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EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

La ciutat s’endinsa en 
una celebració històrica. 

Els dies 8 i 9 es poden 
visitar els trebal ls de 

fosa de les campanes a 
la plaça parroquial

Vinaròs ja respira 
IV Centenari

Milers de xiquets 
reben els Reis Mags 
d’Orient , que un any 
més porten la i l · lusió 

a la ciutat

Els dies13,14 i 15 es repartiran les atxes per 
al camí de foc, a l’Espai d’Art de la Fundació 
Caixa Vinaròs.
L’horari serà de 9.30 a 14 i de 17.30 a 20 h
Totes les persones que s’han apuntat, 
hauran de venir a buscar-les amb el 
corresponent ticket que els van donar 
en el moment de pagar-les.

Repartiment d’atxes 
per al camí de foc

9 gener de 2010
Núm. 2.617  · 1,50 €
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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 amb representació municipal que 
tenen assignada una pàg. 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.

Culmina l’accessibilitat de l’entorn de l’ermita Plànol per al quart Centenari

Agustí, Amor i Germán presentadors del Carnaval

Actes quart Centenari

Els Reis a Vinaròs

28

Club de Judo –Jiu-Jitsu Vinaròs

25

Los veteranos del Vinaròs C.F. ofrecen sus títulos

10

21

Horaris d’autobusos per a Sant Antoni



4

9  gener 2010

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
Año nuevo, 

problemas viejos

La chapuza del paseo

El inicio de un nuevo año no significará que los 
problemas que nuestra ciudad arrastra por culpa 
del par de ineficaces que dirigen la ciudad, desde 
hace más de seis años se solucionen. Al contrario, 
cada día que pasa son más y más los problemas 
acumulados y la sensación de vivir en una ciudad 
descuidada, sucia, sin aparente control, crece entre 
los vinarocenses de a pie.
Con el 2010 van a empezar las obras del paseo en 
su tercera y cuarta fase. ¿Serán otra chapuza más? 
Lo sabremos en 10 meses. ¿o no? Si no ocurre nada 
extraño, que todo puede pasar, veremos cómo 
se construye un túnel millonario que solamente 
servirá para acceder a un aparcamiento que el 
mismo alcalde reconoce que nadie utiliza y al que 
le aparecen goteras y fuentes cada vez que sube 
mínimamente la marea.
Vinaròs está en crisis pero seguiremos malgastando 
millones de euros en un capricho de Romeu y 
Balada que ha dejado las arcas municipales secas 
como la mojama.

La A-68 que no llegará a Vinaròs

La futura autovía A-68 no llegará a Vinaròs por más 
pegatinas que reparta el Equipo de Gobierno en 
un acto de cinismo político sin precedentes. Hasta 
el ministro de Fomento ha dicho que solamente se 
llegará a La Jana, y así, la que toda la vida ha sido 
N-232 Vinaròs-Santander se convertirá en A-68 La 
Jana-Santander.
El Partido Popular exige, como lo hemos hecho 
siempre, que la futura autovía llegue hasta Vinaròs, 
como así se ha prometido y afirmado siempre 
desde el PSOE. Sus mentiras se descubren pronto 
porque la mentira, y Balada lo sabe bien, tiene las 
patas cortas.

La N-238 que sigue en el olvido

Durante los gobiernos del Partido Popular en 

Vinaròs y en el Gobierno central se hicieron los 
deberes, la carretera de Ulldecona, la N-238, 
empezó a convertirse en una carretera más segura 
para los miles de vinarocenses que cada día la 
utilizan. 
Pero fue llegar el PSOE a los gobiernos de Vinaròs 
y Madrid y pararse el progreso y las obras. Como 
siempre muchas palabras, demasiadas promeses y 
ninguna realidad. Las obras llevan paradas 5 años 
y siempre se nos anuncia por parte de Romeu y 
Balada que es inminente la mejora de la carretera. 
Han mentido hasta la saciedad, han engañado 
a todos durante estos cinco años porque está 
perfectamente al descubierto que una obra que 
debería estar finalizada hace dos años, vemos 
que iniciamos el 2010 con la misma carretera que 
dejó el Partido Popular arreglada sólo en sus dos 
primeros kilómetros. 

La comisaría que no llegará

La comisaría de policía seguirá un año más 
siendo un engaño mayúsculo de Romeu y el 
PSOE. En decenas de ocasiones han prometido 
que la comisaria llegaría a nuestra ciudad 
para mejorar la seguridad ciudadana y para 
que los vinarocenses no deban desplazarse 
hasta Castellón para renovar el DNI o sacar el 
pasaporte.
Nuestras dudas y temores se confirmaron y a 
finales de 2009 el delegado del Gobierno dio la 
razón al Partido Popular y confirmó que Vinaròs 
no dispondrá de Comisaria de Policía. ¿Dónde 
está ahora Jordi Romeu? ¿Nos podemos seguir 
creyendo sus palabras y sus promesas?
La credibilidad de un alcalde es básica para 

poder tener confianza en su gestión. Romeu 
ha mentido a los ciudadanos, ha mentido en el 
salón de plenos... ¿nos podemos seguir fiando 
de Romeu?

Préstamos, préstamos y más préstamos

Y el principal problema que llegará durante 
este 2010 será el elevado endeudamiento de 
nuestra ciudad. Durante los años de bonanza 
el Equipo de Gobierno ha firmado préstamos 
a derecha e izquierda, sin importarles cómo 
devolver el dinero cuando ellos ya no estén 
gobernando.
Ahora, en época de vacas flacas, deberemos 
empezar a devolver todos los préstamos que 
el Gobierno central ha realizado, porque de 
inversión muy poca. Esperamos oír a nuestros 
gobernantes como nos anuncian que habrá 
que empezar a devolver los 6 millones de 
préstamo para el Auditorio, que todavía no ha 
empezado a construirse, los 12 millones del 
polígono industrial, los 3 millones del centro 
del conocimiento. ¿Cómo los devolveremos? 
Vinaròs está endeudada hasta las cejas.
Por eso, desde el Partido Popular, exigimos 
control y austeridad en los gastos protocolarios 
del Equipo de Gobierno, exigimos que no 
malgasten el dinero como hasta ahora y 
que aprovechen hasta el último céntimo en 
inversiones productivas para nuestra ciudad. El 
Partido Popular, al llegar al gobierno municipal 
en 1995 con una situación parecida a la de 
ahora ya demostramos que sabemos hacerlo. 
Ahora les toca a ellos, si es que saben, claro.

Ésta es hoy por hoy la imagen de 
la chapuza del paseo. Un auténtico 
empastre que refleja la forma de 
gobernar de Romeu y Balada. Ni 
queriendo se pueden hacer las cosas 
peor. Donde antes había un óvalo por 
donde se evacuaban las aguas de lluvia 
ahora tenemos la vergüenza que se 
aprecia en la foto. Los 9 millones de 
euros malgastados en la remodelación 
del paseo no han solucionado un viejo 
problema de nuestra ciudad. ¿Cree 
usted que ésta ha de ser la imagen que 
ofrezca Vinaròs a sus ciudadanos y a 
los turistas que nos visitan?
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www.pspv-psoe.net/vinaros
C./ Sant Francesc, 18 - 1er  A

Tel. 964 452501

Tre b a l l e m  p e r  Vi n a r ò s

El año pasado ya nos dirigimos a “Sus 
Majestades” del Gobierno valenciano del PP, 
con unas justas peticiones para la ciudad de 
Vinaròs. Nuestra ilusión mediáticamente en 
palabras de los “pajes” Castejón y Mundo 
parecía atendida y nos prometieron 30 
millones de euros.
“El Consell de la Generalitat tiene prevista 
para el 2009 sólo en Vinaròs una inversión de 
30 millones de euros”:
- 4.000.000 Colegio Nº 5
- 8.000.000 ampliación IES Vilaplana
- 500.000 ampliación CEIP Asunción 
- 2.400.000 euros Centro de Salud II
- 3.300.000 euros (hasta 2011) parque litoral 
Vinaròs sur-Benicarló norte
- 1.705.000 euros nuevas instalaciones 
pesqueras y nueva lonja en puerto 
Casi 21.000.000 euros.

Pero, con el paso de los meses la infantil 
ilusión quedó en nada. No se ha ejecutado 
casi nada:
- el Colegio Nº 5. Este CEIP sigue siendo 
virtual, a partir de barracones en la avda. 
Leopoldo Querol.
- El IES Vilaplana sigue igual...
- De la ampliación de la Asunción en 2 aulas 
de infantil y sala usos múltiples nada de 
nada...
- El Centro de Salud II (que debe localizarse 
en el PAI Mercadona, con conexión delantera 
en avda. Leopoldo Querol) sigue durmiendo 
en el cajón de los justos. Sólo se destinan 
para el 2010, 100.000 euros.
- Para el famoso parque litoral (paseo, zonas 
verdes y de ocio complementarias a ejecutar 
en los 100 metros de dominio público 
terrestre) sólo se han consignado en estos 
Presupuestos 10.000 euros...
- Respecto a la nueva lonja y nuevas 
instalaciones pesqueras... simplemente han 
desaparecido del Presupuesto.

Sólo se ha ejecutado la ampliación del 
Hospital Comarcal y la ampliación del Manuel 
Foguet (que por cierto, llevaba ya 7 años con 
barracones en la avda. Pío XII).

Y para este año, hemos vuelto a pedir aquellas 
cosas, sólo aquellas que nos merecemos y 
que ya hemos pedido en cartas anteriores. 
Queremos lo nuestro y esperamos que 
“Sus Majestades” por una vez cumplan lo 
prometido. Veremos después de su llegada si 
nuestras ilusiones se hacen realidad. 

