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OPINIÓ 

La deuda municipal hoy no es...

...de casi 30 M€ como quieren hacer ver en el PPO(1). 
Hoy sólo es de 14 M€, pero será mayor, llegará a 
ser de 33 M€, aunque con matices que cambian 
completamente la perspectiva de la cifra aireada 
por el PPO(1). Y los matices son dos: uno, que de 
estos créditos no pagamos intereses, y dos, 
que el dinero lo tenemos en el banco cobrando 
intereses porque aún no nos lo hemos gastado 
y, por lo tanto, aún no es deuda firme contraída. 
Pero nos los vamos a gastar. ¿Como?: 12 M€ en 
la compra de terrenos y en la urbanización del 
Polígono Industrial de les Soterranyes, pero que 
se recuperarán y se devolverán cuando se les 
vendan las parcelas a las industrias; 3 M€ en el 
Centre de Coneixement; 6 M€ para el Auditorio. 
Los que hayan hecho la suma verán que la deuda 
debería ser de 35 M€ y no de 33 M€. Los 2 M€ 
de diferencia son porque este año habremos 
devuelto créditos que debemos desde la época 
del PP por los cuales sí que pagamos intereses.

Las intervenciones en los...

...plenos del concejal Gandia son de escalofrío. 
Esta vez sus improperios han sido para Migjorn 

por haber cometido “el pecado” de inmiscuirse 
en su tema estrella que pretende acaparar en 
exclusiva para él solo: las Cercanías de Renfe. 
Una bronca simplemente porque Migjorn 
osó proponer que, para cubrir el déficit 
económico que producirán los nuevos trenes 
a Renfe, la Generalitat pague una cantidad 
por cada pasajero que falte para cubrir los 
costos mínimos, lo cual es exactamente lo 
mismo que han hecho con el nuevo aeropuerto 
de Cabanes, en que la Generalitat pagará 8 € 
por cada pasajero por debajo de un número 
mínimo necesario para nivelar los costos. Si 
la van a aplicar para los aviones no es ninguna 
propuesta disparatada que también se aplique 
para los trenes, y por eso el PVI la votó a 
favor. Por muy descabellada que crea que es la 
propuesta, el concejal Gandia no tiene ningún 
derecho para insultar verbalmente en un pleno 
municipal en que los vilipendiados no pueden 
defenderse en turno de réplica o por alusiones, 
porque no forman parte del consistorio. Que 
insulte en las ruedas o en los escritos de prensa, 
¡qué le vamos a hacer!, pero que lo haga en el 
transcurso de un pleno municipal debería de 
ser objeto de amonestación y de sanción por 
parte del alcalde presidente. 

Como estamos en primavera...

...comienzan a florecer los resultados 
de nuestra buena gestión y, al final, los 
calificativos de “mentirosos”, “incompetentes”, 
“malgastadores”, y hasta treinta insultos más 
con los que semanalmente nos agracían 
nuestros buenos amigos del PPO(1) se los 
tendrán que engullir. El martes 21 pasado se 
publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
la licitación de las obras de la tercera y cuarta 
fase del paseo marítimo. Si algunos pensaban 
que su terminación era el cuento de la lechera, 
a estas horas ya habrán comprendido que 
nuestro trabajo ha producido los resultados 
esperados, que el paseo se terminará, y que 
los 14 M€ que cuestan las dos últimas fases 
los pagará en su totalidad el Ministerio. El 6 
de julio se abrirán las ofertas, se adjudicarán 
las obras y, terminado el verano, comenzarán 
los trabajos que incluyen el túnel subterráneo 
para la circulación de vehículos entre el 
aparcamiento del paseo de Colón y la avenida 
Jaime I. Esto es sólo lo primero porque, 
aunque las cosas de palacio van despacio, 
lo mismo exactamente va a ocurrir con los 
espigones, con la regeneración de la playa y 
con la pasarela del Cervol. ¿Alguien ve alguna 
mala gestión?

La aprobación del mapa eólico...

...marino emitida por los ministerios de Industria 
y de Medio Ambiente vuelve a crear inquietud. 
De los pocos datos que han transcendido, sólo 
sabemos que los 10 km de la costa de Vinaròs 
serán una de las zonas de España aptas con 
condicionantes, pero al doble de lejos que 

antes. Nuestra postura en estos años no ha 
cambiado, hoy seguimos diciendo lo mismo que 
el 11 de enero del 2008 en que el PVI fuimos 
los únicos en Vinaròs que, mientras los que 
ahora se rasgan las vestiduras escandalizados 
por nuestra postura, entonces cuando tocaba 
no hicieron nada, nosotros presentamos una 
batería de ocho alegaciones al mapa eólico 
marino propuesto que aún pueden descargarse 
desde nuestra página web www.pvi-vinaros.
org, abordando los siguientes puntos:

- Seguridad ambiental - El Proyecto Castor 
- Recursos y actividades pesqueras - Caladeros 
de pesca 
- Recursos y actividades pesqueras - Módulos 
localizados de arrecifes artificiales. 
- Dominio Público Marítimo-Terrestre - Zonas 
con concesiones 
- Biodiversidad y áreas protegidas - Espacios 
naturales protegidos. 
- Paisaje - Zonas de interés turístico. 
- Inquietud social - Por la acumulación de obras 
productoras de energía en la zona. 
- Conclusiones.

Que quede bien claro que, por ahora, ni 
apoyamos ni nos oponemos al parque eólico 
marino. Recabaremos toda la información 
general y, respecto del resultado que hayan 
podido tener nuestras alegaciones al mapa 
eólico aprobado, hablaremos con las entidades 
afectadas, con las organizaciones ciudadanas 
y con todo aquel que tenga algo que aportar, 
valoraremos los aspectos negativos, pero 
también los positivos que, sin lugar a dudas, 
también los habrá y, finalmente adoptaremos 
una postura. Es lo que solemos hacer. La 
exclusiva del NO porque NO, que se la quede el 
diputado Castejón.

El Galeón con el oro de Indias...

...que decíamos la semana pasada que era el 
proyecto Castor para la Generalitat era una 
exageración porque en realidad el galeón 
serán los 1.200 M€ que el Gobierno de Madrid 
le enviará al Consell para que se los gasten en 
la aplicación de la Ley de Dependencia y para 
cubrir el déficit por el censo de la población. 
La visita del vicepresidente Chaves al Palau de 
la Generalitat nos congratula porque, una vez 
los millones de Madrid en manos del señor 
Camps, ahora ya sí que vemos factible su 
plan, el PEAIP(2). Esta vez, se los gastará muy 
repartiditos entre todos los Ayuntamientos 
en pequeñas grandes obras y no en obras 
megalomaníacas ni en grandes fastos y 
eventos. No hay mal que por bien no venga 
y, si con la crisis, al final a la Generalitat le 
entra la cordura en el gasto, al menos habrá 
servido para algo.

1)  PPO: Principal Partido de la Oposición       
2) PEAIP: Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva (Plan Camps)

www.pvi-vinaros.org

Pinceladas 
de verde y de naranja
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www.pspv-psoe.net/vinaros
C./ Sant Francesc, 18 - 1er  A

Tel. 964 452501

in duda alguna es la inversión pública del 
Gobierno español más importante de toda la 
historia, ya que va a posibilitar la finalización 

de todo el proyecto con una 3ª fase que finalizará el 
tramo que va desde la estatua de A. Costa y Borrás 
hasta la calle del Ángel y la 4ª fase desde este punto 
con el túnel que transitará hasta la avenida Jaume I.
Este proyecto es específico dadas las características 
de Vinaròs, ya que según el arquitecto autor del 
proyecto Vinaròs, durante el siglo xx su crecimiento 
urbano hizo necesaria la delimitación de su 
relación con el mar a través de un paseo marítimo 
que más tarde se transformó en un atractivo 
para el turismo que se desarrolló en España a 
partir de los años sesenta. Esta población, de 
hecho, no sufrió los procesos de crecimiento en 
la periferia ni las consecuencias programáticas de 
la deslocalización de las actividades comerciales 
propias de los años ochenta, ni la llegada masiva 
de franquicias o de hoteles turísticos como pasó 
en poblaciones vecinas. Por eso, es una interesante 
especie urbana, que en muchos aspectos saltará 
de los años setenta al siglo xxi.

La reforma de su paseo, que es la interfase entre 
el centro de la población y el mar, es una gran 
oportunidad para la iniciativa pública de definir los 
estándares de calidad urbana que quiere proponer 
para el crecimiento de la ciudad.
De hecho, el paseo marítimo es hoy un lugar de 
gran vitalidad urbana, ocupado principalmente 
por el automóvil, que coexiste con restaurantes de 
comida marinera, un auditorio al aire libre (en el que 
actúan orquestas, coros o lo utilizan para cines al 
aire libre), se organiza mercados y eventos a lo largo 
de todo el año y por el que discurren las personas 
que se acercan a la playa. Interacción social en 
estado puro.
La principal decisión adoptada es transformar 
todo el paseo marítimo en una superficie de uso 
peatonal, de forma que se pueda extraer todo el 
potencial turístico y ciudadano latente en aquel 
lugar. El tráfico rodado será compatible en diversos 
momentos del día, para tráficos de carga y descarga, 
y en diversos momentos del año, donde la actividad 
ciudadana lo permita.
La estructura vial de la ciudad permite que en su 

parte más próxima al puerto se pueda desarrollar 
la circulación rodada por las vías paralelas al paseo 
con el aparcamiento de 250 plazas que se situará 
bajo la plaza central.
Este parking se conectará con otros situados 
en plazas adyacentes, de forma que se cree una 
verdadera red subterránea de movilidad rodada 
que permita acceder desde la periferia al centro 
de la población con un automóvil y aparcar en 
la proximidad de la playa y el paseo. Asimismo se 
ha decidido eliminar una valla de hormigón que 
separaba la playa del paseo, para poder entender 
toda esa superficie como un paseo continuo, con 
materialidad diversa, desde la arena artificial de la 
playa hasta la piedra de cenia proveniente de una 
cantera próxima.
Se ha decidido que el paseo, que actualmente tiene 
una topografía irregular, tenga una cota constante 
que enfrente la línea horizontal de sus ochocientos 
metros con línea del horizontal del mar. Ello permite 
salvar el desnivel entre la playa y el paseo a través de 
un sistema de gradas preparadas para ser ocupadas 
de forma diversa.

Passeig marítim (14 milions d’euros)

No habrá sentado muy bien la noticia a los agoreros del Partido del NO (PP local), la 
cual ha sido el anuncio de la licitación de las obras del paseo de Vinaròs (fases 3 y 4) por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha publicado en el Boletín de las Comunidades 
Europeas (21-04-09) y ratificado en el Boletín Oficial del Estado (23-04-09): 

El objeto del proyecto consiste, básicamente, en reformar y ordenar el paseo marítimo 
de Vinaròs, situado a partir de la línea de dominio público marítimo-terrestre y, por ello, 
constituye un espacio central que, físicamente, comprende todo el municipio. Asimismo, 
el proyecto pretende transformar el paseo actual y darle un carácter más peatonal, lo 
que conlleva la instalación de una serie de estructuras y equipamientos que permitan su 
desarrollo a lo largo de todo el año y la creación de infraestructuras de aparcamiento que 
compense la pérdida de espacio de aparcamiento en superficie.”

7 de juny 
eleccions europees

Cantidad total del contrato: 
14.076.521,58 euros (IVA incluido)

Duración: 10 meses a partir de la adjudicación del 
contrato.

Tipo de procedimiento: abierto
Criterio de adjudicación: el precio más bajo

Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de 
participación: 5-06-09 –14.00 h

Condiciones para la apertura de las ofertas: 
fecha 6-07-200 – 11.30 h
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El PP buscó el consenso con el 
Plan Camps
Los 5,6 millones de euros de la 
Generalitat, del Plan Confianza de 
inversión productiva, se destinarán 
a los proyectos que el Equipo de 
Gobierno impuso en el último 
momento. El PP intentó por todos 
los medios consensuar con el resto 
de fuerzas políticas construir un 
centro destinado a las personas con 
discapacidad psíquica, consistente 
en una residencia y un centro de 
día con taller ocupacional, pero ni el 
PSOE ni el PVI quisieron respaldar el 
proyecto y se buscaron mil excusas, 
que rozaron el ridículo, con indignas 
evidencias que no pudieron disimular 
su falta de voluntad política en apoyar 
ni una sola iniciativa del PP. 

El PP optó por presentar unos 
proyectos ambiciosos para la 
construcción tanto de la Estación de 
Autobuses como la Residencia para 
personas discapacitadas. El Equipo 
de Gobierno no quiso documentar 
lo necesario para solicitar el proyecto 
que hubiera ejecutado la Generalitat 
y que nuestra ciudad y comarca nos 
demanda desde hace años.
Se esfumó nuestra pretensión, 
compartida por el BLOC, de este 
centro a emplazar en una parcela 
de propiedad municipal, en el PAI 
de Juan XXIII, que con menos de 
mil quinientos metros cuadrados 
de superficie se hubiera levantado 
un edificio de dos alturas. En 
la planta baja, de fácil acceso 
–y evidentemente concebida sin 

barreras arquitectónicas– se ubicaría 
el Centro Ocupacional y el Centro de 
Día, además de un local destinado a 
las asociaciones AFANIAS y COCEMFE, 
mientras que la primera planta 
albergaría la residencia.

