
1

16 maig 2009

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

16 maig de 2009
Núm. 2.586  · 1,50 €

FO
TO

 E
m

il
i 

Fo
no

ll
os

a

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

Fidels
a la marató



2

16 maig 2009



3

16 maig 2009

2323

1810

12

sumari
Ed i t a :

A jun tamen t  de  V ina ròs
Co n s e l l  d e  re d a cc i ó :

D i re c to ra :
Mar ian  Fone l l osa  To r res

Ca p  d e  re d a cc i ó :
Xav ie r  F lo res  Royo

R e p re s e nt a nt s  d e l s  p a r t i t s :
Joan  V i zca r ro

An ton io  Rod r íguez
Tomàs  Garc ía

D i s s e ny  i  m a q u e t a c i ó :
Azaha ra  Royo  Maura

Co r re cc i ó :
Rosa  M.  Camps  Cardona

R e d a c to r s :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Gaspa r  Redó  Juan
Co l · l a b o ra d o r s :

Rafa  Marcos
Vicen t  Fe r re r

Emi l i  Fono l l osa
Sa lvado r  Qu inzà
Dan i  Mand rago ra

Cen t res  Educa t i us
Pab lo  Ba ta l l a

Ad m i n i s t ra c i ó 
i  s u b s c r i p c i o n s :
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  452  012 

ed i t o r i a l an t i nea@gma i l . com 
Pu b l i c i t at :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  451  935
I m p re s s i ó :

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
D i p ò s i t  l e g a l :  CS-298 -84
Ti ra d a :  2 .500  exemp la rs

IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues 
les opinions expressades pels col·laboradors, 
que tenen l’exclusiva responsabilitat del text 
publicat amb la seua firma, ni es fa responsable 
de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs agraeix 
totes les col·laboracions, però adverteix que 
els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 30 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics, que tindran una extensió màxima 
de 40 línies. En l’original, hi haurà de constar 
la firma i figurar el nom, cognoms, domicili, 
telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, en 
el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  diariet@vinaros.
org,  disquet, usb, cd, i, en última instància, en 
paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta 
sols s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Ple ordinari de maig Migjorn denuncia la situació de l’abocador

Els “nanos” van a escola

Nou llibre de la Biblioteca Mare Nostrum Concert en homenatge a la bandera

Jornades dedicades a la fideuà

32

Gran actuació del Club Patinatge Vinaròs 

29

Marató popular

9



4

16 maig 2009

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es

Un engaño más del PSOE - PVI
La Comisaría de Policía Nacional que el PSOE y el PVI vienen anunciando 
desde hace 5 años finalmente no vendrá a nuestra ciudad porque 
el Ministerio del Interior ha reconocido que no tiene un euro para 
construirla.
Las múltiples promesas de los dos gobernantes de nuestra ciudad han 
quedado en agua de borrajas y en otro engaño más que sumar a la larga 
lista de despropósitos que acumulan después de seis años de nefasta y 
ruinosa gestión tanto política como económica. Han perdido toda su 
credibilidad.

Es el momento ahora de recordar como Romeu y Balada prometieron 
una oficina administrativa hace cinco años y como después prometieron 
múltiples lugares donde se instalaría dicha oficina de la Comisaría. Nada de 
nada. Han fracasado otra vez como gestores y ya no sirven las excusas.
Vinaròs cedió hace más de un año unos terrenos al Ministerio del Interior 
que ahora no sirven para nada y donde el Ministerio no construirá nunca 
ninguna Comisaría. ¿Qué hacemos con los terrenos? ¿Dejarán el PSOE y PVI 
que se los quede el Ministerio? ¿Los reclamaremos para que la titularidad 
vuelva a ser de nuestra ciudad?

Queremos más seguridad ciudadana
Los vinarocenses se sienten defraudados de nuevo por los partidos que 
prometen mucho y cumplen poco. El PSOE y el PVI demuestran cada día 
que piensan poco en las personas que viven en nuestra ciudad y mucho en 
cómo atacar al Partido Popular y a sus concejales.
Quien gobierna debe cumplir con aquello que prometió, pero el PSOE y el 
PVI andan más preocupados en desprestigiar y difamar que en mostrar una 
obra de gobierno que simplemente no existe.
Más de 2.000 vinarocenses esperan renovarse el DNI y el PSOE y el PVI 
deben una explicación a todos y cada uno de ellos por sus constantes 
promesas incumplidas. No tienen excusa posible porque el Ministerio lo 
ha dejado bien claro: no habrá Comisaría de Policía en Vinaròs porque no 
hay dinero en el Ministerio.

El PP lo anunció y se ha cumplido
Y el sr. Alcalde, siempre más pendiente de la hemeroteca que de gobernar, 
le invitamos a que mire la prensa del 3 de diciembre de 2008, cuando el 
concejal Mariano Castejón ya anunció que Vinaròs no tendría Comisaría 
de Policía y Romeu desmintió tajante esa información. ¿Qué pensará ahora 
nuestro alcalde? ¿Pedirá disculpas por fracasar de nuevo?
Porque lamentablemente todo aquello que el Partido Popular anuncia se 
cumple, porque trabajamos con rigor, con seriedad y sobre todo porque 
todo aquello que decimos nos lo creemos y es cierto.
El PSOE y el PVI anuncian mucho y cumplen poco. Por eso nuestra ciudad 
va de mal en peor, despilfarrando el dinero de todos en obras faraónicas o 
vendiendo patrimonio de todos para obras sin sentido y chapuceras.

Nacional 232: el PSOE no apuesta por Vinaròs
El Partido Popular apuesta firmemente por la Nacional 232 como salida de 
Aragón al mar y pensamos que debe aprovecharse el trazado de la N-232 
como punto de partida de la futura autovía 68. Pero el PSOE no lo tiene tan 
claro y todavía no sabemos si el Ministerio de Fomento apostará por Vinaròs 
o por Salou. El PP y la Generalitat Valenciana están presionando para que 
Vinaròs sea la opción elegida y así estamos actuando, en beneficio de toda 
nuestra comarca y de Vinaròs. 
La pasada semana en el Senado el PSOE votó en contra de una moción 
que solicitaba esto precisamente, la salida al mar por Vinaròs de la futura 
A-68. ¿Será que el PSOE prefiere la opción de Salou y no la Vinaròs? ¿No 
dijeron Romeu y Balada que el PSOE apostaba por Vinaròs? ¿Por qué votan 
en contra ahora? ¿Nos lo explicarán algún día? ¿A qué juega el PSOE?

Vinaròs debe ser la salida al mar de Aragón
Hace ya más de un mes el PSOE de la provincia de Castelló, con su jefe 
Colomer al frente, anunciaron un acto de apoyo a la opción de Vinaròs 
como futuro final de la A-68. Desde el Partido Popular, como no podía ser 
de otra forma, nos sumamos al acto porque no importa el color político 
sino el bien de los ciudadanos... Más de un mes después seguimos sin 
saber nada de ese apoyo. El PSOE vuelve a fallar a los castellonenses y a 
los vinarocenses.
Porque mientras en Cataluña sí están presionando y luchando, saben de 
la importancia y de lo que nos jugamos, pero aquí el PSOE como siempre, 
muchas palabras y pocas realidades. 

Se cumple lo que dijimos: 
el PSOE ha perdido toda su credibilidad
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El regidor del BLOC a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha informat que ha presentat 
una petició a la Comissió d’Urbanisme del dilluns 
16 de març, per demanar tot l’expedient de les 
gestions que s’han fet per enderrocar l’edifici 
de l’antiga piscina i discoteca situades en la 
urbanització de la Colònia Europa.
Ens hem de remuntar a l’any 1998 i fins ara, a 
través de diferents instàncies presentades per 

registre d’entrada a l’Ajuntament de Vinaròs, de 
la problemàtica que trobem a la urbanització de 
la Colònia Europa i que ha sigut reiteradament 
exposada per tot el veïnat. Entre els problemes 
apareguts en les queixes dels veïns ens trobem 
des de mancança de enllumenat, abandonament 
de l’antiga zona esportiva i dels jocs infantils, 
i sobretot, de les males olors, mosquits i fins i 
tot, rates, que hi ha en la zona abandonada de 
l’antiga piscina i discoteca.
És a l’antiga piscina, ara en desús, on hi ha un 
estancament continu d’aigües residuals, que 
només generen gran quantitat de mosquits i 
mosques que s’estenen per tota la zona de les 
Salines. L’abandonament i la mancança de neteja 
en aquesta zona també comporta una perillosa 
proliferació de rates als jardins i a l’entorn dels 
xalets, per la qual cosa ja en el seu dia es va 
demanar un sistema d’extinció adequat per 
solucionar el problema.

Fa uns dies, com era d’esperar, va caure 
una de les parets d’aquesta piscina al mig 
de la carretera, amb la perillositat que això 
comporta. Per sort no va fer mal a ningú, però 
hem d’evitar mals majors en un futur. Des del 
BLOC ens fem ressò de les queixes continuades 
a través d’aquests deu anys d’un veïnat que es 
troba desatés i oblidat per part dels diferents 
Governs municipals.
Per aquests motius, el regidor del BLOC, 
Domènec Fontanet, ha demanat tot l’expedient 
informatiu sobre l’inici o no de l’enderrocament 
de l’antiga piscina-discoteca i altres problemes 
a la urbanització de la Colònia Europa per al seu 
estudi.
I iniciar la redacció del projecte de remodelació i 
adequació d’aquesta zona dins del Pla Provincial 
d’Obres i Serveis de la Diputació tal com va 
proposar el BLOC a l’Equip de Govern per als 
pressupostos del 2009. 

El BLOC demana l’expedient d’enderroc del solar 
de la piscina de la urbanització de la Colònia Europa

Des del Grup Municipal del BLOC s’ha entregat per registre d’entrada a 
l’Ajuntament, amb data 1 d’abril, la petició d’ubicar uns espills panoràmics 
a l’encreuament del camí de les Carretes amb el caminàs de Sant Gregori. 
La proposta ve donada per les diferents queixes d’usuaris d’aquest camí 
on es fa molt difícil veure en aquest encreuament. La manca de visibilitat 
i la falta de seguretat fa que siga necessària la col·locació d’aquests espills 
panoràmics. El nostre regidor, Domènec Fontanet, treballa per millorar 
les zones rurals del nostre poble.

La companyia teatral L’Home Dibuixat del 
vinarossenc Tián Gombau va participar en la 
Fira de Titelles de Lleida amb el seu espectacle 
Pedra a pedra, amb què va guanyar el guardó 
Drac d’Or dels Espectadors al Millor Espectacle 
per a Xiquets i, així mateix, es va quedar a les 
portes d’aconseguir el Drac d’Or Internacional, 
del qual va ser un dels finalistes.
Hem de fer-nos ressò de la importantíssima 
tasca realitzada per aquest vinarossenc, ja 
que sumat a aquest premi, en té d’altres de 
molta rellevància, com el premi FETEN al Mejor 
Espectáculo de Pequeño Formato, finalista 
dels Premis Max de les Arts Escèniques 2009 

com a Millor Espectacle Infantil, premi al Millor 
Intèrpret i Manipulador en la XXIV Mostra 
Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida 
2008.
A part, cal mencionar el caràter internacional 
de la trobada, a la qual van assistir un gran 
nombre de programadors que van arribar 
de llocs tan dispars com Anglaterra, França o 
Itàlia, entre d’altres, i amb la participació de 
Tián Gombau hem vist un artista de la nostra 
terra, del nostre poble, destacant entre les 
màximes figures a escala internacional.
El nostre amic Tián ha sigut una persona 
compromesa amb el seu país i, per descomptat, 

amb el seu poble, Vinaròs. Com a director i 
impulsor del grup de teatre 40 de Febrer, sorgit 
de components de l’A.C. Ball de Dimonis, en 
què tots els actors i les actrius amateurs eren 
de Vinaròs. Aquest grup de teatre amateur 
també va aconseguir un seguit de premis 
en Castelló i Mislata i va fer que diferents 
persones es dediquen professionalment a les 
arts escèniques.
Des del BLOC hi donem tot el suport i valorem el 
treball d’aquest artista vinarossenc i l’animem 
a continuar en la seua tasca amb la mateixa 
il·lusió i compromís amb el seu art com ha 
demostrat fins ara.

El BLOC valora la trajectòria artística del vinarossenc Tián Gombau



6

16 maig 2009

OPINIÓ OPINIÓ 

www.pvi-vinaros.orgPinceladas de verde y de naranja

El Patronat de Turisme viene de...
...participar de la feria de turismo Expo-
Vacaciones que ha tenido lugar en Bilbao que 
es un punto muy importante para nuestra 
promoción, considerando la nada desdeñable 
afluencia de turismo vasco que recibimos y 
que cada año va en aumento. Las líneas de la 
promoción se han basado en las ya tradicionales 
de “sol y playa”, pero marcando las diferencias 
que nos distinguen por las numerosas calas 
que tenemos. Se ha dado también gran difusión 
a las iniciativas emprendidas dentro de los 
clubes de Destino Familiar (audioguías, etc.) o 
gastronómico. Este último, fundamental en un 
país como el vasco, en donde tan importante 
es y tanto se aprecia la gastronomía. Entre los 
actos más destacados cabe citar la entrevista 
exclusiva a nuestra concejala Mamen Obiol y 
al técnico de turismo Gabi Quesada emitida a 
través de Tele-Bilbao, una emisora analógica y 
digital que cubre toda la provincia de Vizcaya 
por completo. 

Depende de quien vengan,...
...y de cómo se digan, las advertencias parecen 
amenazas. El diputado Castejón ha venido a 

decir que vayamos con cuidado porque el que 
la Comisión Territorial de Urbanismo haya 
autorizado la reserva de suelo industrial para 
el polígono de Les Sorerranyes no significa 
que la Conselleria autorice allí su construcción 
y publican una foto del lacerta lepida 
sorerranyensis, este precioso saurio ocelado 
más conocido como fardacho, como si fuese 
autóctono de la partida de les Soterranyes o 
estuviese en peligro de extinción, que ni lo es, 
ni lo está en absoluto. Don Mariano, ya sabemos 
que la reserva de suelo es sólo el primer paso de 
las actuaciones y que luego tendrán que seguir 
las que usted dice y muchas más. Las preguntas 
que queremos hacerle son dos en una: ¿Van 
ustedes a apoyar el desarrollo industrial de 
Vinaròs que proponemos con nuestra iniciativa 
subvencionada por el Ministerio de Industria en 
Les Soterranyes, o sus advertencias significan 
que han abierto las compuertas de su submarino 
para torpedear y hundir nuestro proyecto y 
nuestro logro simplemente por el hecho de ser 
nuestro y no suyo?

A los que nos acusan de conformismo...
...con el actual PGOU(1) ya se están quedando 
sin razones. Tras la suspensión de licencias, la 
semana pasada se presentó el plan especial para 
la ermita por el que además de reubicar todas 
las antenas en una finca más alejada con cuyo 
propietario se está negociando actualmente, se 
han fijado unas extensísimas áreas de protección, 
se hace posible solventar la situación irregular 
del tentadero de la Pan y Toros; se prohíben las 
reconversiones de fincas evitando actuaciones 
como la de la Parreta en la que no vean ustedes 
la cantidad de hectáreas de hábitat de fardachos 
que se eliminó; y se rebajan las alturas pero no la 
edificabilidad porque ello no es posible sin que 
nos lluevan los conflictos judiciales por parte 
de los propietarios con derechos adquiridos por 
el actual PGOU(1) con el que nunca hemos estado 
de acuerdo. Se protegen además las zonas del 
patrimonio arqueológico como el poblado 
ibérico, o arquitectónico como el recinto de 
la ermita o la Torreta dels Moros de la que, por 
cierto, la solución que da la Conselleria para su 
restauración pidiendo que el Ayuntamiento inste 
a los propietarios de la finca donde se encuentra 
a que la paguen ellos, es de máster experto en 
“como echar pelotas fuera”.

La Conselleria de Turisme,...
...tampoco anda muy boyante en recursos porque 
hasta el momento no ha concedido a ninguna 
empresa el servicio de mantenimiento del 
mobiliario para las playas de nuestra comunidad 
(duchas, pasarelas, lavapiés, etc.), lo cual está 
obligando a todos los Ayuntamientos costeros 
sin distinción de color a hacerse cargo de la 
puesta en servicio y del mantenimiento de estas 
instalaciones que no se pusieron en servicio 
para Pascua tal como había venido siendo 
habitual hasta el momento y, al paso que va, ya 
veremos si lo hacen para la campaña de verano 

que está casi encima. Mientras tanto, las mini-
Generalitats costeras, tendremos que suplirle 
las carencias a la “hermana mayor”. Como si los 
Ayuntamientos no tuviesen ya bastante con la 
que les está cayendo encima.

Sabiendo el PP que en Cataluña...
...los escasos votantes residuales que tiene 
son los convencidos, no le preocupa plantear 
reivindicaciones en contra de los catalanes 
porque no les va a afectar electoralmente para 
nada. Su intento de capitalizar la reivindicación 
de la salida de la autovía de Aragón por Vinaròs 
con la moción que presentaron en el Senado 
tiene la exclusiva finalidad de no perder el 
granero de votos que sí que tienen en nuestra 
comunidad. Cómo lo verían de claro los otros 
partidos que todos –sin excepción– votaron 
en contra dejando solos al PP. La política en 
Madrid está en otro nivel y allí no toleran que 
se les utilice como medio para lograr ventajas 
a nivel regional o local. Sabían que iban a ser 
derrotados, pero no les importaba porque el 
objetivo era intentar vender en València que 
los socialistas “no apoyan la salida por Vinaròs”. 
Todos los catalanes de todos los colores la 
quieren por Tarragona y todos los valencianos 
sin distinción la desean por Vinaròs. Los únicos 
apoyos efectivos son los locales y autonómicos 
como los logrados de comunidades como la 
aragonesa. Encender pólvoras en las Cámaras de 
Madrid sólo puede conducir a que nos estalle 
en la cara y perdamos el tren. En un tema tan 
importante, calladitos estarían más guapos.