M e d i  A m b i e n t  i  S e r ve i s
. La Fira Ecosolidària va ser organitzada per les 
regidories de Medi Ambient i Turisme aquest 
estiu, on van haver-hi activitats dedicades a la 
sostenibilitat, el medi ambient i els productes 
naturals.
. La Regidoria de Medi Ambient ha elaborat un 
Mapa Interactiu Catàleg d’Arbrat d’interés 
local de Vinaròs.
. Una de les obres incloses en el Pla E i amb una 
inversió de 68.900 euros, i que és un projecte 
pioner a la Comunitat Valenciana, és el Gos Parc, 
pensat perquè les mascotes puguen córrer i 
socialitzar-se amb altres gossos.
. L’eficiència energètica, amb el canvi de làmpades 
en diferents carrers per millorar l’enllumenat muni-
cipal, suposarà un estalvi de 26.616 euros anuals. 
. La Regidoria de Serveis ha fet 296 níxols nous, 
nous lavabos i més zones enjardinades, un 
nou magatzem i reg per goteig abastit amb el 
propi pou del cementeri. S’ha millorat així el 
cementeri.
. El gas natural és un nou servei per a la ciutat, 
així com els contenidors accessibles adaptats 
per a discapacitats.

Co m e r ç
. La promoció del comerç de la ciutat amb la Moda 
al carrer i Les botigues al carrer, a més d’una nova i 
atractiva senyalització comercial.
. A càrrec del Fons Estatal del Pla E amb una inversió 
de 2 milions d’euros s’ha realitzat una remodelació 
del mercat municipal, que suposarà una millora 
en tots els aspectes d’aquest singular edifici, 
dinatmitzador del comerç local. Una aposta per un 
servei de qualitat amb una inversió de 2,5 milions 
d’euros.
. Els pàrquins públics al voltant del centre de la 
ciutat per afavorir el comerç, com el de la plaça 
de Río Cuarto, la plaça de Sant Antoni i el passeig 
marítim, completat amb pàrquings provisionals en 
diversos indrets de la nostra població.

E s p o r t s
. La Ciutat Esportiva ha entrat en funcionament 
per suplir les carències en instal·lacions que tenia 
la ciutat. 
. El Rocòdrom i l’Skate Park són dos opcions noves 
per poder practicar esports a la nostra Ciutat. 
. Suport a les noves entitats esportives de Vinaròs. 
La Festa de l’Esport és la trobada de germanor més 
gran dedicada a l’esport local, així com la promoció 
de l’esport no competitiu, amb proves populars 
destinades a fomentar els hàbits saludables.

C u l t u r a  i  Pa t r i m o n i
. Amb la Fundació i l’Església, treballem per 
commemorar el IV Centenari de l’arribada de la 
relíquia de sant Sebastià, a més les campanes de 
l’Arxiprestal es restauren i se n’adquireixen tres de 
noves amb motiu del IV Centenari.
. Gràcies al Pla E i amb una inversió de vora un 
milió d’euros s’està finalitzant la remodelació de 
l’edifici del Pirulí.
. La iniciativa Nit de la Cultura va concentrar per 
segon any amb un gran èxit de públic 24 actes en 
9 hores. 
. Amb la Fundació i l’Església, l’Ajuntament ha 
constituït la Fundació Marc Volsanyes per a la 
restauració de l’arxiprestal.
. L’avinguda de Tarragona recorda amb una mota 
la tradició agrícola de Vinaròs.
. Després de millorar el seu entorn, hem protegit 
l’ermita amb dos tallafocs nous, abastiment 
d’aigua amb pou propi i instal·lació de punts 
contra els incendis per protegir i abastir el 
nostre patrimoni, mitjançant tota la inversió 
amb el Pla E.

B e n e s t a r  S o c i a l  i  Ed u c a c i ó 
. Adequació del Punt de Trobada familiar a 
l’ermita de Sant Gregori.
. La Biblioteca Municipal creix. Va rebre 53.543 
visites durant el 2008 i enriqueix dia a dia el 
seu fons documental. I les seues activitats amb 
la xarxa Wi-Fi ha fet que la biblioteca estiga a 
l’última moda de les noves tecnologies.
. S’estrena un nou autobús adaptat a 
discapacitats que mostra la imatge corporativa 
de l’Ajuntament. 
. Parc Sènior saludable del PAI de Foret ha sigut 
una iniciativa municipal especialment dirigida al 
benestar dels nostres majors.
. S’han iniciat els treballs d’accessibilitat en 
alguns carrers de la ciutat, on es rebaixaran 
79 voreres per un import de 55.667 euros a les 
avingudes de Madrid, Almeria, i als carrers de 
Sant Joaquim, Sant Ferran, Sant Andreu, Aragó 
i Santa Isabel.
. La primera obra del Pla E a finalitzar és la Pista 
Multiusos Fora Forat. És un gran envelat que es 
pot utilitzar per a múltiples finalitats, ha sigut 
una inversió de 500.000 euros a càrrec del Pla E.
. L’escola d’estiu L’Illa torna a batre rècords. 
Dividida en tres gran blocs d’activitats, els 
alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre una 
gran quantitat de nous coneixements.

B o n e s  f e s t e s  i  f e l i ç  2 0 1 0
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www.blocvinaros.netEls compromisos del BLOC del 2009
es fan realitat

El BLOC Vinaròs demana una solució al solar de 
la discoteca i piscina de la Colònia Europa
Vista la falta de solucions per netejar i condicionar 
el solar abandonat de l’antiga piscina discoteca 
de la Urbanització Colònia Europa des de fa molts 
d’anys i la demanda del veïnat quant a la falta 
d’higiene i seguretat que hi ha en aquest indret, 
hem demanat que s’enderroque d’una vegada per 
totes la perillosa edificació d’aquesta zona. Així 
mateix, que es condicione el parc infantil i que es 
col·loque bandes de reducció de velocitat i espills 
panoràmics per donar solució a les demandes del 
veïnat de la Colònia Europa.

El BLOC Vinaròs denuncia la col·locació dels 
tendals dels passeig marítim i planteja a l’Equip 
de Govern el canvi en la instal·lació d’aquests
Després de la pèssima instal·lació, el cost econòmic 
i el mal aspecte dels tendals que s’han col·locat en 
la primera fase del passeig marítim seguint les 
recomanacions de l’arquitecte i l’Equip de Govern, 
des del Grup Municipal del BLOC no podem 
acceptar com han quedat, per tant, hem exigit 
a l’Equip de Govern que rectifique i es canvie la 
col·locació dels tendals.

El BLOC Vinaròs presenta una proposta per 
preservar com a espai protegit, natural i públic 
els terrenys del voltant de la Creu en l’Ermita 
A proposta del Grup Municipal del BLOC es va 
presentar la petició de recuperar com a zona 
protegida, natural i pública la zona del voltant de 
la Creu, on segons el PGOU es pot edificar, per 
incloure-la dins del Pla Especial de l’Ermita. L’Equip 
de Govern del PSOE i PVI no va atendre aquesta 
demanda ni la va incloure dins del Pla Especial 
de l’Ermita, per tant, des del Grup Municipal del 
BLOC es va votar en contra per no voler recuperar 
com a paratge natural i públic aquests terrenys 
mitjançant transferències d’aprofitament.

El BLOC Vinaròs presenta una moció per 
desestimar els 21 PAI de la Costa Turística Nord 
plantejant una nova planificació i ordenació
Plantejar una nova planificació i ordenació en 
la Zona Turística Nord és la nostra demanada 
per donar el nostre suport al desenvolupament 
d’aquesta zona i això inclou que es preserve 
el paratge de Sòl de Riu com a zona natural i 
pública, recuperar la zona dels Cossis com a 
espai públic, tindre en compte el desdoblament 
de la N-340 a l’hora de planificar i veure 
realment amb plànols, infografies, maquetes, 
com quedarà aquesta zona després de totes les 
aportacions i rectificacions. I tot això, amb la 
participació i el consens dels veïns buscant les 
millors idees per aquesta zona. El BLOC treballa 
per a tu, aprofita’t! 

El BLOC Vinaròs vota a favor de recuperar 
la zona del camp de futbol del Cervol com a 
esportiu 
L’equip de govern del PSOE i PVI va canviar 
de classificació la zona del camp de futbol del 
Cervol d’esportiu a residencial, deixant que es 
puga vendre per edificar xalets. Des del BLOC 
no podem permetre malbaratar ni vendre més 
patrimoni, va començar amb els terrenys per fer 
un hipotètic hotel i ara aquesta zona esportiva. El 
BLOC treballa, donar suport i exigeix la proposta 
de reclassificar i recuperar els terrenys del camp 
de futbol del Cervol en zona esportiva.

El BLOC Vinaròs dóna suport a la creació del 
Taller Ocupacional Especial a la finca del Pou 
de Mangrano
El Grup Municipal del BLOC va vota a favor de 
crear i impulsar un Taller Ocupacional Especial 
per a persones amb discapacitat a la finca del Pou 
de Mangrano.

El BLOC Vinaròs amb el seu suport fa que 
s’acaben les obres dels camps de la Ciutat 
Esportiva

El Grup Municipal del BLOC no va donar suport 
a la iniciativa de reconsiderar la construcció 
dels camps de futbol de la Ciutat Esportiva. 
Amb més d’un any de retard, però al final Vina-
ròs compta amb uns camps de gespa artificial. 
Ara a seguir treballant per solucionar les defi-
ciències que s’han detectat i que ja han estat 
traslladades a l’equip de govern del PSOE i PVI 
perquè hi done solució. Espavil, a treballar! 

El BLOC Vinaròs vota a favor d’augmentar la 
dotació de diners a les partides de Serveis 
Socials
El Grup Municipal del BLOC, seguint la línia 
d’afavorir aquelles iniciatives que van directament 
a les persones més desafavorides, va donar suport 
a ampliar la partida pressupostària per a ajudes a 
les famílies més necessitades.

