’ls trau al PP, dient-
se Popular i no sent-ho, i tampoc no li lleva vots al 
PSOE, dient-se socialista i obrer, i no sent-ho... Al 
final, es vota una manera d’afrontar els problemes 
i les solucions.
De qualsevol manera, creient o no, jo, què voleu que 
us diga, respecten o no respecten, jo em sento molt 
valencià, em sento molt vinarossenc.
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L’Ajuntament de Vinaròs ha enllestit aquesta setmana 
diverses adjudicacions incloses en el Plan Zapatero i 
tres empreses vinarossenques seran les encarregades 
de la construcció de tres d’aquests projectes, segons va 
explicar dimarts l’alcalde, Jordi Romeu. 
El projecte d’accessibilitat i renovació de les dotacions 
urbanístiques dels carrers Sanchís Vilaplana i Tomás 
Mancisidor ha estat adjudicat a l’empresa Renos SL, amb 
un preu de licitació de 498.600 euros i un total de 2.342 
dies d’alta en la Seguretat Social per a treballadors en atur. 
D’altra banda, el projecte de construcció del Gosparc, 
vora el riu Cervol i contigu al parc de Les Catalinetes, 
també ha estat adjudicat amb un preu de licitació de 
80.000 euros a l’empresa de Vinaròs PROMOPERAL S.L., 
amb un total de 360 dies d’alta en la Seguretat Social 
procedent de mà d’obra desocupada. També el projecte 

d’accessibilitat i seguretat a l’avinguda de Francisco 
José Balada, en el tram comprés des dels Boverals fins 
al Saldonar, en el qual s’ha d’escometre la construcció 
de voreres, i amb un preu de licitació de 117.517 euros, 
ha estat adjudicada també a l’empresa vinarossenca 
FONIMIR S.L., amb 360 dies d’alta a la Seguretat Social 
de mà d’obra desocupada. 
Una altra empresa establerta a Vinaròs que ha rebut 
l’adjudicació de l’obra del projecte de canalització del 
pou de l’ermita ha sigut l’empresa CastelPiquer.
L’alcalde, que també va informar que el projecte del 
Mercat Municipal s’ha adjudicat a l’empresa BM3 Obres 
i Serveis per un import de 2.418.083 euros, va concloure 
que en els propers dies es duran a terme les adjudicacions 
dels projectes de la cobertura de la pista de Fora del 
Forat i la rehabilitació de l’edifici del Pirulí.

Tres empreses de Vinaròs 
s’adjudiquen projectes del Plan Zapatero

X.Flores

En els propers dies 
es duran a terme les 
adjudicacions dels 

projectes de la cobertura 
de la pista de Fora del 

Forat i la rehabilitació de 
l’edifici del Pirulí

Per al Setmanari Vinaròs 
del dia 11 d’abril, les 
col·laboracions han 
d’enviar-se divendres 3 
d’abril o, com a termini 
màxim, dilluns 6 d’abril 
a les 9 del matí. Totes les 
col·laboracions que arriben 
més tard d’aquesta data 
no podran ser publicades. 

La redacció

nota 
de la redacció

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

L’alcalde va anunciar les adjudicacions
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L’Ajuntament de Vinaròs va inaugurar dissabte 
21 de març al migdia el parc sènior de la zona 
de l’antiga fàbrica Foret. Amb una superfície 
total de 2.482 metres quadrats, l’Ajuntament 
ha creat un ampli espai enjardinat per millorar 
la qualitat de vida dels més majors i del veïnat 
en general. El parc compta amb 12 zones de 
joc i una plaça amb 8 bancs, taules d’escacs i 
quatre pistes per jugar a la petanca. L’àrea s’ha 
complementat amb la instal·lació de quatre 
fonts. Les zones verdes ocupen un espai de 
1.543 metres quadrats, i s’hi han plantat 44 
moreres. El parc sènior, que va ser beneït 
dissabte per mossén Cristóbal Zurita, ha 

suposat una inversió de 100.000 euros, repartits 
en 80.000 dedicats a la instal·lació dels aparells 
gimnàstics pensats perquè la gent de la tercera 
edat es mantinga en forma i 10.000 euros per 
crear les zones verdes. 
L’alcalde, Jordi Romeu, va comentar que 
aquest parc tenia en principi unes pretensions 
més modestes però va anar ampliant-se, atés 
que inicialment solament hi havia la intenció 
d’instal·lar màquines per mantenir-se en forma, 
però després s’ha fet un circuit i s’hi han incorporat 
espais verds. Romeu també va aclarir que el parc 
no és necessàriament per a ús exclusiu de les 
persones majors, sinó que és una zona d’oci, 

que ja tenia unes instal·lacions d’esbarjo. A més, 
recordant implícitament els actes de vandalisme 
que el mobiliari i el mòduls de joc han sofert a la 
ciutat, va dir que “estem en una zona molt gran 
difícil de controlar, per la qual cosa demanem 
la col·laboració de tots els veïns per a un millor 
manteniment”.
L’alcalde també va valorar que en el projecte s’han 
implicat fins a tres regidories, Urbanisme, Serveis 
i Benestar Social. En la inauguració, van estar-hi 
presents els presidents de les associacions de 
jubilats de la ciutat i d’altres entitats, a més d’un 
gran nombre de regidors de la corporació i una 
bona quantitat de veïns vinarossencs. 

El parc sènior ja és una realitat 
La zona d’oci de l’antiga fàbrica Foret va ser inaugurada dissabte

X.Flores

Inauguració.  Mossén Cristóbal Zurita va beneir el parc, davant la presència de les autoritats locals. Nombrós públic va acudir a l’acte
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Prop d’un miler de persones procedents dels 
centres escolars de tota la comarca del Maestrat 
i de les veïnes es van acostar dijous a Vinaròs per 
conéixer en primera persona l’oferta formativa 
existent, concentrada en els expositors de la IV 
Fira Formativa Comarcal. D’aquesta manera, la 
quarta edició de la mostra va servir perquè els 
escolars i adults que desitgen estudiar algun 
cicle formatiu o animar-se a seguir estudis 
secundaris coneguen l’oferta existent en les 
localitats de Vinaròs, Benicarló, Sant Mateu, 

Alcalà de Xivert i Alcanar. La fira, que es va 
celebrar al passeig marítim, va ser el gran focus 
d’atracció dels joves per endinsar-se en el 
seu futur laboral. La iniciativa, que fa quatre 
anys que funciona, suposa un punt de vista 
diferent en el qual els joves poden orientar-
se i conéixer de prop la professió que més els 
atraga. Una de les branques més emergent i 
amb més demanda laboral és la sociosanitària, 
per a la qual existeix una àmplia oferta de 
mòduls. L’oferta actual també passa per estudis 

d’administració, electrònica, comerç, sanitat, 
automoció, serveis socioculturals, fusta i moble, 
informàtica, hostaleria, edificació i obra civil, 
manteniment i serveis a la producció, formació 
agrària i batxillerat artístic. 
Els centres participants van ser l’IES Serra d’Irta 
d’Alcalà de Xivert, els IES Joan Coromines i 
Ramon Cid de Benicarló, l’IES de Sant Mateu, els 
IES José Vilaplana i Leopoldo Querol de Vinaròs, 
a més del Col·legi d’Educació Especial Baix 
Maestrat i l’IES Sòl de Riu d’Alcanar.

La IV Fira Intercomarcal d’oferta formativa informa de l’oferta 
educativa per formar-se a casa nostra
La crisi econòmica ha provocat un major interés per cursar cicles formatius
Una de les branques més emergent i amb més demanda laboral és la sociosanitària

X.Flores

Oferta formativa.  La iniciativa, que fa quatre anys que funciona, suposa un punt de vista diferent en el qual els joves poden orientar-se i conéixer de prop la professió que més els atraga

L’entrada en vigor de la Llei de la 
Dependència ha augmentat la demanda de 
professionals sociosanitaris, una bona opció 

de futur laboral

La mostra va servir perquè els 
escolars i adults que desitgen 
estudiar algun cicle formatiu 

coneguen l’oferta existent
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Quan una parella es trenca, els xiquets pateixen. Per ajudar-

los a minimitzar els conflictes existeixen els punts d’encontre 

familiar (PEF), un espai neutral en el qual les exparelles 

malavingudes poden complir el règim de visites estipulat i on 

les famílies poden recórrer a l’assessorament legal o a l’ajuda 

psicològica necessària per fer front a situacions conflictives 

sorgides després d’una separació i que poden afectar els 

seus fills. Vinaròs va inaugurar el seu primer punt de trobada 

familiar dimecres a l’ermita de Sant Gregori. 

enmig del 
conflicte

Vinaròs inaugura un punt de trobada 
familiar a l’ermita de Sant Gregori

a consellera de Justícia i Administracions 
Públiques, Paula Sánchez de León, i l’alcalde, 
Jordi Romeu, van inaugurar dimecres al 

migdia, en les dependències annexes a l’ermita de 
Sant Gregori de Vinaròs un Punt d’Encontre Familiar 
(PEF) que servirà per facilitar el compliment de 
règims de visites per a fills de pares separats i 
complir els drets dels xiquets. 
L’Ajuntament ha rehabilitat uns locals a l’ermita de 
Sant Gregori per aquesta finalitat, un entorn que 
compta amb jardins, a l’aire lliure i proper a l’entorn 
urbà, dotant-lo de l’equipament necessari. Les 
dependències del PEF de Vinaròs són especialment 
agradables i estan preparades perquè el menor 
estiga a gust. Sales amb molta lluminositat i tota 
clase de joguines, taules i cadires que fan més 
agradable la trobada. 
El segon PEF de la província, després que ja s’obrís 

el de Castelló, i setzé de la Comunitat Valenciana, 
ha sigut possible gràcies al treball conjunt entre la 
Conselleria i l’Ajuntament de Vinaròs. 