La pretensión del BLOC de que...
...las barcas de arrastre dispongan de unos 
contenedores para recoger los desperdicios 
que capturan con sus redes de arrastre (casi 
tantos como pescado) y que vuelven a tirar al 
mar no es novedosa. Hace muchos años que 
en las entidades y organismos competentes 
se habla de ello como una iniciativa ecológica 
que neutralizaría la mala fama que tiene la 
pesca de arrastre como destructora del fondo 
marino. Nunca ha prosperado porque sería un 
trabajo adicional para la escasa tripulación de 
nuestros arrastreros tan ajustada por la escasa 
rentabilidad pesquera que apenas basta para 
poder llegar a puerto con el pescado arreglado. 
El BLOC se equivoca de puerta porque el 
Ayuntamiento no tiene ninguna competencia 
en los fondos marítimos territoriales. A quien 
debería dirigirse es a la D.G. de Pesca de la 
Generalitat, o a la Delegación del Ministerio 
del Medio Ambiente Rural y Marino. Si ambos 
o cualquiera de ellos pusiese los elementos 
necesarios y pagaran una prima por el trabajo 
que, a modo de una “Fobesa marítima”, 
realizarían las tripulaciones, siempre hemos 
oído que los pescadores de arrastre lo harían 
encantados. Es evidente que el Ayuntamiento 
no los pondrá porque no le toca.

PGOU(1) Plan General de Ordenación Urbana
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Los gobiernos conservadores de la Unión 
Europea y de la derecha de la Eurocámara 
son quienes más se han resistido a articular 
una acción conjunta y coordinada de la UE 
ante la crisis. Por eso hay que darle la vuelta 
a la actual mayoría en el Parlamento Europeo, 
para dar voz común a Europa en las respuestas 
globales ante la crisis.
Los y las socialistas españolas trabajaremos 
por un gran pacto para la superación de la cri-
sis y el impulso de un nuevo modelo de creci-
miento altamente productivo que apueste por 
sectores innovadores, que sea medioambien-
talmente sostenible, que cree empleo de cali-
dad y bien protegido, que respete los derechos 
sindicales, que evite competencia desleal den-
tro de la UE con menor protección o salarios 
más bajos, que reparta con justicia beneficios, 
cargas y responsabilidades. Recordamos el PP 
apuesta por una reforma laboral.
Para consolidar este modelo social, que no 
está garantizado sin una mayoría progresista, 
los socialistas apostamos por una educación 
de alta calidad para todas las personas y 
asegurar una educación postuniversitaria 
reconocida por todas las instituciones a nivel 
europeo. Recordamos el PP apuesta por los 
barracones.
En la construcción de un modelo económico 
más competitivo, apoyamos a un nuevo y 
ambicioso Plan de Acción energético para 
Europa en el horizonte de 2012, en el marco de 
una Política Energética Europea basada en la 
sostenibilidad y diversificación de las fuentes, 
la integración del mercado, la solidaridad entre 
los miembros de la Unión, y la disminución en 
la dependencia energética.
La Unión ha de asumir decididamente el reto 
de la sustitución, paulatina pero consistente, 
de la energía del carbono por las energías 
renovables, y avanzar en la sustitución de la 
energía nuclear e incorporar las tecnologías 
limpias a los sistemas de generación térmica e 

investigación en la captura del CO2. Recordamos 
el PP no redujo ni una sola central nuclear en 
su gobierno.
De todos los retos que afronta el mundo actual, 
el que más nos compromete a todos y a todas 
es el cambio climático. Los socialistas somos 
plenamente conscientes de la necesidad de dar 
un giro hacia el color verde de nuestro sistema 
productivo y de nuestra forma de vida. La 
Unión debe asumir la iniciativa para alcanzar, 
en la cumbre de Naciones Unidas a finales de 
2009 en Copenhague, un acuerdo global de 
reducción de emisiones. Promoveremos que 
Europa está dispuesta a llegar, como mínimo, al 
30%, tendiendo al 40% en el horizonte de 2020, 
siempre que asuman compromisos equivalentes 
los grandes emisores industrializados.
Los y las socialistas queremos contribuir a 
generar un gran pacto por el agua que no 
entienda de fronteras y que pase a formar parte, 
junto con la energía, del catálogo de políticas de 
seguridad estratégicas de la UE, así como parte 
sustancial del mecanismo de solidaridad en la 
cooperación por el desarrollo. Recordamos al 
PP su trasvase del Ebro.
Para los progresistas, el aumento de 
competitividad del sistema productivo europeo 
no puede ser otro que el aumento del empleo de 
calidad, con incentivos a favor de los colectivos 
más vulnerables. En este sentido, proponemos 
la consolidación de un Erasmus laboral o un 
Programa Europeo de FP y la priorización de 
empleos en educación, sanidad, servicios 
sociales, atención a la dependencia y en la 
llamada economía verde.
Necesitamos un Pacto Social Europeo de 
Progreso, una nueva agenda social europea que 
rompa y supere el bloqueo que hemos padecido 
en el último periodo por la oposición de la 
mayoría conservadora.
El mantenimiento de un Política Agrícola 
Común (PAC) una vez que ha sido reformulada y 
modernizada, compatible con una participación 

equilibrada de los países menos desarrollados en 
el comercio mundial, sigue siendo beneficiosa 
para el conjunto de la UE por su impacto positivo 
sobre el medio ambiente, la gestión sostenible 
de los recursos naturales y la seguridad 
alimentaria.
En esta primera fase del proceso de refundación 
del sistema financiero internacional, los 
socialistas defendemos una regulación que 
alcance a todos los actores del mercado y a 
sus distintas actividades y que sea coordinada 
y armonizada a nivel internacional, por lo que, 
en tanto no exista un regulador financiero 
global que sugerimos avanzar rápidamente en 
estrechar la colaboración de los reguladores que 
supervisan mercados interconectados.
Los socialistas defendemos la desaparición 
de los paraísos fiscales . A la vez, proponemos 
la supresión del secreto bancario y el 
establecimiento de sanciones para los Estados 
que lo mantengan y se resistan a colaborar en 
la transparencia internacional. Recordamos los 
casos Fabra, Camps, Costa. Correa y un largo 
etcétera, que nos dan ejemplo de lo que no se 
debe hacer.

7 de junio: 
Elecciones al Parlamento Europeo

L’agrupació del PSPV-PSOE de Vinaròs va 
celebrar a l’ermita el Primer de Maig.

El partido se juega en Europa 
Una Europa competitiva y profundamente social en una mundo globalizado

1 de maig
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Lamentable

Hace algo así como dos años, nos dirigimos al 
ayuntamiento para manifestar el mal estado de la 
entrada de la N-340 al camino que conduce a nuestro 
chalet y al de más de treinta vecinos. De forma verbal, 
el Ayuntamiento nos dijo que debería ser Fomento el 
que se encargara de solucionar el tema. Escribimos 
a Fomento y con rapidez se puso en contacto con 
nosotros, fue el encargado de la zona y la ingeniera 
de turno. Una vez comprobado el tema y viendo el 
lamentable estado en el que se encuentra la entrada 
del camino, nos dijeron que se pondrían nuevamente 
en contacto con nosotros para darnos una solución 
urgente. No tardaron ni diez días en contestarnos 
por escrito diciéndonos que el problema debía 
solucionarlo el Ayuntamiento.
Con el escrito y con más de veinticinco firmas fuimos 
a hablar con el entonces alcalde, el Sr. Balada, entre 
otras cosas le hicimos saber que, debido al mal 
estado de la entrada del camino, había habido dos 
accidentes de vecinos que afortunadamente no 
fueron graves, pero podían haberlo sido. El Sr. Balada 
se comprometió a arreglarlo aunque fuera de forma 

provisional, pero el tiempo ha pasado, el camino cada 
vez está en peor estado, y a este paso tendremos que 
dejar los coches en la báscula donde la Guardia Civil 
pesa los camiones.
Después de haber hablado alguna otra vez con el 
entonces alcalde y ahora concejal de Urbanismo y 
teniendo el silencio por respuesta, le mandamos un 
escrito presentando nuestra quejas a los servicios 
técnicos del ayuntamiento, donde se supone que lo 
leería el actual alcalde, a ver si entre ambos se nos daba 
una solución. Bien y así estamos, silencio absoluto.
Seguro que el Ayuntamiento tendrá que acudir 
a muchas cosas y que esto será para ellos una 
pequeñez, pero que esta pequeñez a nosotros nos da 
una gran preocupación, y nos quita calidad de vida, 
calidad que tenemos derecho como ciudadanos que 
estamos al corriente de todas nuestras papeletas de 
contribuciones.
Probablemente este escrito no sirva para gran cosa, 
pero por lo menos nos habremos manifestado 
públicamente presentando una queja a la cual 
tenemos derecho.

El passat 07.05.09, l’associació de veïns Migjorn 
vam fer una roda de premsa per informar de 
la perillositat de l’estat actual de l’abocador 
d’escombraries municipal, on una “mà generosa” ha 
calat foc, i per publicitar les denúncies que hem fet 
davant els estaments oficials amb responsabilitats 
amb el tema: l’Ajuntament de Vinaròs, la Conselleria 
de Medi Ambient i el Semprona.
Resulta que el regidor responsable de solucionar 
aquests greus problemes, deu creure que amagant 
el fet el problema s’esbandeix i s’ha posat com una 
moto. Tan motoritzat que el dia 8 va mampendre 
dos socis de Migjorn anunciant-los que ens portaria 
als jutjats.
Senyor regidor, el responsable de l’abocador és 
vosté, el responsable de no tindre un abocador 

mancomunat són la Generalitat i la Diputació, 
el responsable final és la Conselleria de Medi 
Ambient i el conseller senyor Cotino i en cap cas 
els responsables som nosaltres.
Per la qual cosa l’emplacem a fer cap al jutjat i 
denunciar-se vosté mateix per incompetent i 
responsable de l’abocador i de la contaminació 
atmosfèrica, del sòl i de la possible contaminació 
de l’aqüífer. Denuncie la Conselleria i la Diputació, 
i a nosaltres, si això tranquil·litza la seua “ànima”, 
però pot sortir més cremat que l’abocador actual.
Ara nosaltres denunciem públicament les 
“amenaces” d’aquest regidor, la seua prepotència 
manifesta des del primer dia de regidor i la coacció 
vers Migjorn, segurament deu pensar que així ens 
tancarà la boca i no farem més cap denúncia de la 
seua “actuació”.
Però, mira, ara que estem posats a parlar de 
denúncies, denunciarem la gent curteta per a certs 

càrrecs, denunciem que malgasta l’aigua potable 
per regar jardins quan plou, la neteja de les platges 
no correspon al contracte signat per Fobesa-
Ajuntamernt, no es fa la recollida selectiva al 
mercat del dijous, mala col·locació dels contenidors 
i deficient recollida i manteniment, falten arbres, 
bancs, papereres, sobren caques de gos, Fobesa 
no les recull sempre, falta accessos a les cales de 
la partida de Sòl de Riu-Devesa, i un llarg etcètera 
que vosté ja sap, perquè abans de fer públiques les 
coses que creiem que no funcionen correctament 
al nostre parer, solem parlar amb el responsable, 
en aquest cas vosté, senyor Guimerà.
El diputado senyor Castejon també ens va amenaçar, 
com vosté, de portar-nos al jutjat, queden els 
dos d’acord i, agafats de la maneta i cantant “que 
buenos son los padres escolapios”, facen cap al jutjat 
i així tancaran el cercle contra l’associació Migjorn.
Vergonya Guimerà, vergonya.

Associació de veïns Migjorn

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

Vergonya Guimerà, vergonya

José Hiraldo Castell

En compliment de l’acord adoptat pel Consell Rector de 
Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V. i de conformitat 
amb la legalitat estatutàriament establerta, es convoca a 
tots els socis de l’entitat per celebrar l’assemblea general 
ordinària, a l’auditori municipal, situat a la plaça de Sant 
Agustí d’esta localitat, el pròxim dia 22 de maig, a les 20.30 
hores, en primera convocatòria, i a les 21 hores en segona, 
a fi de tractar els punts del següent 

ORDRE DEL DIA
1. Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, 
dels comptes anuals corresponents al passat exercici 
econòmic 2008.
2. Acord sobre distribució de resultats.
3. Aprovació, si és el cas, de la liquidació del pressupost 
d’ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció 
Cooperativa de l’exercici anterior i pla d’inversions i 
despeses de l’esmentat fons per a l’exercici en curs.
4. Acord per participar en la creació o adhesió a un Sistema 
Institucional de Previsió (SIP) amb altres Cooperatives de 
Crèdit, delegant en el Consell Rector per portar a terme 
l’acord. 
5. Delegar i habilitar el Consell Rector per elevar a instrument 
públic els acords de l’assemblea general que exigisquen tal 
formalitat o hagen d’inscriure’s en els Registres Públics, així 

com per executar els esmentats acords; facultant-lo per a la 
interpretació, aplicació i desenvolupament d’allò què fora 
necessari.
6. Acord sobre formalització d’operacions i prestació de 
serveis cooperativitzats a favor de la Fundació Caixa Vinaròs 
de la Comunitat Valenciana. Autorització al Consell Rector.
7. Suggeriments i preguntes al Consell Rector.
8. Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. Designació dels socis 
a aquest efecte.

Vinaròs, 29 d’abril de 2009
El president
Signat. D. Manuel Molinos Borràs

NOTA: D’acord amb allò disposat en els articles 26 i 34 de 
la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, els 
comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria 
i els altres documents referents a les restants propostes 
sobre les quals ha de decidir l’Assemblea, estan a disposició 
dels socis en el domicili social de l’entitat, on podran ser 
examinats, de 10 a 12 hores, durant tots els dies hàbils 
següents al de l’anunci de la present convocatòria i fins 
al dia de la celebració de l’assemblea, tenint els socis, així 
mateix, dret a rebre gratuïtament, amb la sol·licitud prèvia 
per escrit, còpia dels esmentats documents.

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària
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Sessió ordinària de l’Ajuntament
Ple del 12 d’abril de 2009

ORDE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes 
de dates 10-03-09 i 31-03-09. Unanimitat
2. Dació de compte de Decrets i Resolucions de 
l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 
42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre. 
3. Liquidació definitiva de les quotes d’urbanització 
del Sector 4 de la ZTN respecte a les parcel·les 
propietat de Juan Fatsini Roig (ref. cadastrals 
7958202 i 7757405). Unanimitat
4. Rectificació d’error en l’enunciat de l’acord núm. 
5 del Ple ordinari de la sessió de 14 d’abril de 2009. 
Unanimitat
5. Modificació pressupostària 8/09, en la modalitat 
de suplement de crèdit, per import de 35.000 €, per 
a finançament de lloguer d’edifici provisional per a 
l’Escola Oficial d’Idiomes. Unanimitat
6. Modificació pressupostària 9/09, en la modalitat 
de suplement de crèdit, per import de 600.000 €, 
per a finançament de majors despeses ocasionades 
pel manteniment de vies urbanes. Aprovat per 
majoria amb els vots a favor del PP, PSPV i PVI i 
l’abstenció del BLOC.
7. Modificació pressupostària 10/09, en la modalitat 
de suplement de crèdit, per import de 160.000 €, 
per a finançament de projectes i direccions d’obres 
per a l’execució del Fons Estatal d’Inversió Local. 
Desestimat amb els vots a favor del PSPV i el PVI 
i el vot en contra del PP i el BLOC.
8. Modificació pressupostària 11/09, en la modalitat 
de suplement de crèdit, per import de 50.000 €, per 
a finançament de prestacions econòmiques de 
Benestar Social. Unanimitat
9. Aprovació d’Estudi de Detall presentat per 
Inmosal, SL., per a illa de cases entre l’avinguda 
Tarragona i l’avinguda Juan Ribera. Unanimitat
10. Pròrroga sol·licitada per Temple Servicios 
Inmobiliarios, SL, per a ampliació del termini de 
finalització d’obres majors i obres d’urbanització 
de la UE2R15 (Hort dels Farga). S’aprova per 
majoria amb els vots a favor de PSPV, PVI i BLOC 
i l’abstenció del PP.
11. Aprovació definitiva de la modificació puntual 
núm. 17 del PGMOU de Vinaròs. S’aprova per 
majoria amb els vots a favor de PSPV, PVI i BLOC 
i l’abstenció del PP.
13. Sotmetiment a exposició pública del Pla Especial 
de l’Ermita i del seu entorn. Es retira de l’ordre del 
dia.
14. Proposta en relació a la modificació puntual 
núm. 15 del PGMOU de Vinaròs. Unanimitat
15. Despatx extraordinari.
1)Modificació de l’ordenança reguladora de 
l’estacionament de vehicles que transporten 
persones amb mobilitat reduïda. Unanimitat.
2)Adjudicació definitiva del contracte administratiu 
en règim de concessió del servei municipal de 
transport col·lectiu urbà de viatgers a l’empresa 
Autos Mediterraneo S.A. Unanimitat
3) Moció presentada pel PP relativa a la instal·lació 
d’un parc eòlic a les costes de Vinaròs. S’aprova per 
majoria amb els vots a favor del PP i BLOC i el vot 
en contra del PSPV i el PVI.
4) Moció presentada pel BLOC relativa a la 
preservació dels béns rurals. Unanimitat.
5) Moció presentada pel BLOC per iniciar la 
tramitació per construir un taller ocupacional amb 
residència i centre de dia. Unanimitat.
6) Moció presentada pel BLOC per iniciar la 
tramitació per tal de donar solució als usuaris del 
camp de futbol de Les Capsades. Unanimitat
16.Precs i preguntes.