El BLOC compta a Vinaròs, el nostre regidor, 
Domènec Fontanet, treballa per a tu!
El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, ha fet un 
resum de les propostes que s’han realitzat 
i que estaven incloses dins del pressupost 
del 2009. Durant l’any s’han fet realitat una 
sèrie d’accions al nostre poble gràcies a les 
aportacions, peticions i suport fetes pel Grup 
Municipal del BLOC, coincidint en alguns 
moments amb l’equip de govern del PSOE-PVI 
i en altres ocasions amb el grup de l’oposició 
del PP. Però, el que realment compta per al 
BLOC al final és el resultat i els fets, i això no ho 
pot amagar ningú, encara que el PSOE i el PVI 
no ho reconeguen, ni ho vulguen assumir o 
que hi haja gent que no ho entenga. Ni PSOE, 
ni PP, BLOC. Ni esquerra, ni dreta, VINARÒS. 

(1a par t)

Domènec Fontanet: “Gràcies a les 819 persones que van 
confiar en la nostra manera de fer política, mirant les coses 
en positiu, i fent una oposició constructiva, ha fet que la 
tasca del Grup Municipal del BLOC es vaja veient cada cop 
més en el dia a dia de la política municipal. Vam decidir no 
entrar en l’Equip de Govern i cada vegada ho tenim més 
clar que vam fer bé, n’estem convençuts! No estem lligats 
ni al Partit Popular ni a l’equip que ens governa (PSOE-PVI) 
i això ens dóna una gran fortalesa a l’hora d’aconseguir 
millores per al nostre poble aplicant els nostres criteris en 
la política local”.
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OPINIÓ 

El sabio no dice lo que sabe,...
…y el necio no sabe lo que dice. Éste un proverbio 
hindú de los que vienen en los sobrecitos de 
azúcar que, a la vista de lo que dice y escribe la 
oposición, viene perfectamente al caso. Que ellos 
mismos se encuadren donde mejor consideren, 
que nosotros ya les tenemos ubicados. Y mientras 
ellos van diciendo sus cosas, nosotros a lo nuestro. 
En estas dos semanas hemos puesto en marcha 
la nueva báscula pública junto a la depuradora; 
la rotonda de la av. Llibertat con el carrer del 
Pont ya no es provisional ni de pruebas porque 
ahora ya es “fija”; los aseos de la ermita ya son 
accesibles para los discapacitados; la ermita 
cuenta también con bancos nuevos; está próxima 
a terminar la canalización de agua potable desde 
el nuevo pozo junto a las antenas hasta la ermita 
y hasta los depósitos de agua como protección 
contra los incendios de este nuestro preciado 
entorno. Nos ha gustado más que la Navidad haya 
estado repleta de actividades para niños y para 
mayores mejor que emplear los recursos en un 
aparcamiento de niños en un Parc de Nadal que 
es en lo que se había convertido en las últimas 
ediciones y que apunto estuvo de costarnos un 
disgusto por la responsabilidad que conlleva lo de 
ser “una guardería”; se han terminado los nuevos 
accesos a la cala del Saldonar; la nueva passera 
del Cervol ya está terminada. ¡No paramos!,… 
bueno sí… paramos para tomar café… por eso lo 
del sobrecito.

Al final parece que Càlig...
...tenía razón y que la partida de la Bassa del 
término de Cervera próximo al de Càlig por su 
permeabilidad no es la ubicación apropiada para 
construir el vertedero comarcal de basuras, por el 
riesgo probable de que contamine los acuíferos 
de los que bebemos en el Baix Maestrat. No hace 
muchas semanas que el Consorcio de Residuos, 
entidad que depende de la Generalitat, tras años de 
parálisis, anunció que iba a construir la planta de 
tratamiento de residuos en la partida de la Bassa, 
desde donde se enviarían a un vertedero definitivo 
ubicado en Murcia. En una reciente pincelada 
criticábamos el enorme costo que supondrá este 
traslado. Pero ahora acaba de hacerse público que 
han encontrado una localización del vertedero 
más idónea, a 2,1 km de Càlig en la carretera de 
Càlig a Benicarló. Nuestra basura irá de Vinaròs a 
Cervera, allí la tratarán y luego, en vez de enviarla 
a Murcia, la cargarán otra vez para bajarla hasta 
Càlig. Parece mentira que en nuestra Generalitat 
no se planteen las soluciones que a cualquiera 
con un dedo de frente se le ocurren: ¿Por qué la 
planta de tratamiento y el vertedero no van en el 
mismo emplazamiento? ¿Por qué gravarnos con 
un gasto de transporte que, aunque menor que 
el de Murcia, debería evitarse?, y hablando de 
ecología, ¿cuántas toneladas de CO2 no echaríamos 
a la atmósfera? Lo que es pensando, su ingenio… 
¡brilla por su ausencia!

En los programas...
…electorales de 1999 y 2003 el PVI prometimos 
impulsar un vertedero comarcal en Vinaròs a cargo 

de la Generalitat. En el del 2007 no incluimos 
esta reivindicación porque ya estábamos en el 
Consorcio Comarcal de Residuos que la Generalitat 
creó para construir la planta de tratamiento y el 
vertedero en Cervera. Por lo tanto, esta propuesta 
electoral ya no tenía sentido y la descolgamos de 
nuestro programa. Pero ante las dificultades de la 
Generalitat en echar a andar la planta y el vertedero 
de Cervera, ante el engendro de separar las dos 
instalaciones en dos ubicaciones, teniendo nuestro 
actual vertedero colapsado por completo, habida 
cuenta de la oposición de Càlig al vertedero en 
Cervera que aún será mayor si el vertedero va 
finalmente en su término, no habiéndose iniciado 
aún ninguna actuación, dando por sentado de que 
en un término municipal tan extenso como es el 
de Vinaròs habrán zonas idóneas para ubicar estas 
dos instalaciones, volvemos a proponer que estas 
instalaciones se ubiquen en Vinaròs, nos costará 
menos y nos proporcionará ingresos.

El Instituto Valenciano de…
…la vivienda (IVVSA) ha “liquidado” dos empresas 
mixtas en las que participaba con un 49% de su 
capital. Una de ellas nos toca de lleno: Monteazul 
Mediterránea S.L. creada en el 2004 con LUBASA 
como el otro socio, tenían que construir 556 
viviendas –la mitad protegidas– en 75.327 metros 
cuadrados del PAI de Juan XXIII, e iban a invertir 4,2 
M€ que evidentemente ahora se han esfumado. 
Esta precipitada retirada demuestra el fracaso de 
las aventuras inmobiliarias de la Generalitat 
promovidas por el difunto conseller García Anton 
y dejará a los vinarocenses sin acceso a 300 
viviendas asequibles en una ubicación privilegiada 
y ha dejado unas pérdidas económicas para 
este organismo valenciano cifradas por el síndic 
de comptes en 118.007 €. Excepto esta empresa 
y otra de Borriana, las restantes promociones 
inmobiliarias en la provincia siguen su curso. 
Como siempre, “la china”, o sea, la pedrada, a 
quienes primero nos toca es a nosotros; pero 
esta vez no ha sido de forma intencionada sino el 
resultado de que esta sociedad esté en la lista de 
la Comisión Europea ordenando a la Generalitat 
que las disuelva, porque las creó y les asignó las 
promociones de forma contraria a la normativa 
europea de la libre competencia, al no haberlas 

publicitado como se debía, al haberlas convocado 
con un plazo insuficiente y por no tener 
claramente definidos sus objetivos y sus criterios. 
Una muestra de la “transparente opacidad” de la 
gestión de la Generalitat. 
(Fuente: Levante-EMV)

EL CAJÓN DEL OLVIDO

El tiempo va transcurriendo, y mientras que de 
las obras del primer plan ZP, las que no están 
acabadas se encuentran muy avanzadas, y ya se 
están tramitando las del segundo plan ZP, de la 
“lluvia de millones” del Plan Confianza del señor 
Camps poco o nada se sabe y, de momento, la 
piscina cubierta, del plan de accesibilidad, de 
la mejora de pluviales, y de la sustitución de 
la cubierta del Molí de Noguera, todo quieto y 
parado. A este paso, el estímulo reactivador de 
la economía, en vez de venir ahora cuando se 
necesita, vendrá cuando las nuevas campanas 
nos anuncien que ya habremos superado la 
crisis, sin la ayuda de la Generalitat. La constante 
improvisación de nuestros gestores valencianos 
es de titular de primera plana. Su cacareado Plan 
comenzó con la exigencia de tramitar y contratar 
ellos todas las obras, quizás por aquello de que 
“quien parte y reparte…”, pero ante las telarañas, 
que es lo único que contiene la caja fuerte 
de la Generalitat, cambiaron de estrategia y 
delegaron la contratación a los Ayuntamientos 
que, si no tenían suficiente con lo suyo, ahora 
tienen que cargar con el endeudamiento del 
Plan Camps y con las obligaciones de pago 
a las empresas adjudicatarias. A cambio los 
Ayuntamientos sólo reciben la promesa verbal 
de que la Generalitat se lo pagará “pronto”. La 
desconfianza de treinta alcaldes de nuestra 
provincia –la mayoría del PP– con el plan 
Confianza de Camps es tal, que antes de fiestas 
forzaron una reunión en la Delegació del Govern 
en Castelló de la que únicamente pudieron 
arrancar el compromiso moral de la Generalitat 
de que pagaría a los Ayuntamientos en sesenta 
días, pero con eso ningún Ayuntamiento podrá 
sacar un euro de ningún banco y las obras del 
plan Camps seguirán esperando. ¡Hay qué ver!, 
lo que le hace hacer a la Generalitat su penuria 
generalizada.
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ALTRES OPINIONS

Què faran amb les escombraries?