Jordi Romeu: “Aquest Punt de 
Trobada és un exemple de la 
necessària cooperació entre 
administracions per a millorar els 
serveis que prestem als ciutadans”
L’alcalde, Jordi Romeu, va obrir el torn 
d’intervencions explicant que l’increment 
progressiu de les ruptures familiars (per processos 
de separació, divorci i nul·litat matrimonial) i de les 
dificultats que genera el compliment del règim de 
visites judicialment establert, és un fenomen social 
que també té la seua incidència a la Comunitat 

Valenciana i en les comarques al nord de la 
província de Castelló. Romeu va recordar que els 
Serveis Socials municipals han abordat des del seu 
inici l’any 1986 aquestes problemàtiques familiars. 
“És just recordar aquells primers moments 
caracteritzats pels escassos recursos i la bona 
voluntat dels professionals de justícia i serveis 
socials en els quals treballaven conjuntament, 
col·laborant professionals socials, advocats i 
jutges perquè els pares pactessen els règims de 
visita produint-se molts d’aquests intercanvis, en 
dependències municipals, sempre pensant en els 
menors i a salvaguardar el seu dret a mantenir 
relacions personals i contacte directe amb els seus 
progenitors”, va apuntar. 
L’alcalde va considerar la iniciativa de la Conselleria 
de Justícia i Administracions Públiques de crear 
una xarxa pròpia de Punts de Trobada Familiar com 

Col·laboració. El punt de trobada familiar de Vinaròs ha estat fruit del treball conjunt entre l’administració local i l’autonòmica. 
A la foto del centre, la consellera Paula Sánchez de León, inaugurant la seu junt a l’alcalde, Jordi Romeu

Benvinguda. Un discret cartell situat a l’entrada ens dóna la benvinguda al punt de trobada familiar

X.Flores |
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Els Punts de Trobada Familiar són un recurs social, un 
espai físic idoni i neutral per facilitar el compliment 
del règim de visites acordat en resolució judicial. 
En aquests Centres els òrgans judicials acorden 
la trobada dels membres de la família en situació 
de crisi o conflicte familiar, consistint en una 
intervenció temporal de caràcter psicològic, 
educatiu i jurídic per part de professionals 
degudament formats. Igual que les Oficines 
d’Atenció a les Víctimes del Delicte, els Punts de 
Trobada Familiar estan constituïts per un equip 
multidisciplinar i especialitzat en el qual s’inclouen 
lletrats, psicòlegs, educadors, treballadors socials, 
administratiu i altres professionals col·laboradors.  
Els Punts de Trobada Familiar tenen com a objectiu 
bàsic garantir el dret fonamental del menor de 
mantenir la relació amb els seus progenitors i 
altres familiars, establint els vincles necessaris 

per al seu bon desenvolupament físic, afectiu i 
emocional, donant sempre prioritat a la seguretat 
i benestar del menor. A més, pretenen arribar a 
altres objectius: 
· Seguiment i avaluació del desenvolupament del 
règim de visites. 
· Facilitar als progenitors i altres familiars la 
possibilitat d’arribar a acords encaminats a resoldre 
el conflicte i millorar les relacions familiars. 
· Preparar i ajudar els progenitors separats perquè, 
en un futur, puguen mantenir la relació amb els 
seus fills amb plena autonomia. 
· Facilitar i possibilitar la trobada del menor amb 
el progenitor titular del dret de visites i els seus 
familiars. 
· Garantir la seguretat del menor, de les víctimes 
de violència de gènere i de qualsevol altre familiar 
vulnerable. 

Per al compliment dels fins en els Punts de Trobada 
Familiar es presten els següents serveis:
· Valoració del sistema familiar mitjançant 
entrevistes individuals o conjuntes.
· Intervenció psicosocial individual i familiar per 
eliminar obstacles i actituds negatives. 
· Mediació entre els progenitors per assolir acords 
sobre la forma d’exercir la guàrdia i la custòdia. 
· Suport amb personal professional i especialitzat. 
· Elaboració d’informes. 

ACTUALITATACTUALITAT

El punt de trobada de Vinaròs té 
vocació de llar. Les habitacions 
estan pintades de colors i compten 
amb sofàs, prestatgeries repletes de 
contes, armaris amb joguines...
Es tracta d’un dels més agradables 
de tota la Comunitat Valenciana, 
segons va destacar la consellera en la 

seua visita. Les dependències estan 
especialment pensades perquè els 
xiquets s’hi troben a gust. L’entorn 
enjardinat de l’ermita de Sant 
Gregori és una situació immillorable. 
Les regiroies de Serveis i Benestar 
Social han treballat conjuntament 
en l’adequació de l’espai.

“una iniciativa que aplaudim i a la qual ens adherim 
amb gust, i més quan comptem ja en el Partit 
Judicial de Vinaròs amb una Oficina d’Atenció a les 
Víctimes del Delicte i que la seua posada en marxa 
“evitarà a les famílies del nostre partit judicial haver 
de desplaçar-se a Castelló, únic punt de trobada 
existent en la nostra província, fins a dia d’avui ja 
que, vull recordar aquí aquest servei únicament 
admetrà assumptes derivats pels òrgans judicials 
del Partit Judicial de Vinaròs, així com tots aquells 
procedents d’òrgans judicials de diferents partits 
judicials quan els menors estiguen empadronats 
en algun dels municipis que integren el Partit 
Judicial de Vinaròs”. 
Per concloure, l’alcalde va considerar aquest Punt 
de Trobada Familiar  “un exemple de la necessària 
cooperació entre administracions per millorar 
en els serveis que els ajuntaments prestem als 

ciutadans, i adaptar-nos a les noves necessitats 
socials dels nostres conveïns”. 

Sánchez de León: “El Punt de 
Trobada de Vinaròs està en un dels 
entorns més adequats que he vist”
La consellera de Justícia va destacar en el seu 
parlament la posada en marxa d’aquests PEF “que 
tracten de crear un espai amable i proper per als 
menors davant situacions de ruptura familiar, 
que no distorsionen la seua realitat en l’escola”. 
Sánchez de León va explicar que la inauguració 
d’aquest Punt de Trobada Familiar “és un acte molt 
important perquè es tracta d’un recurs de molta 
importància social”. La consellera va explicar que 
els PEF van començar a implantar-se a la Comunitat 
Valenciana l’any 2005. Actualment, amb el de 

Vinaròs, la xarxa arreu de la Comunitat arriba als 
16 punts d’encontre, i la consellera va destacar la 
col·laboració entre les dos administracions per fer-
los realitat. 
La consellera va qualificar les instal·lacions de 
Vinaròs de “magnífiques” i va felicitar i agrair 
l’alcalde, Jordi Romeu, per haver trobat “l’entorn 
més adequat” per acollir aquest recurs. 
Des del punt de vista qualitatiu, la consellera ha 
destacat un programa que incorporen els PEFs, 
l’anomenada Escola de Pares, “una eina excepcional 
per oferir una orientació educativa que permeta 
reprendre o iniciar una relació de convivència i 
comunicació estable, normalitzada i no conflictiva”. 
Es tracta d’una “enorme innovació”, ha dit, per la 
qual cosa es promourà la seua consolidació “com 
un dels grans objectius a assumir per part dels 
Punts de Trobada Familiar”. 

Unes dependències amb vocació de llar

Punts de Trobada Familiar | Objectiu: Garantir els drets dels menors
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ACTUALITAT

L’alcalde, Jordi Romeu, va criticar 
dimarts el PP per haver interpretat 
la sentència del Cas Arizmendi i 
va recordar que, en aquest cas, 
l’Ajuntament ha lluitat en defensa 
dels interessos de Vinaròs durant 
els darrers 6 anys. Romeu, que va 
assegurar que una sentència “no és 
interpretable perquè és un tribunal 
qui decideix en quin sentit s’ha de 
complir”, va considerar “còmic” que 
el PP “ens vinga a donar solucions 
des de fora sense reconéixer l’error 
que es va cometre”, recordant que 
l’exalcalde Jacinto Moliner “ha dit que 
la sentència és contra la Conselleria”, 
mentre l’actual portaveu, Juan 

Bautista Juan, “afirma que li hem de 
retornar l’edificabilitat”. 
En aquest sentit, l’alcalde socialista 
va recomanar “no haver-li tret” 
aquesta edificabilitat “i el poble de 
Vinaròs no hagués hagut de gastar-
se ni els diners ni l’esforç que ha 
portat aquest Equip de Govern 
durant 6 anys en totes les instàncies 
en què s’han portat a terme aquestes 
accions”. 
Romeu també es va mostrar “sorprés” 
per les declaracions del portaveu 
del BLOC, Domènec Fontanet, que 
“ha demanat una cosa que per part 
de l’alcaldia i els serveis jurídics ja 
s’està fent”.

L’alcalde recorda que l’Ajuntament ha treballat en el ‘Cas 
Arizmendi’ durant 6 anys i critica que el PP interprete la sentència 

X.Flores

El portaveu del PP de Vinaròs, 
Juan Bautista Juan, va acusar 
dimecres l’alcalde, Jordi Romeu, de 
pretendre “enganyar o confondre 
els vinarossencs” amb informacions 
“esbiaixades” sobre el Cas Arizmendi. 
Juan va assegurar que, quan Romeu 
va dir que el conveni firmat l’any 
1986 venia avalat per un acord de la 
corporació que facultava l’alcalde a 
acceptar aquells terrenys, “va ocultar 
que l’acord també recollia que en 
cap cas es produiria contraprestació 
econòmica ni patrimonial en forma 
de permuta o similar”. 
Segons Juan, l’alcalde “no vol 
rectificar les seues afirmacions en el 
sentit que estàvem condemnats a 
pagar uns diners que en cap moment 
dicta la sentència”, i per això “va voler 
remuntar-se al passat per justificar 
que hi va haver una possible mala 
gestió en una tramitació del PGOU”. 
El portaveu popular, que va 
assegurar que “com més enrere es 
remunta Romeu, més en evidència 
posa els companys del seu 
partit”, va demanar que tampoc 
no s’obvien “els passos que van 
conduir el PGOU a rebaixar aquella 

edificació totalment justificada 
i argumentada amb informes 
tècnics i jurídics i avalats per un 
acord de ple”. Juan va continuar 
explicant que un mes abans 
d’aquest acord plenari, Arizmendi 
va oferir adquirir la torre Ballester 
per 90 milions de pessetes, però 
l’Ajuntament va acordar, també 
en ple i per unanimitat, que no 
li interessava i donava llibertat 
als propietaris per vendre aquest 
immoble. Aquest ple, segons Juan, 
també va acordar per unanimitat 
“que davant la impossibilitat de 
l’Ajuntament a urbanitzar la plaça, 
no es posaven impediments a la 
reversió de la plaça en cas de ser 
sol·licitada pel senyor Arizmendi”. 
A partir d’aquest acord de 1995, va 
continuar Juan, “es tramita un PGOU, 
atenent informes que justifiquen 
que aquell conveni ja no era vàlid”. 
Un PGOU que va imposar “criteris per 
rebaixar aquella zona que pensàvem 
que estava altament massificada”. 
Juan va concloure indicant que l’any 
1998 va ser el PSOE qui va portar 
a aprovació tots aquests tràmits 
“perquè es comptava amb els 

informes tècnics i jurídics pertinents 
que acreditaven que el PGOU es 
tramitava correctament”.

Responsabilitats
El portaveu popular va assegurar 
que l’Equip de Govern “ha obert 
una espiral volent demanar 
responsabilitats” en el tema del Cas 
Arizmendi i va anunciar que el PP 
també es planteja “donar als serveis 
jurídics tot el tema de la tramitació, 
compra i conveni de construcció de 
la ciutat esportiva”. En aquest sentit, 

Juan va denunciar que els vestuaris 
de la ciutat esportiva “es troben baix 
de la xarxa elèctrica sense respectar 
els metres de servitud que marca la 
normativa”. 