El vot en contra del PP i el BLOC a una modificació 
pressupostària per import de 160.000 euros 
destinada a finançar projectes i direccions 
d’obres per a l’execució de projectes inclosos 
al Plan Zapatero posposarà a una futura sessió 
extraordinària la seua aprovació.
Per part del BLOC, Domènec Fontanet va 
demanar la retirada del punt de l’ordre del dia 
per no haver pogut estudiar el punt en disposar 
de la justificació del destí dels 160.000 euros “tot 
just un minut abans del ple”. 
El PP va justificar el seu vot contrari a través del 
regidor Ernesto Molinos, que va argumentar que 

no se’ls havia facilitat la relació de projectes i que 
no se’ls havia informat que la direcció d’obra no 
estigués inclosa en la licitació dels projectes.
Per part del PVI, Javier Balada va advertir que 
aquesta decisió podria retardar l’inici de les obres. 
En el mateix sentit es va manifestar el socialista 
Juan Antonio Beltrán, que va considerar “absurd” 
la retirada del punt i va assegurar que l’oposició 
“prioritza més el seu partit que el poble”.
La paralització de la modificació pressupostària 
afectarà obres com les “del pirulí”, el mercat, el 
camp de futbol i el cobriment de la pista de Fora 
del Forat. 

L’oposició posposa l’aprovació del finançament de direccions 
d’obres per executar projectes del Plan Zapatero

El PP i el BLOC van forçar la retirada de l’ordre del dia 
del punt que duia a aprovació l’exposició pública del 
Pla Especial de l’Ermita i el seu entorn, destinat a la 
protecció urbanística i mediambiental de la zona. 
Per part dels nacionalistes, Domènec Fontanet va 
demanar més temps per estudiar el Pla, argumentant 
que “només hem disposat de cinc dies”.
De la seua banda, el regidor del PVI Javier Balada va 
destacar la importància del Pla per donar solució i 

racionalitzar els usos de l’ermita i el seu entorn.
Per part del PP, Juan Bautista Juan va considerar 
“curt” el termini d’exposició al públic d’un mes i 
va assegurar que el pla “genera dubtes” que calia 
estudiar.
L’alcalde, que va recordar que el 22 de maig acaba 
la moratòria d’un any que ha impedit concedir 
llicències de construcció en aquesta zona, va retirar 
el punt de l’ordre del dia.

L’exposició al públic del Pla Especial de l’Ermita haurà d’esperar
El dia 22 de maig finalitza la moratòria en la concessió de llicències a l’entorn

En l’apartat de mocions, el ple va aprovar la pre-
sentada pel PP exigint un posicionament contrari 
al parc eòlic enfront de la costa de Vinaròs i de-
manant que tots els grups municipals tinguen re-
presentació en les reunions que es mantinguen 
en els ministeris sobre el tema. La moció es va 
aprovar per majoria amb els vots a favor del PP i 
el BLOC i el vot en contra del PSPV i el PVI que van 
considerar que el ple ja es va manifestar en con-
tra el 2004 i que, actualment, les circumstàncies 
no han variat i l’acord continua vigent.
El PVI, segons va indicar Javier Balada, va 
esmenar la moció, proposant la ratificació de 
l’acord plenari de 13 d’octubre de 2004 en el 
qual es va votar per unanimitat en contra del 
parc. El regidor popular Lluís Gandía, que va 
explicar que la presentació del punt es deu a 
la recent publicació del mapa eòlic estatal, va 
considerar que la postura del PVI sobre aquest 
tema generava dubtes. En aquest sentit, Balada 
va matisar que hi ha hagut novetats respecte al 
primer projecte i que el PVI no s’oposa de forma 
generalitzada als parcs eòlics perquè està a favor 

de les energies netes. Balada també va recordar 
que el PVI va ser l’únic partit que va presentar 
al·legacions al parc d’aerogeneradors. 
De la seua banda, l’alcalde, Jordi Romeu, va 
reiterar l’oposició al parc eòlic en les mateixes 
circumstàncies en les quals estava previst 
desenvolupar-se fa cinc anys. 

Taller ocupacional i Capçades
El ple també va aprovar dos mocions més 
presentades pel BLOC per unanimitat. Una 
demanant que s’inicie la tramitació per a la 
construcció d’un taller ocupacional-residència 
per a discapacitats i una altra instant que es 
busquen solucions a la situació del camp de 
futbol base de les Capçades. 

Preservació dels béns rurals
Una última moció presentada pel BLOC i 
aprovada per unanimitat va ser la referida a la 
preservació dels béns rurals. Gràcies a aquesta 
aprovació es modificarà l’ordenança municipal 
de convivència ciutadana sancionant les 
destrosses en finques rurals. 

El ple aprova quatre mocions

L’Equip de Govern adverteix que es podrien retardar l’inici de les obres

X.Flores

X.Flores

X.Flores
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S’espera que la tendència observada en 
Expovacaciones Bilbao 09 siga un indicador 
vàlid que confirme que el públic basc continuarà 
visitant la ciutat el pròxim estiu.
Vinaròs ha participat un any més en 
Expovacaciones, la Fira del Turisme i el Temps 
Lliure de Bilbao, que ha tingut lloc la passada 
setmana al BEC (Bilbao Exhibition Centre).
Contràriament al que ha ocorregut en altres 
esdeveniments promocionals turístics recents, la 
Fira Expovacaciones de Bilbao 09 no ha retrocedit 
en el nombre d’expositors, al contrari, aquests 
han augmentat dels 752 als 767 d’aquest any. De 
la mateixa manera, la fira ha comptabilitzat un 
total de 272.000 visites, encara que cal indicar que 
junt a aquest esdeveniment turístic també s’ha 

organitzat Expoconsumo i Creamoda, els quals 
també atrauen molt el públic específic al BEC.
D’altra banda, destacar que el divendres va ser 
el dia de la Comunitat Valenciana, i amb motiu 
de la presència de la consellera de Turisme, 
Angèlica Such, se li va atorgar una placa 
commemorativa per part de l’organització 
d’Expovacacioones, en reconeixement a 
la tasca de promoció que tots els destins 
turístics valencians han realitzat en els últims 
anys a Bilbao.
En l’esdeveniment han participat una vintena 
de països d’Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia, així 
com totes les comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol. El país invitat en aquesta 30a edició 
fou Croàcia.

Com és habitual, Vinaròs va estar present a través 
de l’estand de Castelló Costa-Azahar. L’assistència 
a la fira per part del públic fou important durant 
el cap de setmana. Els visitants que van acudir 
a l’estand de Vinaròs s’han interessat en l’oferta 
d’allotjament, sobretot pel que fa a apartaments i 
càmpings, així com per la gastronomia de Vinaròs, 
entre moltes altres consultes realitzades.
La presència en aquesta fira basca ha estat 
reforçada per una campanya publicitària en 
una televisió autonòmica, així com també en la 
premsa local.
La valoració global de l’assistència a la fira ha 
sigut positiva, encara que en opinió del Patronat 
de Turisme, seria recomanable eliminar el primer 
dia, el dijous, per la baixa assistència de públic.

Vinaròs valora positivament la seua presència a la Fira de Turisme de Bilbao

X.Flores

Els restauradors de Vinaròs van 
inaugurar dijous 7 de maig les 
segones jornades gastronòmiques 
dedicades a la fideuada, que es 
desenvoluparan entre el 10 de maig 
i el 20 de juny. Amb més de 1.200 
tiquets venuts –la venda prèvia es 
va haver de limitar quan es va arribar 
a aquesta quantitat–, les jornades 
es van iniciar amb un gran èxit de 
públic al passeig marítim. Un total 
de 16 restaurants participen en 
aquesta nova iniciativa, que posa a 
disposició del públic menús a preus 
continguts. 
El president de l’Associació d’Hos-

taleria de Vinaròs, Rafael Miralles, 
va qualificar l’acte d’innovador 
i va lloar les característiques de 
la fideuada, “un plat popular de 
gran tradició marinera” i es mos-
trava convençut de l’èxit de les 
jornades. De la seua banda, l’al-
calde, Jordi Romeu, va animar els 
restauradors que emprenguen 
més iniciatives d’aquest tipus i els 
vinarossencs que surten de casa 
i proven els menús especials que 
han preparat per a aquests dies 
els restaurants participants. El 
grup local Els Tigres del Servol va 
amenitzar la degustació.

Multitudinària presentació de les jornades gastronòmiques dedicades a la fideuada
Un total de 16 restaurants de la ciutat ofereixen menús especials entre el 10 de maig i el 20 de juny

X.Flores

A les fotos, la regidora de Turisme, Mamen Obiol durant una entrevista a TeleBilbao, amb la consellera Angèlica Such i amb l´alcalde de Bilbao, Joseba Escribano
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE Y LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DE VINARÒS

Se sigue sin solucionar el acceso hasta la calle 
de Mosén García Julbe y la gente circulando 

por el medio de la carretera 

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

ES UN MENSAJE DE COCEMFE VINARÒS

Vinaròs ha rebut la concessió dels programes 
PAMER i EMCORP de foment de l’ocupació 
per al 2009, segons va informar dimarts 
l’alcalde, Jordi Romeu. D’una banda, el 
programa PAMER, de neteja i manteniment 
rural i mediambiental, estarà compost per 4 
peons i per un capatàs i tindrà un període de 
durada de dos mesos, tot i que el consistori ho 
havia sol·licitat per a cinc mesos. La brigada 
es dedicarà a la neteja d’espais rurals com a 
mesura de prevenció per les conseqüències 
de les possibles pluges de finals de l’estiu. 
També ha rebut el consistori la subvenció 
del programa EMCORP, per import de 73.562 
euros, que servirà per a actuacions com 
l’escola d’estiu L’Illa, que al llarg de dos mesos 

comptarà amb 22 monitors, 2 persones 
encarregades de la neteja i 1 conserge. 
Dins del mateix programa es possibilita la 
contractació d’un peó per una temporalitat 
de 5 mesos i 11 dies destinat a la brigada 
verda. L’alcalde va lamentar que dins l’àrea 
de Comerç només s’haja concedit un auxiliar 
per actualitzar dades. 
Després d’aquestes concessions el consistori 
espera l’aprovació, abans del mes de juny, 
de la segona part del programa de foment 
de l’ocupació. L’Ajuntament havia sol·licitat 
un taller d’ocupació per al molí de Noguera 
per a menors de 25 anys i un altre per a 
auxiliars de geriatria i atenció als malalts 
d’Alzheimer destinat a majors de 25 anys. 

L’Ajuntament rep dos subvencions per al foment de l’ocupació 
X.Flores

El pàrquing soterrat del passeig marítim con-
tinua en proves d’estanquitat. Aquesta set-
mana s’han aixecat alguns trams superiors 
de la zona d’aquest aparcament després que 
l’Ajuntament ha requerit a l’empresa cons-

tructora que solucione els problemes de filtra-
cions d’aigua abans que s’inicien les obres de 
la tercera i quarta fase. Les obres es perllonga-
ran durant uns 20 dies, segons va informar di-
marts el regidor d’Urbanisme, Javier Balada.

Proves d’estanquitat al pàrquing soterrat del passeig marítim
X.Flores
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¡Caritas necesita alimentos!
P r o d u c t o s  d e l  m e s LECHE Y ARROZL u g a r  d e  r e c o g i d a :  l a s  p a r r o q u i a s

El diputat autonòmic i regidor del PP a l’Ajuntament 
de Vinaròs, Mariano Castejón, va negar dilluns 
que les obres del port estiguen aturades i que 
siga l’empresa Escal UGS qui les finance.
Castejón, que va acusar l’alcalde, Jordi Romeu, 

d’haver “tornat a enganyar la ciutadania”, va 
garantir que els terminis “es mantenen” i a principis 
de 2010, les obres del port “estaran finalitzades”. 
En aquests moments, segons Castejón, les obres 
afecten la dàrsena pesquera i l’àrea industrial amb 
una inversió total prevista de 22 milions d’euros.
El diputat autonòmic popular també va negar 
que Escal UGS haja avançat cap tipus de 
pagament a la Generalitat pel que respecta 
al cànon d’ocupació “perquè encara no té res 
concedit”. Castejón va explicar que aquesta 
empresa va requerir per als dos primers anys de 
la fase de construcció una superfície logística 
de 10.000 m2 que es reduirà a 500 m2 per la fase 
d’explotació i també un calat mínim al moll de 
7 metres “quan el previst era de 4,5 metres”. 
Aquesta ampliació del calat demanada per la 

mateixa Escal, “tècnicament viable segons els 
estudis de la Generalitat” és la que, segons 
Castejón, ha anticipat l’empresa atés que suposa 
una inversió addicional de 505.000 euros.
Cal destacar que Escal UGS pagarà un total de 
2.414.251 € en concepte de concessió durant els 
30 anys que ocuparà part del port. 
El diputat popular també va negar que entre la 
Direcció General de Ports i el consistori vinarossenc 
s’haja trencat el contacte, apuntant que, en tot 
cas, “és l’Ajuntament qui fa un any que no es 
dirigeix a la Direcció General de Ports”. Respecte 
a la firma del protocol entre el consistori i la 
Direcció General, el diputat autonòmic va restar-
ne importància, destacant que les exigències dels 
diferents sectors “ja es van polir” i que els terminis 
de construcció “s’estan complint”.

Castejón assegura que les obres del port no s’han aturat i nega que Escal-UGS haja avançat pagaments

L’associació de veïns Migjorn ha denunciat la 
crema incontrolada de residus a l’abocador 
municipal i ha demanat mitjançant una instància 
a l’Ajuntament de Vinaròs, el Seprona i la 
Conselleria de Medi Ambient la seua immediata 
supressió i tancament.

Sebastià Fabregat, que va qualificar la situació de 
l’abocador, situat a la partida de les Soterranyes, 
com “un mal endèmic”, va denunciar públicament 
aquesta crema incontrolada, “que contamina el 
nostre terme amb gasos densos i forts fums rics en 
feromones i altres contaminants i components can-
cerígens, sense cap protecció ni mesura correctora”.
De la seua banda, l’agricultor José Biel Matamoros 
va aportar el seu testimoni assegurant que dilluns 
passat, mentre es desplaçava a la seua finca, “el 
fum era visible des del pont de l’autopista i, amb 
el vent, semblava un núvol de boira”.
El president de l’associació veïnal, Vicent Beltrán, 
també va demanar que el consistori dispose de 
vigilància en el perímetre de l’abocador per 
evitar aquestes cremes.

Oposició inicial al parc eòlic
En un altre ordre de coses, Beltrán va manifestar 
l’oposició inicial de l’associació de veïns a la 
instal·lació d’un futur parc eòlic a la costa de 
Vinaròs “si tot continua igual com fa quatre anys”. 
Beltrán també va reclamar una posició conjunta 
entre totes les formacions polítiques per requerir 
que l’autovia d’Aragó baixe per Vinaròs.

Dimissió
D’altra banda, Migjorn va demanar la dimissió 
del regidor de Serveis, Agustí Guimerá. Segons 
Migjorn, Guimerà els va amenaçar de portar-
los al jutjat per haver denunciat aquesta crema 
incontrolada a l’abocador.

Migjorn denuncia la crema incontrolada de residus a l’abocador municipal
Demanen la dimissió del regidor de Serveis, Agustí Guimerá

L’alcalde, Jordi Romeu, va denunciar dimarts que 
la Generalitat “no dóna cap solució” al problema 
dels residus a Vinaròs i la comarca. “Els abocadors 
de la Comunitat Valenciana estan autoritzats 
per la Conselleria de Medi Ambient, i poca cosa 
poden fer els ajuntaments. Portem més de 10 
anys sense abocador i em pregunto on vol Camps 
que aboquem els residus de Vinaròs”, va indicar 
Romeu. 
L’alcalde es va preguntar “per a què volem un 
consorci que paguem i que no soluciona on hem 
de tirar els residus”. 
Segons l’alcalde, l’únic que es pot fer des del 
consistori “és la compactació i tapar amb terra, 
mantenint una situació que és explosiva per a tots 
els municipis”. L’alcalde va descartar que la solució 

siga la transferència de residus a una altra localitat 
amb un abocador legal, atés que suposaria un 
cost per al consistori d’1,5 milions d’euros anuals. 
Respecte a la crema de residus, l’alcalde va 
assegurar que s’incrementaria la vigilància. 
En el mateix sentit es va manifestar Javier Balada, 
com a representant del PVI, que va fer “únic 
responsable” del fet que no hi haja un abocador 
mancomunat a la Generalitat. Balada va apuntar 
que, en el cas que Vinaròs haja de pagar la 
transferència anual de residus, el PVI exigirà a 
l’Ajuntament de Vinaròs que denuncie la conselleria 
responsable per no haver solucionat el problema 
dels residus amb anterioritat.
Tant Romeu com Balada, que va parlar en nom del 
PVI, van tancar files al voltant del regidor de Medi 

Ambient i Serveis, Agustí Guimerà, a qui Migjorn li 
havia demanat aquesta setmana la seua dimissió. 
Balada, en nom del PVI, va donar “tot el suport” a 
Guimerà, a qui considera “un bon regidor” que ha 
fet “una labor molt positiva, perquè gràcies a ell hi 
ha contenidors soterrats i la situació mediambiental 
ha millorat a Vinaròs”.