Toca respondre

Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

Esquerra Unida

Costes, Cossis En la zona norte, el Sr. Romeu pierde el norte
Antonio Rosado Leguía

Els Cossis, per uns, els que no estimen gaire 
el seu poble (es pot estimar un poble i fer un 
PGOU com el que tenim a Vinaròs), un negoci. 
Per altres, una arma política contra el PP, i 
estan més parats que la Llei de Dependència al 
País Valencià. Els que no estimen el seu poble 
(sols “estimen” el seu partit), per què? Doncs 
és el que pot donar alguna assessoria, o un 
motradoret per sentir-se importants. Són els 
que feren un pla general d’urbanisme, que 
tants problemes i maldecaps ha comportat. 
Que és un pla depredador, que transforma 
una zona verda i pública (Cossis) en edificable 
a vora mar, amb tres altures que faran de 
pantalla visual. Transforma la ciutat esportiva 
de l’anterior pla ubicada a la part de baix de 
la via fèrria en zona verda; és bo crear zones 
verdes, però sense traslladar la ciutat esportiva 
a una finca més lluny, conflictiva en la compra, 
i estar afectada pel desviament de la 340. Al 
Cid el van “enganyar”. 
Però, parlant dels Cossis i la seua requalificació, 
per part del PP de zona verda i pública a l’antic 
PGOU a edificable. Tornem a preguntar, per 
què es va canviar? Suposem que no va ser per 
beneficiar expressament a ningú? Però, vist 
el grau de corrupció urbanística a tot l’Estat, 
voldríem saber clarament que a Vinaròs totes 
les controvèrsies urbanístiques no tenen res a 
veure amb la corrupció, i rebuda de regals; que 
el pla urbanístic és polèmic no per “malícia”, 
sembla més aviat per no saber-ne més.
Preguem a l’Equip de Govern que pregunte a 
Costes en quina qualificació queden els Cossis 
en canviar-se’n l’aprofitament urbanístic; es pot 
aplicar els 100 metres de protecció, si no es pot 
aplicar aquesta protecció (100 m), demanem 
una nova fitació deixant ben marcats els 20 
metres de protecció en zona urbana, i fer un 
estudi geològic del terreny de vora mar, és un 
terreny molt soscavat interiorment.
Els Cossis és un lloc emblemàtic de Vinaròs, 
i estimat, creiem que n’hem d’impedir 
(legalment) la urbanització, seria una pèrdua 
irreparable.

Apenas conozco los aspectos técnicos sobre el 
embrollo del supervial de la zona norte. Pero mi 
interés es muy alto, por habitar en ella. Por lo que 
observé en el pleno, Sr. Alcalde, su talante y forma 
de tratar a su oposición era la de como si fueran 
sus enemigos, y no por lo que son: sus legítimos 
adversarios. Que, en reñida lid, obtuvieron, nada 
más, ¡y nada menos!, la mayoría relativa con un 
43% de los votos (¿ya no se acuerda?). ¿Qué le 
son adversos? Lógico, es su obligación. Pero no 
siempre. A veces. Las más, le son leales aliados 
en la consecución de los principales fines que 
intentan conseguir conjuntamente: el bienestar 
para la ciudadanía, el mayor nivel posible de 
calidad de vida urbana y rústica, y una gestión 
municipal eficaz, ya que no eficiente. ¿Qué en 
ese duro camino surgen discrepancias? Natural, 
como la vida misma. Pero las discrepancias no 
tienen por qué ser conflictivas. Ni los conflictos 
crispaciones gratuitas. ¡Pero sí polemizar es la 
sal y pimienta del arte de gobernar! Es, más que la 
columna vertebral, la médula de la democracia. 
¿No ha pensado, Sr. Romeu, que sin discrepancia 
no existe verdadera democracia? ¿Recuerda los 
plúmbeos plenos del franquismo, de pensamiento 
único? Sucedía que...¡qué no había democracia! 
He venido observando, desde hace tiempo, que 
usted, en la palestra municipal, se suele expresar 
en tono desabrido cuando se dirige a su oposición. 
Pues permítame decirle, fruto de las “encuestas y 
sondeos de opinión” que efectúo a pie de camino 
entre gente de pueblo, que su talante disgusta. 
Que usted no dialoga. Algunos afirman, incluso, 
que usted alarma. Para fundamentar tal impresión, 
obtenida al azar y por necesidad, recurrí a los 
archivos de mi dvdteca: junté los fotogramas de 
otros plenos y los analicé. ¿Resultado? ¡Qué usted 
escandaliza! Y, no sé por qué, me acudieron 
recuerdos de mi juventud de demócrata –y– 
democrático antifranquista. Tuve la pesadilla del 
túnel del tiempo, con sus derivas dictatoriales. Por 
eso, pienso que su oposición no acertó, por defecto, 
al decir que su inconsciente le delató el otro día. 
No, y no me tome por arúspice, ni augur, ni agorero, 
ni por reportero correveidile, pero muchos de mis 
convecinos opinan que en la zona norte usted ha 
perdido el norte. Como conclusión a las premisas 
anteriores, mi opinión, cual si áulico Pepito Grillo se 
tratara. “La forma es el fondo cuando sube a la 
superficie.” (Víctor Hugo)

No ens agradaven les 
pàgines oficials dels 
partits. Les passàvem 

de llarg. Ens dolia veure pàgines públiques, que 
“justament” s’havien repartit els partits elegits per 
les urnes, convertides en divans psiquiàtrics on es 
posaven sense cap escrúpol i pudor les vanitats i el 
pitjor de cadascun. No ens agradaven les pàgines 
oficials dels partits. Ens dolia veure emprar espai 
públic en omplir pàgines senceres amb fotografies, 
espais en blanc, plànols, acudits absurds que no 
aportaven res al discurs polític. Totes elles moltes 
voltes plenes d’infantils referències de continguts, 
dedicat a un públic sense cap altre al·licient que 
passar una estona de vísceres a l’aire.
No ens agradaven les pàgines oficials, però ara 

sí que ens agraden. És que ara hi figurem. És 
qüestió de vanitats, segurament. El PSPV-Vinaròs 
ens anomena en la seua darrera estel·lar aparició. 
Tot un honor pel fet que et donen el relleu d’una 
manera tan elegant, perquè en les línies que es 
refereixen a Esquerra-Vinaròs i al seu cap visible, 
abunda l’elegància. 
Al PSPV-Vinaròs li encanta la crítica que es fa... als 
altres, l’enlluerna l’insult que es fa... als altres, l’alegra 
el dia que altres critiquen altres. És tan còmode que 
altres facen la feina bruta! Però compte, ells són 
intocables. Cap dels arguments que dóna el PSPV 
per tal de desarmar la crítica d’Esquerra-Vinaròs 
sobre el Centre de Coneixement, aconsegueixen 
realment el seu propòsit, perquè no hi ha cap 
argument a rebatre: el comportament del PSPV 

en aquest tema, com en altres que sortiran en 
pròximes dates, ha sigut el propi d’un partit 
decadent, que ha llançat la tovalla, que veu el final 
aquí, ja!; el PSPV-Vinaròs ha sigut senzillament 
irrespectuós amb els afectats, com el Partit Popular 
en altres fases de la selecció. 
Com el PP-Vinaròs, és un projecte d’equip avortat 
(es manifestaran?). El PSPV va camí de ser un 
projecte en via morta i esgotat. El primer pas 
que el PSPV-Vinaròs ha de fer per tindre un final 
honrós és reconéixer els propis errors i no fer caure 
l’ombra del dubte en els altres, en nosaltres, perquè 
declaracions com les que fa en la seua elegant 
columna, mossegant i faltant a la veritat contra 
Esquerra-Vinaròs, ens fan dubtar seriosament de 
projectes de futur. 

Esquerra-Vinaròs

Tota la ciutadania és sabedora de les males 
condicions sanitàries, tòxiques i de perillositat 
en què es troba l’abocador d’escombraries de 
Vinaròs. També d’eixes condicions és sabedora la 
Generalitat i segons algunes informacions s’està 
plantejant el tancament de l’abocador.
Des d’Esquerra Unida preguntem: en quina situació 
es troba dit tema? Si es tanca l’abocador, on es 
llançarà les escombraries?
Segons alguns comentaris, es diu que quan estiga 
en funcionament la planta que es pensa fer a 
Cervera, es traslladarà allí. Però, per quan dita 
planta?, ja que segons pareix va per llarg. Mentres 
no estiga en funcionament, se seguirà llançant les 
escombraries a l’abocador, tot i saber l’Ajuntament 
i la Generalitat que no reuneix les condicions. 
Segons els mateixos comentaris diuen que es 
pensa transportar-les a un poble a prop d’Alacant. 
Si és així, qui pagarà els costos del transport?
No podem entendre com ha pogut l’Ajuntament 
estar tant de temps funcionant d’aquesta manera 
amb un abocador que no reunia les principals 
condicions i no haver pres les mesures per intentar 
solucionar-ho.
En el mateix cas es troba la Generalitat, ja que 
des de molt de temp també era sabedora de 
les condicions en què es trobava l’abocador de 
Vinaròs, perquè no oblidem que la Generalitat 
també hi té molta responsabilitat. Ara es planteja 
el tancament de l’abocador, però quines solucions 
hi aporta? Esquerra Unida també pregunta quina 
és la postura del Partit Popular local amb el tema, ja 
que encara no l’hem escoltat pronunciar-s’hi.
Quines són les propostes i solucions que aporta 
el nostre diputat Sr. Castejon? ¿És que ell no 
fa escombraries o ja les porten directament a 
Alacant? O tal vegada hauria de ser el govern de la 
Generalitat d’un altre partit per fer reclamacions i 
reivindicacions.
Pensem que conforme estem veient el tema, una 
vegada més ens imaginem quina serà la solució: la 
butxaca de la ciutadania i pot ser que per partida 
doble per arreplegar-les i per traslladar-les, atés la 
desídia, la mala gestió i el mal funcionament dels 
nostres governants que no han sabut què fer amb 
les escombraries. 
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ACTUALITAT