Un alcalde enfadado y 
autoritario
Porque todos sabemos que Romeu 
está siempre enfadado, que si no le 
ríen las gracias se convierte en un 
autoritario puro y duro, sin responder 
a las preguntas de la oposición, 
sin aclarar los temas importantes 
para nuestra ciudad, sin permitir 
debates en el pleno para que los 
ciudadanos sepan de verdad qué 
ocurre en nuestra ciudad, pero de 
ahí a rozar la mala educación, a faltar 
a las personas y a enviar “a cagar” al 
portavoz de 5.000 vinarocenses hay 
un trecho que Romeu ha superado 
con creces.
Lo hemos dicho siempre, Romeu 
tiene miedo al cara a cara, al debate 
de tú a tú, de igual a igual. Solamente 
aprovecha los plenos donde él mismo 
se concede la palabra y no permitirá 
que le podamos rebatir sus mentiras 
y donde dispone del tiempo que le 
da la gana para explicar sus mentiras 
de cara a la cámara.
Romeu demuestra, con sus insultos 
y con su cobardía, que no tiene 
argumentos para explicar todos sus 
fracasos, desde la ciudad deportiva 
hasta la comisaría. La gestión de 
Romeu y Balada es un constante 
fracaso que no tiene explicación, por 
eso llegan los insultos.

El PP piensa en las personas
El Partido Popular ya demostró durante 
su etapa al frente del Gobierno local 
que siempre desarrolló actividades 
para propiciar la integración laboral, 
mediante acuerdos de colaboración, 
y la construcción del CRIS, un 
punto de inflexión en los servicios a 
discapacitados psíquicos.
Apostamos por esta residencia para 
discapacitados psíquicos porque ya 
habíamos conseguido el compromiso 
de la Generalitat Valenciana, a través 
de la Conselleria de Benestar Social, 
no sólo de construir y equipar el 
centro sino de hacerse cargo del 
posterior mantenimiento y gestión 
del mismo para garantizar la atención 
integral, continuada las 24 horas del 
día y durante los 365 días del año, 
multidisciplinar y personalizada 
en régimen de centro residencial 
abierto, para la asistencia y, en su 

caso, protección y tutela necesarias 
de las personas con discapacidad 
psíquica.
La Residencia hubiera prestado 
los servicios de manutención y 
asistencia integral, con una plantilla 
de personal, como mínimo de 
un director, un fisioterapeuta, 
un ATS, un trabajador social, un 
técnico de acción sociocultural, 
unos 20 cuidadores, un auxiliar 
administrativo, un gobernante, un 
cocinero, un ayudante de cocina y 
cinco limpiadores.

Un bipartito que está perdido
Porque en el día a día el bipartito 
demuestra que ha perdido el ritmo 
de la sociedad, que se ha quedado 
atrás y que está regazado. No pueden 
pensar en el futuro y por eso se ven 
obligados a refugiarse en el pasado, 
en los reproches, en los insultos.
El Equipo de Gobierno de Vinaròs, 
sea del color político que sea, ha de 
llevar la iniciativa y ni el PSOE ni El PVI 
son capaces de conseguirlo. Tienen el 
paso cambiado de la sociedad y por 
eso se han convertido en un lastre 
para nuestra ciudad.
Después de 6 años de gobierno ya 
no tienen excusas para justificar 
sus mentiras y promesas que nunca 
llegan. Hemos perdido 6 años y 
no podemos permitir perder ni un 
minuto más. El Ayuntamiento debe 
30 millones de euros, 5.000 millones 
de las antiguas pesetas, una situación 
insostenible. 

PP: Pensamos en las personas
Desde el Partido Popular presentamos 
unas propuestas claras y de futuro 
para realizar con el dinero que la 
Generalitat dará a Vinaròs a través 
del Plan Camps. 
1. Residencia (40 plazas) y centro 
ocupacional y residencia de día para 
personas con discapacidad psíquica 
2. Carril lúdico-deportivo en la carretera 
hasta la ermita acondicionando el 
puente sobre el río Cervol
3. Remodelación y accesibilidad de 
diferentes calles de nuestra ciudad
4. Alumbrado de las calles San Pascual 
y Santa Magdalena
5. Contenedores soterrados hasta 
completar todo el casco urbano
6. Estación de autobuses en el PAI de 
Mercadona
Por desgracia para los vinarocenses 
y por culpa de un PSOE y PVI 
autoritarios y que no quiere escuchar 
ninguna propuesta del Partido 
Popular ha sido aceptada. 

OPINIÓ OPINIÓ 

www.ppvinaros.esDel “Pa’ chulo yo” al “Vés a cagar” 
Jordi Romeu:
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www.blocvinaros.com

Jordi Moliner: “com a secretari local 
del BLOC avui tractarem diversos temes 
d’interés per a la ciutadania, perquè, com 
sempre hem fet, apostem per fer una 
política de baix cap a dalt. Traslladem, 
encara que a algun regidor o regidora 
de l’Equip de Govern no li agrada, els 
problemes per fer més agradable la vida 
en la nostra ciutat”.

Després de l’última ampliació pressupostària 
que es va aprovar en el plenari l’any passat per 
a l’ampliació de carrers i serveis de neteja a 
l’empresa adjudicatària, l’UTE FCC- FOBESA, de 
més de 160.000 €, ens fem ressò del malestar 
que ens trasllada la gent del poble, que veu que 
tot i aquests diners afegits, la nostra ciutat no 
està neta ni amb bon aspecte. Pareix que per al 
regidor de Serveis Municipals, Agustí Guimerà, 
la seua feina només consisteix a mantenir net el 
centre de la ciutat, però si ens n’anem a la plaça 
de Río Cuarto o a la plaça de les Corts Valencianes, 
per citar-ne només un parell, ens trobem amb un 
abandonament dels jardins. Segons el plec de 
condicions de l’empresa, amb l’aportació d’un 
treballador més que s’ha contractat amb aquesta 
pujada pressupostaria, no ens quadra gens ni 
mica ni són admissibles els resultats.
També hem de denunciar que a causa de les 
últimes ventades, hi ha contenidors al poble 
que tenen les tapes trencades, per exemple 
a l’avinguda de Pius XII i de Castelló. És tasca 

de la Regidoria de Serveis portar un control i 
manteniment dels contenidors i és per això que 
demanem que aquest problema se solucione 
ràpidament, ja que per això paguem els 
nostres impostos i queda molt malament veure 
contenidors sense tapa amb la conseqüent mala 
olor i el mal aspecte que produeix.
Des del Grup Municipal del BLOC, també ens fem 
ressò que associacions de veïns com El Garrofer i 
Avenord han tingut reunions amb el Sr. Guimerà 
i l’alcalde, per demanar més contenidors, ja 
que en els últims mesos ha crescut la població 
molt ràpidament i el servei de neteja ha quedat 
deficitari, perquè han d’anar molt lluny per a llançar 
les escombraries als contenidors. També s’han 
demanat per a aquesta zona tres o quatre bandes 
reductores, per la gran velocitat en què circulen els 
vehicles. Algun dia passarà el que no volem, que 
alguna persona prenga mal i tindrem un disgust.
Ja per acabar, el secretari local del BLOC, Jordi 
Moliner, ha comentat que els responsables 
del Projecte Castor han fet una reunió amb 
les associacions veïnals per explicar el seu 
posicionament davant el respecte al patrimoni de 
la nostra ciutat. Això no era, des del nostre punt 
de vista, necessari, ja que és de sentit comú i per 
llei que siga així. Des del BLOC, pensem que s’ha 
engegat una campanya mediàtica per convéncer 
la gent dels beneficis del Projecte Castor, cosa que 
des del BLOC sempre hem cregut que és mentida 
i que totes aquelles previsions de llocs de treball 
i entrada de diners és una altra mentida. És un 
projecte que ha estat imposat per uns pocs (grans 
empreses i grans polítics) i perjudica a molts. 

Jordi Moliner: “després de mesos 
demanant a l’Equip de Govern una 
solució al problema del tancament 
del riu Cervol, per fi pareix que des de 
fa unes setmanes, les màquines s’han 
posat a treballar per obrir la bocana i així 
solucionar els problemes de males olors 
i mal aspecte que hi havien en aquesta 
zona tan visitada per la gent”. 

Des del BLOC hem reiterat la denúncia 
que fa temps vam transmetre a l’Equip de 
Govern (PSOE-PVI) amb vista al tancament 

que es produeix a la desembocadura del riu 
Cervol per la força de les onades de la mar i 
l’acumulació de pedres en la sortida del riu. 
En el mes de desembre del 2008 i al març 
del 2009 ja vam destacar en roda de premsa 
aquest problema i no ha sigut fins ara que s’ha 
donat solució a aquest problema que fa mesos 
el regidor i portaveu del Grup Municipal del 
BLOC a l’Ajuntament, Domènec Fontanet, està 
denunciant.
Ens vam fer ressò de diverses queixes tant per 
part del veïnat que viu en aquesta zona com 
de la gent que passeja per la molèstia que 
ocasiona les males olors i el mal aspecte de 
l’aigua estancada al final del riu Cervol a cuasa 

del tancament de l’entrada de l’aigua de la mar 
al riu, fet que provoca que s’estanque l’aigua 
i produïsca males olors en aquesta zona. 
Normalment, la bocana del riu està oberta on 
entra l’aigua per la força de les ones creant una 
zona humida i plena de canyes, peixos, herbes, 
situació que produeix un aspecte agradable 
en aquest indret.
Segons el secretari local del BLOC, Jordi Moliner, 
és per nosaltres una satisfacció que, per fi, per 
part de l’Equip de Govern s’estiga fent el que 
es puga per solucionar aquest problema, que 
es torna molt més greu amb l’arribada del bon 
temps i, a més, el mal efecte que produeix de 
cara als turistes que ens visiten.

La petició del BLOC per donar solució al tancament del riu Cervol ha tingut resposta

El BLOC denuncia diversos temes propers a la ciutadania 
i que afecten el bon funcionament de la nostra ciutat 
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Associació de veïns Migjorn

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

11a entrega Silencis insostenibles

El silenci gairebé sempre s’assimila a benestar 
i meditació. Tanmateix, l’estrés que comporta 
l’agitada vida postmoderna no deixa espai per al 
silenci. El soroll és una part imposada a la nostra 
vida fins al punt que quan hi ha una estona de 
silenci, tot es fa estrany, el cervell es fa preguntes i 
la incomoditat desassossega l’esperit. 
Hi ha el silenci de la incomunicació que té a veure 
amb la relació entre els individus. Hi ha els silencis 
estratègics que són una resposta a l’insult o la 
brofegada. També n’hi ha de motivats per temor a 
la prepotència. Hi ha silencies mesquins còmplices 
d’injustícies, i n’hi ha que volen trencar-se i no 
gosen. També hi ha silencis insostenibles, que són 
producte de tensió i contradiccions internes. 
A aquest silenci volem fer referència arran de 
l’assemblea de la Plataforma contra el Castor 
celebrada el 24 d’abril a Alcanar. Allí es va tractar 
de l’ofensiva informativa que porten a terme els 
mitjans de comunicació locals per defensar un 
projecte que si fos tan beneficiós no necessitaria 
tanta coreografia mediàtica periodística i política. 
Però no parlarem del Castor, temps hi haurà i no 
perquè la Plataforma siga una llúpia molesta i 
persistent, que també, sinó perquè tard o d’hora 
sortirà a la llum tot el que hi ha al darrere d’un 
projecte tan “necesario y estratégico para el país”.
A l’assemblea canareva va sortir a relluir l’associació 
de veïns Migjorn com un dels puntals sobre el 
qual se sosté la defensa del Projecte Castor. Una 
afirmació desencertada perquè Migjorn mai no 
s’ha pronunciat públicament a favor o en contra 
del projecte.
En la majoria de societats no és la ideologia o les 
opinions polítiques allò que condiciona la figura 
de l’associat. Es pot estar a favor i en contra de 
moltes coses i conviure perfectament a la Penya 
Barça o la Pan y Toros, però una associació que fa 
quaranta anys que lluita pels interessos del poble 
no és una comparsa de carnaval i no li escau callar 
davant d’un projecte com la gasificadora. 
Dos són els factors principals del seu silenci. 
El primer, la consciència de saber que els bons 
productes es venen sols i no necessiten campanyes 
informatives manipuladores com la del Castor. La 
segona, que hi a membres de Migjorn en contra i a 
favor. Potser temen que una manifestació pública 
en un o altre sentit pogués trencar la baralla.
Aquest és un silenci insostenible perquè cada 
vegada hi ha més gent que pensa que en assumptes 
com el Castor qui calla atorga.