L’Equip de Govern culpa la Generalitat de no donar solucions al problema dels residus
El PVI demanarà al consistori que denuncie la conselleria si l’Ajuntament es veu obligat a 
pagar una transferència de residus
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El senador socialista Batiste Cardona i el diputat 
autonòmic Adolf Sanmartín van instar dimarts a la 
Generalitat Valenciana “perquè pose els mateixos 
recursos” que la Generalitat de Catalunya per tal de 
“facilitar” a Foment la decisió que la A-68 arribe al 
mar per Vinaròs. Cardona i Sanmartín van demanar 
“la mateixa predisposició política i pressupostària” 
per part de l’administració autonòmica valenciana 
que la catalana perquè l’opció escollida siga la de 
Vinaròs i no la de Tarragona.
Cardona va assegurar que el PSPV “ha apostat, 
aposta i apostarà” perquè la A-68 arribe al mar per 
Vinaròs, explicant que el vot en contra del PSOE al 

Senat contra una moció del PP en aquest sentit va 
ser degut al fet que “es tractava d’una moció trampa 
per crear tensió i confusió en l’opinió pública” en 
la qual els socialistes “van presentar tres esmenes 
que van ser rebutjades”. 
El senador socialista va lamentar la presentació 
d’aquesta moció pel fet que encara no s’ha presentat 
l’estudi previ, que finalitzarà abans de finals d’any, 
“requisit imprescindible per prendre una decisió”.
El proper 29 de maig els socialistes vinarossencs 
han anunciat un acte reivindicatiu obert a totes les 
formacions polítiques i la societat en general per 
reivindicar la infraestructura.

Els socialistes convoquen per al dia 29 un acte de reivindicació de la infraestructura

El PSPV demana a la Generalitat Valenciana la mateixa predisposició política i pressupostària 
que la catalana per exigir la A-68 per Vinaròs
El senador socialista diu que el PSOE va votar contra una “moció trampa” del PP “feta per crear tensió i confusió” i no contra la A-68

X.Flores

El coordinador del BLOC de Vinaròs en matèria de 
patrimoni, Alfredo Gómez, va fer dilluns una sèrie 
de puntualitzacions, que presentarà als serveis 
tècnics perquè es tinguen en compte en el 
projecte abans de la consignació pressupostària 
en els treballs de restauració de la coberta del 
molí de Noguera. L’obra de restauració, finançada 
pel Pla Camps, recuperarà el sostre de la capella 
del molí, que disposa de pintures que daten 
del segle xviii. Per això, Gómez va insistir en la 

necessitat de tindre en compte que la capella es 
troba en molt mal estat per la qual cosa cal tindre 
en compte els despreniments “en el cas que un 
operari es desplace pel sostre” i el fet que la volta 
podria danyar-se. Gómez també va demanar 
el control exhaustiu del procés de demolició i 
observar possibles vestigis pictòrics ocults en els 
elements constructius. També demanen que es 
procedisca a l’obertura de quatre arcs cecs que 
es troben en la capella. 

El BLOC exposa puntualitzacions per a la restauració del molí de Noguera
X.Flores

El president del PP de Vinaròs, Juan Bautista 
Juan, va qualificar de “xantatge” que el 
PSPV demane que la Generalitat col·labore 
econòmicament en la futura A-68 per competir 
en igualtat de condicions amb la Generalitat de 
Catalunya, que podria proposar finançar-ne un 
tram per aconseguir que es decidisca l’opció de 
Tarragona. 
Segons Juan, “si aquesta és la manera d’actuar 

del PSPV, aquest partit no té res de socialista”. 
D’altra banda, el president del PP vinarossenc 
va anunciar que el PP participarà en l’acte de 
reivindicació d’aquesta infraestructura convocat 
per al dia 29 tot i que va considerar que no era 
un dia adequat per la proximitat de les eleccions 
europees. Per Juan, amb la convocatòria quan 
falta una setmana per a les eleccions “sembla 
que el PSOE en vulga traure rendiment polític”.

El PP qualifica de “xantatge” que el PSPV propose que la 
Generalitat dote pressupostàriament la futura A-68 

X.Flores

L’alcalde, Jordi Romeu, va insistir dimarts que 
encara està pendent la firma del protocol sobre 
les actuacions al port entre l’Ajuntament i la 
Direcció General de Ports.
Romeu va criticar que Castejón hagués dit 
que havia sigut l’Ajuntament qui havia trencat 
les relacions amb la Direcció General de 
Costes “quan Carlos Eleno ha acudit a Vinaròs 
diverses ocasions i no ha tingut ni la cortesia 
de trucar i comunicar la seua visita”. L’alcalde 
va recordar que quan es va iniciar el procés de 
reforma del port “tots vam fer un esforç”, i que 

Eleno “va garantir que mantindria el consistori 
informat, cosa que mai no ha succeït”. Tampoc 
no s’ha produït encara la firma del protocol 
entre les dos administracions, tot i que, 
segons l’alcalde, el consistori s’ha posat en 
contacte reiterades vegades amb la Direcció 
General per demanar-ho.
Respecte a les informacions de paralització 
de les obres del port, Romeu va insistir en els 
problemes econòmics pels quals atravessa la 
Generalitat Valenciana. Uns problemes que 
podrien estar ocasionant impagaments a 

l’empresa encarregada de la remodelació del 
port, fet que justificaria la suposada aturada en 
les obres, segons destacava la primera autoritat 
municipal.

L’alcalde recorda que continua pendent la firma del protocol pel port 
X.Flores

Juan Bautista Juan. El president del PP local va demanar 
el canvi de data en la reivindicació

El BLOC demana el control exhaustiu de les obres

Sanmartí i Cardona van exigir la màxima implicació 
a la Generalitat



14

16 maig 2009

ACTUALITATACTUALITAT

La consellera de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Mar Serna, va estar a la Sénia, a la 
Diada del Recapte. A la tarda, es va reunir amb 
la Mancomunitat que li va explicar breument 
un resum de tota la activitat que duu a terme, 
singularment en matèria d’ocupació i amb 
totes les administracions: l’INEM, el SERVEF, 
l’INAEM i el SOC i li va demanar més ajuts per a 
lluitar contra l’atur.

La consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb la Taula del Sénia
Redacció

Durant uns quants dimecres i 
divendres, un grup d’unes 14 o 15 
persones hem estat recordant l’època 
de quan anàvem a escola, i la veritat 
siga dita, és que hi hem tornat perquè 
la nostra memòria, de vegades, ens 
fa alguna mala passada. Cal dir, però, 

que ens ho hem passat “pipa”, i la 
sort és que tenim una mestra que té 
molta paciència i és molt competent. 
A tots els companys i companyes, 
fins al curs que ve. Ens trobem a l’EPA. 
Guardeu-nos lloc!

Un alumne

Acaba el curs d’entrenament de la memòria

El pasado viernes 8 de mayo se celebró en Vinaròs, 
al igual que en el resto del mundo, el aniversario 
del nacimiento de la Cruz Roja. Con asistencia 
de numerosos voluntarios y simpatizantes, una 
de las voluntarias leyó un Manifiesto del cual 
publicamos unos fragmentos. 
“En el 2009 conmemoramos los 150 años de la 
Batalla de Solferino, los 90 de la creación de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja y 60 de la ratificación de los 4 
Convenios de Ginebra. Fechas simbólicas que 
quedan en la memoria colectiva como hitos de 
un Movimiento Internacional reconocido como 
la mayor red humanitaria del mundo”. Y todo por 
Solferino.
¿Os imagináis a vosotros testigos de aquel 
espectáculo? Más de 30.000 cuerpos, franceses, 
lombardos, austriacos, sardos. Muertos, heridos, 
enfermos gritando que alguien les reconfortara 
en su dolor, o, como así sucedió, que simplemente 
acabaran con su vida de un tiro. A Dunant le 
conmovió aquella tragedia y entregó toda su vida 
a paliar en lo posible el dolor de la Humanidad.
¿Hay otros Solferinos aquí y ahora? Sí los hay. 
Y en ese aquí en el que hemos convertido un 
mundo basado en la comunicación instantánea 

sin fronteras físicas, próximo, pero, que por mor 
del mando a distancia parece que no existan, a lo 
sumo es un “triste espectáculo televisivo”.
“Y si no, ¿qué clase de Solferino son los 1.000 
millones de personas hambrientas, la mayoría 
niños y niñas, de los que 50.000 mueren 
diariamente, en África o Asia?”... 
“Desde aquí, queremos hacer un llamamiento 
a la movilización de toda la sociedad para 
enfrentarnos a los Solferinos de hoy, los retos 

humanitarios de la actualidad. Así, en cada una de 
las asambleas locales de nuestra provincia, Cruz 
Roja está cada vez más cerca de las personas más 
vulnerables para aliviar situaciones difíciles en la 
actual situación de crisis, apoyando a las personas 
mayores, a los jóvenes, desarrollando proyectos 
de salud, preparándonos para responder 
con celeridad a situaciones de emergencia, 
respondiendo a los desastres naturales, o a las 
crisis humanitarias”.

Aniversario de la fundación de la Cruz Roja: acto en Vinaròs 
Creu Roja Vinaròs

La setmana passada es va 
celebrar la segona reunió 
per a la constitució d’una 
plataforma que puga integrar a 
tots els ciutadans i ciutadanes 
preocupats per la situació de la 
sanitat. La Plataforma Comarcal 
per la Defensa de la Sanitat 
Pública es donarà ara a conéixer 
en l’àmbit comarcal per tal que 
es puguen incorporar totes 
aquelles persones dels pobles 
que formen part de la Zona 01 
i ha anunciat que treballarà per 

la defensa de la sanitat pública, 
informarà els usuaris dels seus 
drets davant l’administració i 
reivindicarà el compliment de 
les obligacions i compromisos 
de l’administració davant la 
ciutadania en temes sanitaris. 
Convocats per l’associació de 
veïns Migjorn de Vinaròs, a 
aquesta segona reunió van 
acudir diversos representants 
d’associacions, partits polítics 
i persones a títol individual de 
Vinaròs i comarca.

Naix la plataforma comarcal 
per la defensa de la sanitat pública
X.Flores

E.P.A.
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El text llegit per Nati Romeu durant l’acte en memòria 
dels vinarossencs morts en l’extermini nazi és el 
“Jurament dels supervivents de Mauthausen”, un 
manifest fet pels presos d’aquest camp en ser alliberats. 
Paco Batiste Baila el va llegir mentre va viure i se li va 
prometre que es continuaria llegint en la seua absència

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, a través de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha licitado 
el contrato para la urbanización de la tercera 
y cuarta fase del paseo marítimo de Vinaròs. 
El importe previsto para la realización de las 
obras es de 14.076.522 euros, distribuido en 
las siguientes anualidades: para el año 2009, 
se destinan 4.376.522 euros y en la anualidad 
2010, se destinarán 9.700.000 euros. El plazo 
de ejecución será de 10 meses.
El objeto del proyecto consiste en reformar 
y ordenar el paseo marítimo de Vinaròs para 
darle un carácter más peatonal. Esto conlleva 
la regeneración de una gran superficie de 
espacio público para hacerlo más accesible 
a los usuarios y en la cual se van a poder 
desarrollar diversas actividades urbanas y 
sociales a lo largo de todo el año.
El proyecto incluye la construcción de un 

aparcamiento subterráneo y de un vial 
de circulación subterráneo, que se sitúa 
fuera del dominio marítimo-terrestre, y 
que está parcialmente dentro de la zona de 
protección de 20 metros. La creación de estas 
nuevas infraestructuras de aparcamiento 
van a compensar la pérdida de espacio de 
aparcamientos en superficie.
Asimismo, la reforma de la plaza central 
implica la demolición de la actual oficina 
de turismo, y su emplazamiento tangente 
al paseo. Se realizará con una estructura 
modular hexagonal, que va a permitir 
una gran evolución funcional y espacial 
en el futuro. Esta estructura será también 
la creadora de una serie de sombrillas 
gigantes, que permitirán generar sombras 
en el espacio público, y que serán elementos 
estéticos fundamentales para crear la 
imagen del paseo.

El BOE publica la licitación del paseo marítimo 

Redacción

Un total de 12 poblaciones del norte de la provincia 
de Castelló, integradas en la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, se verán beneficiadas de las ayudas 
que el Servef ha entregado a instancias de esta 
entidad supracomarcal para contratar a personal 
en paro.
La mancomunidad podrá contratar a nueve 
desocupados dentro de estas ayudas logradas 
mediante los programas Emcorp de entornos 
urbanos y Pamer de senderos y áreas recreativas. 
Es un total de 21.073 euros lo conseguido para 
contratar durante 93 días a cuatro personas y 
16.686 euros para cinco personas y 60 días en el 
segundo programa.

12 poblaciones del norte de la 
provincia se beneficiarán de 
ayudas del Servef

Emili Fonollosa

Rectificació



16

16 maig 2009

SOCIETATSOCIETAT

fo
to

no
tí

ci
es

Comiat

Buenos amigos en La Lola disfrutando del veranillo

Vaig nàixer el 28 d’abril. Sóc Laia 
Ferrández Ferrer, una vinarossenca més

Vicent Moliner, com a 
guanyador del sorteig del 
Vinaròs.News, del passat 
30 d’abril, va rebre a Arts 
Fotografia un luxós àlbum 
manufacturat de fotos 

Vinaròs.News

El día 2 de mayo Luis Farnós 
y Inés Mateu celebraron 
sus bodas de oro junto a su 
familia con una gran armonía

Bodas de oro

Laia

 La Lola
Comiat d’Azahara. Durant 24 hores van fer 
tota una gimcana per Vinaròs, Benicarló i 
Peníscola. En guardaran un bon record !
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El passat 7 de maig Nerea 
Buceta Odón es va graduar 
en un emotiu acte celebrat 
al teatre Fortuny de Reus. 
Llicenciada a la XXV promoció 
(2003-2009) de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut 
de la Universitat Rovira i Virgili. 
Enhorabona a la nova doctora!

Enhorabona�

Benihort continúa con su proyecto comarcal de creación de fruterías con el 
sello de calidad y profesionalidad de la cooperativa benicarlanda. El pasado 
miércoles abrió una nueva frutería en la plaza Tres Reis de Vinaròs, la segunda 
en la localidad tras la apertura de la situada en la avenida País Valencià, 22. Este 
nuevo establecimiento proporcionará también a sus clientes la calidad, precios 
competitivos y buen servicio que la cooperativa benicarlanda garantiza siempre 
en cada una de sus secciones. La red de fruterías Benihort apuesta también por un 
diseño interior atractivo creado por la diseñadora benicarlanda Maite Vilamalla.

Benihort abre su segunda tienda en Vinaròs
X.Flores

El domingo 10, salida motorizada 
(moto clásica) con una ‘joven 
promesa’, Víctor Fibla

Moteros
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Emili Fonollosa

La pareja formada por Antonio José Ferrero y José 
Antonio Altaba, ambos de Vinaròs, logró el segundo 
puesto en la categoría de dúos del V Certamen de 
Jota Aragonesa Villa de Calanda, celebrado en la 
conocida población aragonesa.
El primer lugar se le otorgó a José Tomás de La 
Codoñera y a su pareja, Natalí Gabarrí, de Alcañiz. El 
calandino Ismael Navarro, junto a Ana María Trallero, 
obtuvo el tercer premio. 
Este concurso se perfila como uno de los más 
importantes en la escena de la jota en todo Aragón y 
es que asistieron joteros de toda España, demostrando 
un gran nivel.
En esta edición se registraron unos 84 inscritos en 
todas las categorías, lo cual se sumó a las más de 500 
personas que estuvieron como espectadores.

Premio para vinarocenses en 
un certamen de jotas de Calanda 

El passat dia 6 de maig, els alumnes i els mestres 
del Centre de Formació de Persones Adultes (FPA) 
Llibertat, de Vinaròs, van fer una excursió per 
conéixer el bonic poble de Vilafamés.
Es va realitzar la sortida de Vinaròs cap a les 9 
del matí, i aproximadament una hora més tard 
ja havien arribat al poble. Allí els estava esperant 
Josep Miralles, natural del mateix Vilafamés, 
assessor del Cefire de les escoles d’adults de 
la província de Castelló i autor de la novel·la 
Matinada de llops, que els alumnes del cicle 
superior del centre havien llegit recentment.
La visita va consistir en un recorregut pels carrers 
i les places del poble, on es va anar coneixent el 
perquè d’alguns noms d’aquests carrers, d’origen 

medieval, i també alguns fets reals i altres 
d’imaginats que apareixen a la novel·la i que 
transcorren en diversos escenaris del poble, com 
l’anomenada “Església de la Sang”.
També es van visitar altres llocs, com el castell, les 
pintures rupestres que es troben a prop, l’església 
de l’Assumpció, on, per cert, hi ha soterrada una 
vinarossenca amb fama popular de santedat, i 
el Museu d’Art Contemporani, que va deixar els 
alumnes molt impactats.
A continuació, com que ja era tard, es va anar a 
dinar al poble proper de la Barona, on es va poder 
gaudir d’un bon dinar, amb unes postres encara 
millors, i d’una xicoteta vetllada literària al voltant 
de la novel·la esmentada i amb el seu autor i guia 

de l’excursió.
Amb posterioritat, i ja a la tornada, es va visitar 
l’arc romà de Cabanes, situat molt a prop del 
Meridià 0º o de Greenwich. També en aquesta 
ocasió Joan Miralles va obsequiar els assistents 
amb les seues explicacions i anècdotes sobre el 
monument.
Ja després d’una bona sessió fotogràfica, es va 
tornar al camí, i es va arribar a Vinaròs cap a les 7 
de la tarda, donant per acabada l’excursió.
Totes les fotografies sobre aquesta excursió les 
podeu veure a la web:
http://picasaweb.google.com/cfpallibertat
des d’on també es poden descarregar les 
fotografies i imprimir-les si ho voleu.