L’església de l’ermita de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia de Vinaròs ha 
substituït els bancs vells on s’asseien 
els feligresos per uns altres de nous. 
Aquest era justament el canvi que 
faltava per a la renovació total del 
temple, que ja està en perfectes 
condicions per celebrar el quart 
centenari de l’arribada de la relíquia de 
sant Sebastià. El rector Emili Vinaixa va 
destacar que amb aquesta renovació 
de seients “s’ha aconseguit que per al 
centenari tinguem tota l’ermita a punt 
a pesar de la crisi que ens afecta”. 
Els nous bancs són més menuts que 
els anteriors, encara que tenen detalls 
que seran molt apreciats, com el 
reposador de genolls articulat per 
facilitar la neteja i donar més espai a 
la gent. 
La pròxima actuació prevista és 

l’arranjament de l’altar on se situa 
la imatge de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia i que servirà “per fer més 
digne l’espai on se situa la patrona”, 
destacava Vinaixa. 
El rector, que va destacar la 
col·laboració de l’Ajuntament i les 
entitats i col·lectius de la ciutat, va 
repassar les millores de l’ermita i que 
serviran per acollir les celebracions 
del centenari de la relíquia amb més 
dignitat recordant que els treballs 
“es van iniciar amb la restauració 
dels frescos de sostres i voltes”, 
mentre que posteriorment “es va 
anar canviant el paviment, es va fer 
un nou altar i es va col·locar una nova 
trona de fusta”. També s’ha retirat i 
netejat la reixa de l’altar major i s’hi 
ha instal·lat una nova creu, obra de 
Sebastián Miralles.

L’ermita estrena bancs per al quart centenari 
E.Fonollosa/X. Flores 

Una vegada finalitzades les festes nadalenques, 
Vinaròs entra de ple en la celebració del quart 
centenari de l’arribada de la relíquia. La plaça 
parroquial ja s’ha vestit per a l’ocasió amb una 
gran pancarta commemorativa. Cal recordar 
que els dies 8 i 9, en aquesta plaça, tindrà lloc el 
taller didàctic i la visita als treballs de fosa de les 
campanes Misericòrdia, Sant Sebastià i Salvador 
per als escolars.

La plaça parroquial es vesteix 
de quart centenari 

La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha organitzat el 
IV Concurs Fotogràfic i Literari que tindrà com a tema 
conductor els oficis tradicionals de la zona. El concurs, 
de caràcter anual, consta de tres apartats: fotografia, 
poesia i narrativa, i cadascun està dotat amb un premi 
de 1.000 euros. En les tres edicions anteriors, els temes 
escollits van ser el riu Sénia, les oliveres mil·lenàries i els 
bolets de la zona. La Mancomunitat publica els treballs 
guanyadors de cada concurs.

La Taula del Sénia convoca 
el IV Concurs Fotogràfic i Literari 

X.Flores 

X.Flores 

Els nous bancs són més menuts, encara que tenen detalls que seran molt apreciats, com el 
reposador de genolls articulat per facilitar la neteja i donar més espai. 



10

9  gener 2010

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vinaròs està fent obres de reforma 
i accessibilitat dels lavabos públics de l’ermita de 
la Misericòrdia i quan les finalitzen suposarà que 
pràcticament la totalitat de l’entorn estarà adaptat 
a les persones amb mobilidad reduïda. 
L’entrada a l’església ja va ser adaptada fa mesos, 
i l’Equip de Govern estima que per Sant Antoni i 
Sant Sebastià les obres d’accessibilitat als lavabos 
ja estiguen finalitzades. Unes obres que han 
consistit en l’eliminació dels escalons existents, 
substituïts per una rampa i la substitució del 
paviment del passadís central dels lavabos 
eliminant els dos escalons existents, amb la qual 
cosa l’entrada a cada lavabo ara ja no té l’escaló 
que en dificultava l’entrada. 
D’altra banda, dilluns l’Equip de Govern també 
va fer una visita per als mitjans de comunicació 
a les obres del pla contra incendis a la zona del 
santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia que 
donarà utilitat al pou que hi ha construït a l’àrea 
amb les ajudes del Fons Estatal d’Inversió Local 
que ofereix el Govern. La proposta també preveu 
la instal·lació de dos canonades que conduiran 
aigua potabilitzada a l’ermita i al tentadero de la 
penya Pan y Toros. 
A més, una tercera conducció transportarà aigua 
cap a punts estratègics propers als tallafocs 
que s’han anat realitzant en aquell entorn. “Això 
facilitarà que si es produeix un incendi es puga 
dur amb rapidesa l’aigua a aquelles zones”, va 
comentar Balada. 
Amb aquest pla s’aconseguirà millorar el nivell de 
protecció contra incendis protegint els terrenys 
que envolten un lloc tan emblemàtic per als 
vinarossencs i se sumaria a les actuacions en 
matèria de prevenció d’incendis forestals que va 
portar a terme l’Ajuntament de Vinaròs també amb 
una ajuda econòmica per realitzar-les. 
Aquesta última actuació va ser la construcció 
de dos estructures lineals que ja actuen com a 
tallafocs entre les finques de titularitat privada i 
les que són de propietat municipal, de manera 
que en cas d’incendi aquest no puga propagar-
se a les parcel·les privades, actuacions que ja van 
suposar una millora del paratge. Ara, ambdues 
iniciatives se sumaran per incrementar encara més 

la seguretat en el conjunt de l’entorn del santuari 
de la Misericòrdia. Les obres de l’aigua potable a 
l’ermita s’han endarrerit considerablement, segons 
va explicar Balada, perquè el consistori esperava 
un permís de la Conselleria de Cultura, encara que 
es confia que finalitzen al gener o febrer.

Antenes 
Balada també va explicar que segueixen les 
negociacions amb dos propietaris de terrenys del 
turó de l’ermita per arribar a un acord de compra 
amb la finalitat d’instal·lar-hi un pal únic des d’on 
emetre totes les cadenes de televisió, ràdio i 
telefonia. “El problema està que l’Ajuntament no 
pot comprar a qualsevol preu, els preus que els 
tècnics com a terreny rústic ens han marcat no 
coincideixen amb el que demanen els propietaris, 
i ara estem intentant evitar l’expropiació”. Aquest 
pal únic substituirà les múltiples antenes i pals que 
actualment hi ha en la zona.

Bàscula municipal 
D’altra banda, la bàscula municipal de pesatge 
de mercaderies ha entrat en funcionament. La 
inversió total realitzada entre l’obra civil i la mateixa 
màquina de pesatge és del voltant dels 30.000 
euros, segons va apuntar el regidor d’Urbanisme, 
Javier Balada. 
Balada també va criticar que en un primer 
moment la Diputació “es va comprometre 
que col·laboraria finançant la meitat de la 
infraestructura, però ara ens diuen que no, així 
doncs seguirem insistint-hi”. 
El Consell Local Agrari va decidir que la bàscula, 
oberta les 24 hores del dia, funcionés amb fitxes 
i no amb diners per evitar actes vandàlics, atés 
que està situada als afores del terme municipal, a 
prop de l’estació depuradora d’aigües residuals. 
“No és tan còmode, però és molt més segur que 
s’eviten robatoris”, va apuntar Balada. Cada fitxa 
és l’equivalent a 10.000 quilos, així doncs pesar 
un camió no excedirà dels quatre euros, que és 
el preu màxim, ja que a partir dels 40.000 quilos 
el preu segueix sent sempre el mateix. Les fitxes 
poden adquirir-se en la cooperativa agrícola o a 
la Caixa Vinaròs.

L’Ajuntament culmina l’accessibilitat de l’entorn de l’ermita 
La bàscula municipal entra en funcionament 

En ocasió del quart centenari de l’arribada 
de la relíquia de sant Sebastià, l’Ajuntament 
d’Almassora ha cedit a l’Ajuntament de Vinaròs 
les calderes que utilitza en les seues festes 
perquè els vinarossencs puguen rememorar 
l’olla de corder que se servia antigament durant 
el 20 de gener i que actualment s’ha substituït 
per la paella. 
Els restaurants El Langostino de Oro, Lugano, 
El Bergantín, La Isla y Rafel lo Cristalero seran 
els encarregats de tornar a cuinar aquesta 
antiga tradició gastronòmica. Per aquest 
motiu aquesta setmana hi ha hagut una reunió 

preparatòria entre el Patronat de Turisme i els 
restaurants. L’Ajuntament ja disposa de les 
calderes d’Almassora i el 7 de gener tindrà lloc 
una prova a l’ermita. La intenció és servir fins a 
cinc mil racions que es repartiran en una xicoteta 
cassola individual de ceràmica, especialment 
dissenyada per a aquest esdeveniment. 
“Recuperar l’olleta de Vinaròs serà motiu d’orgull 
i de record i servirà per dinar prompte i així 
baixar abans de l’ermita, davant la importància 
que aquest any tindrà la baixada de la relíquia”, 
va apuntar l’alcalde, Jordi Romeu. 
Mentrestant, continuen les tasques de 

preparació a l’ermita d’aquesta celebració 
i de la de Sant Antoni. Després de la festa 
de Reis, les brigades municipal, verda i de 
la Taula del Sénia adequaran tots els espais 
necessaris. Romeu agraïa que la brigada de la 
mancomunitat també col·labore en aquests 
treballs preparatoris i també va explicar que 
la Caixa Vinaròs està preparant uns bidons per 
facilitar la distribució de llenya per a les fogueres 
on rostir la carn a l’ermita durant els dies de 
Sant Antoni i Sant Sebastià. Romeu insistia a 
animar els vinarossencs perquè s’inscriguen per 
participar en el Camí de Foc.