Ramon Puig

“I no ens lliga bandera que no es diga llibertat.”
Avui fem públic l’onzé capítol del parlament llegit 
a la festa del 1978. Com els anteriors, en ser els 
capítols llargs, no fem cap pròleg. 
“La nostra comarca va viure dies de dol amb motiu 
de l’accident ocasionat pel camió de gas propilé 
que va fer explosió al càmping Els Alfacs. El poble 
de Sant Carles de Ràpita, com sabeu, va sortir al 
carrer en manifestació pacífica per demanar a les 
autoritats la prohibició del transport de matèries 
perilloses per la carretera nacional València-
Barcelona. Vinaròs, com tots els pobles per on 
passa aquesta carretera, també està en perill: són 
moltes les cases i indústries que estan a la vora 
de la carretera. El problema afecta a tots i en vista 
d’això l’Associació de Veïns va considerar que 
calia sumar-se a la protesta del poble de la Ràpita. 
Una representació de gent de Vinaròs va anar a 
la Ràpita a participar en la manifestació, portant 
una pancarta on es manifestava la solidaritat de 
l’associació de veïns amb el poble rapitenc. La 
nostra delegació es va comportar en tot moment 
amb total correcció, desfilant pacíficament i en 
silenci, i seguint en tot moment les indicacions dels 
organitzadors de la manifestació. El comportament 
d’aquests vinarossencs a la Ràpita va ser, repetim, 
escrupolosament correcte, silenciós i ordenat en 
tot moment, i el poble de la Ràpita va manifestar a 
l’Associació de Veïns el seu agraïment per la nostra 
adhesió en nom de Vinaròs.”
“L’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn és una 
entitat al servei de tots els ciutadans de Vinaròs i, 
per això, entenem que és a nosaltres a qui hem de 
retre comptes per la nostra actuació. Esperem que, 
amb els fets concrets que acabem d’exposar-vos, 
haja quedat clara quina és aquesta actuació i que en 
tot moment està al servei dels interessos del poble. 
Com haureu apreciat, hi ha problemes que s’han 
pogut solucionar més o menys satisfactòriament, 
però una gran part encara estan pendents. 
L’Associació de Veïns treballa constantment per 
solucionar-los.”
Com poden veure aquells nouvinguts a la política, 
que ens demanen comptes, podem dir amb la veu 
alta que tenim el “cul pelat” d’aguantar polítics que 
han mirat més pel seu partit o interés particular, i 
d’alguns “profetes” de basar xinés. 

La bocana del port té 21 m més, gràcies a la 
Plataforma 
L’espill d’aigua pesquer és més gran
El moll pesquer té 75 m més de longitud

Segons el punt de vista del sud, l’estiu del nord és 
hivern. Segons el punt de vista d’un cuc, un plat 
d’espaguetis és una orgia.
On els hindús veuen una vaca sagrada, un altre veu 
una gran hamburguesa.
La pluja és una maledicció per al turista i una bona 
notícia per al camperol.
¿Si Eva hagués escrit el Gènesi, com seria la primera 
nit d’amor del gènere humà? Eva hagués aclarit que 
ella no va nàixer de cap costella, ni va oferir pomes 
a ningú, i que déu no li va dir que pariria amb dolor 
i que l’home la dominaria. Que tot això són pures 

mentides que Adam va contar a la premsa.
En la selva, diuen llei de la ciutat al costum de 
devorar el més dèbil?
Segons el punt de vista d’un poble malalt, què 
significa la moneda sana?
La venda d’armes és bona per a l’economia, però 
no és tan bona per als seus difunts.
El Castor és una solució econòmica? Per a un 
oncòleg especialista en malalties per contaminants, 
és un atemptat a la salut pública. 
Gràcies Galeano per aquestes paraules, òbviament, 
tot menys l’última frase.

La nostra corporació vol licitar

Associació de Propietaris per la 
Defensa de les Soterranyes 

La nostra corporació vol desenvolupar un polígon 
en les Soterranyes per atraure, segons diuen, grans 
empreses a Vinaròs. El que no diuen és que les 
grans empreses, en un cas de recessió com l’actual, 
exigeixen a les institucions moltes més condicions 
que el terreny barat, volen congelació salarial 
com el cas de Seat, que després d’aconseguir la 
congelació salarial en 2009 i un augment simbòlic 
en 2010, els ha semblat insuficient i en la visita 
del ministre Miguel Sebastiàn a la seu central 
de la multinacional en Wolfsburg, amb motiu 
de l’adjudicació del nou Audi Q3 a la fàbrica de 
Martorell, aconseguí que la multinacional reclamés 
als treballadors de SEAT dos anys de congelació 
absoluta del sou i a les diferents administracions 
ajudes equivalents a 300 milions d’euros que és el 
que ha d’invertir l’empresa per produir un cotxe 
com l’Audi Q3 obrint la licitació en què també 
està interessada la planta d’Ingolstadt.
El Govern havia paralitzat dos setmanes abans 
una ajuda de 100,7 milions amb què pretenia 
condicionar l’adjudicació del model Audi Q3, fet 
que va provocar que, després del viatge, en la 
reunió setmanal el Consell de Ministres aprovés 
l’ajuda de 100 milions sense que això assegure 
la producció d’eixe model. Vostés, com a polítics 
que es pugen les seues remuneracions després de 
cada campanya política sense mirar l’increment de 
l’IPC ni cap indicador, ho veuran acceptable, però 
nosaltres com a ciutadans no, com tampoc no 
veurem acceptable que s’hagen de donar ajudes 
tan desproporcionades a les grans empreses perquè 
s’instal·len en polígons com les Soterranyes, que 
s’han creat expropiant els ciutadans amb l’excusa 
d’interés nacional. Per tal que es mantinguen s’ha 
de continuar donant diner públic per la incapacitat 
dels polítics d’establir compromís laboral previ a 
la seua instal·lació. Aquestes empreses sempre 
aconsegueixen condicions econòmiques especials 
en perjuí de la resta de la població i els permet 
pressionar la classe política amb el tancament 
convertint-los en subordinats, desatenent 
necessitats primàries i destruint sense sentit.

Segons el punt de vista

Noemí León



9

25 abril 2009

ACTUALITATACTUALITAT

La multiculturalidad en la población de Vinaròs 
está cada vez más presente (cabe señalar que la 
población cuenta con un notable porcentaje de 
vecinos y ciudadanos de diferentes procedencias) y 
con esta nacen nuevas necesidades. La mediación 
intercultural es entendida como un proceso que 
busca la prevención y resolución de conflictos 
entre miembros o grupos de diferentes 
procedencias étnicas y/o culturales, intentando 
restablecer el diálogo y la comunicación entre 
las partes implicadas de una manera positiva y 
efectiva. Dicho de otra manera, desde la Mediación 
Intercultural se realizan múltiples y diversas 
actividades con las que se pretende fomentar la 
integración y la convivencia entre los diferentes 
colectivos presentes en la sociedad. 
La inclusión de la mediación intercultural 
ha sido una acción innovadora en toda la 
Comunidad Valenciana, llevada a cabo por varios 
Ayuntamientos de la provincia de Castelló, siendo el 
de Vinaròs uno de los pioneros en esta interesante 
medida de apoyo social. Ésta es una experiencia de 
carácter integral que se pone en marcha con el fin 
de dar una oportunidad de lograr una convivencia 

pacifica y en igualdad de oportunidades en este 
municipio.
El Ayuntamiento de Vinaròs ha apostado por 
introducir la figura profesional de la mediación 
intercultural, por lo que durante un periodo 
de prácticas de aproximadamente cuatro 
meses, cuenta con la presencia dos mediadores 
interculturales, Mehdi Nifaoui y Deyanira Ruiz, 
que se han formado en este nuevo perfil en el 
taller “Acercando culturas”, impartido en Cruz 
Roja Castellón, taller subvencionado por el 
SERVEF. Estos profesionales están prestando su 
servicio dentro de la agencia AMICS (Agencia de 
Mediación para la Integración y Convivencia 
Social), dependiente de la Concejalía de Bienestar 
Social.
Se están llevando a cabo varias líneas de 
trabajo como son la prevención a través de la 
sensibilización, la formación y la atención de 
casos puntuales de interpretación y resolución 
de conflictos. 
Desde el comienzo de las prácticas de los 
mediadores se han realizado actividades en 
diferentes ámbitos y especialmente en el educativo, 

intentando fomentar la interculturalidad desde 
las aulas, trabajo que luego se verá reflejado en la 
sociedad. Entre ellas podemos destacar:

- Apoyo a los profesionales del área social en la 
interpretación y atención de casos significativos.
- Charlas informativas a las AMPAS de los colegios 
Manuel Foguet y Mare de Déu de l’Assumpción y 
Número 5
- Actividades lúdicas en las que se trabaja la 
interculturalidad, con alumnos/as de los colegios 
Manuel Foguet y Mare de Déu de l’Assumpció.
- Charlas a los profesores de los colegios 
Manuel Foguet y Mare de Déu de l’Assumpció, 
relacionadas con las diferencias en los sistemas 
educativos y códigos culturales de los países más 
representativos como son Marruecos, Rumania y 
países latinoamericanos.
- Cine fórum en el IES Leopoldo Querol 
Son numerosas aún las actividades por realizar en 
los meses siguientes, todas desde la perspectiva 
intercultural, en los distintos ámbitos y siempre 
buscando el enriquecimiento cultural y la 
participación de todos los ciudadanos. 

La mediación intercultural desde el Ayuntamiento de Vinaròs

Redacció
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DE L’AJUNTAMENT PLE 

24 D’ABRIL DE 2009

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la 
convocatòria. Unanimitat
2. Modificació de la Plantilla i Relació 
de Llocs de Treball 1/2009. S’aprova per 
majoria amb els vots a favor del PSPV i el 
PVI i l’abstenció del PP i el BLOC
3. Sol·licitud per a l’autorització de 
projectes a executar amb càrrec al Pla 
d’Inversió Productiva en Municipis de la 
Generalitat Valenciana. Unanimitat
4. Aprovació inicial de l’establiment de 
preus públics i l’Ordenança Reguladora 
del Preu Públic pel Servei d’Aparcament 
Públic Municipal. S’aprova per majoria 
amb els vots a favor del PSPV i el PVI i 
l’abstenció del PP i el BLOC

Els projectes de la piscina municipal coberta, el pla 
d’accessibilitat, la xarxa de pluvials a la zona compresa 
entre la N-340, el riu Cervol i els SUD 15 i 17, i la substitució 
de la coberta del molí de Noguera han estat finalment els 
projectes inclosos per l’Ajuntament de Vinaròs en el Pla 
d’Inversions Productives de la Generalitat Valenciana. En 
un ple extraordinari celebrat el divendres 24 d’abril al 
migdia, marcat per un llarg debat per la no-inclusió del 
centre ocupacional i centre de dia per a disminuïts físics i 
psíquics, es van aprovar els quatre projectes anteriors per 
unanimitat. 
El projecte de la piscina coberta municipal és el que 
preveu una inversió superior, per un import de 2.345.704 
euros. A aquest li segueix el projecte de pluvials de la 
zona compresa entre la N-340, el riu Cervol i els PAI SUD 
15 i 17, que evitarà inundacions en cas de fortes pluges, 
i que s’eleva a 2.214.536 euros. El pla d’accessibilitat de 
la ciutat té un pressupost d’1.010.996 euros i, finalment, 
la substitució de la coberta del molí de Noguera per 
89.299 euros, segons va detallar el regidor d’Hisenda, 
el socialista Juan Antonio Beltrán. Tot i que el punt es 

va aprovar per unanimitat, des del BLOC, Domènec 
Fontanet, va indicar que no hi ha hagut un consens final 
en els projectes que s’anaven a aprovar, lamentant la no-
inclusió de la residència i centre de dia per a disminuïts 
físics i psíquics. Des del PP, el seu portaveu, Juan Bautista 
Juan, es lamentava que no s’hagués inclòs cap de les 
propostes del seu Grup Municipal, com la residència 
abans esmentada o l’estació d’autobusos. Des del Govern, 
el regidor d’Urbanisme, Javier Balada (PVI), explicava que 
s’havien presentat a aquest pla projectes que l’Ajuntament 
ja tenia redactats amb forma i temps perquè poguessen 
ser acceptats per la conselleria. A més, segons el regidor 
independent el projecte del centre ocupacional no 
hagués estat acceptat per la conselleria perquè entre les 
obres que es podria finançar no es poden incloure ni les 
sanitàries ni les educatives, una afirmació que va negar el 
portaveu del PP, Juan Bautista Juan. Per acabar, l’alcalde 
de Vinaròs, el socialista Jordi Romeu, deia que no només 
projectes del PP no havien pogut incloure’s finalment, 
sinó també molts altres projectes presentats per la resta 
de formacions. 