L’escola d’adults coneix Vilafamés
CFPA Llibertat Vinaròs

La setmana passada, del 20 al 24 d’abril, 
un nombrós grup de joves, 14 parelles, van 
participar en el darrer curset de preparació 
per al matrimoni. Tot i que la majoria eren de 
Vinaròs, també hi havia participants de diferents 
nacionalitats i el ventall de professions també 
era molt variat. 
Eren: José Ma i Silvia, Federico i Estefanía, 
Manolo i Cristina, Miguel i Judit, Alberto i 
Maribel, Ignacio i Eva, Carlos i Montse, Salvador 
i Marga, Pablo i Helena, Raúl i Estefanía, Jordi i 

Azucena, Juan i Vanesa, Juan Manuel i Carmen, 
Juan Vicente i Patricia. 
Tots, acompanyats per un matrimoni monitor, 
Manolo i Cristina, van reflexionar sobre diferents 
aspectes de la vida matrimonial en quatre 
sessions; i una cinquena va estar dedicada per 
part del mossén al matrimoni com a sagrament 
i a la celebració. La darrera nit vam compartir el 
menjar i el beure que va portar cada u i es van 
desitjar el millor per als seus futurs matrimonis. 
Felicitats a tots els nòvios.

Nombrós curset prematrimonial

Redacció

Els “nanos i gegants” de Vinaròs van fer una 
simpàtica visita a l’alumnat d’Educació Infantil 
del CEIP Assumpció, culminant així un projecte 
educatiu dedicat a ells que han desenvolupat en 
aquest centre en els últims mesos.
Fins a l’escola es van apropar els responsables 

de la Colla de Nanos i Gegants, alguns amb la 
vestimenta típica i el capgròs. Agustí Romeu, cap 
de colla, deia en broma als escolars que no havien 
pogut portar els gegants ja que l’escola tenia 
el sostre massa baix. A més, també hi va haver 
l’acompanyament musical amb les castanyoles, el 
tabal i la dolçaina. Els xiquets van fer-los preguntes 
de tot tipus i s’interessaren per molts detalls.
Cada aula d’Infantil té aquest curs un racó dedicat 
als “nanos”. 
Anna Roca, mestra coordinadora d’Infantil, deia 
que amb aquest projecte “preteníem apropar 
l’alumnat als nostres costums, les nostres festes i 
tradicions aprofitant el 65é aniversari dels nanos i 
gegants”. L’alumnat es va implicar des del primer 
moment en la dansa i el ball de nanos i va xalar 
molt amb la seua visita. 

Roca també destacava la gran col·laboració dels 
pares, que han proporcionat moltes fotografies 
i material per a cada racó; un d’ells va regalar 
una gran fotografia emmarcada amb tots els 
nanos i gegants, a més d’un vídeo sobre ells. 
“Pensem que després de tot aquest treball, 
els alumnes gaudiran més de les festes quan 
estiguen els nanos i no tindran la temor que 
algú té en veure’ls”. 
Si l’any passat van treballar l’obra del pintor 
Joan Ripollés, que fins i tot va acudir al centre 
i va pintar un quadre en viu, aquesta vegada 
els protagonistes han sigut els nanos i gegants 
vinarossencs. “El projecte de Ripollés era per 
apropar el món artístic al nostre alumnat, ens va 
motivar molt que el mateix pintor pogués estar 
amb nosaltres”, comentava Roca. 

Els “nanos” de Vinaròs van a escola

Aplazada la junta general, convocada 
para el día 14 de abril, según el 
acuerdo de la junta directiva, se 
celebrará el día 1 de junio próximo, 
a las 17:30 horas, en primera 

convocatoria, y a las 18:00 horas, en 
segunda, para tratar los siguientes 
puntos del orden del día:
1° Lectura y aprobación en su caso, 
del acta de la junta anterior

2° Informe del presidente
3° Estado económico de la Asociación
4° Renovación de cargos de la junta 
(secretario, tesorero y tres vocales)
5° Ruegos y preguntas.

AVISO
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas López Dóriga
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El concierto del pasado sábado día 9 sirvió para 
que la centenaria bandera de la sociedad musical 
La Alianza haya hecho su “entrada triunfal” en el 
auditorio municipal tras su profunda restauración. 
En este auditorio se quedará porque aquí brinda la 
banda sus magníficos conciertos, como éste último, 
muy “de casa” porque se interpretaron sendas 
piezas compuestas en su día para esta banda, por 
Tomás Simó y Óscar Senén.

La Alianza rinde homenaje a su bandera 

L’associació cultural Amics de Vinaròs 
ha dedicat el número 22 de la biblioteca 
Mare Nostrum a la recuperació de 
la memòria de mossén Milián com a 
historiador. La obra vinarocense del 
historiador Manuel Milián Boix ha vist 
la llum de la mà del seu nebot, el 
periodista i escriptor Manuel Milián 
Mestre. El treball, que rescata la tasca 
de mossén Milián en la vida cultural de 
Vinaròs, datava de 1991 i, segons l’autor, 
des d’aleshores “estava dormint a casa 
meua”. Va ser el president de l’associació 
cultural, José Luis Pascual, qui li’n va 
demanar la publicació. La presentació 
va tindre lloc divendres 8 de maig i, a 

més de l’autor, van estar-hi presents el 
director de la Biblioteca Mare Nostrum, 
Arturo Oliver; l’advocat Agustín Delgado, 
i el president de l’associació, José Luis 
Pascual. 
Un dels punts principals de l’interés 
del llibre és el que fa referència a la 
fundació del Setmanari Vinaròs, que va 
ser possible gràcies al suport econòmic 
del consistori i la idea de l’alcalde de 
l’època, Ramon Adell, a recuperar la vida 
cultural de la ciutat. Manuel Milián Boix 
es va relacionar culturalment a Vinaròs 
amb Manuel Foguet, íntims amics des 
del seminari, i també amb José Molés i 
Juan Carsi, entre d’altres. 

Número 22 de la Biblioteca Mare Nostrum

Amics de Vinaròs recupera la memòria de 
l’historiador Manuel Milián Boix
Fundador del Semanario Vinaroz, mossén Milián va ser un dels impulsors 
de la vida cultural dels anys 60 a Vinaròs

Emili Fonollosa

Manuel Milián Boix va nàixer a Morella l’any 1908. Va quedar orfe 
de pare de ben menut, i va passar a viure amb el seu oncle, mossén 
Juan Guimerá, organista de la catedral de Saragossa, que era cec i 
a qui li feia de guia. Per aquest motiu no va poder entrar a estudiar 
al seminari fins als 14 anys. Als 17 anys va publicar el seu primer 
article al Diario de Castellón. L’any 1933 va ser ordenat sacerdot 
i, al juliol de 1955, va ser nomenat capellà de l’Asilo de Ancianos 
de Vinaròs i es va retirar de la seua activitat pastoral. A Vinaròs va 
mantenir tertúlies amb mossén Sirisi, García Julbe, Ricardo Santos, 
Manuel Foguet, Ramon Adell i José Molés. D’aquestes reunions va 
sorgir la fundació del Semanario Vinaroz, del qual va ser nomenat 
responsable i redactor en cap. 
L’any 1956 va ser nomenat arxiver municipal de Vinaròs i el 1958, 
cronista oficial. Aquest mateix any també va fundar el Centro d 
Estudios del Maestrazgo, del qual va ser director fins a l’any 1965.
L’any 1963 va marxar a Prato (Itàlia) per ampliar els seus estudis a 
l’Arxiu Datini i el del Vaticà, per completar la seua documentació 
sobre el papa Luna i el Cisma d’Occident. Va morir a Morella el 5 
d’abril de 1989.

Apunts biogràfics
Manuel Milián Boix

Portada del 
número 22 de la 
biblioteca Mare 

Nostrum

D'esquerra a dreta, Mossén Marcos, Manuel Milián Mestre, Arturo Oliver i JoséLuis Pascual
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agenda 

cultural

agenda cultural

Isabel Serrano
a Alcanar

Bar Restaurant ’El Mosset ’
c/ Canonge Matamoros nº 37

Del 9 al 31 de maig

Fins al 26 de maig, exposició 
“Hacia el exilio”
De dimarts a diumenge 
de 18 a 21 hores
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Departament de Ciències Socials de 
l’IES José Vilaplana.

Dissabte 16 de maig, a les 21 
hores, concert d’orgue a càrrec de 
Juan de la Rubia.
Lloc: Església Arxiprestal
Organitza: Regidoria de Cultura 
i Joventuts Musicals de Vinaròs i 
Espanya.

Dilluns 18 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

Dissabte 23 de maig, a les 
10.30 h – Taller per a xiquets de 5 
a 12 anys 
Taller de meteorologia, on 
es coneixeran els components 
meteorològics, els climes del món 
i en què consisteix el treball del 
meteoròleg.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dissabte 23 de maig, a les 23 
hores, Concert Arribererci Lola 
tributo Joaquín Sabina a càrrec del 
grup Pop Rock 
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Institut Valencià de la Música

Dilluns 25 i dimarts 26 de 
maig, teatre en anglés per als 
escolars de primer i segon de 
primària, amb l’obra Mary Magic.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació

HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

ASSOCIACIÓ  CULTURAL AM
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Organitzat per l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs

Exposició de ceràmica artesanal
“Recordant els segles XIV i XV. 

Socarrats.”
CONXA JIMENO

El XXXI Festival Internacional de Música Contem-
poránea Ensems, que organiza el Institut Valen-
cià de la Música (IVM), realizará un concierto ho-
menaje al polifacético músico de Vinaròs Carles 
Santos, galardonado con el Premio Nacional de 
Música, que interpretará al piano su obra He de 
ser castigat per no haver estimat mai a ningú. Asi-
mismo, esta edición buscará acercarse a los más 
pequeños con un nuevo ciclo dirigido a niños 

que incluye explicaciones para permitirles enten-
der este tipo de música.
Bajo el lema Me falta una oreja, la 31ª edición 
de Ensems que se celebra entre el 14 y el 24 de 
mayo, quiere invitar a “la reflexión en torno a la 
necesidad de conectar a la sociedad con la música 
de su tiempo y de que ésta se escuche con total 
normalidad en todos los circuitos musicales”, 
apuntó Tomás. 

Un homenaje a Carles Santos, la guitarra y un ciclo 
para niños centrarán la programación del XXXI Ensems

Redacción

Lloc: Sala d’exposicions 
de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
Inauguració oficial: 19.30 hores del dia 
14 de maig
Horari: de 10.00 a 13.00 laborables, 
dissabtes de 17.30 a 20.00
Dies: del 14 al 30 de maig

Inauguració de l’Exposició d’Isabel Serrano al Bar-
Restaurant El Mosset d’Alcanar
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Aquest mes de maig tindrà lloc 
Imaginària 09 /Fotografia en Primavera, 
organitzat per l’Aula de Fotografia i el 
Servei d’Activitats Socioculturals de la 
Universitat Jaume I.
Com a novetat d’aquest any la Seu 
del Nord acollirà la projecció de 
Disparos sincopados 08,  dintre del 
programa oficial d’Imaginària 09.

Programa Oficial 

•	 Universitat	Jaume	I	–	Aula	de	Fotografia
•	 Universitat	Jaume	I	–	Campus	Obert
•	 Fundació	Dàvalos	Fletcher
•	 Ajuntament	de	Castelló
•	 Caixa	Rural	Castelló	–	Fundació	Sant	Isidre
•	 Museu	de	Belles	Arts	de	Castelló	–	Castelló	

Cultural	–	Generalitat	Valenciana
•	 Universitat	de	València		–	Col·legi	Major		

Rector	Peset
•	 Muvim
•	 Escuela	Blank	Paper
•	 Copistería	Format
•	 Ajuntament	de	Benicàssim
•	 Ajuntament	de	Morella
•	 Ajuntament	de	Vilafranca
•	 Ajuntament	de	Vistabella
•	 Ayuntamiento	de	Segorbe
•	 Ajuntament	de	Vinaròs
•	 Ajuntament	de	Sagunt
•	 EPA	de	Sagunt
•	 Galeria	Railowsky
•	 Fotoclub	Valencia

Programa Paral•lel

•	 Centre	d’Informació	de	la	Reserva	Natural					
de	les	Illes	Columbretes	-	Conselleria	de	Medi	
Ambient,	Aigua,	Urbanisme	i	Habitatge

•	 Agrupació	Fotogràfica	Sarthou	Carreres		
(Vila-real)

•	 Fundació	Bancaixa-Caixa	Castelló
•	 Agrupació	Fotogràfica	L’Art	de	la	Llum	

(Onda)
•	 Ajuntament	d’Onda	(Regidoria	de	Cultura)
•	 Ajuntament	de	Peníscola
•	 Mucbe	–	Ajuntament	de	Benicarló						

(Regidoria	de	Cultura)
•	 Escola	d’Arts	i	Superior	de	Disseny
•	 Afoprensa
•	 Castalia	Iuris
•	 Galeria	Pictograma
•	 Espai	d’Arts	Visuals
•	 Café	de	Flandes
•	 Pub	Terra
•	 Café	9	Novísimos
•	 Cau	La	Nau
•	 Cau	de	l’Art
•	 Club	Escorpa
•	 DXTNautico

IMAGINARIA 09
FOTOGRAFIA EN PRIMAVERA
LA FOTOGRAFIA COM A REFLEX
DEL 07.05.9 AL 05.06.09

Organització i coordinació
Servei	d’Activitats	Socioculturals
Vicerectorat	de	Cultura

Traducció
Servei	de	Llengües	i	Terminologia
Universitat	Jaume	I

Disseny i maquetació
Unitat	de	Disseny
Servei	de	Comunicació	i	Publicacions
Universitat	Jaume	I

©	de	les	fotografies:	els	autors
©	dels	textos:	els	autors

FOTOGRAFIA EN PRIMAVERA
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L’Home Dibuixat vuelve a casa con el premio 
Drac d’Or de los espectadores y queda finalista 
del premio del jurado internacional. La compañía 
teatral del vinarocense Tian Gombau participó 
en la XX Fira de Teatre de Titelles de Lleida, con 
su espectáculo Piedra a piedra, que se hizo con el 
galardón Drac d’Or de los espectadores al mejor 
espectáculo para niños.

Los espectadores premian a L’Home 
Dibuixat en la Fira de Teatre de 
Titelles de Lleida

Emili Fonollosa 

Se convoca a todos los señores socios a la 
asamblea general ordinaria que tendrá 
lugar el día 29 de mayo de 2009, en los 
salones del local social a las 17 horas, en 
primera convocatoria, y a las 17:30 en la 
segunda, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades a celebrar del centro.
4. Ruegos y preguntas.

CENTRO MUNICIPAL 
DE LA TERCERA EDAD
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Col·legi
Manuel Foguet
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Els alumnes de 5é de primària de 
l’escola “Manuel Foguet” hem fet unes 
activitats de poesia a l’assignatura de 
valencià. Primer havíem de recitar 
una poesia que ens agradés. Després  
individualment o per parelles varem 
escriure uns poemes inventats per 
nosaltres. Hi havia molts tipus de 
poemes: divertits, d’amor, d’animals, 
acròstics...
Finalment  amb aquests poemes hem 
fet un mural i està a la classe.     

Treballem 

els poemes a 5è a

     Biografíes – 5è b

Els alumnes del cicle superior de 
l’escola Manuel Foguet (5è B) hem 
treballat a l’assignatura de Castellà 
personatges famosos de la Història. 
Alguns exemples són: científics 
(Albert Einstein, Charles Darwin); 
músics (Mozart, David Bowie); 
inventors (Leonardo Da Vinci); pintors 
(Goya, Van Gogh, Picasso); escriptors 
(Shakespeare, Cervantes, Jules Verne); 
visionaris (Nostradamus); president 
dels Estats Units (A. Lincoln); actors 
i productors de cinema (Charles 
Chaplin, Walt Disney).
Va ser un treball individual. A casa 
vam buscar la informació de llibres, 
enciclopèdies i d’internet; després 
a classe vam fer l’exposició oral del 
nostre personatge. Al final, els nostres 
companys van valorar el nostre 

      Notícies de tots els 
periòdics a 6è a

Les xiquetes i els xiquets de sisé estem 
treballant les notícies. Hem decidit 
fer un mural on enganxem retalls de 
premsa i a les classes dediquem una 
estona a llegir-les i comentar-les.
Ens agrada i així ens assabentem de 
les coses que passen arreu del món. 