Vinaròs recorre a Almassora per recuperar la tradició de les calderes 

L’ermita serà 
totalment 
accessible 

amb la 
realització 

dels lavabos. 
A més, s’està 
realitzant la 

conducció 
d’aigua 

potable.
Baix, la nova 

bàscula 
municipal, que 
ja ha entrat en 
funcionament 

X.Flores/E.Fonollosa 

E.Fonollosa
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El consistori vinarossenc ja s’ha vist beneficiat 
aquest any amb el futur projecte Castor gràcies 
als ingressos derivats per la llicència de construc-
ció d’aquest futur magatzem subterrani de gas 
natural que se situarà enfront de les costes de 
Vinaròs. “La davallada dels ingressos en matèria 
d’impostos de les construccions es veu compen-
sada amb aquesta forta injecció econòmica”, va 
apuntar el primer regidor, Jordi Romeu. 
De fet, les previsions de l’Equip de Govern 
s’han vist complertes i abans de finalitzar el 
present any s’han ingressat les taxes per l’ICIO i 
l’expedició de llicència d’aquest projecte, amb 
un cost total aproximat de 2,6 milions d’euros. 
“Es tracta d’una bona notícia per equilibrar 
el pressupost en els números en què ens 
estàvem movent”, va destacar Romeu. Aquesta 
és la quantitat més elevada que reportarà al 
consistori, mentre que ara quedaran pendents 
les llicències referides al traçat de la canalització 
i també les d’activitat, encara que ja es tracta 
de xifres menys quantioses. 
Romeu va apuntar que aquest any, en taxes 
de l’ICIO i derivades de la construcció, “tots 
els ajuntaments teníem previst una davallada 
important, mentre que nosaltres amb aquesta 
ens mantenim en el que eren els anys normals”, 
afegint que “sabem que és una sola vegada, 
encara que faltaran a més les altres taxes que 

puguen vindre en un futur com la conducció i 
la llicència d’obertura i activitat, aquest any ja 
teníem previst aquests 2,6 milions d’ingressos 
del projecte Castor, quantitat que no estarà 
l’any que ve”.

Terminis 
El projecte Castor inclou una planta d’operaci-
ons localitzada a terra, a uns vuit quilòmetres 
de la costa al nord de Vinaròs, i una planta ma-
rina, localitzada al voltant de 21,6 quilòmetres 
de la costa del municipi. ESCAL-UGS, empresa 
promotora del projecte, manté l’estiu del 2012 
com a data per a la posada en marxa de la 
planta de gas, mentre que la previsió és que les 
obres comencen la primavera de 2010. El pas-
sat mes de novembre, el projecte va obtenir 
la resolució favorable per part de la Secretaria 
d’Estat de Canvi Climàtic de la Declaració d’Im-
pacte Ambiental (DIA). 
El projecte Castor preveu una inversió de 1.289 
milions d’euros i, segons destaquen des d’Escal-
UGS, suposa una infraestructura estratègica 
per al sistema gasista espanyol. No obstant 
això, la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia ha mostrat la seua oposició al projecte 
assegurant que perjudicarà el medi ambient 
del nord de Castelló i sud de Tarragona, 
posant com a exemple la destrucció de 10.000 
tarongers actualment en producció.

El projecte Castor aporta 2,6 milions al pressupost

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Vinaròs, 
Juan Antonio Beltrán, ha confirmat que l’aprova-
ció dels pressupostos municipals del 2010 no es 
produirà fins ben entrat el mes de gener de 2010, 
atés que es necessita estudiar “al detall” els ingres-
sos que rep el consistori. Beltrán definia com “dura” 
la situació econòmica que travessa el consistori vi-
narossenc i que seran necessaris “molts reajusta-
ments”, encara que va matisar que és molt similar 
a la dels altres ajuntaments de l’Estat. 
Segons Beltrán, “fins que no estiga totalment clar el 
capítol d’ingressos, que no serà possible fins al 31 de 
desembre, no poden confeccionar-se els comptes 
municipals”. Precisament, és el capítol d’ingressos 
el més afectat per la crisi econòmica ja que s’han 
complert les previsions més negatives quant a 
la davallada radical dels ingressos provinents de 
la construcció i es dóna la circumstància que el 
principal ingrés percebut pel consistori en el 2009 
serà el corresponent a la llicència d’obres de la 
planta de gas del projecte Castor. 
Beltrán assegurava que “es va escoltar els partits de 
l’oposició a l’hora d’elaborar els pressupostos, com 
sempre hem fet, encara que una altra cosa és que 
s’arribe a acords”, però ja advertia que “les quantitats 
assignades a inversions seran més escasses que en 
altres exercicis”.

X.Flores/E.Fonollosa 

Beltrán avança que els 
pressupostos del 2010 
seran “molt durs” 

X.Flores
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DESDE COCEMFE VINARÒS OS LO 
AGRADECEMOS

Por fin han adaptado la oficina del 
BBVA de la plaza Tres Reyes con 
el montaje de un sube escaleras, 
esperemos que no lo rompan…

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI 

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y SE VEN 
FRUTOS SOLIDARIOS CONSEGUIDOS

 
¡UN APROBADO EN SOLIDARIDAD!

FOTODENUNCIA

El Patronat de Turisme i l’Ajuntament de 
Vinaròs continuen en la seua política de 
millora dels accessos de les cales i platges 
de la costa vinarossenca, atés que el 
recurs turístic de sol i platja és un dels més 
significatius a la destinació.
Amb la col·laboració tècnica del Departa-
ment d’Urbanisme durant els mesos de 
novembre i desembre s’han adequat els 
accessos de la cala del Saldonar, situada en 
la costa nord vinarossenca. 
El pressupost de l’actuació gairebé 
ha ascendit fins als 19.000 €. Per a la 
realització de l’obra s’ha comptat amb una 
subvenció de la Conselleria de Turisme de 
la Generalitat Valenciana. 
Aquesta actuació dóna resposta als turis-
tes i veïns d’aquesta zona vinarossenca 
ja que a causa dels forts temporals que 
s’havien ocasionat en anteriors anuali-
tats l’accés principal a la cala havia que-
dat molt malmés. 
La regidora de Turisme, Mamen Obiol, 
ha mostrat la seua satisfacció per com 
ha quedat l’obra i ha manifestat que 
“des del Patronat de Turisme de Vinaròs 
continuarem treballant per la posada 
en valor d’un dels nostres principals 
recursos turístics, les cales de la costa 
nord i sud de Vinaròs”.

El Patronat de Turisme de Vinaròs 
remodela els accessos de la 
cala del Saldonar

Càrites Interparroquial de Vinaròs ha repartit durant 
aquest nadal un total de 182 lots d’aliments a 
famílies necessitades, xifra que triplica la quantitat 
que s’oferia abans dels anys de crisi. 
La xifra confirma l’increment de necessitats entre 
famílies de Vinaròs i no només d’emigrants, com 
succeïa abans. 
Els lots s’han repartit entre famílies des de dos 

membres fins a nou. A l’hora de comprar aquests 
aliments s’ha hagut de realitzar una elevada 
inversió econòmica, encara que també hi ha hagut 
una important aportació de veïns de la ciutat. 
Com a exemple, en total s’han repartit 700 litres 
de llet. En aquesta ocasió, les bandes de música 
de Traiguera i la Jana hi han col·laborat oferint dos 
concerts benèfics. 

Càrites triplica en aquestes festes les ajudes a famílies necessitades

La Caixa Vinaròs ha iniciat el 2010 amb una 
nova imatge corporativa amb motiu del seu 
40é aniversari. El canvi d’imatge, realitzat 
pel dissenyador gràfic Sebastià Casanova, es 
produeix després de 20 anys d’implantació 
de l’antiga, que necessitava una renovació. La 
nova imatge és fruit de tres mesos de treball 
en què Casanova ha realitzat fins a cinquanta 
logotips distints. 
El nou símbol, més dinàmic, està conformat 
per cinc elements, cinc formes orgàniques i 
ovalades que simbolitzen la pesca, l’agricul-
tura, el comerç, la indústria, com a sectors 
que aglutina la Caixa Vinaròs. La V de Vinaròs 
s’ha mantingut, encara que se n’han actualit-
zat les formes als gustos actuals. La tipografia 
utilitzada també s’ha renovat. 
L’actualització de la imatge s’implantarà al 
llarg dels pròxims mesos en els productes, la 
papereria i el marxandatge de l’entitat.

40 anys de la Caixa Vinaròs 
L’acta de constitució de la Caixa Rural El 

Salvador té com a data el 8 de gener de 
1970, encara que com a tal ja va començar a 
funcionar l’1 de gener d’aquell any a partir de la 
creació de la secció de crèdit de la cooperativa 
agrícola. Es va anomenar El Salvador perquè 
el gremi d’agricultors de l’edat mitjana duia 
aquest nom. 
En aquell moment, Rafael Roca en va ser el 
president i el màxim impulsor i avui dia és 
una de les entitats més antigues de la ciutat 
i l’única banca netament vinarossenca, 
com han destacat el seu director, Sebastià 
Casanova, i el president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos. En el moment que 
va aparèixer l’ara denominada Caixa Vinaròs 
hi havia en aquesta ciutat el Banco de Tortosa, 
el Banco de Valencia, la Caja de Ahorros de 
Castellón i el Banco Español de Crédito, “així 
que sense ser la Caixa Vinaròs la més antiga, 
ara que n’hi ha una trentena, som la tercera 
més arrelada, perquè a més tots els beneficis 
obtinguts són únicament i exclusivament per 
a Vinaròs”, assenyalava Casanova.