L’Ajuntament aprova els projectes que s’inclouran en el Pla Camps

X.Flores

Els quatre projectes aprovats són la piscina municipal coberta, el pla d’accessibilitat, la millora de la xarxa 
de pluvials i la substitució de la coberta del molí de Noguera

El ple de l’Ajuntament de Vinaròs va 
aprovar amb el vot a favor del PSPV 
i el PVI i l’abstenció del PP i el BLOC 
l’ordenança reguladora dels preus 
dels pàrquings públics. 
Aquesta era la segona vegada que 
es portava aquest punt a ple, atés 
que, amb anterioritat, no es va poder 
aprovar el punt en votar-hi en contra 
el PP i el BLOC, que van argumentar 
que l’increment d’un 20% (d’1 a 1,20 
€) en el preu de l’hora era excessiu.
Per part de l’Equip de Govern, el 
regidor socialista d’Hisenda, Juan 
Antonio Beltrán, va recordar que 
la primera proposta (1,20 €/hora) 
havia estat descartada mantenint 
la tarifa d’1 €, tot i que va advertir 
que aquesta mesura significarà que 
el servei “provoque un dèficit de 
97.000 € anuals”. Beltrán també va 
indicar que aquests diners hauran de 
sortir de les arques municipals i que 
per beneficiar 2.000 persones que 
utilitzen diàriament els pàrquings 
i que es beneficiaran d’aquests 
0,20 € menys l’hora, “el cost dels 
aparcaments per a la ciutadania serà 
de 3,60 € per habitant”.
De la seua banda, el regidor 
nacionalista, Domènec Fontanet, va 
assegurar que mantenir el preu anirà 
també en benefici dels comerciants 
i per part del PP, Ernesto Molinos, 
va argumentar la seua abstenció 
considerant que “no és l’ordenança 
que hagués fet el PP” i que abans 
de realitzar una inversió el més lògic 
hagués estat saber com s’ha de 
mantenir.

El ple aprova 
l’ordenança 
reguladora dels preus 
públics dels pàrquings

X.Flores

El passat Dissabte Sant, la coral García 
Julbe va oferir un concert a l’església 
de Sant Pere, en la veïna població 
de Sant Mateu. Aquesta església, 
menuda, d’estil gòtic primitiu, ben 

restaurada i neta, va ser un escenari 
molt adequat a les peces de Bach, 
Victoria, Giner, Otaño, García Julbe 
que la coral va interpretar, totes elles 
pròpies de la Setmana Santa.
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE Y LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DE VINARÒS

El/la dueño/a de este vehículo 
no se complicó para nada a 

la hora de buscar un sitio de 
verdad para aparcar su coche.

HOY POR MÍ... MAÑANA PUEDE QUE 
POR TI 

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO 
CONTRA LAS BARRERAS Y AÚN 

SE SIGUEN PRODUCIENDO ESTAS 
SITUACIONES 

 
¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

FOTODENUNCIA

Com cada any, amb motiu del 25 d’Abril, Acció 
Cultural del País Valencià ens manifestem per 
exigir els nostres drets com a poble, aquest 
any el lema de la manifestació és Junts podem, 
per una televisió sense fronteres, per TV3 al País 
Valencià. Després es realitzarà un concert.
Des de Vinaròs organitzem una autobús 
el dia 9 de maig a les 15 hores a la parada 
d’autobusos darrere de l’església. 
Per apuntar-vos-hi, truqueu al 699411021 o 
en podeu arreplegar la informació al Casal del 
Sénia (c. St. Pasqual) de Vinaròs
Anima’t a vindre!

Manifestació 9 de maig a València

TELÈFON DE CONTACTE 699.411.021

Vinaròs va acollir el Primer de Maig una manifestació 
sota el lema La crisi, que la paguin els rics. Per 
organitzar els actes es va constituir una comissió 
de la qual formen part els sindicats CGT i COS, els 
partits Esquerra Unida, Esquerra Republicana, BLOC 
i Esquerra Verda, així com l’Associació de Veïns 
Migjorn i el Casal Popular del Sénia. Uns actes que 
es van iniciar el dimecres 29 amb la projecció d’un 
documental sobre l’endeutament de les famílies 
en el Casal Popular del Sénia, segons explicava el 
coordinador de la Comissió Primera de Maig, Hèctor 
Lecha. El dijous 30 d’abril es va celebrar un col·loqui 

sobre l’actual crisi econòmica i com afecta els 
treballadors. Ja el Primer de Maig es va convocar una 
concentració a les 11.30 a la plaça del Primer de Maig, 
des de la qual va partir més tard una manifestació 
que va recórrer diversos carrers de la ciutat fins 
arribar a la plaça Parroquial. Per la seua banda, des 
de la CGT el representant en la ciutat, Carlos Martín, 
manifestava “que paguem els treballadors”. Martín 
afegia que “hem perdut el treball, el salari, les nostres 
cases i només ens falta perdre la dignitat”, animant 
els treballadors i les seues famílies a acudir a aquesta 
manifestació davant l’actual crisi. 

Els treballadors es reivindiquen el Primer de Maig sota els efectes de la crisi 
X.Flores

AUTOBÚS DES DE VINARÒS
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Presentació 
de les jornades 
gastronòmiques 
Cuina de Vinaròs

La Fideuà

20 h al passeig marítim
Dijous 7 de maig

Organitza: Col· labora:

Preu tiquets: 5 euros 
Disponibles a l’Oficina de Turisme 
i als restaurants participants

La concejalías de Turismo, Servicios y 
Urbanismo, junto con la colaboración 
de la Conselleria de Turisme y la 
supervisión del prestigioso arquitecto 
Vicent Guallart, han puesto fin 
a la primera fase de las obras de 
adecuación paisajística de la costa 
sur vinarocense.
La realización de estos trabajos 
se ha ejecutado desde finales del 
pasado año 2008 hasta la actualidad, 
consiguiendo con éstos una mejor 
adecuación de los aparcamientos 
en esta zona, a la vez que una mayor 
accesibilidad peatonal, gracias a la 
instalación de los nuevos bancos. 

El proyecto, que tenía como finalidad 
la adecuación de aparcamientos 
y embellecimiento del paseo de 
Ribera de la costa sur de Vinaròs, 
ha finalizado con la instalación de 
37 nuevos bancos de madera, 10 
papeleras y un total de 140 nuevas 
plazas de aparcamiento.
Se prevé que el Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marítimo 
desarrolle la segunda fase del paseo 
de Ribera a principios del próximo 
año 2010, con la misma finalidad de 
embellecer el entorno urbano de la 
costa sur, mejorar la accesibilidad y la 
adecuación paisajística de la zona.

El Ayuntamiento finaliza las obras de embellecimiento de la costa sur
Redacción/X.Flores

Pasear por la costa sur es ahora un placer para gente de todas las edades

Los bancos, de madera, como las microcostas El paseo también dispone de prácticos lavapiés La entrada a los aparcamientos está 
señalizada y las separaciones son de madera

L’Associació d’Hostaleria ha 
organitzat, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vinaròs i la Caixa 
Rural, la presentació de les jornades 
gastronòmiques Cuina de Vinaròs. 
La Fideuà, per al pròxim dijous 7 de 
maig. La cita gastronòmica tindrà lloc 
a les 20 h al passeig marítim, al costat 
de l’estàtua de Costa i Borràs.
El dia de la presentació hi haurà 
entrants, llagostins, fideuada i 
postres al preu de 5 euros. Els tiquets 
es podran adquirir a l’Oficina de 
Turisme i als restaurants participants 
en l’iniciativa, un total de 16 de tot 

el municipi. La jornada, que estarà 
amenitzada pels Tigres del Cervol, 
coincidirà amb la inauguració de 
l’envelat del passeig.

Jornades
A les jornades gastronòmiques 
dedicades a la fideuada, que se 
celebraran del 10 de maig al 20 de 
juny, hi participaran un total de 16 
restaurants, tots ells pertanyents a 
l’Associació d’Hostaleria. Els menús 
oscil·laran entre els 18 i els 25 euros. 
Els restaurants presentaran més de 
100 tipus de fideuada diferents.

L’Associació d’Hostaleria organitza les 
jornades gastronòmiques 
Cuina de Vinaròs. La Fideuà
La presentació tindrà lloc dijous 7 de maig al passeig marítim

En la notícia publicada la setmana passada al voltant de la Fira del 
Llibre, la xarrada que va anar a càrrec d’Ana-Luisa Ramírez, duia per 
títol “El alimento de la palabra”, i fou organitzada per l’associació 
Criant als Braços.

Fe d’errates

X.Flores

TERRA DEL LLAGOSTÍ

ASSOCIACIÓ
D'HOSTELERIA
DE VINARÒS
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El diputat autonòmic i regidor del PP, Mariano 
Castejón, va informar dilluns que l’Audiència 
Provincial de Castelló ha ordenat continuar les 
diligències prèvies penals contra Javier Balada 
per la presumpta comissió d’un delicte de 
prevaricació administrativa, en estimar-se un 
recurs d’apel·lació presentat pel PP pel Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció número 3 de 
Vinaròs i que va ser estimat parcialment per 
l’Audiència Provincial de Castelló. 
En l’acte, segons Castejón, es destaca que 
“davant del coneixement per la denúncia que 
s’estava cometent una infracció urbanística”, 
Balada “va ometre prendre qualsevol decisió 
administrativa sense cap fonament per a 
aquesta omissió”. Castejón va explicar que 

els fets es remunten a l’any 2006 “quan es 
va emetre un informe per un controlador 
urbanístic de l’Ajuntament en el qual es 
concloïa que l’obra que s’estava realitzant en 
la plaça Jovellar 3, no s’ajustava a la llicència 
concedida, ja que s’havia sol·licitat per a una 
reforma i en realitat s’havien demolit els 
forjats i s’estava construint una estructura 
nova”. D’aquest informe, va continuar 
Castejón, en va tindre coneixement Javier 
Balada com a alcalde de Vinaròs, “i en comptes 
d’instar actuacions contra la infracció que 
s’estava cometent, va recriminar a l’arquitecte 
municipal que hagués manat al controlador 
urbanístic inspeccionar l’obra”. 
Segons Castejón, l’acte de l’Audiència 

Provincial indica que “la conducta omissiva 
de Javier Balada podria inferir que portava 
causa de la seua relació amb la promotora 
de l’obra, la mercantil Basic Invergest SL, el 
legal representant de la qual era l’esposa d’un 
regidor company de partit”. 

El PP informa que l’Audiència Provincial ordena continuar les diligències contra Balada 
X.Flores

El regidor del PVI i regidor d’Urbanisme, Javier 
Balada, va assegurar dimarts tindre la consciència 
“molt tranquil·la” perquè la seua actuació com 
a alcalde respecte a les obres de l’edifici de la 
plaça Jovellar 3 va ser totalment legal, descartant 
que hi haja hagut prevaricació i va acusar el PP 
d’organitzar una caceria contra la seua persona i 
els seus companys de partit.
Balada considera que el PP ha trigat un mes a 
traure a la llum pública aquesta informació “perquè 
llavors estaven interessats a desprestigiar-me dient 
que havia beneficiat una regidora del PVI en els 
terrenys de la N-340”. 
Respecte a la sentència, Balada va indicar que de 

les dos denúncies realitzades pel PP, ha quedat 
revocada la de desobediència a un organisme 
oficial superior, mentre que l’Audiència Provincial 
ha decidit continuar endavant la que l’acusa de 
presumpta prevaricació administrativa. 
El regidor d’Urbanisme va indicar que no hi ha “res 
cert” de tot el que se li acusa i que té la consciència 
“molt tranquil·la” de les seues actuacions. 
Balada va explicar que quan es va presentar 
el projecte, es va concedir la llicència d’obres 
corresponent i que, durant les obres, es va rebre una 
denúncia del PP indicant que no s’estava complint la 
legalitat. Segons Balada, el vigilant d’obres va visitar 
l’obra i va fer l’informe corresponent destacant que 

l’obra no complia amb la llei, amb la qual cosa 
els propietaris van presentar una modificació del 
projecte, tal com s’havia requerit des del consistori. 
“El projecte és legal, compleix totes les condicions i 
té tots els permisos”, va concloure Balada.

Balada assegura tindre la consciència “molt tranquil·la” i acusa el PP de fer una cacera 
contra la seua persona i el PVI

X.Flores
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Ateses les destrosses del cap de setmana passat en 
la barca ornamental del carrer de Raimundo d’Alòs, 
el regidor de Serveis Públics i Medi Ambient, Agustí 
Guimerà, fa una crida a la responsabilitat ciutadana, 
sobretot dels més joves. Vinaròs està immers en un 
procés d’Agenda 21 i com a tal, s’està treballant 
per fer de Vinaròs una ciutat sostenible en tots els 
aspectes. Entre d’altres, es pretén dotar el municipi 
d’espais públics acollidors, sostenibles, i funcionals, 
amb una clara funció de convivència social. Casos 
com el d’aquest passat cap de setmana dificulten 
aquest objectiu. 
Aquest no és un cas puntual, sinó que diferents 
elements del mobiliari urbà, com contenidors, 
papereres o jocs infantils, ja han sigut també 

objecte dels vàndals en altres ocasions. 
En els darrers temps, una part important dels 
Pressupostos Municipals es destina a la reparació 
dels desperfectes ocasionats pel vandalisme, i 
per això es volen emprendre mesures amb més 
contundència (càmeres de vigilància, fortes 
sancions...) per evitar que es tornen a produir. En 
aquest sentit, el Govern municipal fa una crida a la 
ciutadania per tal de col·laborar en la localització 
de les persones que causen les destrosses, així 
com en l’aspecte de conscienciació del patrimoni 
municipal. És molt important que sobretot la 
gent jove siga conscient dels greus perjudicis i 
incomoditats per a tota la població quan es danyen 
els espais públics.