El següent pas serà fer-nos redactors 
i redactores de notícies , i ahí va la 
primera:
“ 13 NOTÍCIES IMPACTANTS .  El 
passat  30 d’abril els alumnes de l’escola 
Manuel Foguet- situada en barracons 
al final del carrer Ruiz Picasso- han 
elaborat un mural amb  periòdics 
d’esport i notícies impactants. Podeu 
passar a vore’l, dilluns , dimecres i 
dijous de 9:30 a 10:30

       Visita a Milà (6è b)

El dia 28 de gener, quatre alumnes 
i quatre mestres del C.E.I.P. Manuel 
Foguet vam anar a Milà amb un 
projecte europeu.

El col·legi Manuel Foguet participa 
en un projecte anomenat “SMASH”, 
en el que també hi participen escoles 
d’altres països, com: Itàlia, Grècia, 
Polònia, Holanda, Islàndia, Bèlgica i 
Espanya. El dimecres,dia 28 de gener, 
vam arribar a Milà on ens  esperaven 
les nostres famílies d’acollida.
Cadascú va anar amb la seua família  
a la seua casa per a deixar les nostres 
maletes. Seguidament, vam anar a 
un sopar de benvinguda, a l’escola 
ARCADIA,on ens vam trobar amb els 
nostres companys i els altres xiquets 
del Projecte. 
Allí ens van oferir un sopar i  van fer 
una audició musical. Vam conèixer la 
gent dels altres països, que eren molt 
amables. 
El dijous  vam matinar bastant, a 
les 06:30. Cada família ,va portar als 
seus fills i als xiquets d’acollida a les 
seues respectives escoles(ARCADIA-
PERTINI).
Durant   el matí vam anar coneixent 
l’escola i els alumnes. Després els 
alumnes del projecte, va anar a 

l‘ARCADIA, i allí vam fer diversos jocs.
El divendres també ens va tocar 
matinar. Vam anar a l’escola,que allí 
començava a les 8 del matí. Vam 
estar 1 hora fent classe i els del 
col·legi PERTINI ens va tocar anar 
al ARCADIA. Allí vam fer una classe 
d’Educació Física, on també estaven 
els xiquets dels altres països, vam 
jugar a voleibol, a bàsquet , i vam 
fer un circuit  esportiu. Després de 
fer la classe d’Educació Física.  Cap a 
les 4 de la vesprada, anàrem tots els 
xiquets del projecte i  visitarem el 
museu de la ciència i la tecnologia de 
Milà. Va ser molt emocionant!
El dissabte no ens va tocar matinar 
(aleluya).   Vam visitar el Duomo 
(la catedral de milà), el Castelo, la 
gal·leria (on estaven  unes de les 
tendes més cares de Milà), l’aquari, el 
museu egipci, etc.
El diumenge, dia 1 de Febrer ens va 
tocar matinar més i estava nevant! 
Vam agafar el metro fins la plaça, on 
el autobús ens estava esperant. Ens 
vam acomiadar de la nostra família  
d’acollida i ens dirigíem a l’aeroport 
de Bergamo. Anàvem amb els nostres 
companys d’Holanda. El viatge d’avió 
va durar 2 hores, fins a l’aeroport de 
València. Després vam agafar el tren 
fins a Vinaròs.

Va ser una experiència inoblidable!

treball. Vam portar fotografies per a 
decorar un racó de la nostra classe. 
En aquesta redacció vam parlar d’allò 
que aquests personatges van aportar 
a la Humanitat.
Ens hem esforçat bastant i el resultat 
va ser molt bo. I així vam aprendre 
més de cultura general. Va ser un 
treball divertit i tots vam disfrutar 
amb aquesta activitat.
Escrit per: Ana, Isabela, Ismael, Marc, 
Múad i Nirajan

Projecte Europeu 6è B Projecte Europeu 6è B 

Projecte Europeu 6è B 
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De les diverses espècies de 
galeres que habiten al nostre 
característic fons fangós, dins 
de la influència del riu Ebre, 
aquesta és una de les més 
escasses i petites. El seu nom 
científic és Squilla desmaresti. 
En castellà, se l’anomena galera 
pequeña. En català galiota i 
gambeta imperial. En francés, 
squille petite. I en anglés, spottail 
shrimp.
Aquest crustaci tan gustós 
i apreciat per la gent 
vinarossenca, i ara ja per gran 
part del territori espanyol, 
pertany a l’ordre dels 
estomatòpodes i a la família 
dels esquíl·lids. La seua peculiar 
forma corporal consta d’un 
tòrax estret i un abdomen llarg. 
Té un cos amb crestes molt 
marcades. L’esquelet extern 
està mineralitzat i la closca 
li cobreix el cap i els quatre 
primers segments del tòrax. Els 
ulls són pedunculats i negres. 
Les seues clàssiques potes de 

captura o arpa tenen una força 
descomunal, en cadascuna hi 
ha quatre espines. Té tres parells 
de potes caminadores sense 
tenalles. La zona abdominal, 
que és principalment la millor 
part comestible, consta d’unes 
vuit parts amb crestes ben 
marcades, i l’escut o la part 
final, sense taques oculars 
com les habituals galeres. Les 
brànquies es troben sobre les 
potes abdominals.
El cos és gairebé translúcid, 
però hi predomina com a color 
base el groguenc i rogenc, 
amb diversos dibuixos marró. 
De llarg fa com a màxim 10 
cm. De sexes separats. La 
fecundació és per còpula. La 
femella transporta durant una 
setmana les delicioses masses 
d’ous. Després de descloure’s 
passen per diversos estadis 
larvaris fins a dos mesos. Primer, 
són larves bentòniques però 
ràpidament es fan pelàgiques. 
Creixen a través de mudes. 
Després d’instal·lar-se sobre 
el fons, construeix galeries per 
a viure sempre enterrades, en 
unes profunditats de 10 a 50 
m, on viuran solament diversos 
anys. 
Són animals demersals, es 
mouen corrent i nadant, i 
també fent sacsades amb la 
part posterior del cos. Gran 
depredador, tant menja cucs 
com atrapa peixos amb l’ungla 
prensora, i fins i tot trenca 
closques de crancs, ja que 
proporcionalment és l’animal 
del planeta que té més força 
destructora gràcies a una 
potent i ràpida fitora de les 
seues arpes. Es capturen amb 
xarxes tremalleres i del bou.

PARTE ESTADÍSTICO FEBRERO 2009

Camino a la subasta con las extraccione de pescados y mariscos del bou

Galereta

PESCA

Andrés Albiol

Aguas tristes y escasa pesca 
Las pesquerías resultaron mediocres. El peix blau desapareció y sólo el 
langostino dio la cara.
Los arrastreros faenaron los cinco días. Las especies mayoritarias fueron: cigala 
a 30 €/kg, calamaret de 25 a 35 (según tamaño), rape de 4 a 9, pescadilla de 4 a 
12, peludes a 6, salmonete a 8, caracol de 6 a 13, pulpo roquero de 4 a 7, pulpo 
blanco a 2, pageles, bacaladilla, canana, cangrejo, jurel y morralles de 1 a 3. 
La llum comenzó la semana sin extracciones y el lunes las traíñas partieron 
hacia puertos catalanes. El martes una barca capturó 10 cajas de boquerón a 20 
€/caja (12 kg). Y el miércoles entre cinco pillaron 450 cajas de alatxa mediana 
a 5, 250 de “oro azul” a 20 y 200 de sardina a 21. La procedencia era: una de 
Vinaròs, una de Borriana, una de Altea, una de Adra y una de Castelló.
La mayoría de trasmalleros atrapan langostinos de 25 a 35 €/kg, Otros capturan 
palà a 23, doradas y mabre a 6 y tigre y palaí a 12. La langosta se subasta a 45, 
el bogavante a 30 y el rom empetxinat a 25. 
Un palangrero pilla con anzuelo muchas lubinas a 24 €/kg y raya a 3. 
Y dos marrajeros desembarcaron emperadores a 12 €/kg, atunes a 10 y un pez 
zorro a 5.

Ecos de mar
Salvamento Marítimo en 2008 atendió un total de 5.086 emergencias 
marítimas, participando con ello en el rescate de 19.105 personas en toda 
España. Los buques implicados fueron 3.398, siendo 1.787 los de recreo, 563 
los pesqueros, 426 los mercantes y el resto artefactos flotantes y pateras. Las 
emergencias por recogida de windsurfistas, submarinistas, etc., llegaron a 
1.064 y las restantes motivadas por activaciones de señales automáticas de 
socorro, medio ambiente y avisos falsos.
La Comunidad Valenciana tuvo 448 emergencias con 948 personas involucra-
das situándose en mitad de la tabla de 11 zonas o comunidades autónomas.

PECES
Alatxa                                       485 kg
Seitó                                     1.371
Maira                                         158
Raja                                        1.450
Besugo                                      207
Boga/xucla                               1.129
Bonítol                                          2
Burros                                        350
Caballa                                   5.885
Vetes                                        332  
Congre                                      485
Gall                                            146
Orada                                       435
Mòllera                                  1.408
Gallineta                                     99
Sorell                                    13.582
Esparrall                                    342
Llenguado                              1.403
Sarg                                          791
Lliri                                            353

Llobarro                                    940
Mabre                                       692
Aranya                                     294
Pagell                                     2.522
Peluda                                    842
Peix espasa                          3.536
Lluç                                     16.349
Rap                                       2.213
Espet                                         171
Rodaballo                                  41
Rubios                                    404
Moll                                      1.588
Morralla                               1.973
Sardina                                 1.253
Pez zorro                                  15
Mero                                           5
Letxa                                     406
Sorella                                 7.718
Bacaladilla                          14.342
Llisa                                         336
Pagre-dentol                             31

Bis                                            12
Gatets                                       49
Rata                                            7
Palometa                                 17
Corva                                      323
Miseria                                     187
Peix de rei                                 40
Mamona                                   58
Varios                                       72
                               ___________
       TOTAL..................     86.869

CRUSTÁCEOS  
Cranc                                   735
Escamarlà                            114                          
Llagostí                                  49
Galera                                7.254
Gamba                                    47 
                                    ________                 
TOTAL...........................    8.201

MOLUSCOS
Calamar                                  667
Sepió punxa                            193
Pota                                      1.304
Sepia                                       738
Polp roquer                              887
Polp blanc                           1.589
Polpa                                      123
Polp mesquer                       1.049
Cargol                                    575
                                        _______
TOTAL............................ 7.124

Resumen por modalidades
ARRASTRE                        86.351
CERCO (periodo de veda)
PALANGRE                         4.512
TRASMALLO Y OTRAS     11.331
                                       ________ 
      Total producción.….  102.194
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La redacció informa que per falta d’espai, moltes de les informacions esportives no s’han pogut publicarNOTA DE LA REDACCIÓ

XX Edició - Marató Popular 2009

Caritas Interparroquial de Vinaròs 
desea mostrar su agradecimiento al 
Ayuntamiento de nuestra ciudad por 
la magnífica iniciativa que tuvieron el 
pasado domingo 10 de mayo de que 
cada participante en la Maratón Solidaria, 
aportase un alimento para nuestra 
asociación. 
Como hemos repetido en tantas 
ocasiones, cada vez nuestras necesidades 
son mayores; en un año la demanda de 
alimentos, ropa, alquileres de viviendas, 
comedores escolares y ayudas básicas en 
general se han multiplicado por 4, por lo 
que nos encontramos auténticamente 
desbordados. Por ello y una vez más, 
acudimos a la solidaridad de todos los 
vinarocenses, a los que en este sentido 
no les ha afectado la crisis pues son tan 
solidarios o más que cuando corrían 
mejores tiempos, para que nos ayuden 
dentro de sus posibilidades en todo lo 
que puedan. 
Queremos, por último, concienciar a 
todos para que se hagan socios de nuestra 
entidad aportando periódicamente lo 
que cada uno pueda, pues no olvidemos 
que Caritas somos todos y Caritas es 
todo el año.
En nombre de todos los que hacemos 
Caritas, muchísimas gracias a nuestro 
Ayuntamiento y a todas las personas en 
general por sus ayudas.

La junta

Agradecimiento de Caritas-Vinaròs

El Consell Municipal d’Esports vol fer una valoració 
molt positiva de la nostra cursa, atentent les 
circumstancies tan negatives que van ocasionar la 
suspensió de l’acte i el canvi de data, tenint en compte 
que aquesta no era tan favorable per a la participació 
de la gent, ja que són dates de comunions. Tot i així, la 
gent del poble i dels voltants ens demostren any rere 
any que els agrada fer esport i sobretot que són fidels 
a un esdeveniment esportiu que combina la pràctica 
esportiva i el gaudiment d’un dia de reunió social amb 
la gent del poble. Moltes gràcies a tots els inscrits i 
participants.
El Consell Municipal d’Esports vol agrair la 
col·laboració amb el nostre esdeveniment més 
reprentatiu a l’Ajuntament de Vinaròs i la Brigada 
Municipal, a Protecció Civil, Guàrdia Civil i la Creu 
Roja, a l’Associació de Comerciants i la Regidoria 
de Comerç pel patrocini de les samarretes, a Coca-
Cola pels Acuarius, a Aigua de Bejis, a la Cooperativa 
d’Armadors i a la Direcció General de Ports, a les 
botigues d’esport i la Pizzeria Mamma Mia per la 
seua implicació amb els regals del sorteig, Intersport 
Piñana Sport, Base Moliner Bernat, Fandos Sport, 
Azahar Sport, DJ Sport i Jaques Sport. Tampoc no 
ens podem oblidar de la Confraria de Pescadors i 
del Forn de Pa Cano, per la magnífica sardinada i a 
totes les entitats esportives que col·laborem amb 

el control de la cursa, l’avituallament, a l’arribada 
i la sortida com són Club Esportiu, Aula de Natura, 
Club Natació Vinaròs, Club Baloncesto Vinaròs, KO 
Ryo Kombat, Club de Judo, Club Balonmano Vinaròs, 
Club Patinatge Artístic Vinaròs, Escola Futbol Base 
Vinaròs C.F. i Club de Birles Vinaròs. I volem agrair 
també al Departament Artístic del Leopoldo Querol 
la seua col·laboració amb el disseny del logo de la 
samarreta, a la Discoteca Hangar que com tots els 
anys ens cedeix el cotxe i l’Escola de Massatges Mans, 
amb els seus massatges. 
El CME vol fer una menció especial a la Policia Local 
per l’impressionant desplegament en tota la cursa, no 
sols el dia de la cursa oficial sinó també el dia de la 
suspensió, gràcies al qual no hem hagut de lamentar 
cap incident, i també volem agrair especialment uns 
nous col·laboradors, que formaven part de la sorpresa 
d’aquest any, i que han amenitzat el recorregut, com 
són els Sambeiros dels Povals i la música dels seus 
tambors i a Àngels i els Xavals del Casal Jove, per la 
seua gran actuació de mims a la pista d’atletisme.
Moltíssimes gràcies a tots!
Finalment, el CME vol recordar que en breu posarem 
data al Dia de la Bici, que se celebrarà al mes de juny i, 
per tant, animem a tota la gent a continuar participant 
en les nostres campanyes esportives populars com ho 
han fet fins aleshores amb la Marató Popular 2009. 

Consell Municipal d’Esports

Una vegada tancada la primera, i més emblemàtica, prova 
de la campanya d’esport popular que es completarà amb el 
dia de la bici, la marató aquàtica i la caminada popular, és el 
moment dels agraïments i d’alguna reflexió.
L’apartat d’agraïments és ampli, tant, i tan important com 
ho ha estat la participació, que, com és lògic, vull agrair en 
primer lloc.
El segon dels agraïments és per als membres del CME, per les 
seues idees i la seua dedicació, tant en aquesta com en les 
altres proves, i en general en totes les activitats del Consell.
A les entitats esportives que han col·laborat amb 
generositat, per l’esport en general i no pel seu esport, o 
per la seua entitat com fan habitualment, aquest fet els 
honora i els fa més valuosos del que ja són. 
Altres entitats, ens ajuden en la part menys esportiva de 
la prova: als Sambeiros dels Povals, gràcies. A l’Associació 
de Comerciants dir-los: que sense ells no seria el mateix. A 
les botigues d’esport que han posat el seu granet d’arena, 
gràcies també.

Menció a part mereix el personal de l’Ajuntament. Ja que més 
enllà de la vostra tasca professional, us feu vostra la prova i sou 
els que la feu possible (en els bons i els mals moments).
Em refereixo a: la Policia Local, que ateses les circumstàncies, 
han hagut de treballar el doble; a la Brigada de Serveis, ja que 
sou com els increïbles, i als empleats de la Regidoria d’Esports i 
de Joventut, gràcies per la vostra implicació i generositat.
La marató, que no és tal cosa per la seua distància, és 
alguna cosa més que una prova esportiva; no competitiva, 
ni elitista, però esportiva. És també un acte social, familiar, 
de germanor amb l’esport com a protagonista. És una 
activitat saludable i més si té continuïtat. Aquesta edició 
ha estat gràcies als participants, a més a més solidària 
amb els desafavorits. I, com oblidar-ho, gràcies a uns pocs 
oportunistes i/o aprofitats, ha estat també polèmica.
En resum, com que l’objectiu és oferir a la població la 
possibilitat de practicar esport saludable, em dono per 
satisfeta i us emplaço per al proper 14 de juny, aquesta vegada 
amb bicicleta. 

Mª José Ferrer, regidora d’Esports
La marató de l’any 2009
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Rafael Marcos Simó

Despedida y cierre

FUTbOL. Campeonato Regional Preferente

Salva catapulta hacia el título a los veteranos

3 0
C.D. BENICàSSIM VINARòS C.F. 