Magistrats
D’altra banda, el diputat autonòmic 
Mariano Castejón va informar 
que el PP presentarà una moció a 
l’Ajuntament per tal que els jutjats 
de primera instància i instrucció 
de Vinaròs estiguen servits per 
magistrats. 

Juan acusa Romeu de donar “informacions esbiaixades per 
confondre la ciutadania” en el ‘Cas Arizmendi’

X.Flores

Per al Setmanari Vinaròs del dia 11 d’abril, les col·laboracions han 
d’enviar-se divendres 3 d’abril o, com a termini màxim, dilluns 6 
d’abril a les 9 del matí. Totes les col·laboracions que arriben més 
tard d’aquesta data no podran ser publicades. La redacció.

nota de la redacció
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DESDE COCEMFE VINARÒS LO AGRADECEMOS

FOTODENUNCIA

HOY POR MÍ... MAÑANA PUEDE QUE POR TI
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS Y SE VAN VIENDO YA FRUTOS 
SOLIDARIOS CONSEGUIDOS 

 
¡UN APROVADO EN SOLIDARIDAD!

El portaveu del BLOC a Vinaròs, Domènec 
Fontanet, va informar que ha presentat per 
registre d’entrada a l’ajuntament la petició 
perquè s’adapte l’entrada i els lavabos de la 
pista d’atletisme per a persones amb mobilitat 
reduïda. Fontanet, que va indicar que 
l’adaptació de les infraestructures municipals 
haurien de ser “exigències prioritàries” per 
a l’administració local, va explicar que els 
accessos a les pistes “estan plens d’escalons” 
que no permeten a les persones amb mobilitat 
reduïda l’accés a les grades, mentre que els 
lavabos tampoc no estan adaptats.
El regidor nacionalista va considerar 

“contradictori” que, d’una banda, es fomente 
l’esport per a discapacitats mentre que, de 
l’altra, hi ha infraestructures que no estan 
adaptades, i va recomanar a l’Equip de Govern 
“que invertisca més en el Pla d’Accessibilitat i 
adapte aquesta infraestructura esportiva”.

‘Cas Arizmendi’
D’altra banda, Fontanet va indicar que el BLOC 
ha sol·licitat un informe jurídic al consistori 
que explique de quina manera s’ha de complir 
la sentència del Cas Arizmendi. El portaveu 
nacionalista va apuntar que “governant el PSOE 
es va signar un mal conveni i en l’època del PP 
es va actuar amb prepotència” i que per això 
“ningú no es pot espolsar les responsabilitats 
en aquest tema”. Segons Fontanet, escoltades 
les declaracions del PP i el PSOE, “ha de ser 
l’equip jurídic de l’ajuntament qui determine 
de quina forma cal complir aquesta sentència 
de la manera que perjudique menys els 
interessos dels vinarossencs”.

Parc sènior
Finalment, Fontanet va felicitar les regidories 
de Serveis i Benestar Social per la realització 
del parc sènior de la zona de Foret, però va 
indicar que vol que “l’alcalde reconega que 
el BLOC també ha estat partícip en aquesta 
infraestructura, perquè va ser una de les 
nostres propostes”.

El BLOC demana que s’adapte la pista 
d’atletisme per a persones amb 
mobilitat reduïda

Amb la mirada posada al 2011, l’equip de treball elegit per l’assemblea local, format per Roser, 
Ernesto, Lluís, Javier, Manel i Hristo, ja s’ha posat en marxa per fer sentir la vostra veu al nostre 
Ajuntament.

Nova executiva d’Esquerra-Vinaròs
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El pressupost de construcció de l’auditori, IVA 
exclòs, és de 12.496.000 euros. El centre disposarà 
de dos plantes de pàrquing. La primera planta de 
l’aparcament, amb 165 places, està destinada al 
públic que acudirà al centre d’arts escèniques, 
ocupa 5.531 m2 i té un cost d’1.659.000 euros. 
La segona planta, de 7.000 m2, té una capacitat 
per a 224 vehicles i un cost de 2.109.000 euros, 
i està destinada a l’aparcament dels particulars 
interessats als quals l’Ajuntament els cobrarà la 
plaça, per concessió o venda, per tal de finançar 
el manteniment de l’auditori. 
D’altra banda, l’escola de música, amb un 
pressupost de 969.000 euros, també disposarà 
de dos plantes. El projecte d’aquest apartat de 

l’auditori ha estat consensuat amb la junta de la 
Sociedad Musical La Alianza, segons va destacar 
Balada. En una de les plantes de l’escola hi haurà 
un lloc reservat a l’audició en grup i altres sales 
d’audició individual. 
Els despatxos per a les entitats culturals de 
Vinaròs, i la cafeteria, que ocuparan 1.258 m2 del 
centre, suposaran una inversió d’1.197.000 euros. 
Quant a la part principal de l’auditori, la sala 
de cambra petita –que equivaldria a l’actual 
auditori– disposarà de 905 m2 i tindrà capacitat 
per a uns 200 espectadors. El seu pressupost és 
d’1.274.000 euros. La cambra està preparada per 
realitzar projeccions de cinema. Comunicada 
amb aquesta petita sala, amb la finalitat de 

poder traslladar els instruments dels músics amb 
comoditat, es troba la part més important de 
l’auditori: la sala simfònica i les sales annexes, 
que ocuparia 4.192 m2, amb capacitat per a més 
de 600 espectadors i que té un pressupost de 
5.285.000 euros. L’escenari, que es podrà pujar o 
baixar gràcies a un sistema hidràulic, té un espai 
per acollir l’actuació de 170 músics. El sistema de 
climatització d’aquesta gran sala es troba situat 
en cada seient per evitar els sorolls. 
Balada, que va indicar que aquest és un auditori 
d’alt nivell, també va destacar que la insonorització 
i el so està estudiat sense escatimar cap de 
les innovacions tecnològiques que existeixen 
actualment. 

L’auditori 
torna a escena
L’Ajuntament ja disposa del projecte 

bàsic i del 50% del pressupost de 

construcció, i busca la implicació de 

la Generalitat i l’Estat per aconseguir 

la resta del finançament 

L’Ajuntament de Vinaròs ja disposa del projecte bàsic de l ’auditori municipal, requisit indispensable per aconseguir, de les 

diferents administracions, el finançament necessari per construir-lo, estimat en 12,5 milions d’euros. L’Ajuntament disposa quasi 

del 50% –6 milions d’euros– reservats per a tal fi. Ara, l ’objectiu de l ’Equip de Govern és aconseguir la resta del finançament 

perquè el centre d’arts escèniques es convertisca en realitat.

Un centre d’arts escèniques amb l’última tecnologia

X.Flores |

Plànols de les dues plantes del futur centre d’arts escèniques. El projecte ha estat realitzat per ADI Arquitectura, autors també de l’auditori de Castelló

Si s’aconsegueix el finançament necessari, la intenció de l’Equip de Govern és licitar l’obra abans de finals d’any
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Respecte al finançament, el regidor 
d’Urbanisme, Javier Balada, va demanar 
dimarts a la Generalitat que s’implique en 
el desenvolupament d’aquest projecte, 
establint un greuge comparatiu amb altres 
poblacions. “Sabem que en altres llocs 
paguen auditoris complets amb tota classe 
d’avantatges, i nosaltres, només que ens 
financen una part, en tindriem prou. No 
demanem massa”, va indicar Balada. 
El regidor d’Urbanisme va fer fins i tot càbales 
de finançament indicant que “l’Ajuntament 

disposa des de fa dos anys de 6 milions 
d’euros, i amb els 2 milions del Pla Camps, els 
3 milions que donarà la conselleria, més el 
que traurem de l’Estat esperem tirar endavant 
el projecte al més prompte possible”.
Balada va recordar que a Vinaròs “hi ha un 
deute històric amb la casa de la música, 
anunciada per la Generalitat per carta i per 
rodes de premsa, però ara ni se’n recorden”. 
Per aquest motiu, el regidor independent va 
demanar que l’ens autonòmic “invertisca el 
que ja havia promés en l’auditori”.

Balada demana que la Generalitat invertisca en el 
seu finançament “perquè té un deute històric amb 
l’anunciada casa de la música”

El projecte de 
l’escola de música 

ha estat consensuat 
amb la junta de la 
Sociedad Musical 

La Alianza

Està previst que 
cada entitat cultural 
de Vinaròs dispose 

del seu despatx

El centre disposarà 
de dos plantes de 

pàrquing, amb capacitat 
per a 165 i 224 places 

respectivament

La sala simfònica tindrà capacitat per a més de 

600 espectadors 
i l’escenari podrà acollir 170 músics

La sala de cambra petita, preparada per realitzar 
projeccions de cinema,  tindrà capacitat per a uns 

200 espectadors

Les dues sales de cambra tindran capacitat per a 200 i 600 espectadors respectivament. El projecte recull tots els avanços tecnològics en matèria de llum i de so

El regidor d’Urbanisme, Javier Balada, i l’alcalde, Jordi Romeu, 
van mostrar els plànols del projecte bàsic
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en les falles de Benicarló?

Vinaròs en falles?

Laura Patricia Soto i Juanpere amb 
la comparsa Karting, en la desfilada 
del dissabte 21 de febrer de 2009

Carnaval de Vinaròs

La gent de Vinaròs també 
participa en la falla Benicarló. 
Eva, Igor i Ester

Fallers

¡Feliz cumpleaños, 
Francis, de parte de 
tus primas!

Felicidades �

Otro año más las alumnas y profesoras de la mercería Fil a Fil estuvieron en el Festival Internacional de Patchwork de SitgesPatchwork

La Guàrdia Civil a cavall, passejant pel tram 
del passeig marítim més pròxim al portCuriós
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Paula y Alba Isabel se lo pasaron 
muy bien en las fallas de 
BenicarlÛ. Estas dos vinarocenses 
son primas y les va la marcha

Falleretes

Exposició feta 
pels alumnes 
del cicle 
formatiu de 
comerç de 
l’IES Leopoldo 
Querol

Exposició

Durant el torneig de futbol 3, organitzat pel Vila-real CF i celebrat a 
Benicarló els dies 14 i 15 de març, les nostres mamàs van participar en 
“El gol de tu vida” i van guanyar dos entrades per a la llotja d’honor del 
club groguet per veure el partit Vila-real - Atletic. Ens ho vam passar 
molt bé i a més el nostre equip va guanyar.
Gràcies a les nostres mamàs per marcar “El gol de tu vida”!