Vandalisme en la barca ornamental del carrer de Raimundo d’Alòs
Redacción/X.Flores

L’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals va demanar dilluns a 
Vinaròs una actualització i millora de 
l’assistència en salut mental per al 
Departament Sanitari 01 que considere, 
entre altres reivindicacions, la redacció 
d’un Pla de Salut Mental detallat que 
tinga en compte més recursos humans 
i d’espai.
Segons indiquen les dades de 
l’Observatori de Salut Mental de la 
Comunitat Valenciana, en l’àrea de salut 
01, que integra el Maestrat i els Ports, 

l’atenció sanitària als malalts mentals 
presenta una sèrie de necessitats que 
han de ser ateses, com per exemple 
una planificació més adequada, pal·liar 
el dèficit en personal o la redacció d’un 
Pla de Salut Mental detallat. El doctor 
Salvador López, psiquiatra de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs, va fonamentar 
dilluns, al saló d’actes de la Fundació 
Caixa Vinaròs, unes demandes que 
també inclouen l’ampliació de la Unitat 
de Salut Mental i la creació d’una 
d’infantil i juvenil. De la seua banda, el 

doctor Mikel Munárriz, destacava que 
més enllà de les millores en matèria 
sanitària ha de donar-se sortida a les 
necessitats de tipus social dels malalts 
mentals, ja que centres com el CRIS de 

Vinaròs, es queden curts. La sala d’actes 
de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir 
dilluns a la tarda l’acte de presentació a 
la comarca de l’Associació de Familiars 
de Malalts Mentals.

L’Associació de Familiars de Malalts Mentals demana la millora en l’assistència a l’àrea de salut 01
X.Flores

L’Associació d’Alumnes del Centre 
d’FPA Llibertat i el Consell Municipal 
d’FPA van organitzar una xarrada 
informativa amb el grup dels 
cooperants amb Nicaragua. Aquesta 
xarrada es va fer a la Biblioteca el 22 
d’abril a les 8 de la nit, van vindre 
a fer-la els Srs. Pere Gallego i David 

Madorra, membres d’aquest grup 
de cooperants que està format, 
principalment, per ensenyants de 
les nostres terres. Els assistents ens 
vam poder assabentar dels treballs 
de desenvolupament educatiu que 
porten a terme aquest grup, així com 
també de les experiències viscudes 

per aquests dos representants en 
aquelles terres tan llunyanes de 
Matagalpa (Nicaragua).
Ens van contar les dificultats de 
tot tipus que tenen els habitants 
de la zona rural (Matagalpa) on els 
cooperants van a treballar: no tenen 
escoles, hospitals, mestres, metges, 
carreteres... Les cases (cabanes) no 
tenen aigua corrent, llum, sanitaris..., 
i l’alimentació és insuficient. Ens van 
explicar en què consisteix l’ajuda 
que, desinteressadament, aquest 
grup de persones està portant a 
terme en aquesta regió agrícola i 
que és, principalment, la construcció 
d’escoles, ajudes econòmiques als 
menjadors escolars, compra de 
material escolar i impartir cursos 
de formació i acompanyament als 
mestres d’aquelles escoles rurals.
Aquest estiu quinze persones tornaran 
a viatjar a aquesta zona de Nicaragua 
per seguir desenvolupant aquesta 
tasca. Si alguna persona els pot o vol 
ajudar en el que siga, els facilitem 
una adreça electrònica per poder 
contactar amb ells.
cireraxelo@hotmail.com 

Xarrada a la biblioteca de Vinaròs dels cooperants amb Nicaragua

L’estadística d’habitants 
de Vinaròs a 16 d’abril 
de 2009 manté la seua 
estabilitat i arriba a la xifra 
de 28.594 habitants. La 
població amb nacionalitat 
espanyola és de 22.906 
habitants, mentre que 
el col·lectiu immigrant 
majoritari és el romanés, 
amb 1.230 habitants; 
seguit del marroquí, 
amb 913 habitants, i els 
equatorians amb 452 
persones censades. 

Vinaròs arriba 
als 28.594 
habitants 
censats

X.Flores
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Felicitats �
El passat 18 
d’abril David i 
Maite es van 
casar i van anar 
de viatge de 
noces a la Riviera 
Maya (Mèxic). 
Moltes felicitats!

Todas las patinadoras del Club Patinaje 
Artístico Vinaròs se reunieron el pasado 
sábado 18 de abril para celebrar una cena 
en honor de Lourdes Pla, una entrenadora 
de este club muy querida por todos, que a 
finales del año pasado tuvo que dejarnos  por 
cuestiones laborales.
Lourdes ha sido la entrenadora que ha 

levantado el Club de Patinaje hasta conseguir 
que Vinaròs sea uno de los mejores clubs de 
la Comunidad Valenciana y con ella hemos 
estado en los campeonatos de España con 
tres patinadoras de nuestro club.
Desde estas líneas queremos desearle lo 
mejor y que sepa que nunca la olvidaremos. 
Te queremos, Lourdes.

El pasado domingo 19 de abril, 
el Club Patinaje Artístico Vinaròs 
celebró su tradicional comida 
de hermandad en el restaurante 
situado en el Karting Vinaròs.
En dicho eventos participaron unas 
70 personas entre patinadoras, 
familiares y amigos.
Fue una jornada muy especial, y 
nos lo pasamos muy bien, como se 
ven en las fotos.

Comida de hermandad

Te queremos, Lourdes
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El equipo de fútbol del Vinaròs 
infantil B cogiendo fuerzas para 
el último tramo de la liga, de la 
cual son líderes: Un partido “papás 
contra niños”. El resultado, como 

no podía ser de otra manera, 7 a 
9 para nuestros niños. Queremos 
animarles y felicitarles desde aquí 
y, cómo no, reconocer la labor de 
nuestros místers, Félix y Miguel

Cogiendo fuerzas

SOCIETATSOCIETAT

El dia 22 d’abril 
a Torreblanca 
l’equip mini 
de l’escola del 
Vinaròs van jugar 
un triangular 
molt interessant

Escola 
del Vinaròs

Juan Polo y Carmen Brau celebraron sus bodas 
de oro el día 2 de abril junto a toda su familia. 
Les deseamos muchas felicidades

Viatge amb globus per la Capadòcia. Pili i les 
seues amigues s’ho van passar molt bé

Globus

Viaje
De 
fiesta en 
Galicia

Bodas de oro
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Junta general ordinaria el día 14 de mayo 
de 2009 en 1ª convocatoria, a las 17 horas, 
y 2ª convocatoria, a las 17:30 horas

Viaje a la Costa del Sol
Del 26 al 30 de mayo

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas López Dóriga

Càritas interparroquial 
agraeix

El reconegut cuiner vinarossenc Salvador Alcaraz, 
amb una pila de premis i reconeixements 
gastronòmics, no para d’experimentar amb 
arrossos, de la qual cosa és un expert i ara s’ha 
“inventat” unes jornades d’arrossos innovadors, 
aprofitant uns cursos que ha de fer. 
El 5, 6 i 7 de maig estarà a València cuinant arrossos 
per a cuiners aprenents i el 25 de maig farà un 
original curs de postres d’arròs a Castelló. Amb tot 
això, ha creat al seu restaurant, El Langostino de 

Oro, unes breus però intenses jornades dedicades 
a l’arròs. Ha creat un arròs amb panses i verdures 
amb anguiles; arròs tai amb foie amb cruixents de 
babano i panses; col i reducció de porto; arròs brut, 
tota una gran novetat, amb sepionet, costella i 
llagostí, i arròs al forn amb bacallà, abadejo, carxofes 
i mandonguilles d’olla. A més, tampoc no hi falta 
l’arròs tradicional, tipus alacantí, amb pimentó verd 
o roig, caragol i conill, sense os. A més, també hi 
ha rossejat amb alls tendres i llagostins. “He volgut 

fer plats d’arrossos amb incidències noves, cal anar 
creant coses que no estan en tots els llocs”. 
El menú es completa amb una ensalada de gambes 
al curri i llagostins a la sal.
A finals d’agost, farà les Jornades del Peix Blau, que 
l’any passat van tindre molt bona acollida.
Recentment, Alcaraz ha creat una nova modalitat 
gastronòmica, els pinxos d’autor amb carfoxes 
farcides, croquetes d’abadejo, eriçons de mar 
farcits de mousse de llagostins, etc.

Alcaraz crea plats d’arrossos innovadors

Emili Fonollosa

Desde Cocemfe Vinaròs, siempre hemos de-
nunciado, a través de fórmulas como la foto 
denuncia, la insolidaridad de muchos con-
ductores que hacen un uso indebido de las 
plazas de aparcamiento, que corresponden 
al colectivo de personas discapacitadas. Es-
tas plazas están colocadas de forma que el 
discapacitado tenga una mayor facilidad 
para llegar a los sitios más habituales para 
realizar todas sus gestiones, desplazamien-
tos a zonas de recreo, etc. También hemos 
denunciado que hay personas “no discapaci-
tadas” que hacen uso de tarjetas de personas 
discapacitadas, no siéndolo, y haciendo uso 
de la tarjeta de un discapacitado a su cargo 
para realizar las propias gestiones y no las de 

la persona discapacitada. Como pueden ser: 
ir al lugar de trabajo utilizando una plaza 
de aparcamiento necesaria para el colectivo 
durante 8 horas seguidas. Ya que ni siquiera 
muestran la sensibilidad de mover el vehícu-
lo durante toda la jornada laboral, sea conti-
nua o discontinua. 
Además también hay personas discapacita-
das que se creen que una plaza de aparca-
miento para discapacitado, es una plaza de 
aparcamiento de 24 horas al día, 365 días al 
año. Pues dejan el coche ahí, y ni se molestan 
de vez en cuando en cambiarlo de sitio, para 
dar movilidad a esa plaza, de aparcamiento, 
y pueda ser utilizada, en algún momento, 
por otra persona que la pueda necesitar. 

Hay que concienciarnos y hacer un buen uso de los estacionamientos reservados
Cocemfe de Vinaròs y Baix Maestrat

Càritas Interparroquial de Vinaròs vol agrair a la 
junta de confraries de la Setmana Santa de Vinaròs 
i a Espectacles Maestrat, la deferència que han 
tingut amb la nostra entitat en aportar l’ingrés 
obtingut del lloguer de les cadires de la processó 
de Dijous Sant.

La Junta

Per una millor sanitat
El pasado día 24 de abril se 
constituyó la plataforma de Vinaròs 
Per una Millor Sanitat. La misma 
convoca una asamblea a todo el 
pueblo en general el próximo día 
8 de mayo a las 8 de la tarde en el 
local de CC.OO. en c/ Muralla.
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Segons va indicar Santos, la relíquia 
“no arribarà ni per terra ni per mar 
ni per aire, sinó que pot vindre 
de l’eternitat, el buit, el silenci o 
altres conceptes que intentaré 
que s’entenguen mitjançant 
tècniques de representació, teatrals 
o cinematogràfiques”. D’aquesta 
manera, un personatge “que no 
sabem qui és ni ens importa”, arribarà 
amb la relíquia a la mà i la deixarà a 
terra, en una línia imaginària que 
figurarà l’entrada al poble. “I allà 
estarem tots, esperant en silenci”, 
va continuar Santos, que va insistir 

que no busca un acte festiu, sinó que 
“s’ha de sentir, i aquesta és la seua 
complexitat”. Per aquesta escena, 
Santos prescindirà de personalitats 
civils i eclesiàstiques, deixant tot 
el protagonisme a una ciutadania 
que tindrà el privilegi de gaudir 
durant dos hores de la relíquia, que 
anirà passant de mà en mà “entre 
el tsunami” popular, acompanyada 
de la música d’un gran cor de veus 
masculines, per diversos llocs del 
centre urbà fins arribar a la plaça 
parroquial. Durant el trajecte, Santos 
també ha previst la representació de 

diferents miracles de sant Sebastià. 
La gran massa de gent confluirà a 
poc a poc fins a la plaça parroquial, 
on la relíquia se situarà al centre i 
serà el moment en què passe a mans 
de les autoritats.
Santos, que va assegurar que l’acte 
“em preocupa molt, perquè he 
nascut aquí i organitzar-lo és com 
a mínim emocionant, va remarcar 
que per poder realitzar aquesta gran 
representació requerirà assajar els 
dies previs i a la mateixa hora que 
està previst l’espectacle final. 
Santos també va proposar que 

la pujada a l’ermita, del dia del 
patró, s’avance per poder realitzar-
la trencant la foscor de la nit amb 
torxes i aprofitar la sortida del sol, 
quan s’arribe a l’ermitori, on tindrien 
lloc actuacions folklòriques. També 
pretén retornar a la processó de la 
tarda el seu esplendor. 
De la seua banda, el rector de 
l’església arxiprestal, mossén Emili 
Vinaixa, destacava que es recuperarà 
la tradició que la relíquia visite els 
diferents sectors de la població 
i va detallar el calendari de les 
celebracions religioses.