Gaspar Redó

Los langostineros no tuvieron 
ninguna opción de sacar algo 
positivo en el partido dispu-
tado la pasada jornada en el 
estadio Torre Sant Vicent de 
Benicàssim donde se enfren-

taba a un equipo superior que 
acosó durante la mayor parte 
del encuentro la meta defendi-
da por un espléndido Carmona 
que se lució en varias interven-
ciones con sello de gol. El resto 

de jugadores que prepara el 
míster Santi Forner se defen-
dieron dando la cara en todo 
momento no pudiendo con-
trarrestar la mayor calidad téc-
nica de su rival.

El conjunto local fue muy superior

3 C.D. Benicàssim: Raúl, Diego, 
Mauri, David, Pozo (Troncho, 61), 
Soriano, Sergi, Chicle (Álvaro, 39’), 
Paco Valera, Álex, Vences. 
 
0 Vinaròs C.F.: Carmona, Cristian, 
Pedrito, Alberto, Wifredo (Florín, 

79’), José Ángel, Ernesto (Carlitos, 
61’), Marcos, Agus, Carrillo y 
Martín (Martorell, 76’) 
 
Goles: 
1 – 0, min 30 Paco Valera 
2 – 0, min 35 Paco Valera 

3 – 0, min 80 Paco Valera

Árbitro: Ribes Barberá. Tres 
tarjetas amarillas para Agus, 
Ernesto y Carrillo del equipo 
visitante

Partido disputado en La Cava con total dominio 
del conjunto que prepara Cristóbal Gilabert que 
no se plasmó en más goles a pesar de la presión 
ejercida sobre el área local que tuvo en su 
portero al jugador más destacado, ya que hubo 
varias ocasiones de conseguir un resultado 
más amplio, pero los jugadores langostineros 
chocaban continuamente contra la dura defensa 
del equipo del Baix Ebre y con las providenciales 
intervenciones de su portero que al final vio 
perforada su meta con este solitario gol de 
bandera conseguido por Salva que significan 
tres valiosos puntos de cara al título.

FUTbOL. Campeonato Veteranos Catalunya-Sud 0 1
C.F. LA CAVA A.V. VINARòS C.F.

Gaspar Redó

Alineación 
A.V. Vinaròs C.F.: Elkim, Salva, Carlos, Keita, Luis Carlos, 
Jesús, Vázquez, J. Federico, Diego, Piñana, Mincho, 
Aníbal, Abel, Moliner, Hallado y J. González. 
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Las jugadoras del GRUPO FRANCO
merecen un aplauso por la permanencia
en División de Plata nacional
Acude al pabellón y únete a la fiesta

SÁbADO 
16 DE MAYO

Pabellón de Vinaròs
A las 18.00 H

Todos con el Fútbol Sala Femenino

Último partido de liga
división de plata nacional

VINARÒS GRUPO 
FRANCO

 -
F.S.F. CALDES

Este fin de semana se cierra el telón a la temporada 
2008-2009 en el Cervol. Esta tarde a partir de 
las seis el juvenil recibe al Castellón B (segundo 
clasificado). Sus opciones de ascenso son nulas 
al haber perdido el último partido en el feudo del 
líder. El Roda A y el Castellón B se encuentran a 
seis puntos. Este hecho no deja el reconocimiento 
por tan digna temporada, se ha estado luchando 
hasta el último partido por conseguirlo, yendo 
líder en buena parte de la temporada. Al final no 
se ha conseguido el ascenso pero el mérito del 
juvenil es total. Ahora se hacen cuentas y piensas 
en esos puntos perdidos que a priori no deberían 
haberse escapado, pero esto lo hacen todos los 
equipos y si se te escapan puntos inesperados, 
también se reciben. Por lo tanto... ¡enhorabuena!
Esta tarde nos queda la honrilla de ganar. Esto 
podría significar que el Castellón cediese su 
plaza de ascenso al Massamagrell siempre que 
éste sacara adelante su partido. Una cosa sí está 
clara: pase lo que pase en este partido la cuarta 
plaza que es la que se ocupa en este momento 
está asegurada.
Por su parte, el primer equipo recibe al Saguntino, 
mañana por la mañana a partir de las 12. A los 
del Puerto de Sagunto les faltan dos puntos 
para asegurarse la última plaza que da derecho 
a disputar la fase de ascenso. El inesperado 
tropiezo del Sant Jordi en su campo frente al 
Vilafamés ha dejado prácticamente finiquitada la 
competición a falta de dos jornadas. El Saguntino 
debe sumar dos puntos en los dos partidos que 
faltan y la última jornada recibe en su campo a un 
Benicàssim que desde hace varias jornadas no se 
juega nada. Las opciones del Sant Jordi pasan por 
ganar esta semana en Almassora y la siguiente al 
Vinaròs y esperar los tropiezos del Saguntino. Por 
abajo ya se conocían los descensos de San Rafael, 
San Pedro y Estivella.
Respecto a lo anunciado en semanas anteriores 
en cuanto a los posibles arrastres, finalmente 
sólo ha descendido a Tercera División el Alzira. 
La victoria conseguida en su último partido 
frente al Terrassa, condena a este último a jugar 
la promoción para mantenerse en la categoría 
y salvando de este trauma al Dénia. Por lo 
tanto, sólo un equipo valenciano ha perdido la 
categoría. Ahora a esperar que al menos uno de 
los equipos valencianos de Tercera ascienda y no 
se produzca el arrastre provocado por el Alzira. 
El Vila Joiosa, Alacant B y La Nucia ya tienen la 
promoción asegurada a falta de disputarse este 
fin de semana la última jornada. La cuarta plaza 
se la juegan el Torrevella que recibe al líder, Vila 
Joiosa, y el Eldense que visita al Catarroja.
De momento, los equipos de Preferente que 
están clasificados en el puesto 15º de la tabla son 
Benicarló con 35 puntos, Crak’s con 33, Tavernes 
con 36 y Almoradí con 37. A falta de seis puntos 
en juego, no sólo pueden haber variaciones 
entre estos cuatro equipos para ver quién es 
el que consigue no ser el peor de todos, sino 
que además pueden superar a otros equipos 
de su mismo grupo en la tabla clasificatoria. De 
momento, lo único claro es que puede haber un 
arrastre. Lo positivo es que sólo hay uno y que 
será complicado que ocurra, pero de momento 
la posibilidad existe.

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
www.vinarosnews.net
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Campionat Provincial de proves combinades
Els atletes cadets i infantils del Club Esportiu-
Aigües de Vinaròs van competir el passat cap de 
setmana a les pistes d’atletisme de Castelló en 
el Campionat Provincial de proves combinades 
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 
Kevin Ripolles es va alçar amb el títol de campió 
provincial, mentre que el seu company Josep Calvo 
va acabar en 5a posició. Les infantils també ho van 
fer molt bé: Elka Sanz 5a, Daniela Murgueito 9a i 
Andrea Rey 16a. Enhorabona a tots.

Comencen les lligues nacionals
El passat 24 d’abril es va disputar la primera 
jornada de Divisió d’Honor. En hòmens defenent 
els colors del Fent Camí Mislata hi van participar 
Gaspar Mateu, que va deixar el llistó en 4,60 
metres en la prova de perxa aconseguint així la 
tercera posició i Guillem Adell que amb un temps 
de 4’05” va aconseguir una meritòria 5a posició en 
la prova de 1.500 m. La competició per equips la 
va guanyar el Port d’Alacant i en segona posició el 
Fent Camí que així aconsegueix la permanència en 

la màxima categoria i disputarà un lloc per la final 
en la pròxima jornada.
La nota més dolça de la jornada la va donar l’atleta 
del Club Esportiu-Aigües de Vinaròs Andrea Cabré, 
en el Prat de Llobregat en la primera jornada de 
Divisió d’Honor femení. Andrea, en representació 
del Playas de Castelló, va polveritzar el seu propi 
rècord personal de 5 km marxa amb una marca 
de 25’45”, aconseguint la 5a posició. D’altra banda, 
Alba Sánchez defenent els colors del Lleida Unió 
Atlètica va competir en Primera Divisió. L’atleta de 
Vinaròs, que actualmente entrena al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat, va donar uns magnífics 

8 punts a l’equip guanyant els 5 km marxa baix una 
cortina d’aigua que no va parar durant tot el matí. 
Ara el Lleida està més a prop d’aconseguir l’ascens 
a Divisió d’Honor.

Guillem i Jahvé en la Milla de Santa Eulària
El passat 1 de maig es va celebrar la 18a Milla de 
Santa Eulària des Riu. Guillem Adell va entrar en la 
8a posició i Jahvé Fernandez en la 13a.
Entre els atletes favorits van participar els atletes 
internacionals Víctor Montaner i Naxo Cáceres, 
aquest últim representarà la Selecció espanyola de 
marató en el pròxim mundial.

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Mª Jesús Pablo | C.Esportiu-Aigües de Vinaròs

El Club de Pesca Deportiva La Lubina 
celebró el pasado sábado día 9 de 
mayo, desde las 20:00 a las 02:00 horas, 
el tercer concurso social de pesca en la 
playa del Fortí con una participación de 
cuarenta socios. Aunque había una gran 
ansiedad de tener un concurso fructífero 
en capturas, por desgracia no fue así y 
hay que destacar a los que consiguieron 
algunas capturas y además consiguieron 

alzarse con los trofeos del concurso:
1º clasificado: José Antonio García 
Burgos
2º clasificado: Juan López Esteban 
3º clasificado: Juan Martín Rodríguez
Pieza mayor: Miriam García Coll, con una 
mabra de 775 gramos.
El próximo concurso se realizará el 30 de 
mayo en la costa norte (roquer) de las 
20:00 a las 08:00 horas.

PESCA.  La Lubina

III Concurso Social de Pesca del Club Pesca 
Deportiva La Lubina

Club Pesca Deportiva La Lubina

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Buena sintonía para el 
deporte local 

La estrella de la pasada jornada deportiva ha sido el 
Club Patinaje Artístico Vinaròs que ha protagonizado un 
espectacular éxito en el II Trofeo de Niveles de carácter 
autonómico celebrado en el pabellón polideportivo 
municipal con una participación de 160 patinadoras de los 
cuales 23 eran locales, logrando todos ellos importantes 
podios en todos los niveles y categorías que compitieron.
En fútbol, también merece destacar por su gran trascendencia 
la escueta pero importante victoria conseguida por el 
equipo veterano del Vinaròs C.F. en el terreno de juego de 
La Cava por 0-1 que le permite mantenerse como líder de la 
Liga de veteranos Catalunya Sud.
Finalmente, el éxito fue también completo para el Club 
Esportiu Vinaròs que consiguió realizar una gran actuación en 
el campeonato provincial infantil de pruebas combinadas.
Enhorabuena a todos y a seguir cosechando victorias para 
el deporte local.

¡Caritas necesita alimentos!
P r o d u c t o s  d e l  m e s LECHE Y ARROZL u g a r  d e  r e c o g i d a :  l a s  p a r r o q u i a s
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ESPORTSESPORTS

El Club Patinaje Artístico Vinaròs celebró 
el pasado sábado 9 de mayo el II Trofeo de 
Niveles + Territorial A+B. En este evento 
participaron un total de 160 patinadoras 
y patinadores de la provincia de Valencia 
y de Vinaròs. Nuestro Club participó con 
23 patinadoras, consiguiendo podio en 
todos los niveles y categorías. Ariadna 
Besalduch Mediavilla, patinadora el 
Club Patinaje Artístico Vinaròs, obtuvo 
la puntación necesaria para pasar a 
la categoría absoluta, la única de su 
grupo que lo consiguió, así que pronto 
la veremos en las competiciones 
provinciales y autonómicas.
Clasificaciones:

Vinaròs arrasa en el 
II Trofeo de Niveles

PATINATGE ARTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

NIVEL I
- Laia Portar Santos, 1ª clasificada
- Aida Beltran Gil, 2ª clasificada
- Iris Pujol Gómez, 4ª clasificada
- Mireia Orts Año, 6ª clasificada
- Ilona Forner Bellon, 12ª clasificada
- Carla Ferre Gómez, 13ª clasificada
- Sofia Carnoda Mapanga, 15ª clasificada
NIVEL II
- Paula Chale Castell, 1ª clasificada

- Anna Gil Berbel, 2ª clasificada
- Janira Melia Azuaga, 7ª clasificada
NIVEL III
- Arantxa Tejer Miralles, 1ª clasificada
- Carla Herraiz Esteller, 2ª clasificada
- Luciana Valentina Uva, 5ª clasificada
- Marta Beltran Paula, 11ª clasificada
NIVEL V
- Marina Banasco Fonollosa, 1ª clasificada
TERRITORIAL B- ALEVÍN

- Ariadna Besalduch Mediavella, 1ª clasificada
TERRITORIAL A - ALEVÍN
- Patricia Gomis Miralles, 
1ª clasificada
- Irene Tomas Rodríguez, 
2ª clasificada
- Olga Calvo Beltrán, 3ª clasificada
TERRITORAL A - CADETE
- Maria Gomis Miralles, 1ª clasificada
- Almudena Gómez Beltrán, 

2ª clasificada
- Lledó Bien Usó 11ª clasificada
TERRITORAL A - JUVENIL
- Silvia Miralles Besalduch, 
2ª clasificada
El Club Patinaje Artístico Vinaròs agradece 
al Consell Municipal d’Esports la realización 
del II Trofeo de Niveles Y Territorial B/A de 
Castellón Y València.

El club Bamesad cerró la 
temporada con dos campeonatos 
el 9 de mayo. Ramón Meseguer, 
en la categoría de silla de 
ruedas, compitió en el Open de 
la Comunidad Valenciana de 
tenis mesa para personas con 
discapacidad física, consiguiendo 
un tercer puesto. El mismo 

día se celebró en Albaida el 
Campeonato Autonómico de 
tenis mesa para deportistas con 
discapacidad intelectual. Lluna 
García y Miguel Ángel Arango 
consiguieron un segundo y tercer 
puesto en la categoría adaptada, 
y Mercé Oliva fue tercera en la 
categoría competición. 

TENIS MESA.  Club Bamesad

Open 
Comunidad 
Valenciana de 
tenis mesa
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L’Ajuntament informa: 

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: 

NOTA DE PREMSA 
REGIDORIA D’EDUCACIÓ Elecciones europeas-7 junio

Voto braille

Solicitud de la documentación del voto braille 
del 14 de abril al 11 de mayo

Voto por correo de electores residentes 
en España
Solicitud del voto por correo del 14 de abril al 
28 de mayo.
Envío de la O.C.E. de la documentación para el 
voto por correo C.E.R. del 18 al 31 de mayo.
Remisión por electores del voto por correo 
C.E.R. del 18 de mayo al 2 de junio.

Dilluns 18 de maig 
12.30 h – Per Ràdio Ser Maestrat: 
Programa especial, a càrrec del 
CRIS (Centre de Rehabilitació i 
Integració Social)
20 h - Taula rodona: “Situació 
econòmica actual: repercussions 
socials i estratègies de 
supervivència”. Lloc: Sala d’actes 
Biblioteca Municipal
Modera: Anna Fibla, periodista
Hi participen: 
- un aturat 
- un membre de l’Equip Social de 
Base
- un representant de la petita 
empresa
- un mediador intercultural
-  un representant de la plataforma 
pel decreixement

Dimecres 20 de maig
19.30 h - Projecció del curt The 
story of stuff (La historia de las 
cosas) i xarrada sobre “El banc 
del temps” a càrrec de Josefina 
Altés de l’Associació Salut i Família 
de Barcelona. Lloc: Sala d’actes 
Biblioteca Municipal

Dijous 21 de maig
21 h - Cine solidari. Pel·lícula El 
taxista ful de Jo Sol.
Lloc: Sala d’actes Biblioteca 
Municipal
Dissabte 23 de maig
FIRA SOLIDÀRIA 
Tot el dia. A la plaça de Sant Agustí 
(enfront del Mercat) 

Paradetes d’entitats solidàries i 
ONG, tallers, animació al carrer, 
música...
10.30 h. Petit concert de 
Didgeridoo amb so acústic. La Cova 
del Didgeridoo de Batea.
11 h . A la haima “la meteorologia 
a Vinaròs: com pot influir el canvi 
climàtic” a càrrec del CRIS
11.15 h - Taller d’iniciació a 
l’instrument musical més antic de 
la terra... a càrrec de La Cova del 
Didgeridoo de Batea. Vine a provar-
ho
11.30 h- A la haima: Te- tertúlia: 
què és la mediació intercultural? 
12 h- Taller de percussió africana 
per a xiquets, a càrrec dels 
mediadors interculturals
12.30h: A la haima: Què és la 

massa crítica? Porta la bici i farem 
una volta!
13.30 h- A la haima : Presentació 
del Raid Aventura Maestrat   
18 h - Presentació de l’Associació 
islàmica-cultural al badr
 18 h – A la parada del Casal Jove: 
Taller de grafitis, amb Chile.