Futbol 3

Diversión y buen rollo en las pistas de Cerler
La pequeña Carla, toda una esquiadoraA la neu
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El pasado viernes día 21 de marzo, la cofradía del 
Crist dels Mariners organizaba como todos los 
años, y ya van 21, la festividad de su titular.
En un día en que dábamos inicio a la primavera, 
pero con una brisa bastante fresca, a mi modo 
de ver, los que allí asistimos fuimos más que el 
pasado año. 
Acompañaron al párroco de la parroquia de Santa 
Magdalena y a la vez de la capilla del Carmen, 
mosén Cristóbal Zurita, los párrocos mosén Juan 
y Florencio. También como todos los años, el 
presidente de la Junta de Cofradías, Pere Suquet, 
asistió al acto junto con varios hermanos mayores 
y representantes de varias cofradías de nuestra 
Semana Santa.
Fue impresionante en aquella fría noche, el ver 
como la luz de los más de 160 faroles, iluminaba 

la procesión hasta la playa de Els Pinets, donde se 
encuentra el monumento conmemorativo de las 7 
palabras, el cual fue inaugurado hace dos años.
Durante la bajada se recitaron las Letanías de la 
sangre, mientras en el lugar del monumento, 
miembros de la cofradía leyeron las siete últimas 
palabras de Jesucristo antes de morir en la cruz. 
Como momento más emotivo fue el recuerdo de 
mosén Cristóbal hacia los que nos han dejado 
en este último año, sobre todo recordando a los 
componentes de la cofradía.
A la llegada de nuevo a la capilla, el hermano 
mayor de la cofradía, Agustín Gombau, dio lectura 
al última acta donde fue concedida la medalla de 
oro a una persona entrañable y que mucho ha 
hecho por la cofradía, Consuelo Pérez Salazar. 
Realmente esta cofradía ha acertado todos los 

años, con la otorgación de las medallas de oro que 
va entregando a sus cofrades que se lo merecen.
Con la veneración de la preciosa imagen del Crist 
dels Mariners, la entrega del romeret y timonet y el 
reparto de rollos se daba por finalizada la jornada.

Datos importantes
Mosén Cristóbal Zurita nos comunicó que 
posiblemente la cofradía tenga para el próximo 
año una imagen y una peaña nueva procesional, 
dejando la imagen actual para esta celebración, y 
para el Vía Crucis en el puerto.
Si participativa ha sido esta jornada, la cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora 
de la Merced colaboró aportando a la procesión 
su banda de cornetas y tambores, cosa que es de 
agradecer.                                     

SOCIETAT

Se celebró el xxI aniversario de la festividad de la 
Serena Majestat del Crist dels Mariners

Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 21 nos desplazamos 
hasta Tortosa invitados por AMITE (Associació 
de Minusvàlids de les Terres de l’Ebre) a comer 
una típica calçotada en el restaurante de Can 
Manet en Bítem.
Los calçots son un tipo de cebolleta que 

sólo se crían desde finales del invierno hasta 
principios de la primavera. La calçotada 
consiste en asar los calçots en una fogata 
hecha con sarmientos de las vides, y comerlos 
mojados en salsa. La comida se completa, 
cosa que hicimos, con carne de cordero, 

butifarra y alcachofas asadas aprovechando 
las mismas brasas.
En la sobremesa, More y Manolo amenizaron 
la velada con canciones del repertorio del 
grupo Los Tigres del Servol, ya que los dos 
son componentes de dicho grupo.

La Associació de Minusvàlids de les Terres de l’Ebre nos invitó a una ‘calçotada’

Manolo | Celma Cocemfe Vinaròs-Baix Maestrat
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Si tienes problemas con tu pareja evita que tus propios 
nervios dominen el panorama. Respecto a tu salud, te 
conviene ir tranquilo, diviértete pero sin transgredir ciertas 
reglas. El tránsito del Sol y Urano por tu casa dos revela que 
en este momento debes de invertir en tu creatividad y en 
tu talento para mejorar tus recursos económicos. 

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

aries

cáncer

capricornio

géminis

leo

libra

escorpio

sagitario

virgo

tauro

acuario

piscis

Vas a concebir un nuevo acuerdo con tu pareja que 
más tarde te permita ver las cosas de otra forma. 
Respecto a tu salud, necesitas descargar las tensiones 
que te sobran haciendo más deporte. Con Mercurio y 
Venus transitando por tu casa doce vives un periodo 
de luchas por asuntos de trabajo o económicos.

Quizá recibas ya esa información que llevas 
esperando desde hace algún tiempo. Respecto a 
tu salud, entras en un ciclo en el que es necesario 
que sacrifiques algo para mantenerte en forma. Con 
relación a tu vida laboral, debes evitar las lesiones ya 
que tienes buenas perspectivas por delante.

Trata de ser algo más razonable con tu pareja e intenta 
no dejarte llevar por tus propios deseos. Respecto a tu 
salud, vas a ser más feliz si te retiras por un tiempo del 
mundo competitivo laboral. Con relación al trabajo, es 
posible que alguien te exija que te involucres más en 
tus objetivos profesionales.

Vas a tomar la dirección adecuada con relación a esa per-
sona que te gusta, y todo te va a salir a pedir de boca. 
Respecto a tu salud, debes tener cuidado con los acci-
dentes caseros. El próximo tránsito de Marte por tu casa 
ocho refleja un periodo caracterizado por los intereses 
económicos compartidos con otras personas. 

Si no tienes pareja, el tránsito de Venus por tu casa cin-
co indica que vas a tener más de una oportunidad de 
enamorarte. Respecto a tu salud, debes llevar una vida 
sin excesos. Con relación al dinero, tu espíritu generoso 
se va a ver particularmente resaltado ya que los que te 
rodean van a necesitar de tu ayuda.

Puede que encuentres el amor dentro de tu entorno 
laboral. Respecto a tu salud, tu mente práctica sabe 
solucionar con inteligencia cualquier tipo de molestia 
que se presente. Con relación al dinero, es preferible 
que te olvides de reclamar el retorno de los favores 
económicos que hiciste en el pasado.

Aplica tus ideas a tus intereses. Busca nuevas 
estrategias para mejorar tu relación de pareja. 
Mercurio y Venus transitando por tu signo indican 
cambios y la facilidad de mejorar en todos los 
sentidos tu vida económica y laboral. Respecto a tu 
salud, te vas a sentir un poco estresado.

Debes entender, dentro de tu vida de pareja, 
que la razón absoluta no la tiene nadie. Respecto 
a tu salud, en este momento debes de utilizar 
inteligentemente toda tu energía, tanto la mental 
como la física. Con relación al trabajo, el tránsito de 
Mercurio te marca buenas perspectivas.

Se producen algunos cambios en tu forma de relacio-
narte. Alguien del sexo opuesto te va a hacer cambiar de 
ideas. Respecto a tu salud, un día de dieta depurativa te 
sirve para eliminar toxinas. Urano y el Sol transitando por 
tu signo revelan un periodo de más movimiento laboral 
pero también genera un poco más de confusión.

Lo mejor es que se abren nuevas oportunidades para 
mejorar tu vida sentimental. Respecto a tu salud, tu actual 
estado de ánimo favorece el buen funcionamiento de tu 
cuerpo. Con relación a tu vida laboral, estás en un periodo 
de aumento de trabajo pero también de nuevas oportu-
nidades que generen crecimiento.

En este momento tu perspectiva para los asuntos sen-
timentales y tu capacidad seductora mejoran conside-
rablemente. Respecto a tu salud, estás en un momento 
excelente para encontrar tu forma idónea, tanto en el ám-
bito mental como en el físico. Con relación al dinero, estas 
próximas semanas tendrás gran facilidad para ganarlo.

Caixa Rural Vinaròs comunica a totes aquelles xiques que siguen 
sòcies de l’entitat o filles d’un soci o sòcia, que tinguen complits 
els 17 anys (o els complisquen dintre de l’any en curs) i que 
vulguen ser la dama que represente la Caixa en les festes de Sant 
Joan i Sant Pere 2009, poden sol·licitar-ho telefonant al 

964 456 046
o enviat un correu electrònic a

fundacio@caixavinaros.org
La data màxima de recepció de sol·licituds serà el dia 15 d’abril.

Vinaròs dóna la benvinguda 
a la reflexió de la Setmana Santa

La Semana Santa de Vinaròs 2009, que va 
ser presentada dimarts pel president de la 
Junta de Confraries, Pere Suquet, i mossén 
Emili Vinaixa, s’iniciarà el proper dia 3 
d’abril amb el pregó a càrrec de mossén 
Miquel Romero, un sacerdot molt vinculat 
a la nostra ciutat. Una de les novetats serà 
haver inclòs la plaça de Sant Antoni en el 
recorregut dels passos. Vinaixa va convidar 
a la reflexió al voltant de la crisi econòmica 

i va apel·lar a la solidaritat recordant que 
hi ha gent que està passant “un vertader 
viacrucis personal”.
Respecte a la polèmica generada en altres 
localitats al voltant de la reforma de la Llei 
de l’Abortament, en un principi, els confrares 
vinarossencs no portaran llaços blancs en 
senyal de protesta. El Setmanari Vinaròs els 
donarà complida informació de la resta del 
programa d’actes el proper dissabte

X.Flores

20:15 Pasacalle de las bandas por distintas 
calles de la ciudad: Banda de Cornetas y 
Tambores Hermandad Jesús Cautivo y Ntra. Sra. 
de La Merced, Banda de Cornetas y Tambores 
San Pedro y Banda de Bombos y Tambores de 
La Cofradía del Cristo de La Paz.
20:45 Desde el auditorio municipal de la plaza 
San Agustín, procesión de los pendones de las 
Cofradías por la calle Mayor hacia la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, precedidas 
por la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús 
Cautivo y seguida de la Banda de Cornetas y 
Tambores San Pedro y Banda de Bombos y 
Tambores de la Cofradía del Cristo de la Paz.
21:00 Entrada a la parroquia de los pendones 
de las Cofradías de Semana Santa, pregonero, 
autoridades y Cristo de la Paz. 