Carles Santos demana 
la participació de 
milers de persones 
en la representació 
de l’arribada de la 
relíquia
X.Flores

“La relíquia no arribarà ni per terra ni per mar ni per aire, sinó que pot vindre de l’eternitat, el buit, el silenci o altres conceptes que 
intentaré que s’entenguen.”

“Un personatge  arribarà amb la relíquia a la mà i la deixarà a terra, en una línia imaginària que figurarà l’entrada al poble. I allà 
estarem tots, esperant en silenci.”

“La idea no és fer un acte festiu, sinó que s’ha 
de sentir, i aquesta és la seua complexitat.”

“L’acte em preocupa molt, perquè he nascut aquí i 
organitzar-lo és com a mínim emocionant.”

“A partir d’aquí, el protagonisme serà del poble, que tindrà el privilegi de gaudir durant dos hores 
de la relíquia, que anirà passant de mà en mà entre el tsunami popular.”

Sinopsi

EmocióComplexitat

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

“Demano la participació de molta gent, de milers de persones”. 
La intenció de Carles Santos  és que el poble assumisca tot el 
protagonisme en el que serà l’acte central del quart centenari de 

la relíquia de Sant Sebastià. Un acte per al qual el seu ideòleg va 
detallar una resumida sinopsi i que pretén que es convertisca en 
una gran representació popular.

LLOC: Saló de juntes 
d’Agustín Delgado (carrer dels 

Franciscans)
DIA: 16 de maig

HORA. 19 hores, en primera 
convocatòria, i 19.30 hores en 

segona.

HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

ASSOCIACIÓ  CULTURAL AM
IC

S 
 D

E 
 V

IN
AR

Ò
SOrganitzat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs

Presentació del llibre
La obra vinarocense de mosén Milián

por Manuel Milián Mestre

Dia: 8 de maig de 2009, divendres
Lloc: Saló d’actes d’Agustín Delgado (carrer dels 
Franciscans, 4).
Hora: 19.30

ORDE DEL DIA
1. Proposta i constitució de la taula.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta 
de l’assemblea anterior.
3. Informe del tresorer.
4. Informe d’activitats.
5. Renovació estatutària de la junta 
directiva. Propostes i votació, si escau.
6.Proclamació de la nova junta 
directiva.
7.Precs i preguntes.
8.Comiat.

ASSEMBLEA 
GENERAL

CONVOCATÒRIA
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La Biblioteca Municipal acull una exposició 
de l’escola de Ciències i Cosmofísica dedicada 
a l’astronomia i una altra que, gràcies al fons 
de l’arxiu municipal, fa un repàs per la història 
de les biblioteques a Vinaròs. Amb el títol “El 
color de l’Univers” la primera mostra, situada 
al passadís d’entrada, ofereix panells i imatges 
sobre la formació i l’evolució estel·lar dels 
planetes. La segona exposició, situada a la 
primera i segona planta de l’edifici municipal, 
recorre la història de les biblioteques a la ciutat, 
fent un repàs pels principals centres de lectura 
que ha tingut Vinaròs. L’exposició, segons va 
indicar l’arxiver municipal, Xavier Palomo, 
s’inicia amb obres de finals del segle xviii amb la 
biblioteca de l’advocat Jaume Miralles. També es 
mostren volums del segle xix que van pertànyer 
al Centre Republicà, al Centre Obrer Catòlic 

i a la mateixa església arxiprestal o diferents 
agències consulars que disposaven de la seua 
pròpia biblioteca. Diferents organitzacions com 
la Falange o el Front de Joventuts tenen també 
representació bibliogràfica entre les vitrines 
de la biblioteca fins arribar a la biblioteca 
del Sindicat Vertical, “l’origen de l’actual 
biblioteca”. Palomo va destacar la llarga tradició 
de fons bibliogràfics que té la localitat i que 
un dels principals editors a escala estatal va 
ser el vinarossenc Wenceslao Ayguals de Izco. 
L’exposició recull també obres pertanyents a 
col·leccions privades de la localitat que amb el 
pas del temps han enriquit el fons bibliogràfic 
municipal, com els exemplars pertanyents a 
José Cid o a José Vilaplana. Entre els exemplars 
destaca un codi penal editat a Madrid en la 
impremta nacional en l’any 1850.

X.Flores

A la Biblioteca Municipal

Amb el títol “El color de l’Univers” la biblioteca també acull una altra mostra sobre la formació i l’evolució estel·lar dels planetes

Una exposició recorre la història de les biblioteques de Vinaròs

CULTURA

2009 és un d’aquells anys que es pot dir emblemàtic 
en la història dels Nanos i Gegants. Un any en què 
complim diferents efemèrides. La primera, 2009 és 
l’any del 65é aniversari del Gegant i la Geganta, i 
els seus Nanos. Una edat per a molts de jubilació, i 
que, per a la Colla, és d’alegria per les generacions 
de xiquetes i xiquets vinarossencs que han crescut 
veient-los desfilar. Des del temps de Manolo García 
Julve, que va anar a Barcelona a la recerca del que 
fóra per tal de restaurar una tradició que s’havia 

perdut anys enrere, i es va trobar el que quedava 
d’uns magatzems incendiats, fins al dia d’avui, amb 
una colla que va on faça falta per mantenir viva la 
festa gegantera i el nom de Vinaròs.
També en aquest any, es compleixen 10 anys de 
l’entrada de Tio Gori i Tia Cavallera com a gegants. 
Deu anys en què els dos han aprés a caminar (i els 
geganters a portar-los), i que, definitivament, va 
ser l’any passat, després de passar pel “quiròfan”, 
quan han entrat de manera activa a les trobades 

on participa la Colla.
I per acabar, aquest 2009 es compleixen vint anys 
des de la primera trobada gegantera a Vinaròs fins 
a la d’enguany. Vint anys intentant millorar i fent 
que la trobada siga un dels actes més populars de 
les nostres festes.
Nous reptes ens esperen aquest any, el més 
immediat, anar a Tàrrega (Lleida), per la Ciutat 
Gegantera 2009, encara que d’això ja farem una 
xarradeta un altre dia.

Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
S’enceta un any vital

El passat dissabte 25 d’abril i en el local social de 
les ames de casa es va realitzar la presentació 
oficial de la pàgina web de la coral juvenil Sant 
Sebastià i del llibre commemoratiu del 25é 
aniversari de l’entitat.
A tal esdeveniment, van estar-hi presents Jordi 
Romeu, alcalde de la ciutat, i els presidents 
de les altres dos corals de la localitat, així com 

la presidenta de les ames de casa, a més d’un 
nombrós grup d’excomponents que es van 
reunir una hora abans per realitzar el primer 
assaig per al concert extraordinari de Nadal.
La presidenta de l’entitat, Pietat Gandia, va ser 
l’encarregada de presentar el llibre als assistents, 
mentre que el dissenyador gràfic Sergio Príncep 
va explicar la pàgina web.

La coral Juvenil presenta pàgina web i el llibre 
del 25é aniversari

Redacció
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agenda 

cultural

agenda cultural

El grupo vinarocense Comal 
Cool actuó la semana pasada 
en el programa Buenafuente, de 
La Sexta. El grupo compuso una 
canción, que tocaron en directo, 
en la que solicitaba poder venir 
como público al programa.

Comal Cool actúa en el programa de Buenafuente

Del 23 d’abril al 8 de maig, Exposició “El color del 
universo”, exposició temàtica d’astronomia.
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i 
dissabte de 10 a 14 h.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Del 28 d’abril al 10 de maig, Exposició de Pere 
Suquet.
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura.

Del 2 al 17 de maig, Exposició fotogràfica itinerant 
del col·lectiu VinarosPhotobloggers.org
Lloc: Farga
Organitza: Col·lectiu VinarosPhotobloggers.org

Dissabte 2 de maig, Teatre amb l’obra El diario de 
Patricia del grup de teatre Ipso Facto de l’IES José 
Vilaplana.
Dos representacions a les 19 hores per als familiars i a 
les 22.30 hores per al públic en general (les entrades 
se poden recollir en I’Oficina d’Informació i Turisme).
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 4 de maig, Bebeteca, contes per a xiquets de 
10 a 24 mesos.
Cal preinscripció a la Biblioteca municipal. 3 torns: a 
les 17, a les 17.45 i a les 18.30
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimarts 5 de maig, 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

Divendres 8 de maig, a les 22.30 hores, Teatre amb 
l’obra Tiempo luego insisto de la cia. Gerardo Esteve.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la 
Generalitat

Dissabte 9 de maig, a les 20 hores, Concert de la 
Societat Musical La Alianza de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Sociedad Musical 
La Alianza

Dilluns 11 de maig, Bebeteca, contes per a xiquets 
de 10 a 24 mesos.
Cal preinscripció a la Biblioteca municipal. 3 torns: a 
les 17, a les 17.45 i a les 18.30
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimarts 12 i dimecres 13 de maig, Campanya escolar 
de teatre per als xiquets d’Infantil de 4 i 5 anys amb 
la representació de l’obra El viatge d’Hugo de la Cía. 
Visitants.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimarts 12 de maig, a les 17.30 hores, Contacontes 
amb A l’abordatge; històries de pirates a càrrec del grup 
Sénia
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Municipal

Obra per a un actor, una maleta, un càntir, 
una esquella d’Úbeda, un taüt, una flor, 
tres pedres, una butaca, un para-sol, una 
escultura de fil d’aram, un quadre parlant, 
una gran tela verda i un entrepà de salsitxó. 
“El Sr. Ibáñez el primer que va fer, va ser 
nàixer. Més tard, després de prendre una 

emocionant decisió laboral s’amaga en la 
ment del seu jardí. Allí, acompanyat d’una 
sospitosa presència i endèmiques flors 
que semblen càntirs, brillarà per la seua 
absència i viurà cent anys perquè ja és calb. 
Rebrà visites inesperades, però sempre se’n 
sortirà amb la seua.”

‘Tiempo luego insisto’

Sinopsi

Teatre amb l’obra El diario de Patricia
Dissabte 2 de maig

X.Flores
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SÓN EL FUTUR

Col·legi
Misericòrdia

Itaca2
“Són el futur”, con este título encabeza El Diariet de 
Vinaròs esta colaboración que los centros escolares 
de la ciudad realizamos en cada número. Esta 
vez desde el colegio Misericordia pretendemos 
informar de una de estas medidas de futuro. Es 
cierto que el futuro son los alumnos, los alumnos 
de hoy son los hombres y mujeres del mañana, 
los que gobernarán el país, los que trabajarán en 
las fábricas, los y las que nos irán jubilando a los 
mayores. Es la evolución normal de la sociedad, la 
sustitución de los más mayores por los más jóvenes 
que llegan ahí con ganas de hacerse un hueco, en 
una palabra de renovarnos.
En este aspecto el colegio Misericordia está 
también renovándose. Está adaptando su sistema 
de gestión a las nuevas técnicas informáticas y 
sociales.
La Conselleria d’Educació pretende impulsar un 
nuevo programa de gestión en todos los centros 
educativos de la Comunidad. Para ello durante 
el presente curso eligió treinta centros en toda la 
Comunidad Valenciana para poner en marcha ese 
nuevo programa de gestión que se llama Itaca. Estos 

treinta centros han servido algo así como conejos 
de indias. Han trabajado con ese programa y han 
comunicado a la Administración todos los fallos 
y problemas que les han aparecido con objeto de 
que cuando se generalice en un futuro próximo el 
programa funcione sin problemas.
El programa podría ser una noticia sólo de interés 
muy particular de los centros, pero entre sus nuevas 
facetas permite a los padres observar una parte del 
expediente de sus hijos por medio de Internet. En 
este momento en el colegio Misericordia, más de 
200 padres ya tienen acceso a esos datos. A todos 
los padres que lo solicitan, se les da una clave de 
acceso y una contraseña que les permite acceder 
a unas ventanas como las que se muestran en las 
fotos. En la pantalla aparece un menú que les lleva 
a 5 páginas distintas: calificaciones, avisos, faltas, 
calendario y suscripciones.
En la página de calificaciones los padres pueden 
ver las notas que su hijo o hija ha obtenido hasta la 
fecha. En la página de avisos podrá ver si la maestra 
o maestro le ha puesto alguna observación y a su 
vez el padre o la madre la podrán contestar. En 

esa misma pantalla se podrá escribir también una 
nota diciendo que hoy la niña o el niño no asistirán 
a clase o llegarán tarde porque tienen visita al 
médico o se van de viaje, o el niño o la niña están 
resfriados o necesitan quedarse hoy al comedor, 
todo ello sin necesidad de que los padres vayan 
hasta el colegio o llamen por teléfono antes de la 
entrada. En la pantalla de faltas se podrán ver las 
faltas que su hijo ha tenido hasta la fecha, si son 
o no justificadas. La programación de actividades, 
de evaluaciones, de todos aquellos actos 
programados en el centro hasta final de curso, 
pero sobre todo la característica más importante 
del programa para los padres la ofrece el apartado 
de suscripciones, en especial para cuando vayan 
luego al instituto. Cada familiar de cada alumno 
podrá solicitar recibir de forma automática un e-
mail o SMS en su móvil en el mismo instante que 
el alumno o alumna falte a clase, o se le ponga 
una nota u observación, lo que permitirá para 
aquellos padres que lo deseen un control sobre 
las actividades educativas de sus hijos mucho 
más ágil y eficaz. 
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Els vaixells solen atrapar-
la amb el bou. En castellà 
s’anomena pluma de mar. 
En alemany, seefeder. En 
francés, plume de mer. En 
anglés, phosphorescent sea-
pen. El seu nom científic és 
Pennatula phosphorea. És 
un celenterat que pertany 
a la classe dels antozous. És 
una colònia d’animals en 
forma d’una ploma d’au. Té 
un eix o pal central a manera 
d’esquelet, amb la part 
inferior bulbosa que s’agarra 
o s’ancora al substrat com si 
fóra un peu. Els centenars de 
pòlips petits creixen en blanc 
en files laterals ordenades 
com si fossen “fulles”. 
Té una longitud de 20 a 40 
cm. És de color salmó o rosa 
pàl·lid, transparent, que 
també pot adquirir tons 
verds. Quan s’excita emet 
fosforescència. 
Habita sobre fons fangosos 
dels 20 a 100 m de 
profunditat. Pot “caminar” 
o traslladar-se pel fons a la 

recerca de condicions millors. 
S’alimenta filtrant l’aigua amb 
els seus nombrosos pòlips, 
per absorbir del plàncton 
diversos organismes. 
Quan els pescadors 
necessiten un furgadents 
agafen una ploma i la pelen, 
i així obtenen de l’interior el 
llarg i fort pal central. No té 
valor comercial