A LA FIRA TROBARÀS:
- Afaniad 
- Creu Roja
-Cocemfe
- Caritas
- Mans Unides i 3r Món
- Fundació Provocant la Pau
- Smara: amics del Sáhara
- Delwende, al servicio de la vida
- Frater
- Bombers sense Fronteres
- CRIS: Centre de Rehabilitació i 
Integració Social
- PRODA: Professionals en defensa 
dels animals
- El Cau
- AFIVINA: Associació de malalts de 
Fibromiàlgia de Vinaròs
- Por más Vida
- Associació Rescatados
- Associació islàmica i cultural al 

Badr
- Casal jove
- AFA Vinaròs: Associació de 
familiars de malats d’Alzheimer
- Cooperants amb Nicaragua
- Comerç Just
- Voluntàries de la 3a Edat
- Fundació El Alto
- Associació d’Alumnes FPA 
Llibertat: Barra solidària

ORGANITZEN: 
Associació d’Alumnes Formació de 
Persones Adultes Llibertat
Consell Municipal de Formació de 
Persones Adultes.

PARTICIPEN I COL·LABOREN:
Ajuntament de Vinaròs
Entitats solidàries i ONG
Casal Jove
CRIS
Oficina AMIC
Carrefour
La recaptació de la setmana 
solidària es destinarà a l’entitat:
- Cooperativa de producció, 
autogestió i autoconsum de 
l’Alcalatén

XV SETMANA SOLIDÀRIA
Programa d’activitats

DISPAROS SINCOPADOS 08 / projecció audiovisual col•lectiva

VINARÒS   Organitza: Seu del Nord de la UJI

Biblioteca Municipal

Carrer del Pilar, 26

14/05/09, 21/05/09 i 28/05/09, 18.30 h

Tres mirades diferents, tres passions

semblants. La fotografia documental

treballada i percebuda des de diferents

sensacions, encara que convergents en

una època, un món, un temps.

Tres miradas diferentes, tres pasiones

semejantes. La fotografía documental

trabajada y percibida desde diferentes

sensaciones, aunque convergentes en

una época, un mundo, un tiempo.

Fosi Vegue. Talavera, 1976.

Alejandro Marote. El Bierzo, 1978. 

Ricardo Cases. Oriola, 1971.
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semejantes. La fotografía documental

trabajada y percibida desde diferentes

sensaciones, aunque convergentes en

una época, un mundo, un tiempo.
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13 desembre 2008Tauler Municipal
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Cicles formatius curs 2008-2009
      - IES Alcalà de Xivert

família especialitat                grau / horari

administració administració i finances superior / matí
gestió administrativa mitjà  / matí

 - IES Joan Coromines. Benicarló
família especialitat                grau / horari

administració administració i finances superior / nocturn
gestió administrativa mitjà / matí i nocturn 

edificació i obra civil desenvolupament i aplicació de 
projectes de construcció superior/ nocturn
cuina mitjà / matí
pastisseria i forneria mitjà / matí
servicis de restaurant i bar mitjà / matí

informàtica
administració de sistemes 
informàtics superior / nocturn

explotació de sitemes informàtics mitjà / matí

fusta i moble
fabricació a mida i instal·lació de 
fusteria i moble mitjà / matí

manteniment i servicis a la 
producció

prevenció de riscos professionals superior / nocturn

muntatge i manteniment 
d’instal·lacions fred, climatització i 
producció de calor 

mitjà / matí

-IES Ramón Cid. Benicarló
família especialitat         grau / horari

SERVICIS SOCIOCULTURALS I A 
LA COMUNITAT

educació infantil superior / tarda
animació sociocultural superior / tarda
atenció sociosanitària mitjà / tarda

-IES Sant Mateu
família especialitat         grau / horari

administració administració i finances superior / matí
gestió administrativa mitjà / matí

-IES José Vilaplana Vinaròs
família especialitat grau / horari

manteniment de vehicles 
autopropulsats

automoció superior / matí
electromecànica de vehicles mitjà / matí

sanitat dietètica superior / matí
cures auxiliars d’infermeria mitjà / matí

-IES Leopoldo Querol  Vinaròs
família especialitat          grau / horari

comerç i màrqueting gestió comercial i màrqueting superior / tarda
comerç mitjà / tarda

electricitat i electrònica
desenvolupament de productes 
electrònics superior/tarda

equips electrònics de consum mitjà/tarda

PROVES D’ACCÉS PER ALS CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR ANY 2007
TERMINI D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES:         
del 4 de maig fins al 20 de maig de 2009

DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA :            
Cicles de  Grau Superior 15 de juny i 1 de setembre de 2009
Cicles de Grau mitjà 18 de juny i 1 de setembre de 2009

REQUISITS D’ACCÉS:  
-  Cicles formatius de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant el 2007.
 -  Cicles formatius de grau superior: tindre 19 anys o complir-los durant el 2007,o bé 18 anys si 
s’acredita tindre el títol de Tècnic d’un cicle de la mateixa família professional.

Més 
enllà del 
capital !!!

Casal Jove

13 desembre 2008Tauler Municipal
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PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de 
la present convocatòria és la constitució d’una Borsa de 
Treball de MONITORS/ES, assimilats al grup C, subgrup 
C2 (laborals), a fi de desenvolupar el projecte d’Oci i 
Temps Lliure: ESCOLA D’ESTIU ILLA. El procés selectiu es 
realitzarà per mitjà del sistema de concurs de mèrits.
La jornada laboral podrà ser a temps parcial  i l’horari 
vindrà determinat en funció de les activitats del Projecte 
d’Oci i Temps Lliure de l’Escola Estiu Illa.
La creació d’aquesta Borsa de Treball anul·larà l’existent 
amb anterioritat. 
La Borsa de Treball estarà formada pels aspirants 
ordenats per ordre de la puntuació total obtinguda, de 
major a menor. 
SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE. A la present 
convocatòria i bases se li aplicarà la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 
30/1984 de Mesures de Reforma de la Funció Pública, el 
Decret de 24 d’octubre de 1995, del Govern Valencià pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública 
Valenciana, Decret 33/1999 del Govern Valencià pel qual 
s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de llocs de 
treball del personal comprés dins de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei de la Funció Pública Valenciana, la Llei 7/1985  
de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual s’aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria 
de Règim Local.
TERCERA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per a ser admesos 
en la realització de les proves els aspirants hauran de 
reunir els següents requisits en la data d’expiració del 
termini assenyalat per a la presentació d’instàncies
1) Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels estats 
membre de la Unió Europea o estrangera en els termes 
establerts a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2) Tindre complits 16 anys, i no excedir de l’edat màxima 
de jubilació forçosa.
3) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament 
de les tasques de monitor de temps lliure.
4) No haver estat separat mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions 
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 
les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació 
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 
per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de 
funcionari, o per a exercir funcions similars a les que 
es desenvolupen en el cas de personal laboral, el qual 
haja estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 
d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedisca, en el seu Estat, en el mateixos 
termes, l’accés a l’ocupació pública.
5) Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent.
QUARTA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I BASES. 
Les bases una vegada aprovades i la convocatòria, 
es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província de Castelló i en el Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
QUINTA.- 
RESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. 1. En les instàncies els 
aspirants sol·licitaran prendre part en la convocatòria, 
hauran de manifestar que reuneixen totes i cada 
una de les condicions exigides en la base tercera i es 
comprometran a acreditar-los documentalment quan 
els fóra exigit. Es dirigiran a l’alcalde de la Corporació i 
es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament o 
de qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. El termini de presentació i instàncies serà de 10 dies 
naturals comptats a partir del següent al de la publicació 

de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
3. Els drets d’examen es fixen en 12€. L’import de la taxa, 
es farà efectiu en règim d’autoliquidació, mitjançant 
l’imprès establert a tal efecte per l’Ajuntament de 
Vinaròs, i que estarà a disposició dels aspirants a l’oficina 
de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Vinaròs (Pl. 
Parroquial, núm. 12, baixos).
4. Amb la instància s’acompanyaran el resguard del 
pagament dels drets d’examen i els següents documents 
originals o amb fotocòpia compulsada: 
- DNI
- Titulació exigida
- Documents acreditatius del mèrits a què fa referència 
la base octava. 
No es podran considerar més mèrits que els que s’aporten 
en aquest moment. Les circumstàncies i mèrits que 
al·leguen els aspirants s’han d’entendre referides al dia 
en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.
SEXTA.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS. 1. Expirat el termini de 
presentació d’instàncies, l’Alcalde dictarà una resolució 
en el termini màxim de quinze dies hàbils declarant 
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. En la 
dita resolució que es publicarà en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament s’indicarà la causa de l’exclusió, concedint 
un termini de 3 dies hàbils per a esmena de defectes, si és 
el cas. Finalitzat el termini l’Alcaldia dictarà una resolució 
aprovant la llista definitiva d’admesos i exclosos.
2. Les resolucions que aproven la llista provisional, llista 
definitiva i successives crides als aspirants es publicaran 
únicament en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
En la mateixa resolució l’Alcalde determinarà el lloc i 
data de la constitució del Tribunal qualificador i la seua 
composició. La designació dels membres del Tribunal 
inclourà la dels suplents.
SÈPTIMA.- COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL. El Tribunal 
qualificador designat per l’Alcalde estarà integrat pels 
membres següents, tots ells amb veu i vot:
President: Un treballador en règim laboral o funcionari 
designat per l’alcalde president
Secretari: El de la Corporació o funcionari d’aquesta en 
qui delegue.
Vocals: Un treballador contractat en règim laboral 
o funcionari de l’Ajuntament designat per l’alcalde 
president. 
La pertinença als òrgans de selecció és a títol individual 
i no es pot dur a terme en representació o per compte 
de ningú.
Els tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors 
especialistes en les seues sessions.
Els membres del tribunal podran ser recusats pels 
aspirants de conformitat amb el que preveu l’art. 28 i 
29 de la vigent llei de procediment administratiu (Llei 
30/1992).
OCTAVA.- SISTEMA DE SELECCIÓ. El sistema de selecció 
serà el concurs de mèrits.
Es tindran en compte els mèrits següents: 
1. Experiència laboral. Es valorarà l’experiència laboral 
acreditada en llocs de treball de monitor/a de temps 
lliure, a raó de 0,125 punts per cada mes treballat fins a 
un màxim de 3 punts.
La dita experiència s’acreditarà:
*Si es tracta de serveis prestats en l’Administració 
Pública, per mitjà de la presentació del  certificat expedit 
per l’Administració en què s’han prestat els serveis. 
*Si es tracta d’experiència en el sector privat, per mitjà 
de la presentació simultània de: 
En el cas de treballadors per compte aliè: dels contractes 
de treball i certificació de l’empresa de les funcions 
desenvolupades, quan aquestes no puguen deduir-se 
dels termes del contracte, així com certificació o vida 
laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social 
en la categoria professional que s’al·legue. 
En el cas que es tracte de professionals autònoms: 

llicència fiscal o IAE i certificació o vida laboral que 
acredite haver cotitzat a la Seguretat Social en la 
categoria professional que s’al·legue.
No es valoraran les fraccions de temps treballat inferiors 
a un mes, un cop sumats tots els períodes treballats 
acreditats pels aspirants. Els contractes a temps parcial 
es valoraran proporcionalment.
2. Titulacions. Es valoraran les següents titulacions, fins a 
un màxim de 2 punts:
• Llicenciatura relacionada amb les funcions del lloc de 
monitor/a de temps lliure: 2 punts
• Diplomatura relacionada amb les funcions del lloc de 
monitor/a de temps lliure: 1,5 punts
• Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau 
superior relacionat amb les funcions del lloc de monitor/
a de temps lliure: 1 punt
• Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau 
mitja relacionat amb les funcions del lloc de monitor/a 
de temps lliure: 0,25 punts.
Els mèrits d’aquest apartat no es computaran 
acumuladament, valorant-se únicament la titulació 
superior, i en cap cas es valorarà cap titulació que siga 
requisit per obtenir-ne una altra.
3. Altres titulacions: Fins un màxim d’1 punt.
•Haver realitzat el Curs d’animador/a juvenil, expedit 
o homologat per l’IVAJ de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència: 1 punt.
• Estar en possessió del títol de monitor/a de temps lliure 
infantil i juvenil o equivalent, expedit o homologat per 
l’IVAJ o organisme reconegut per les diferents comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol: 0,5 punts.
L’homologació de títols haurà de ser acreditada pels 
aspirants, si escau, mitjançant certificació emesa per 
l’organisme competent.
4. Cursos de formació i perfeccionament: 
• Cursos relacionats amb les funcions pròpies del lloc de 
treball. Es valoraran aquells que tinguen relació amb el 
lloc de treball, que hagen estat impartits o homologats 
per centres o organismes oficials, fins un màxim d’1 punt 
d’acord amb la següent baremació:
Fins a 20 hores 0,10 punts
De 20 a 50 hores 0,25 punts
De 51 a 100 hores 0,50 punts
Mes de 100 hores 1,00 punts
• Cursos de socorrisme o primers auxilis, que hagen 
estat impartits o homologats per centres o organismes 
oficials. Es valoraran els següent cursos, fins un màxim 
de 0,5 punts: 
Curs de primers auxilis i socorrisme terrestre ...................
0,3 punts
Curs de socorrisme aquàtic ..............................................
0,5  punts
Altres cursos socorrisme i primers auxilis (mínim 20h) ....
0,10 punts per curs
Els mèrits d’aquest apartat no es computaran 
acumuladament, valorant-se únicament la titulació 
superior, i en cap cas es valorarà cap titulació que siga 
requisit per obtenir-ne una altra.
5. Per estar en la situació de desocupació acreditada 
mitjançant una còpia compulsada de la targeta de 
demandant d’ocupació emesa per una oficina d’ocupació 
i que estiga vigent: 0,5 punts.
El tribunal podrà sol·licitar als aspirants la presentació 
de la targeta actualitzada si ho creu oportú amb 
posterioritat a la presentació dels mèrits.
6. Coneixements del Valencià. Els coneixements, que 
hauran d’estar acreditats o homologats per la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià de la 
Generalitat Valenciana, les diferents titulacions no seràn 
acumulables, i es baremaran fins a un màxim d’1 punt 
d’acord amb els criteris següents:
Coneixement oral 0,25 punts
Coneixement elemental 0,50 punts

Coneixement mitjà 0,75 punts
Coneixement superior  1,00 punt
6. Entrevista. Es podrà realitzar una entrevista en la qual 
es valorarà l’adequació dels aspirants a les funcions a 
desenvolupar i es podran demanar aclariments sobre els 
mèrits presentats. La valoració màxima serà de 2 punts. 
El Tribunal resoldrà els dubtes que sorgisquen de la seua 
aplicació i podrà prendre els acords que corresponguen 
per a aquells supòsits no previstos en les bases.
La puntuació final serà l’obtinguda per la suma dels 
direrents apartats.
Per a formar part de la borsa serà necessari obtenir una 
mínima d’1 punt.
NOVENA.- BORSA DE TREBALL. Acabada la qualificació 
dels aspirants el Tribunal publicarà la relació d’aspirants 
proposats per a incloure en la Borsa de Treball ordenats 
per ordre de la puntuació total obtinguda, en el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament i elevarà a l’Alcaldia la 
porposta de constitució de la Borsa de Treball. En cas 
d’empat en les puntuacions finals, es donarà preferència 
als aspirants que hagueren obtingut major puntuació en 
l’apartat de l’experiència professional; en cas de persistir 
l’empat a qui haja obtingut més puntuació en l’apartat 
de titulacions, i així successivament, seguint l’ordre 
dels mèrits assenyalats en la base octava, fins arribar a 
l’apartat de l’entrevista.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de 
Treball.
La creació de la borsa de treball anul·larà les existents 
amb anterioritat.
Pel que fa al funcionament de la borsa de treball s’estarà 
al previst en l’Ordre de la Conselleria de Justícia, Interior 
i Administracions Públiques, de 17 de gener de 2006 
(publicada en el DOGV núm. 5184 (pàg. 3652), de data 
25 de gener de 2006.
La inclusió en la borsa de treball no garanteix la 
contractació per part de l’Ajuntament.
DESENA.- PERÍODE DE PROVA. Les persones que hagen 
de ser contractades fent ús d’aquesta borsa de treball 
hauran de superar un període de prova, d’un màxim de 
dos mesos.
En el cas de que l’aspirant no supere satisfactòriament el 
període de prova, perquè no assumisca el nivell suficient 
d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte 
de la present convocatòria serà declarat no apte, per 
resolució motivada de l’òrgan competent, i perdrà, en 
conseqüència, tots els drets a la seua contractació i es 
donarà per finalitzat el seu contracte.
ONZENA.- RECURSOS. Contra la resolució d’aprovació 
d’aquestes bases i els actes administratius definitius 
que es deriven de les mateixes podran els interessats 
interposar qualsevol dels següents recursos: el recurs 
potestatiu de reposició previst en la Llei 30/1992 de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i procediment administratiu comú, 
modificats per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la 
seva publicació, davant el mateix òrgan que ho hagués 
dictat. Transcorregut aquest termini únicament podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu 
previst en la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora 
de la Jurisdicció Contenciós-administrativa, en el 
termini de dos mesos, comptador des de l’endemà de 
la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Castelló, sense perjudici de la procedència del recurs 
extraordinari de revisió previst en la Llei 30/1992; 
tot això sense perjudici que els interessats puguen 
interposar, si escau, qualsevol altre recurs que estimen 
procedent.

La regidora d’Infància i Joventut
M. José Ferrer Redón

Vinaròs, 12 de maig de 2009

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES PER AL PROJECTE 
D’OCI I TEMPS LLIURE ESCOLA D’ESTIU ILLA (Convocatòria núm. 6/2009)

13 desembre 2008Tauler Municipal
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16 maig 2009agenda

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

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

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Festius: 9.00, 10.30, 12.00 i 20.00 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

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

Cerrajero 24h Vimar 667 60 70 86
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