La Caixa Vinaròs estrena imatge corporativa 
amb motiu del seu 40é aniversari 

X.Flores/E.Fonollosa 

Nous retrats
La sala d’actes de la Fundació 
Caixa Vinaròs ja disposa de 
les imatges dels últims alè 
vinarossencs, Blanca Gil i Juani 
Bover. Els retrats són obra de 
Sebastià Casanova.

La V de Vinaròs s’ha mantingut, però 
el nou símbol té ara més dinamisme

El president de la Fundació, Manuel Molinos, amb Sebastià Casanova, 
autor de la nova imatge corporativa

Emili Fonollosa 

Redacció
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El president de Nuevas Generaciones (NNGG) 
del PP, Lluís Gandia, va qualificar dilluns de 
“discriminació als valencians” el fet que Catalunya 
haja obtingut la transferència en matèria de trens 
de rodalies “mentre que a les nostres comarques 
continuem lluitant simplement per incrementar 
les freqüències”. Per això, Gandia va anunciar 
l’enviament de carbó al president del Govern, José 
Luis Rodríguez Zapatero; al president de Renfe, 
Teófilo Serrano; al subdelegat del Govern, Antonio 
Lorenzo, i a l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu. 
A més, des de l’1 de gener, la plataforma Cercanías 
Ahora envia un correu electrònic diari a tots els 
diputats i senadors socialistes del Congrés i les 
Corts Valencianes “recordant-los que són ells els 
màxims responsables d’aquesta situació”. 
La plataforma Cercanías Ahora, impulsada per 
NNGG, ha demanat per al Baix Maestrat un 
increment en 3 o 4 trens per sentit i dia, però la 
resposta rebuda des de les diferents institucions a 
qui s’han dirigit ha sigut, segons Gandia, “que l’Estat 
no pot assumir-ho perquè no hi ha diners i que ha 
de ser la Generalitat la que sufrague la despesa a 

pesar de no tindre’n les competències”. 
“El fet que a Catalunya li donen 110 milions d’euros 
per compensar el dèficit i aquí ens neguen tres trens 
que demanem és vergonyós i per aquest motiu 
només podem donar carbó a aquests personatges 
que amb la seua actitud estan perjudicant milers 
de persones del Baix Maestrat”, va apuntar.

Crítiques a la política de Joventut 
D’altra banda, Gandia va criticar la política en 
matèria de Joventut de l’Ajuntament de Vinaròs. 
Segons el regidor popular, la gestió en aquesta 
àrea durant el 2009 ha sigut “nefasta” i “ha posat de 
manifest que aquest Equip de Govern no pensa en 
els joves”. Gandia va recordar que des del PP es van 
aportar propostes en forma de mocions, algunes 
aprovades en ple, com la possibilitat de tramitar el 
carnet jove des del Casal Jove i que l’Ajuntament 
sufragués la quota anual. En aquest sentit, va 
denunciar que l’Equip de Govern “ha incomplit 
aquest acord plenari ja que després de set mesos 
no hi han fet res, la qual cosa és molt greu”. 
El president de NNGG va apuntar que l’atur 

continua sent el principal problema dels joves en 
el país i considera que el Casal Jove “no ha de ser 
només un espai lúdic i per això ja vam proposar en 
2006 que es fessen cursos d’orientació laboral, però 
després de més de tres anys tot continua igual per 
culpa de la desídia de l’Equip de Govern”. 
Finalment, el regidor popular assenyalava que 
“fa pocs dies denunciàvem la desaparició del 
Parc de Nadal i hem comprovat de primera 
mà que encertem en el diagnòstic. Els pares 
reclamen un parc de nadal on, tant si plou, 
com si fa vent o fa sol, els xiquets puguen estar 
protegits i no passant fred al carrer”. 
Gandia va concloure que NNGG ha augmentat en 
un 30% el nombre d’afiliacions “de joves que s’han 
adonat que aquest Equip de Govern està desgastat 
i s’apropen a nosaltres”.

Nuevas Generaciones regala carbó a Zapatero 
“per seguir negant els trens de rodalies” 
Gandia diu que el 2009 ha sigut un any “nefast” per als joves de Vinaròs 

X.Flores 

Pàrquing de la Ponderosa

Pàrquing de la Pan i Toros

Pàrquing del pont del Cervol

Nota informativa
La carretera de l’ermita estarà 
tancada a la circulació de 
vehicles des de les 4 de la 
matinada del dia 20 fins les 4 
de la tarda del mateix dia. Les 
persones que vulgueu pujar 
per deixar taules, cadires, etc, 
podeu fer-ho pujant abans de 
l’hora indicada i aparcant el 
vehicle a les zones reservades 
per a pàrquing.

La carretera de la ermita 
estará cerrada al tráfico desde 
las 4 de la madrugada del 
dia 20 hasta las 4 de la tarde 
del mismo día. Las personas 
que quieran subir para dejar 
mesas, sillas, etc, pueden 
hacerlo subiendo antes de 
la hora indicada y aparcando 
el vehículo en las zonas 
reservadas para parquing.

Repartiment de les atxes del Camí de Foc
Els dies 13,14 i 15 de gener a l’Espai d’Art de la Fundació 
Caixa Vinaròs, repartiment de les atxes del Camí de Foc del 
dia de Sant Sebastià.
Caixa Vinaròs obsequiarà a totes les persones portadores 
de les atxes amb un pack que contindrà un barret, una 
bufanda i uns guants.
L’horari de repartiment serà de 9.30 a 13.30 hores i de 17 
a 20 hores.

Reparto de las antorchas del Camino de Fuego
Los días 13,14 y 15 de enero en el Espai d’Art de la Fundació 
Caixa Vinaròs se procederá al reparto de las antorchas del 
Camino de Fuego del dia de San Sebastián.
Caixa Vinaròs obsequiará a todas las personas portadoras 
de las antorchas con un pack que contiene un gorro, una 
bufanda y unos guantes.
El horario de reparto será de 9.30 a 13.30 y de 17 a 
20 horas.

Informació del 
IV centenari

Situació dels aparcaments per al dia 20 de gener 
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Els 
Reis 

En nom de l’Ajuntament de 
Vinaròs volem felicitar a tots 
i a totes les persones , grups i 
societats que van fer possible una 
gran cavalcada plena d’il·lusió i 
alegria que ens varen traslladar 
al món dels més menuts i ens 
contagiaren a tots .
Especialment felicitem al Grup 
Gentsana i a tots i totes les 
persones que participaren en 
una coreografia adient a l’event .
Al Centre Equestre Vinaròs i al 
Grup de Cavallistes de Benja Fort 
, a la Sociedad Musical La Alianza 
, al COC i a Marc Viver pel disseny 
dels carruatges.

 Gràcies a tots

Milers de xiquets van rebre el dimarts 
amb la major il·lusió els Reis Mags 
d’Orient, que, com ja és tradició, 
van arribar per mar amb la barca 
Comortiz. Durant els dos dies previs, 
els patges van estar rebent les cartes 
dels més menuts plenes de desitjos. 
L’arribada va tindre lloc a les 19 hores 
al port de la localitat. Posteriorment, 
van recórrer en els seus carruatges 
el centre de la localitat pels carrers 
de Santa Magdalena, País Valencià, 
Sant Francesc i Jovellar, fins arribar a 
la plaça parroquial, on van visitar el 
pessebre vivent. 
El Centre Eqüestre Ciutat de Vinaròs i 
el Grup Eqüestre Benjafort van aportar 
la cavalleria, mentre que un total 
de 84 integrants del Grup Gentsana 
van realitzar les coreografies i els 
balls d’una desfilada que va tancar 
la banda de la societat musical La 
Alianza. 
D’altra banda, cal destacar la labor 
de solidaritat realitzada per Càrites 
Interparroquial de Vinaròs, que va 
repartir entre els xiquets i xiquetes 
més necessitats els joguets que van 
aportar els vinarossencs al llarg de 
tres dies de campanya.

van 
desplegar 
la seua 
màgia

X.Flores 

Cavalcada de Reis
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Noel
Els reis mags van visitar Caixa Vinaròs 

Durant els dos dies previs, els patges van estar rebent les cartes dels més menuts plenes de desitjos

El pare Noel també va rebre 
moltes cartes dels xiquets i 
xiquetes de Vinaròs i els va 
rebre a l’auditori municipal

Pare

15
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Nadales
Els col·legis 

van celebrar el 
Nadal cantant 

nadales en 
valencià, 

castellà 
i anglés, 

com el CEIP 
Assumpció a 

l’arxiprestal

José Segarra y Trini Fune, ambos de Vinaròs, han 
sido los ganadores de las cestas de navidad que 
sorteó el mercado municipal de Vinaròs

Cesta de Navidad

Cinta Griñó, presidenta 
del C.M.C., estuvo 
en el concierto de 
Ramoncín en Joy 
Eslava el pasado 23 
de noviembre. En un 
futuro próximo nos 
visitará en el C.M.C.

Joaquín Ramón Portalés Berghii ha sigut el 
primer xiquet a arribar al món durant l’any 
2010 en la província de Castelló. La seua mare, 
Snejana Berghii, una jove moldava de 21 anys, 
donava a llum a aquest nounat amb 3.850 
grams de pes tan sols mitja hora després de 
les dotze campanades i a la maternitat de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. El part va ser 
natural i sense complicacions, de manera que 
la mare ja va poder alletar-lo immediatament. 
El pare és Adrián Portalés Arnau i té 22 anys; la 
parella resideix a Vinaròs encara que ell és de la 
Vall d’Uixó. El xiquet es diu Joaquín en honor al 
seu besiaio patern i Ramón, pel seu iaio patern, 
que casualment també va nàixer un 1 de gener; 
ell complia 45 anys i està molt orgullós de ser 
ja iaio a aquesta edat (la seua iaia ni tan sols 
ha complert els 40). Snejana ja fa tres anys que 
resideix a Espanya. E.FONOLLOSA.