PARTE ESTADÍSTICO ENERO 2009

Ploma de mar fosforescent

PESCA

Andrés Albiol

Captura de tonyines con anzuelo por barcos de Castellón

PECES
Alatxa                                        39 kg
Seitó                                     1.903
Melva                                         23
Maira                                          51
Raja                                          587
Batoideos                                   12
Besugo                                      226
Boga/xucla                                812
Bonítol                                          2
Burros                                        127
Caballa                                25.751
Vetes                                        357                      
Congre                                      467
Gall                                             78
Orada                                       175
Mòllera                                  2.208
Gallineta                                     85
Sorell                                    16.420
Esparrall                                    217
Llenguado                              1.599

Sarg                                          222
Lliri                                            229
Llobarro                                    539
Mabre                                       478
Aranya                                     364
Pagell                                      602
Peluda                                    981
Peix espasa                          3.773
Lluç                                     16.412
Rap                                       1.863
Aspet                                           7
Rodaballo                                  21
Rubios                                    680
Moll                                      1.566
Morralla                               2.045
Sardina                                   701
Mero                                          6
Letxa                                     205
Sorella                                 2.742
Bacaladilla                          12.160
Llisa                                           64

Bis                                           710
Gatets                                       25
Rata                                           3
Palometa                                729
Corva                                        84
Miseria                                      82
Peix de rei                                 21
Mamona                                   47
Varios                                       36
                               ___________
       TOTAL..................     98.539

 CRUSTÁCEOS 
Cranc                                 1.102
Escamarlà                           131                          
Llagostí                                 132
Galera                                5.691
Gamba                                      6 
                                    ________                 
TOTAL...........................   7.062

  MOLUSCOS
Calamar                                  762
Sepió punxa                             55
Pota                                      1.034
Sèpia                                       662
Polp roquer                              886
Polp blanc                           1.296
Polpa                                       64
Polp mesquer                        830
Caragol                                   666
                                        _______
  TOTAL............................ 6.256

Resumen por modalidades
ARRASTRE                       101.919
CERCO (periodo de veda)
PALANGRE                         3.747
TRASMALLO Y OTRAS      6.190
                                       ________ 
      Total producción.….  111.856

Semana pesquera corta
De los cuatro días laborales que teníamos en este periodo semanal, sólo las traíñas 
faenaron las cuatro jornadas. El resto de embarcaciones optaron por no pescar 
el jueves, ya que por acuerdo de la Federación Provincial, todas las cofradías 
castellonenses habían decidido hacer fiesta el jueves, en previsión de las bajas 
cotizaciones del pescado dicho día, puesto que luego venían tres jornadas festivas 
seguidas.
Las barcas arrastreras llevaron a lonja cigala a 30 €/kg, calamaret de 18 a 30 €/kg 
(según tamaño), pescadilla de 3 a 11, salmonete a 7, peludes a 6, pulpo roquero de 
4 a 7, pulpo blanco a 2, canana a 3, caracol a 8, galera a 6, sorella, maire y bacaladilla 
de 1 a 3, rape de 4 a 8, caballa, cangrejo, jurel y morralla de 1 a 3.
La llum comenzó el lunes con unos aires del noroeste que no dejaron faenar a 
la mayoría de la flota, de manera que únicamente cuatro llevaron 100 cajas de 
sardina a 30 €/caja (12 kg) y 200 de boquerón a 80. Y el martes entre veinticinco 
atraparon 100 cajas de sardina a 25 y 1.500 de seitó a 50. La procedencia era de 
cuatro de Vinaròs, tres de Sant Feliu de Guíxols, cuatro de Barcelona, una de Roses, 
dos de Almería, cuatro de Mazarrón, cuatro de Adra, cuatro de Carboneras, tres de 
Águilas, una de Alicante y una de Borriana.
Las barquitas de los artes menores se vieron afectadas por el aire de mistral. 
Unas pocas han comenzado a pescar langostino a 45 €/kg, sepia a 8 y palaí a 12. 
Otras pillaron mabre a 6 y sargo a 10. Tres siguen desembarcando palà a 20, rom 
empetxinat a 23 y raya a 3. Dos xarxiers llevan langosta a 45 €/kg, bogavante a 30, 
pargo y dentón a 15 y diverso peix dur a 3. 
El palangre está flojo. Un par capturaron dorada a 20 €/kg, y lubina a 23. 
Y dos marrajeros arribaron con emperadores a 11 €/kg y atunes a 10.

Ecos de mar
En vistas a la recuperación del atún rojo, el organismo internacional 
ICCAT elaboró un plan de extracción y comercialización. Para ello se han 
dado pocas autorizaciones a pescadores para poder pescarlos, además 
con unos polémicos cupos de capturas por barco. Y por si fuera poco, 
para controlar sus desembarcos, sólo se ha autorizado a tres puertos de 
la Comunidad Valenciana para poder subastarlos, siendo uno Vinaròs. De 
manera que barcos del Grau de Castelló vienen a nuestro puerto a vender 
sus capturas, puesto que ellos no tienen licencia expeditiva. A todo 
ello, inspectores vigilan su cumplimiento, controlando al detalle todos 
los pasos que sigue el atún desde la subasta hasta el punto de destino, 
con unos precintos plastificados y etiquetas con actas sumamente 
sofisticadas.
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ESPORTS

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

El fútbol, protagonista de la 
pasada jornada deportiva

Davant les previsions meteorològiques anunciades a primeres hores del matí del diumenge, 
d’aiguats a la zona nord de la província de Castelló, i per tant a Vinaròs, l’organització de 
la prova de la Marató Popular i per motius de seguretat va decidir suspendre la cursa, 
tenint en compte que la senyalització del recorregut, els talls de vies i altres mesures que 
comporta la pòlissa de l’assegurança contractada per als participants, no es podien realitzar. 
Tot això tenint en compte que la prova pot realitzar-se el 10 de maig va fer que s’ajornés. 
Demanem disculpes a tots els participants i esperem la seua participació i que la climatologia ens 
acompanye.

El Consell Municipal d’Esports informa:

Una semana más el fútbol ha sido el 
protagonista de la pasada jornada 
deportiva, ya que también en esta ocasión 
los tres equipos representantes del Vinaròs 
CF han logrado importantes victorias de 
cara a la clasificación final de las respectivas 
competiciones que están jugando. El primer 
equipo venció el domingo en el Cervol al 
CD Almassora por 2-0 en el Campeonato 
Regional Preferente, lo que le permite 
mantenerse en esta difícil categoría. El 
Vinaròs Juvenil, con su ajustada victoria en 
el Cervol por 3-2 ante el CD La Vall, aún va 
más lejos ya que con los 3 puntos logrados 
aspira al título del Campeonato Regional 
Juvenil. Por último, el conjunto veterano 
del Vinaròs CF ofreció un recital de juego 
y goles en la pasada jornada en el Cervol 
apabullando al endeble AV Sant Jaume por 
un rotundo 5-0, convirtiéndole también 
en el máximo aspirante al título de liga 
veteranos Catalunya Sud.
Sin duda, estos positivos resultados 
reflejan el magnífico estado de forma de 
los tres equipos de fútbol de la ciudad, 
por lo que felicitamos a todos ellos por la 
extraordinaria campaña liguera que están 
realizando.

La regidora d’Esports, Maria José Ferrer, va explicar 
dimarts que la suspensió de la marató popular del 
diumenge passat va ser deguda al fet que des del 
consistori no es podien garantir totes les mesures 
de seguretat, en cas de complir-se una previsió 
meteorològica que donava un percentatge d’entre 
el 70% i el 80% de possibilitats de pluja. 
Ferrer va indicar que tenia un termini màxim de 
dos hores per decidir si se suspenia la prova i que 
la decisió es va prendre per precaució, recordant 
que aquesta marató popular “no és una prova 
competitiva” i que, per tant “cal pensar en totes les 
persones que hi participen”. 
La regidora va mostrar el seu malestar perquè, 
malgrat la suspensió oficial de la prova, alguns 
participants van decidir prendre la sortida “de 
manera irresponsable” i amb el conseqüent perill.
Des del Partit Popular dilluns la regidora Amparo 

Martínez va demanar la seua dimissió en considerar 
que la seua decisió va ser conseqüència d’una falta 
de previsió.
L’alcalde, Jordi Romeu, va considerar dimarts 
aquesta petició de dimissió com un “despropòsit”, 
preguntant-se si la regidora popular “hagués 
preferit que es donés la sortida a 3.000 persones 
sense la seguretat garantida”. 

La regidora d’Esports justifica la suspensió de la 
marató en no poder garantir totes les mesures de seguretat
La marató popular se celebrarà el 10 de maig

El CME vol recordar que s’ha fixat una 
nova data per realitzar la marató i és el 

dia  10 de maig
Les inscripcions continuen obertes a 
tots els punts habituals fins a la data de 
l’esdeveniment. Oficina CME, Oficina 
de Turisme, instal•lacions esportives i 
Intersport Piñana.
Recordeu que s’ha de guardar el dorsal 
de la cursa per a la nova data.
Us hi esperem a tots!

Consell Municipal d’Esports

X.Flores

El programa de Cocemfe de Vinaròs, “Supresión 
de barreras psicosociales a través del deporte 
adaptado”, ha sido seleccionado por el IES Botànic 
Cavanilles de La Vall d’Uixó para su campaña Aules 
solidàries. 
Dicha campaña consiste en recoger fondos de la 
comunidad educativa para el desarrollo del proyecto 
elegido. Es por ello que un grupo de integrantes de 
BAMESAD (club deportivo de Cocemfe) se trasladó 
a La Vall d’Uixó para dar a conocer el programa 
deportivo de Cocemfe de Vinaròs y comarca del 
Baix Maestrat. Alrededor de 80 alumnos de 1º de 
ESO participaron en talleres de: boccia, atletismo 

con guía, tenis mesa, baloncesto en silla de ruedas, 
lenguaje de signos y paseo en silla de ruedas. Se 
concluyó con un pase de fotos con las actividades 
deportivas que el club BAMESAD lleva a cabo, y los 
alumnos tuvieron la oportunidad de preguntar sus 
dudas e inquietudes a los deportistas del club que 
se desplazaron al centro educativo. Una jornada 
que desde Cocemfe de Vinaròs-Baix Maestrat 
esperamos haya servido para concienciar a los 
jóvenes de las barreras que hay que romper para 
que las personas con discapacidad puedan acceder 
a actividades deportivas, y con la ayuda de todos 
se pueden ir rompiendo.