A continuación, actuación de las corales:
Orfeó Vinarossenc
O sacrum convivium
Autor: L. Perosi
Directora: Pilar Yeves
García Julbe
Salmo 49
Autor: V. García Julbe
Director: Rossend Aymí
Coral Juvenil Sant Sebastià
Ave María
Autor: Edward Elgar 
Director: Carles Vives
Orfeó Vinarossenc
Tenebrae Factae Sunt
Autor: Narcís Casanoves
Directora: Pilar Yeves

3 de abril  Viernes de dolores
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Instal·lació de dos taules de ping-pong, una a cada banda dels patis 

L’IES Leopoldo Querol millora 
les seues instal·lacions esportives 

Millora de les quatre cistelles de les pistes esportives



24

28 març 2009

Dilluns 6 d’abril obertura del Mercat provisional
al carrer de Sant Pasqual

Estem treballant per millorar el comerç de Vinaròs
Obres de remodelació i millora del Mercat Municipal

PRODUCTES DE MÀXIMA QUALITAT              TRACTE PERSONAL       

    

MERCAT MUNICIPAL

EL MILLOR SERVEI           PREUS COMPETITIUS             APARCAMENT 
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El coro gregoriano Resurrexit se creó en 
Castelló el año 1994 bajo la dirección 
de Juan Ramón Herrero, para recuperar, 
estudiar, interpretar y difundir el canto 
gregoriano.
Interpretan esta música siguiendo la técnica 
adoptada por la abadía de Solesmes, 
monasterio al que Pío X encargó (1903) 
la edición de la música gregoriana para la 
liturgia romana. Estamos ante una música 
de una belleza incomparable, dentro de su 
sencillez y seriedad más absolutas, y que 
hace brotar el placer y la admiración de lo 
trascendente.
El nombre del coro recuerda las primeras 
palabras del introito de la Resurrección, 
“resurrexi, et adhuc tecum sum”. Su insignia 
contiene un fondo con el anagrama y 
primeras notas del tetragrama de Ad te 
levavi, del primer domingo de adviento. 
El Coro Resurrexit realiza un viaje formativo 
anual a monasterios, interesantes por el 
canto gregoriano, como Silos (2000), Leire 
(2001) y la abadía de la Santa Cruz del Valle 

de los Caídos (2002). 
El año 2003 fue a Roma donde cantó una 
misa en la basílica de San Pedro, en la 
de San Francisco de Asís y en el Duomo 
de Florencia. En 2004, a Extremadura y 
Portugal, actuando en los monasterios de 
Guadalupe, Yuste y los Jerónimos de Lisboa, 
y en las catedrales de Cáceres, Plasencia y la 
basílica de Mérida.
En el 2006, el coro visitó el monasterio de 
San Millán de la Cogolla, la colegiata de 
Santillana, el santuario de Covadonga, 
Santo Toribio de Liébana y la ciudad de 
Viana.
Desde final del 2007 ha iniciado la modalidad 
de viaje corto en fin de semana para cantar 
en catedrales o santuarios relevantes, previa 
solicitud: catedral de Barcelona y Sta. Maria 
del Mar (2007), catedral de La Almudena y 
las Descalzas Reales en Madrid (2008) y para 
2009, ya preparado, catedral de Segovia e 
iglesia de San Juan de la Cruz.
Este año celebramos el XV aniversario de su 
fundación.

Coro gregoriano Resurrexit

La Biblioteca Municipal ha puesto 
en marcha un nuevo servicio de 
información bibliográfica, común 
a todas las bibliotecas públicas y 
que a partir de ahora también será 
incorporado en la localidad. Se 
trata de un tríptico de novedades 
pensado para difundir los títulos de 
las obras que suponen una novedad 
en los estantes de este espacio 
cultural municipal que pasará a 
disposición de todos los usuarios 
que así lo deseen. Esta iniciativa era 
presentada esta semana por la edila 
de Cultura, Mª Dolores Miralles, y la 
bibliotecaria, Maite Arnau, quienes 
destacaban que el tríptico incluye, 
además de las obras de adquisición, 
los títulos novedosos provenientes 
de donaciones, “todas las obras 
que se debe destacar forman parte 
del lote de novedades que se 
incorporan en las estanterías de la 
primera planta y que son expuestas 
mensualmente para que estén a 
disposición de todos los usuarios”, 
como explicaba Miralles. 
El tríptico, que ha obtenido una 
gran aceptación, destaca los tres 

apartados: la sección infantil y 
juvenil, una segunda sección con 
libros para adultos y el apartado 
destinado a audiovisuales. Estos 
grupos mantendrán una estructura 
variable en función de la necesidad 
del propio servicio de la biblioteca 
y de las publicaciones. 
Por su parte, Arnau explicaba 
que el tríptico no se convertirá 
solamente en una herramienta 
de difusión de novedades que 
mensualmente se incorporen en 
la biblioteca, sino que también 
ofrece información espacial del 
lugar en el que se encuentran las 
obras dentro del organigrama de 
la biblioteca, “los usuarios podrán 
encontrar la referencia descriptiva 
de las obras, información sobre el 
autor, el título, edición y también 
la abreviatura con la que se indica 
la ubicación topográfica dentro 
del servicio de la biblioteca”, cosa 
que facilitaría la orientación del 
usuario, como apuntaba Arnau. El 
tríptico recoge alrededor de 100 
referencias bibliográficas, “esto no 
significa que se hayan incorporado 

esta cantidad de obras, sino 
que mensualmente destacamos 
algunas de ellas por sus contenidos 
o porque son últimas ediciones 
solicitadas por los usuarios”. La 
bibliotecaria indicaba que los 
títulos adquiridos por la biblioteca 
municipal para formar parte de su 
fondo bibliográfico son escogidos 
en base a referencias bibliográficas 
que trasladan los propios usuarios, 
“todas la peticiones de compra por 
parte de usuarios de Vinaròs han 
sido aceptadas”. 

Se convoca el III Concurs de 
Contes en Valencià
Por otro lado, Miralles anunciaba 
la convocatoria del III Concurs de 

Contes en Valencià. El objetivo reside 
en la promoción de la lectoescritura 
en valenciano, “motivar que los 
niños lean y escriban más en 
valenciano, una excusa para 
hablar en nuestra lengua”. Podrán 
participar todos los niños de entre 
siete y nueve años, en la primera 
modalidad, y de diez a doce años, 
en la segunda modalidad, que sean 
socios de la biblioteca o de la red de 
bibliotecas públicas. Los cuentos, de 
una extensión de tres folios, serán 
originales y podrán ir acompañados 
por dibujos o ilustraciones de los 
concursantes. El plazo de entrega 
de los originales será del 23 de 
marzo al 4 de abril, y, como indicaba 
Miralles, se entregarán tres premios 
por modalidad. 

La biblioteca edita un tríptico 
que incorpora las novedades 
bibliográficas

Redacción
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agenda 

cultural

agenda cultural
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 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, Missa cantada pel 
cor 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.

Divendres 3 d’abril, a les 19.30 hores cicle de 
cinema “Refugiados: víctimas de los conflictos 
humanos” amb la projecció de la pel·lícula In this 
world de Michael Winterbottom
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Del 3 al 12 d’abril, exposició de Setmana Santa
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Cofradia de Setmana Santa i Regidoria de 
Cultura

Dissabte 4 d’abril, a les 10.30 h - taller per a xiquets de 
4 a 10 anys 
Taller de dracs, on ens contaran i recrearan les 
històries existents sobre dracs. En tot moment els 
xiquets estaran acompanyats per un enorme titella de 
dracs, prínceps i princeses.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Del 4 al 27 d’abril, exposició fotogràfica itinerant del 
col·lectiu VinarosPhotobloggers.org
Lloc: Sargantana Cafè
Organitza: Col·lectiu VinarosPhotobloggers.org

Dimarts 7 d’abril, a les 10.30 hores, Tertúlies literàries 
i poètiques.
Espai per conversar, plantejar qüestions, sentiments, 
opinions i històries, al voltant de la literatura i la cultura.
Adreçat al públic adult.
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal
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Divendres 27 de març a les 19.30 hores 
al centre cívic Molí Vell de Rossell es 
va inaugurar una exposició de Diego 
Latorre, encapçalant les activitats que 
es duran a terme durant la tradicional 

Fira de Sant Josep.
L’exposició és visitable fins al 12 
d’abril de dilluns a divendres de 
17.00h a 20.00 h i dissabte d’11.00 a 
13.00 h.

Diego Latorre exposa al centre 
cívic Molí Vell de Rossell

X.Flores
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Alfredo Gómez 
Alfonso el Magnánimo en Vinaròs (y II)

En el pasado artículo nos habíamos quedado en la 
fecha propuesta de partida de las naves reales, el 
día 10 de agosto de 1419. El monarca, en Vinaròs, 
esperaba la llegada de las galeras para la partida. A 
la espera de la respuesta de los nobles, en Barcelona 
permanecían ancladas diez galeras dispuestas 
para navegar, pero sólo habían respondido a la 
llamada del monarca uno de cada seis hombres. 
Los armadores habían puesto duras condiciones. 
El rey Alfonso, desplazado personalmente a 
Barcelona, necesitaba convocar Cortes en València, 
algo que debía de llevarse a cabo en territorio 
valenciano de manera indiscutible. Por ello 
emprendió viaje hacia Orpesa, de manera urgente, 
por lo que las galeras se dirigieron hacia allí. Era la 

primera vez que el monarca se embarcaba en una 
galera. Desde allí se dirigió a València. Allí obtuvo 
garantías de ayuda y comprobó la buena marcha 
de la construcción de las galeras prometidas. Sin 
pérdida de tiempo, el monarca dirigió su fuerza 
naval hacia Barcelona. Se dio una nueva fecha de 
salida, para el 25 de septiembre de 1419, pero 
ahora faltaban remeros para moverlas. Entonces 
se tuvo que recurrir a cualquiera que estuviese 
dispuesto a trabajar, ya fuesen presos, rufianes, 
ladrones, desertores.... La cuestión era que las naves 
pudiesen partir como fuese y sin condiciones. Pero 
el alimento era entonces insuficiente para todos, 
con lo cual se les tuvo que convencer de que las 
raciones eran cortas. El suministro de bizcocho de 
Vinaròs y de otros hornos era insuficiente para tal 
ingente masa de remeros, la mayoría gentes de 
presidio, pero dispuestos a cambiar su cautiverio 
por una libertad peor, con duro trabajo y escaso 
alimento. Cada ración individual se repartía ahora 
entre dos remeros. No obstante, por fortuna, 
el monarca empezó a recibir dinero, lo cual dio 
esperanzas de poder seguir adelante con la 
empresa. 
Con cierto y lógico escepticismo se recibieron 
los requerimientos que se despacharon el 15 
de enero de 1420 ordenando a los miembros de 
la expedición que se presentaran en Tortosa un 
mes después. La llamada del 15 de marzo tuvo 
un tono más convincente puesto que el monarca 
había ya acordado con los comandantes de las 
galeras que levarían anclas a finales de mes. El 
16 de marzo, los mensajeros reales todavía no 
habían empezado a distribuir las instrucciones 

de embarque, y así pasó el mes antes de que se 
empezaran a movilizar los hombres y los caballos 
a bordo de las naves. Durante el mes de abril los 
contingentes de Catalunya, Aragón y València 
se fueron preparando en los diferentes puertos, 
para reunirse en principalmente en Los Alfacs y en 
Vinaròs, donde estaba alojado el rey.
A finales de abril estaba ya todo más o menos 
dispuesto. La reina María iba a ejercer de 
lugarteniente general del reino, a pesar de su 
precario estado de salud. Sólo faltaba un detalle. 
Despedirse de la reina Leonor. A pesar de que el 
monarca no quería abandonar Vinaròs, ambos se 
desplazaron a Castelló durante unos días. Aunque 
la esposa del monarca, Maria de Lancaster, sí que 
vino a Vinaròs junto a su esposo. De regreso de 
Castelló, el monarca se desplazó el 5 de mayo junto 
al grueso de la flota anclada en la desembocadura 
del Ebro y desde allí pernoctó tres días en el 
monasterio de Benifassà, para ultimar los detalles 
y despedirse de su esposa que partió de mala gana 
hacia Aragón. 
El 8 de mayo, el monarca Alfonso embarcó en 
Vinaròs a bordo de la galera real, para dirigirse a los 
Alfacs, y el 13 de mayo partió con sus galeras, entre 
toques de trompetas, hacia la nueva aventura.
Todo este espectacular movimiento de 
navíos pudo ser contemplado y vivido por los 
vinarocenses, así como desde el castillo de 
Peníscola y por el excomulgado Pedro de Luna. 
Fueron pues, los vinarocenses espectadores 
de una de las hazañas más importantes de la 
historia moderna y de la gran importancia del 
puerto de Vinaròs en el siglo xVi.