Marató Popular ‘09

Cocemfe Vinaròs-Baix Maestrat

El programa de deporte 
adaptado de Cocemfe de 
Vinaròs, un referente 
en la provincia de 
Castellón 

La redacció informa que per falta d’espai, moltes de les informacions esportives no s’han pogut publicarNOTA DE LA REDACCIÓ
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ESPORTSESPORTS

Rafael Marcos Simó

Tranquilidad

FUTbOL. Campeonato Regional Preferente

Gran segundo tiempo y victoria local
2 0
VInARòS CF CD ALMASSORA

Con la tranquilidad de la permanencia en el 
zurrón, lo más destacado de la semana ha 
sido el anuncio por parte de la junta directiva 
de la convocatoria de la asamblea general 
para el próximo día 14 de mayo en la que se 
convocarán elecciones.
Sin ser un partido vistoso, lo principal era 
amarrar la permanencia. Dos goles en el 
segundo periodo confirmaron al equipo una 
temporada más en Preferente. El objetivo 
se ha cumplido, llegar a los últimos cuatro 
partidos con la tranquilidad de no tener que 
verse obligado a puntuar. No es que se tenga 
que pasar de estos cuatro partidos que faltan 
por jugarse, sino que debido a la entidad 
de los rivales y con lo apretada que está la 
clasificación jugándose nada más y nada 
menos que la promoción de ascenso además 
de jugarse tres de estos cuatro partidos a 
domicilio, sacar algún punto era poco más o 
menos un milagro o algo encontrado ya que 
son partidos en los que no se cuenta con 
puntuar cuando empiezas a sacar cuentas. 
Ahora con la tranquilidad que da jugar sin la 
presión imperiosa por puntuar, igual se da 
alguna sorpresa. Ya podemos decir que la 
permanencia está en el saco y el saco bien 
atado. Sólo hay que estar con ojo atento a que 
no nos lo agujereen y pudiera escaparse la 
permanencia. En 2ª B, faltan sólo dos partidos 
y el Alzira está en posición de descenso. No 
se puede salvar y como mucho podría jugar 
la promoción para no descender. Luego 
dependiendo de los resultados que se den 
en estas dos jornadas que faltan, podría verse 
implicado un segundo equipo valenciano. 
Supongamos en el peor de los casos que 
finalmente descendiesen dos equipos a 
Tercera y que de Tercera ninguno consiguiese 
ascender. Se producirían arrastres e implicaría 
el peor o los peores 15 clasificados de 
Preferente perdieran también la categoría. 
Es algo bastante improbable ya que siempre 
suele subir algún que otro equipo de Tercera 
a Segunda B, pero entra dentro de las 
posibilidades. Así que habrá que estar atento. 
Por otra parte, el partido frente al Saguntino 
en el que se cerrará la temporada en el Cervol, 
será de puertas abiertas. De este modo se 
prevé una buena entrada y así obsequiar a 
los jugadores con el merecido homenaje por 
tan digna campaña tras lo acaecido durante 
la temporada.
Con la tranquilidad de la permanencia, la 
junta directiva ha convocado para el próximo 
14 de mayo la asamblea general. En la misma, 
se van a convocar elecciones.
A pesar de que los estatutos no obligan a 
convocar las elecciones y que la directiva 
actual podía terminar el mandato de Sergi 
Morales pese haber dimitido éste, la junta 
decidió en su momento seguir para terminar 
lo más dignamente la temporada y ahora 
ha decidido convocar elecciones e iniciar 
una nueva etapa, con el suficiente tiempo 
por delante para la nueva junta directiva de 
trabajar y planificar la próxima temporada.
Por su parte, el juvenil reanudó la competición 
con una victoria que le hace recuperar un 
puesto en la tabla y seguir soñando con el 
ascenso a falta de tres jornadas y jugándoselo 
en las dos últimas frente al Roda y Castelló 
que lideran la tabla.

Este pasado domingo las diversas secciones del Club 
Baloncesto Vinaròs pudieron cumplir el sueño a más 
de uno de sus componentes. 
Lo más emocionante fue poder pisar la mágica pista 
del Palau Blaugrana a la espera de las fotos con 
los jugadores del Barça. Fran Vázquez, Jordi Trias y 
el capi, Roger Grimau, compartieron estos bellos 
instantes con la plantilla.

El Vinaròs, al Palau blaugrana

Jugaron: Joaquín (5), Héctor (18), Sergi (5), 
Arturo, Jesús (2), Raúl (6), George, Rubén (2), 

Joan (6) y Álex. Eliminado Joaquín.
Parciales: 12-15, 15-6, 14-6 y 19-8 para el 

61-35 final.

61 35
C.B. VInARòS C.E. GRAU DE CASTELLó

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Partido disputado en el Cervol con dos tiempos 
muy distintos. El primero con una apatía de ambos 
equipos que apenas lograban alguna jugada, lo 
que creó aburrimiento en los espectadores. En 
cambio, el segundo período cambió el decorado 

pudiéndose ver un Vinaròs más agresivo, creando 
buenas jugadas que llevaban gran peligro para 
la meta contraria, hasta que en dos de ellas se 
lograron dos golazos como dos soles que permiten 
salvar la categoría al conjunto langostinero. 

Vinaròs CF: Raúl Florín, Potrimba, 
Álex, Pedrito, Cristian, Ernesto, 

Marcos, José Ángel (Carlitos, min 
61), Espinosa, Carrillo (Agus, min 

75), Martín (Martorell, min 61). 
CD Almassora: Quique, Álvaro 

(Pascual, min 67), Ángel (Gonzi, 
min 53), Bovea (Pepo, min 73), 
Angelillo, Rubén, David Pérez, 
Susu, Tremiño (Vicent min 60), 

Roberto, Guillem. 
Goles: 

1 – 0, min 57: Álex 
2 – 0, min 83: Martorell

Árbitro: Corma Membrado. Bien. 
Amonestó con amarilla a los 

locales Cristian, Marcos, Florín y 
Ernesto y a los visitantes Rubén y 

Angelillo.

Gaspar Redó

Fo
to
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Mucho le costó al equipo que 
prepara Manolo Mestre doblegar a 
un rival que resultó muy incómodo y 
duro, pero una vez más los jugadores 
del Vinaròs sacaron su garra y buen 

juego ganando un partido que 
les permite seguir en lo alto de la 
clasificación luchando por el título 
que les permitirá el ascenso de 
categoría.

FUTbOL. Campeonato Regional Juvenil

Corta pero decisiva victoria del Juvenil
3 2
VInARòS CF C. LA VALL

Vinaròs: Toni, Pablo, 
Poche, Esteller, Dani, 

Kevin, J. García, 
Carmona, Iván, Ovidio, 

Nacho, Marc, Florín, 
Johny y Alberto

Goles: Iván y Marc

Gaspar Redó
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La Regidoria de Joventut informa: 

Aquest cap de setmana al

Casal Jove

Consell Municipal de Formació 
de Persones Adultes

TAULER MUNICIPAL
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6 de juny:  Vinar s - Burgos - Hotel
7 de juny:  Santillana - Comillas 
- S. Vicente de la Barquera
8 de juny:  Pics d’Europa - Pujada 
opcional amb telef ric - Monestir 
de S. Toribio – Potes
9 de juny:  Santander - Visita 
opcional al Parque de Cab rceno
10 de juny:  Laredo i Castro 
Urdiales
11 de juny:  Tornada a Vinar s

Cicle de xarrades

A càrrec d’Araceli 
Álvarez, metgessa 
del Centre de 
Salut Pública de 
Benicarló.
Lloc: Sala d’actes 
de la biblioteca 
municipal.

No deixes de 
venir-hi!

Parlem de salut
Dilluns 4 de maig, 9.30 h:

Associació d’Alumnes del  Centre de FPA Llibertat / Consell Municipal de FPA

“Prevenció de malalties 
cardiovasculars”

Viatge de final de curs

Rumb al nord: CANTÀBRIA
Del dissabte 6 al dijous 11 de juny Diada històrica i natural pels 

voltants de la Sénia

· Anem al camp d’aviaci  de la guerra civil de la S 
nia. Visita guiada. 
· Visita al Centre de Recuperaci  d’Animals del 
Forn del Vidre. 
· Dinar a l’alberg La Font Lluny de la Pobla de 
Benifass  
· Visita a les pintures rupestres de la Font dels 
Rossegadors

31 de maig de 2009. Diumenge

Descobreix el que tenim a prop!



33

25 abril 2009

Sopa rusa
Sabia: Olga Gostrikh

Sopa Solianka

Ingredientes 
Carne de ternera 
Jamón cocido
Chorizo
Salchichas
Cebolla
Tomate
Pepinos salados
Pimienta negra 
en grano
Perejil
Hinojo
Aceitunas
Limón

Elaboración
Lavar y cortar la ternera y ponerla a hervir en una olla con 
agua fría durante 1 hora. Después sacar la carne y colar el 
caldo.
Aparte cortar a trocitos el jamón, el chorizo y las salchichas. 
También cortar cebolla y freír todo en una sartén. Picar los 
pepinos, la pimienta, el perejil y el hinojo y agregar la carne 
y el jamón cortados en pequeños trozos, y las aceitunas.
Cocer la sopa durante 10 minutos.
Antes de servir se pone en cada plato un trozo de limón y 
crema de paté (si gusta).
¡Buen provecho!

L’Ajuntament informa: 

TAULER MUNICIPAL

ASSUMPTE: Escolarització curs 2009-
2010, admissió d’alumnes als centres 
educatius d’Infantil i Primària
La Regidoria d’Educació, d’acord amb 
la normativa que regula l’admissió 
d’alumnes: Decret 33/2007 de 30 de 
març del Govern Valencià (DOCV de 
03.04.07), Ordre de 27 d’abril de 2007 
de la Conselleria d’Educació i Ciència 
(DOCV de 02.05.07) i Resolució de 6 
de març de 2009 (DOCV de 26.03.09), 
posa en coneixement de tots els pares 
i mares el calendari i procediment 
d’admissió d’alumnat en centres 
públics i privats concertats per al curs 
2009/2010:
1. Publicació de normativa, admissió 
d’alumnes. Publicació de les vacants: 
Fins al 5 de maig
2. Presentació de sol·licituds 
d’admissió i de la documentació:
a) Termini: del 6 al 14 de maig
b) Lloc: al centre escolar sol·licitat com 
a primera opció
c)   Documentació necessària: 
- Sol·licitud degudament 
complimentada (que els serà facilitada 
pel centre escolar)
- Annex Criteri nivell de renda (que els 
serà facilitada pel centre escolar)
- DNI pare/mare o tutor
- Per a l’acreditació del domicili 
familiar: rebut de llum, aigua o telèfon 
o contracte de lloguer o certificat de 

residència lliurat per l’Ajuntament
- Per a l’acreditació del lloc de treball: 
document que acredita suficientment 
la relació laboral i domicili del centre 
de treball.
- Per a l’acreditació del criteri de 
discapacitat s’haurà d’acompanyar 
certificació emesa per la Conselleria 
de Benestar Social.
- Per a l’acreditació del criteri de família 
nombrosa s’haurà d’aportar el títol 
oficial de família nombrosa.
3. Publicació en els centres de 
les llistes provisionals d’alumnes 
admesos i no admesos: 1 de juny
4. Presentació de reclamacions 
davant del Consell Escolar del 
centre: del 2 al 4 de juny
5. Publicació en els centres de 
les llistes definitives d’alumnes 
admesos: 9 de juny
6. Reclamacions contra les llistes 
definitives, quan la plaça sol·licitada 
siga per a centres públics, es formularan 
en el termini de 2 dies hàbils des de la 
seua publicació davant de la Comissió 
d’escolarització. 
L’alumnat que sol·licita plaça en centres 
privats concertats podrà interposar 
davant de les llistes definitives 
d’admesos denúncia davant de la 
Direcció Territorial.
7. Formalització de la matrícula: del 
15 al 23 de juny.

L’Ajuntament informa: Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

MERCAT DELS SABERS 2009
FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN

Información general para las Elecciones 
europeas a celebrar el próximo día 7 de 
junio de 2009.
• Se podrá consultar el censo electoral 
vigente en Ayuntamientos y Consulados, 
desde el día 20 al 27 de abril, ambos 
inclusive. 

• Las reclamaciones respecto de las 
inclusiones/exclusiones en el censo, 
desde el día 20 al 27 de abril de 2009.
• La resolución de las reclamaciones por 
la D.P.O.C.E., desde el día 20 al 30 de abril 
de 2009.

NOTA DE PREMSA 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

La Regidoria de Turisme informa:

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

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

La Regidoria de Participació 
Ciutadana informa: 

El quart dia del festival de sopes del món vam viatjar cap a 
l’est. Dos alumnes de les classes de Castellà per a Estrangers 
ens van apropar a les seues terres d’origen. Berta, de mare 
romanesa i de pare hongarés, ens va ensenyar una sopa 
molt habitual a casa seua, on eren 17 germans. Olga, de 
Sibèria, ens va fer una sopa típica russa per a traure el fred. 
No deixeu de provar-les!

FESTIVAL DE SOPAS DEL MUNDO

Sopa rumano-húngara
Sabia: Berta Lucan

Sopa Galuste

Ingredientes 
Cebollas
Zanahorias
Nabos
Pollo
1 huevo
Sémola de trigo

Elaboración
Se fríe la cebolla, la zanahoria, y los nabos. Añadimos agua, y 
después carne de pollo. Dejamos hervir. 
Aparte, en un plato ponemos un huevo y 4 cucharadas de 
sémola de trigo. Mezclamos bien.
Dejamos el caldo a fuego lento y vamos poniendo cucharadas 
de la pasta de huevo. Dejar que hierva 10 minutos y después 
lo quitamos del fuego. 
Le añadimos un vaso de agua fría y removemos por encima. 
¡Buen provecho!
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www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
www.vinarosnews.net
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Subscriviu-vos a 
El Diariet
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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
 15.38
 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
 17.39
 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

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

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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