David Gómez Mora
El ‘joc de pilota’ en Vinaròs

La pilota valenciana es un deporte 
tradicional de nuestra tierra, 
que actualmente ha decaído por 
completo en muchos lugares en 
los que antaño se practicaba. Un 
fenómeno nada extraño si tenemos 
en cuenta que este hecho ha 
sucedido en multitud de localidades 
en las que décadas atrás se realizaba 
de manera regular y habitual.
Parece ser que Vinaròs poseyó una 
afición bastante destacada, que 
alcanzó su máximo auge en el siglo 
xix, lo que le dio como resultado la 
aparición de buenos jugadores que 
lucían sus habilidades en los distintos 
trinquets que tuvo la población a lo 
largo de su historia.
Se sabe que el origen de la pilota 
viene desde siglos y siglos atrás, 
pues según se ha podido averiguar 
mediante documentación escrita, 
en lo que concibe al territorio 
valenciano, ésta ya levantaba 
pasiones ni más ni menos que en 
tiempos de la reconquista del Regne 
de València, valga como ejemplo 
su práctica entre finales del siglo 
xiii y principios del xiV por el mismo 
Jaume II.
Su disfrute en Vinaròs es un tema de 

interés, debido a que no sabemos 
con exactitud durante qué época 
comenzó a practicarse en las calles 
de este municipio. 
Tenemos constancia de cuatro 
trinquets en Vinaròs. Hasta el 
momento el más antiguo se situaba 
en el sector de la muralla de la 
calle del Socorro, junto a la vieja 
torre de l’Alfac. Parece ser que en 
la penúltima década del siglo xVii 
se propuso su aprovechamiento, 
posiblemente porque la muralla 
facilitaría la formación de una 
especie de frontón.
Posteriormente, se trasladaría a otros 
puntos más conocidos, es el caso de 
la actual calle de Sant Nicolau, que 
al poseer esa morfología cerrada, le 
valió esta utilidad deportiva hasta 
1827. Borrás Jarque nos comenta 
que “el jòc de pilòta passà al carreró 
de S. Nicolau, i tan satisfets estaven 
jugadors i veíns, que van pagar 
la construcció d´una Imatge de S. 
Nicolau i de son retaule, per al convent 
de S. Agustí”. Pues “el carrer era el més 
a propòsit per ésser tancat, i sense 
trànsit”, algo que tiempo después 
revelaría a los vecinos, ya que se 
intentó prohibir su práctica, a pesar 

de que “era el jòc més noble i real que 
es coneixia”. (Borrás Jarque, 1929, 70, 
T. II).
Finalmente, los dos puntos restantes 
que existían a mediados del siglo xix 
fueron la calle de Santa Magdalena y 
Raval del Pont.
Pensamos que la afición por aquel 
entonces sería destacada, ya que 
ambos trinquets más o menos 
pudieron funcionar a la vez, un 
hecho que no deja de ser curioso, 

sobre todo si tenemos en cuenta 
que Vinaròs contaba en esos 
días con unos 9.700 habitantes 
aproximadamente.
Sería interesante que se planteara 
su recuperación en este municipio, 
e incentivara aun más si cabe su 
práctica, en donde sabemos que aún 
existe una minoría que juega, pero 
con una afición mucho más reducida 
que la existente en nuestras calles 
hace más de una centuria.
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
 Baix Maestrat

28  març  2009

28

Després vam anar a dinar grans i menuts en un dia fabulós

El col·legi Baix Maestrat amb el rei Carnestoltes

Per celebrar el Carnaval, vam tindre al matí la possibilitat de 
pujar al trenet tots els que vam voler

El dia 9 de març vam anar tots junts a l’ermita a plantar l’arbre

Centre i alumnes molt 
implicats amb totes les 

activitats que s ,han organtzat
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PESCA

Andrés Albiol

Matinales desembarcos de pescado azul

Les barques d’arrossegament solen atrapar alguns d’aquests 
exemplars, que pertanyen a la classe cefalòpode, i que es 
pareixen als típics polpets blancs, però evidentment, quan els 
tens a la mà aprecies que no ho són. En castellà, se l’anomena 
rosia i globito. En francés, rossie. En anglés, ross’cuttl. I en 
alemany, grobe rossie. El seu nom científic en llatí és Rossia 
microsoma.
El cos, menut i arrodonit, consta de tronc i cap; i està dividit en 
compartiments i travessat pel característic sifó, que li serveix 
per expulsar l’aigua que respira i que atura en cas de perill 
d’algun depredador. Utilitza aquesta aigua de la respiració 
per expulsar-la a propulsió per l’embut, i per tant li dóna 
una ràpida velocitat cap a enrere, que fa que el seu enemic 
no el puga agafar. Després també emet núvols de tinta per 
confondre’l. Les seues peculiars aletes laterals al tronc són les 
que li han donat el típic sobrenom per casa nostra, i que al 
seu torn també li serveixen com a òrgans o aletes de natació. 
Els ulls són grans i estan proveïts de parpella i una membrana 
que impedeix el contacte directe amb l’aigua, de manera que 
tenen un bona visió.
Aquest gènere de cefalòpodes té la vora del mantell lliure. 
Se li aprecien cordons cervicals. Els vuit braços no tenen 
membrana d’unió i les femelles tenen dos fileres de ventoses, 
mentre que els mascles en tenen quatre. Els dos llargs 
tentacles retràctils tenen dotze fileres de ventoses i a l’extrem 
una maça eixamplada amb vora natatòria. La membrana bucal 
és de sis puntes. Les mandíbules són poderoses, atés que la 
boca s’anomena “bec de lloro” per la forma i per l’eficàcia a 
l’hora de mossegar. Naturalment, és un mol·lusc i encara té 
la petita resta d’una closca com una ploma atrofiada, difícil 
d’apreciar a primera vista. La seua talla màxima és de 15 cm.
La coloració a la part superior és marró groc amb reflexos 
verdosos i vermellosos. Poden canviar de color i adaptar-se als 
tons de l’entorn gràcies als cromatòfors localitzats a la pell, així 
que pot passar desapercebut a la vista d’enemics. L’època de 
la fresa va de la primavera a finals d’estiu. Els mascles adapten 
un braç per a la copulació. La posta la realitzen les femelles 
sobre esponges, nacres, etc. Habiten sobre fons fangosos i 
coral·lins de 30 a 90 m de profunditat. Poden caminar igual 
que els polps. També s’enterren per passar desapercebuts i 
sorprendre les seues preses disparant-los els tentacles. El seu 
valor comercial s’aproxima als 6 €/kg, però la seua captura és 
insignificant. Els pescadors els guisen bé fregits o en salsa.

Palangrero con sus capturas de llobarro

Incipiente mar primaveral 
Comenzó la primavera con unas aguas en un principio tranquilas y soleadas, 
que a la postre se convirtieron en un lugar azotado por vendavales secos del 
noroeste, con algo de oleaje mar adentro. 
La pesca de arrastre resultó normal al no influenciar mucho la climatología. 
Las especies mayoritarias llevadas a lonja fueron: poco langostino a 60 €/kg, 
calamar de 15 a 28 (según calidad), pescadilla de 4 a 9, salmonete a 10, peluda 
a 6, sepió punxa y misèria a11, caracol de 6 a11, rape de 4 a 8, galera de 4 a 6, 
pulpo roquero de 3 a 7, cintas, caballa y mòllera de 3 a 4, aranya, pota, congrio 
y burros de 2 a 3 y cangrejo, jurel y morralla de 1 a 3.
El cerco ha tenido mala semana, de manera que la mayoría de embarcaciones 
forasteras partieron hacia otras latitudes. El peix blau al parecer huyó de 
nuestro litoral. El lunes entre diez traíñas pillaron 900 cajas de sardina de 25 a 
35 €/caja (12 kg) y 150 de boquerón a 70. El martes sólo dos barcos atraparon 
50 cajas de sardina a 30 y 20 de seitó a 50. Y el miércoles tres llums llevaron 150 
de sardina a 20 y 50 de “oro azul” mediano a 25. La procedencia era: cuatro de 
Vinaròs, tres de Adra, una de Águilas, una de Alacant y una de Mazarrón.
En cuanto a las barquitas de los artes menores, unas calaron trasmallos en 
busca de sepia a 9 €/kg y mabre a 6. Otras desembarcaron pagel de 4 a 10, sargo 
a 8 y palometa de 2 a 4. Varios pescaron lenguado a 17 y rodaballo a 26. Y un 
par de xarxiers operan en zonas profundas y rocosas cercanas al archipiélago 
de las Columbretes, para llevar langosta a 45, bogavante a 30, gallineta a 17, 
pagel y pargo a 15 y corva y mamona a 3.
La pesca del palangre se ha reactivado y seis embarcaciones se están dedicando 
ahora a este arte con anzuelo. Faenan cerca de la costa y capturan doradas de 2 
kgs la pieza, que se cotizan sobre los 15 €/kg, poca lubina a 18 y raya a 3.

Ecos de mar
Antaño muchos aperitivos eran a base de ultramarinos (mejillones en 
escabeche, berberechos, anchoa, etc.). Con el paso del tiempo los gustos 
culinarios han evolucionado en pos de otras especies, y las conservas del 
mar han llegado con más facilidad a los hogares, como las latas de calamares, 
pulpo, atún, etc. En tiempos pasados nuestra ciudad tuvo hasta cuatro fábricas 
de anchoa, sardina y derivados. Luego sólo quedó una, la de Gil, con unos 200 
trabajadores, y ahora se le ha unido otra pequeña, Coarvi. En estos momentos 
de crisis en España, el sector de la industria conservera nacional también 
está en la encrucijada. A nivel español, funcionan 147 empresas con un total 
de 15.400 puestos de trabajo, con una producción de 336.300 toneladas. La 
escasez de la materia prima ha sido también uno de los principales factores 
negativos, ya que la flota pesquera se tiene que desplazar a terceros países en 
su busca. A pesar de todo, este sector conservero ha logrado exportar en el 
último ejercicio casi el 50% de su producción. 
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El Consell Municipal d’Esports 
cuenta con dos personas prepa-
radas para ayudar a preparar a los 
aspirantes a estudiar la licenciatu-
ra de INEF, los cuales además de 

los exámenes de acceso, deben 
superar unas pruebas físicas para 
las que se les brinda incluso el uso 
de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Vinaròs.

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Sigue la racha negativa 
para el deporte local

 La pasada jornada deportiva se caracterizó de 
nuevo por los altibajos sufridos por nuestros 
representantes dentro de las distintas competiciones 
en que participan.
En primer lugar citaremos el fútbol, donde el primer 
equipo del Vinaròs C.F. sufrió un revés en el Cervol ante 
el eterno rival, el C.D. Benicarló, no logrando pasar del 
empate a un tanto en el clásico derbi comarcal del Baix 
Maestrat en partido correspondiente a la Categoría 
Regional Preferente. Lo mismo pasó al conjunto 
veterano del Vinaròs C.F. que después de ir ganando 
durante todo el partido al C.F. Amposta, se tuvo que 
conformar con un empate a tres goles. Por el contrario, 
la nota positiva la dio el equipo juvenil de Vinaròs 
C.F. que en un alarde de juego y fuerza venció al C.D. 
Benicàssim en su terreno por 2 a 3.
En balonmano, el C.B. Vinaròs volvió a pinchar en la 
cancha del pabellón polideportivo municipal en su 
partido de la Primera División Nacional disputado 
frente al C.B. La Roca del Vallès, no pudiendo pasar del 
empate a 27 goles en el que a falta de pocos segundos 
para finalizar acariciaba la victoria.
En fútbol sala femenino, la frustración fue mayúscula, 
ya que el equipo Vinaròs F.S.-Grupo Franco cayó 
estrepitosamente derrotado ante el fortísimo F.S. 
Masnou Interdinamic por el amplio resultado de 8 a 2.
Por último, tenemos en baloncesto la importante 
victoria por el equipo senior femenino del C.B. Vinaròs 
en la cancha del C.B. Calvestra Básquet de València por 
62 a 65.
Enhorabuena a todos y a seguir trabajando con ilusión 
para conseguir más éxitos para nuestro deporte.



   
     
      









































           

Aq
ue

st
s h

or
ar

is
 p

od
en

 v
ar

ia
r

Camp CapsadesDISSABTE,  22.11.2008

PISTA ATLETISME

HORA
12.00

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
PREBENJAMI

PARTIT
PREBENJAMI “C” - CF BORRIOL

Pavelló PoliesportiuDISSABTE, 22.11.2008

HORA
10-11.30

ESPORT CATEGORIA PARTIT LLOC
Pista parquetBÀSQUET CADIRA RODES

Activitats esportives del cap de setmana

DIUMENGE,  23.11.2008 Pavelló Poliesportiu

Camp Capsades
LLOC

HORA
9-15

LLOC
         Pista parquet

HORA
9.00

ESPORT
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL

PARTIT
INFANTIL “A” - NULES CF Camp Capsades

LLOC

ESPORT CATEGORIA PARTIT
BASQUET

16.30 Pista parquetBASQUET JUNIOR FEM.
18.30 VINARÒS - ASOCIACIO ESPORTIVA VALLIRANA Pista parquetFUTBOL SALA
16.00 C.D. VINAROS FS - FS BURRIANA  Pista sintéticaFUTBOL SALA INFANTIL
18.00   Pista sintéticaHANDBOL JUVENIL MASC.

MINI                  DIA DEL MINI

11.00 CADETE - NULES CF Camp CapsadesFUTBOL CADET
13.00 PREBENJAMI “B” - CD PLAY. ALCOSSEBRE Camp CapsadesFUTBOL PREBENJAMI

18.00 C.B. VINAROS - LLIGALL CLARET BENIMACLET Pista parquetBASQUET SENIOR FEM

11.00 BENJAMI “C” - ACD BENICENSE “B” Camp CapsadesFUTBOL BENJAMI
10.00 ALEVI “C” - ACD BENICENSE “B” Camp CapsadesFUTBOL ALEVI

ENTRENAMENTS BAMESAD

SENIOR FEM
CB VINARÒS - C.B.F. AKRA LEUKA-LEGALDIA

C.B.M VINAROS - C.BM LLIRIA

El Consell Municipal d’Esports 
ayuda a los estudiantes de INEF

E.F.
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Junior Masculino
Jugaron: Joaquín (10), David, Héctor (25), 
Sergi, Arturo, Jesús (2), Raúl, Alan (9), 
Rubén, Joan (14). Eliminados Joaquín y 
Alan.

Junior femenino
Jugaron: Aida (6), Arantxa (13), Rosa, 
Marta (5) y Jesica (11).

Senior femenino
Jugaron: Sonia (4), Celina (7), Edna (1), 
Lara (11), Noelia (2), Kati (5), Celia (22), 
Mariano (13). Sin eliminadas.

29 de marzo de 2009 
desde las 9 horas

FINALES Y ENTREGA TROFEOS
A LAS 15:30 H

Pabellón Polideportivo 
Municipal

Grupo A - B, Alevín Masculino | Grupo C - D, Benjamín
FEMENINO, Alevín Femenino

62 60
C.B. LA PoBLA 

VALLBonA
C.B. VinAròS

Junior Masculino

71 35
CiBo LLíriA C.B. VinAròS

Junior Femenino Autonómico

62 65
CALVEStrA BàSqUEt-

VALEnCiA
C.B. VinAròS

Senior Femenino

El pabellón polideportivo de Vinaròs será 
sede, el próximo domingo 29 de marzo, de 
una etapa del circuito Días del Mini, una 
iniciativa impulsada por la Federación de 
Baloncesto de la Comunidad Valenciana 
para potenciar la práctica del baloncesto y 
que promete ser todo un espectáculo.
Las categorías que participarán en la 
competición, principalmente destinada 
al fomento del deporte y la convivencia 
entre los jóvenes, son el alevín y benjamín 
masculino y el alevín femenino. 
En total, serán 16 los equipos participantes 
en la etapa, que se celebrará este domingo 
en el Pabellón Municipal de Vinaròs. En 
alevín masculino jugarán C.B. Benicarló, 

Ruralcaixa A.B. Castelló, C.B. Ruralcaixa 
Vinaròs A, C.B. Ruralcaixa, B.C. Peníscola 
y C.B. Torreblanca. En alevín femenino 
estarán C.B. Torreblanca, C.B.F. Morella, 
C.B. Ruralcaixa Vinaròs y N.B.F. Castelló. Y 
en benjamín, C.B. Ruralcaixa Vinaròs A, 
C.B. Benicarló, B.C. Peníscola, C.B.F. Morella, 
N.B.F. Castelló y C.B. Ruralcaixa Vinaròs B. 
El circuito Días del Mini es un gran 
evento en categorías de formación que 
fue presentado el pasado martes por 
la regidora de Deportes, Maria José 
Ferrer; el presidente del Club Baloncesto 
Vinaròs, Isaac Chaler, y el presidente de la 
Federación de Baloncesto de la Comunitat 
Valenciana, Salvador Fabregat.

Vinaròs vivirá el domingo una gran fiesta 
del baloncesto base

Días del Mini

X.Flores
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FUTBol.  Campeonato regional Preferente 1 1
VinAròS C.F. C.D. BEniCArLóLos dos 

equipos 
ofrecieron una 
pobre imagen 
de juego en el 
derbi

Gaspar Redó

Trepidante encuentro el disputado la 
pasada jornada en el campo Cervol 
entre los dos primeros clasificados de la 
competición veterana, que sólo se vio 
empañado por la negativa actuación 
del árbitro en su afán de querer ser el 
protagonista, perjudicando a los dos 
contendientes con decisiones erróneas 
de las que el equipo local fue el que salió 
peor parado.
El partido comenzó con total dominio 
del equipo local que a los 25 minutos ya 
ganaba por 2 a 0, con goles de Piñana 
y Jaime Federico, pero los visitantes 
reaccionaron y en dos jugadas empataron. 
El segundo tiempo fue calcado al primero, 

agobio al área rival y gran gol a cargo de 
Piñana, y, a poco de finalizar, el Amposta 
empata dejando las cosas en un justo 
reparto de puntos. 
Hay que resaltar que el partido estuvo 
marcado por el brillante juego desplegado 
por ambos contendientes, y, sobre todo, 
por la deportividad que a parte de algún 
lance resultó ser excelente. 
Jugaron por la A.V. Vinaròs C.F.: Eric, Benja, 
Carlos, Aníbal, Luis Carlos, Santi, Jaime 
Federico, Vázquez, Salva, Piñana, Diego, 
Casanova, Abel, Toni, Hallado y Jaime 
González.
El partido se jugó con balones donados 
por las firmas D.J. y M. Bernad-Base. 

FUTBol.  Campeonato Veteranos Catalunya-Sud

3 3
A.V. VinAròS C.F. A.V. C.F. AMPoStA

El árbitro, protagonista 
nefasto del encuentro Gaspar Redó
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Partido disputado en el Cervol que había 
despertado mucho interés en el aficionado 
por su condición de derbi comarcal, pero que 
a decir verdad no estuvo a la altura que se 
esperaba ya que el partido resultó ser insulso 
y aburrido con un juego de despropósitos 
por parte de ambos conjuntos que apenas 
fueron capaces de hilvanar alguna jugada 

de peligro para sus metas. El temor y el 
conservadurismo hicieron que los casi 
400 aficionados que asistieron al Cervol se 
marcharan desilusionados y frustrados por 
el pobre espectáculo que ofrecieron los dos 
equipos en el terreno de juego en este clásico 
derbi comarcal que pasará a la historia por ser 
uno de los peores que se recuerdan.

Importante victoria del equipo juvenil del 
Vinaròs C.F. en Benicàssim donde se enfrentaba 
a un rival que salió a por todas desde el principio 
del partido con la misión de conseguir los tres 
puntos en juego. No obstante, a pesar de la 
presión ejercida ante la meta bien defendida por 
el guardameta Aguayo, el conjunto que prepara 
el míster Manolo Mestre supo reaccionar con 
gran aplomo dominando poco a poco la situación 
hasta el punto de controlar el encuentro a 
base de rápidas jugadas de contraataque que 

llevaban algunas de ellas el sello de gol, hasta 
que por fin se pudo perforar la meta local con 
tres magníficos tantos logrados por Marc Simó y 
Dani Balfagón en dos ocasiones que hacen que 
el conjunto langostinero mantenga una jornada 
más el liderazgo de la clasificación de la Primera 
Categoría Regional Juvenil.
El Vinaròs Juvenil alineó a: Aguayo, Alexis, J. Esteller, 
Florín, Chiqui, Marc Simó, Jhonny, Ovidio, Dani 
Balfagón, Carmona, Javi García, Kevin, Nacho, Jamal y 
Pino y Toni procedentes del Juvenil B. 

FUTBol.  Campeonato regional Juvenil 3 2
C.D. BEniCàSSiM VinAròS C.F.Victoria ajustada del equipo filial

Gaspar Redó
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Alineaciones
Vinaròs C.F.: Florín, Potrimba, Álex, Pedro, Alberto (Cristian), 
Ernesto (Martorell), Marcos (José Ángel), Agus, Espinosa, 
Carrillo y Martín (Raúl).
C.D. Benicarló: Cardona, Óscar, Emilio, Kamal, Esbrí, Anta, 
Jiménez, Ferrer, Vázquez, Marcos (Alejandro) y Monterde 
(Caracuel)
Goles: 1-0 min 43: Marcos; 1-1 min 60: Monterde.
Árbitro: Fuentes Pina se encargó de dirigir el encuentro. 
Mostró cartulinas amarillas a los locales Agus, Raúl y Florín y a 
los visitantes Marcos, Esbrí y Jiménez. Estuvo muy flojo.
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Los resultados según edad y peso
Pitufos Benicarló (5 años): 1º Alejandro Adell, 2ª 
Tatiana Verhest y 3º Santiago Verge
Barrufets Benicarló 1º grupo (5-6) años: 1º Ibai 
Ferrer, 2º Juan Serrat, 3º Samuel Sales, 4º Pablo 
Lorenzo, 5º Iliya Iysetskyy y 6º Javier Sorlí
Barrufets Benicarló 2º grupo: 1ª Carolina Colella 
y 2º Darío Cruz 
Barrufets Vinaròs (5-6 años): 1º Ferran Alcaide, 2º 
Roger Fernández y 3º Víctor Castillo
Benjamín (7-10 años) de 26-30 kg
1º Álex Farga                         9 puntos  Vinaròs
2º Darío Moreno                        8 puntos  Benicarló
3º Carlos Castell                        6 puntos  Vinaròs
4º Aarón Moreno                         3 puntos Benicarló
5º Franc Beltrán                        2 puntos  Vinaròs
6º Walter Zorrilla                        2 puntos Benicarló 
Benjamín (7-10 años) de 30-34 kg
1ª Maite Fernández                    4 puntos   Benicarló

2º Lucca Uva                       3 puntos   Vinaròs
3º Eloi Marzá                    2 puntos  Benicarló
4º David González                  2 puntos   Benicarló
5ª Valentina Giraldo               2 puntos  Benicarló
Benjamín (7-10 años) de 38/42 kg
1º Sergi Gisbert                   4 puntos Benicarló
2º Samuel Albert                   3 puntos Benicarló
3º Raúl Varona                   2 puntos Benicarló 
4º Ángel Fajardo                   2 puntos Benicarló
Benjamín (7-10años) de 42-47 kg
1º Alejandro Ejido  9 puntos Vinaròs
2º Lucas Rey  7 puntos Vinaròs
3º Benjamín Doménech  3 puntos Vinaròs
Benjamín (7-10 años) + 47 kg
1º Ángel Fernández 9 puntos Vinaròs
2º Óscar Brau  5 puntos Vinaròs
3º Jovanoti Arana                   3 puntos Vinaròs
Alevín (11-12 años) de –34 kg
2º Juan Marzal                  3 puntos Benicarló

3º Dima Maican                  2 puntos Vinaròs
Alevín de 38-42 kg
1º Demi Ferra  9 puntos Vinaròs
2º Alejandro García 7 puntos Benicarló
3ª Nerea Gasulla                   2 puntos Vinaròs
Alevín de 46-50 kg
1º Stuart Verhest                   9 puntos Benicarló 
2º Antón Vorobchur 7 puntos Benicarló
3º Robert Diric                   5 puntos Benicarló
4º José García  5 puntos Vinaròs
Infantil (13-14 años) de 60-66 kg
1º Joel Cruz  9 puntos Benicarló
2º Iván Marza  6 puntos Benicarló 
3º Iván Franco  5 puntos Benicarló
4º Álex Tokar  2 puntos Benicarló 
Infantil + de 66 kg
1º Luis Raposo                   9 puntos Benicarló
2º Juan Vizcarro                   4 puntos Benicarló

Club de Judo / Jiu-Jitsu Benicarló y Vinaròs
2º competición comarcal 

Resultados
Puchal Climatizados 1     
System Sport 10
Peluquería Tian 2
Vinacasa 2
Gravoprint 1
Bar Solina

Mubles Zapata 3
Futurcar 2
Asesoría Pablo Muñoz 4
Cerrajería Arnau 3
Almacenes Utrera 2
DESCANSA

Clasificación
Asesoría Pablo Muñoz 14    13 1      0 115     26   40
Muebles David Zapata 13    11 1      1 51       21   34
System Sport 14      7 2      5 54       60   23
Puchal Climatizados 13      7 1      5 44       34   22
Peluquería Tian 14     5 2      7 37       39   17
Cerrajería Arnau 13     6 1      6 44       52   19
Bar Solina 13     4 1      8 39       53   13
Futurcar 14     3 3      8 32       60   12
Gravoprint 12     3 2      7 36       55   11
Vinacasa 13     3 1      9 31       68   10
Almacenes Utrera 13     2 3      8 30       45    9

ARTS MARCIAlS.  Club de Judo / Jiu-Jitsu Benicarló y Vinaròs

FUTBol SAlA.  Liga Local de fútbol sala Vinaròs
Partidos de jornada 14
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Tercera semana de los alumnos de la 
escuela del Club de Tenis Vinaròs en el 
VII Circuit Caixa Penedès Cat-Val (fase 
Sant Carles de la Ràpita)
En las instalaciones del Club de Tenis Serramar 
se está disputando la tercera fase del Circuit Cat-
Val Caixa Penedès con resultados dispares de 
los nuestros donde, en absolutos, Antonio Mata 
ganó con solvencia a J. Elorz por 6/2-7/5 y Ángel 
Verge jr. jugó muy errático ante J. Miralles 0/6-
1/6. En cadete masculino, Julio Sevilleja ganó 
a J. F. Beltrán por 5/7-6/2-7/5 en un larguísimo 
partido que pudo terminar antes. Mientras 
Arnau Barreda a punto estuvo de remontar 
ante A. Querol 0/6-5/7. En infantil masculino, 
Álex Barreda ganó 6/1-6/1 a M. Añó y le espera 
su compañero en la escuela Juan Wendt, en un 

duelo entre compañeros que promete ser muy 
interesante. Josep Queralt perdió 6/1-6/1 ante 
G. Roglan y Joel Ferrer se deshizo por 6/1-6/1 de 
J. Lluís Cid en una categoría superior a su edad, 
mientras que en la categoría alevín se impuso 
también claramente por 6/0-6/0 a C. Salas. En 
alevín femenino, Lara Cruselles se impuso a A. 
Bel por 6/4-6/1 demostrando que se encuentra 
en un buen momento. Mar de Luis ante L. Mestre 
5/7-3/6 y Maria Ribera ante C. Carcelle 0/6-0/6, 
completaron el cuadro. En benjamín masculino, 
otra vez duelo entre compañeros de clase ya que 
Visen Queralt y Nacho Fuentes se enfrentarán 
esta semana por un puesto en cuartos de final. 
Carlos Gil que perdió ante J. Roca 5/7-0/6 y Carlos 
Calduch que jugará esta semana por un puesto 
en cuartos completan la terna de jugadores de la 
escuela en esta categoría.

El equipo absoluto del Club de Tenis 
Vinaròs se presenta ante su afición 
mañana domingo 
Mañana a partir de las 11 h está previsto el 
enfrentamiento del equipo absoluto del Club 
de Tenis Vinaròs contra el potente equipo del 
C.T. Petrer en la que va a ser la presentación 
ante su afición del equipo absoluto del Club de 
Tenis Vinaròs de la temporada 2009. Esperamos 
cosechen otro éxito como el de hace dos semanas 
en Catarroja, que les catapulte a lo alto de la 
clasificación para poder disputar el anhelado 
ascenso a la Primera División Autonómica, que 
el año pasado por unas inoportunas lesiones no 
se pudo conseguir. Ánimos desde aquí a todos 
los componentes.

TENIS.  Escuela Club de tenis Vinaròs

www.vinarosnews.net

Seguiu al 
Vinaròs.News 
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Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

TAULER MUNICIPAL

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

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 

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

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

Dimarts 31 de març 
- Sopa de l’Equador. Sàvia: Ana Bertha Verduga 
- Sopa de Moldàvia. Sàvia: Maria Andon
Inscriu-t’hi, ja saps que no val diners!

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

www.epa.vinaros.org
Consell Municipal de Formació de Persones 

Adultes / Associació d’Alumnes FPA “Llibertat”

Atés que les autoritzacions per 
instal·lacions i ocupacions en la via pú-
blica, concedides durant l’exercici 2008, 
de conformitat amb l’establert en l’article 
44.2 de l’Ordenança Reguladora de les 
Instal·lacions i Ocupacions de la Via Públi-
ca, 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 muni-
cipal 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: 

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
El próximo día 6 de abril, lunes, a las 6 de la tarde, se 
procederá a la apertura del nuevo Mercado, situado en la 
calle San Pascual, núm. 48.
Durante las fiestas de Semana Santa, el horario del 
Mercado será el siguiente:

Jueves día 9                            Abierto por la mañana
Viernes día 10                        Cerrado
Sábado día 11                        Abierto mañana y tarde
Domingo día 12                    Cerrado
Lunes día 13                           Cerrado

La Asociación de Vendedores del Mercado de Vinaròs
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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

Lloc: La bodegueta

Preu general: 

Preu socis: 

Dijous 30 d’abril, 19 h

17 €

15 €
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L’Ajuntament informa: 

La Regidoria de 
Participació Ciutadana 

informa: 

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

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

La Regidoria de 
Turisme informa:

TAULER MUNICIPAL

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!

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

La Regidoria de Joventut informa: 

Aquest cap de setmana al

Casal Jove

L’Ajuntament de Vinaròs convida a totes les associacions i 
ciutadania en general a l’acte de presentació de resultats del 

Diagnòstic Socioambiental de Vinaròs. 
Posteriorment, durant el mes de maig, es convocaran diferents 
fòrums de participació per tal de debatre les accions del Pla 
d’Acció Local. 

Dia: dijous 2 d’abril
Lloc: saló d’actes de la Biblioteca Municipal, pl. Hort dels 
Escribano s/n
Hora: 19.00 hores
Posteriorment, durant el mes de maig, es convocaran les sessions 
de participació per tal de debatre i consensuar les accions del Pla 
d’Acció Local definitiu.

L’Ajuntament informa: 
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Seguiu al Vinaròs.News 
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12anys
amb tu

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

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

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

HORARI DE MISSES

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

 VINARÒS-MADRID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

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

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

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

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

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

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 16.37
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

VINARÒS BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 18.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

no dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

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

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

Sortida de

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

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

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

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a tort.

ARRIBADAARRIBADA VINARÒSBARCELONA SORTIDA VINARÒS CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

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

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

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

VINARÒS

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de tort.

Arribada aSortida de Arribada a Sortida de Arribada a Arribada a Sortida de Sortida de Arribada a

procedeix de tort.

no ds.-dg.

només fins a tort.

només fins a Ulldecona

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

28 març TORREGROSA av. Llibertat, 9
29 març MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
30 març ROCA c. Sant Francesc, 6
31 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
1 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
2 març SANZ c. Pont, 83

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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