Nàixer l’1 de gener

Cada any la carteria 
de Vinaròs munta el 

betlem procurant 
fer-lo diferent cada 

vegada. Enguany és de 
roba, molt senzill però 

amb els ingredients 
del pessebre. Cal 

dir que cada any és 
inaugurat oficialment 

pels més menuts de 
l’escola Manuel Foguet, 

que ens fan la visita 
aprofitant que deixen 

la carta als Reis.
Carmen Mancisidor

Betlem de roba

Álvaro va celebrar el seu 30é aniversari 
amb els amics el mes passat. Des 
d’aquí moltíssimes felicitats!

Ramoncín

Saparet al bar amistat entre companys 
de cartes des de fa dos anysSoparet

30 anys 
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fo
to

no
tí

ci
es Cinta Griñó, 

presidenta del C.M.C. 
y su marido, con 
Germán Lorente 
al que dieron el 
premio Esguard 
por su trayectoria 
cinematográfica y 
su amigo Alberto 
Mendoza, actor 
argentino que le 
acompañaron en un 
día tan especial

La bisabuela, el abuelo y el nieto 
celebrando la Navidad junto a la familia 

El pasado 26 de diciembre Joaquín y Angelita 
celebraron sus bodas de oro acompañados de 
su familia. Un día que siempre recordaremos 
y desde aquí les deseamos que su felicidad 
dure muchos años más

Centenario de San Sebastián. Año 1910. 
Bajada de la reliquia desde la ermita a la 
arciprestal. (foto col. A. Gómez)

De izquierda a derecha: José Luis Balanza, Ricardo Llatser, Rafael 
Roca, Morales, Ángel Giner, Juan García, Luis Vives, José Antonio 
Gómez, Paco Puchol, Ricardo Alcoberro, José Farga.

Yara Viana Rezgui desea feliz 
Navidad a padrinos y hermanosFeliz Navidad

( A l f r e d o  G ó m e z )

Vinaròs, 5 de enero de 1950

Año 1910

Feliz Navidad

Bodas de oro

Premio

En familia

Dylan visitó la casa de Papa Noel 
en Port Aventura, en compañía 
de sus papas muy ilusionado
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Cárites Interparroquial de Vinaròs va finalitzar 
el dilluns dia 4 la recollida de joguets per als 
xiquets i xiquetes de famílies necessitades. Com 
cada any per aquestes festes, es van establir 
tres punts de recollida: els salons parroquials de 
les esglésies de Santa Magdalena i l’Arxiprestal 
i davant de la casa abadia del carrer Major. 
Durant tres jornades, en horari de matí i tarda, 
els vinarossencs van aportar joguets de tot tipus, 
en quantitat considerable. El dimarts, vespra de 
Reis, es van lliurar als xiquets d’aquestes famílies 
sense recursos econòmics. Es demanava que els 
joguets fossen totalment nous.

Recollida solidària 
de joguets

X. Flores

Els més menuts han sigut els protagonistes 
aquests dies a Vinaròs. El consistori, a 
través de la Regidoria de Joventut, ha 
organitzat una sèrie d’activitats al carrer 
per a aquests dies festius que es van 
iniciar a la plaça de Sant Antoni. 
Els xiquets van poder gaudir de jocs 
d’enginy i d’habilitat a càrrec de la 
companyia Guixot de 8, a més de tallers 

de punts de llibres, pintura i altres 
activitats lúdiques a l’envelat del Casal 
Jove emplaçat en aquesta mateixa plaça. 
També a la plaça de la Constitució es 
van realitzar activitats com un castell 
unflable per als més menuts, a més 
d’un minigolf i un circuit balance bike, 
aquestes dues últimes activitats per a 
xiquets de 8 a 16 anys. 

Activitats nadalenques per a xiquets i joves 
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D’altra banda, la III Gala Drag Queen Carnaval de Vinaròs 
estarà dirigida per Germán, un altre ex de Gran Hermano. 
La gala se celebrarà el dia 7 de febrer en un escenari 
immillorable, ja que aquest any l’espectacle es trasllada a 
la majestuosa i marítima plaça de bous, perquè l’acte ha 
evolucionat de tal manera que es mereixia una posada 
en escena millor.

w
w
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El pasado viernes día 1 de enero tuvo 
lugar en la iglesia arciprestal de Vinaròs 
la X Trobada de corales infantiles de los 
colegios de la ciudad. Intervinieron las 
corales de los colegios de La Assumpció, 
San Sebastián, La Consolación y el 
colegio Misericordia que fue quien este 
año organizó el acto, pues desde que 
empezaron estos actos hace ahora 10 
años, cada año lo organiza uno de los 
colegios participantes.
El acto estuvo presidido por la concejala 
de Educación, Mª José Ferrer, en 
representación del alcalde y estuvo 
presentado por Juan Esteller, director 
del colegio Misericordia. Fue un motivo 
de encuentro para los amantes de la 
música y de los cantos corales, además 
de constituir una acto más de las 
Navidades, al que contribuyen las corales 
infantiles cantando canciones populares 
de Navidad. Como es lógico en estos 
actos la iglesia estuvo llena del todo 

entre familiares y demás público, un acto 
que contó además con la presencia de 
numerosos medios de difusión locales y 
defuera de la ciudad.
La representación, además de la 
importancia y la belleza que la misma 
tiene en sí, como se manifestó en ella 
por el propio presentador, tiene un valor 
añadido para todos sus participantes y 
colaboradores, cual es la participación 
en un acto de conjunto, de equipo, 
donde de forma espontánea se aprende 
a convivir, a participar a llevar entre 
todos la responsabilidad de un trabajo 
a aportar cada uno su participación 
personal, donde no es casualidad que 
se encuentren los mejores alumnos y 
alumnas de cada colegio. Unos alumnos 
y alumnas que detraen una parte de su 
tiempo de ocio para ir a los ensayos a lo 
largo de todo el año, una actividad sin 
duda opuesta a otras conductas como el 
botellón o similares.

X Trobada de Corals Infantils

Redacció

Amor i Agustí Serrano 
presentaran la Gala de Reines 

X. Flores

Autor : David Aguado Aixalà

El vinarossenc Agustí Serrano i l’exconcursant de Gran 
Hermano Amor presentaran la gala de reines del Carnaval 
2010, que aquest any tindrà accent mediterrani. 
Els dos presentadors ja saben el que és estar dalt d’un 
escenari presentant el Carnaval vinarossenc. Serrano ho va 
fer en la gala de 2007, mentre que Amor va dirigir la II Gala 
Drag Queen i aquest any experimentarà les sensacions 
que suposa presentar la gran nit de Reines 2010.

III Gala Drag Queen 

Feliç 2010
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Els patrons de l’organització de la celebració del 
quart centenari de l’arribada de la relíquia han pre-
sentat oficialment la programació, que tindrà lloc 
del 8 al 31 de gener de 2010. En total, s’han editat 
5.000 llibrets en una edició de gran qualitat per re-
flectir la celebració d’un esdeveniment històric. 
Els actes s’han iniciat de manera multitudinària, atés 
que després de les festes nadalenques, el divendres 
i dissabte 8 i 9 de gener té lloc l’espectacular 
taller didàctic per als escolars, que podran veure i 
participar en els treballs de fosa de les campanes 
Misericòrdia i Sebastià. Serà el dissabte, a les 20h 
quan es realitzarà la fosa en la mateixa plaça 
parroquial i posteriorment es beneiran els bronzes. 
Després de la fosa, el diumenge es trencaran els 
motlles. L’alcalde, Jordi Romeu, va explicar que el 
divendres 15 a les 13.30 hores tindrà lloc la pujada 
dels tres bronzes del centenari al campanar. “Serà 
un espectacle únic que no pot fer-se en un altre 
horari, atés que es necessita llum solar per fer-ho”, 
va apuntar Romeu, que va recordar que un dels 
actes que requereixen més participació de gent 
en el carrer és el dia de l’arribada de la relíquia. 
L’alcalde també va destacar que la Universitat 
Jaume I, col·laboradora del quart centenari, també 
oferirà un cicle de tres conferències sobre els 
moriscos en el regne de València que tindran lloc 
en la biblioteca municipal. 
Romeu va demanar que els ciutadans que desitgen 
pujar a l’ermita fent el camí de foc es decidisquen 
aquests últims dies atés que les torxes es fabriquen 
sota comanda. Per la seua banda, el director de la 
Caixa Vinaròs, Sebastián Casanova, va destacar els 

actes que són a càrrec de la Fundació, entre aquests 
la celebració de Sant Antoni i la inauguració de la 
Casa Membrillera.

Activitats religioses 
Quant a les activitats religioses, mossén Emili 
Vinaixa, com a representant de l’Església, va detallar 
que el dia 19 és l’arribada de la relíquia i el dia 20 
se celebraran dos misses a l’ermita, després de la 
pujada en processó, amb la participació del bisbe 
de la diòcesi de Tortosa, Javier Salinas. Els dies 21, 
22 i 23 de gener tindrà lloc un tríduum d’acció 
de gràcies dividit en tres temàtiques diferents–la 
família, el sofriment i la joventut–, en el qual 
participaran el bisbe de Vic, Roman Casanova; 
l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el bisbe 
de Barbastre-Montsó, Alfonso Milián. 
El diumenge 24 se celebrarà una missa major 

presidida pel cardenal i arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez i Sistach, amb la participació de 
diverses corals que interpretaran la inèdita Missa 
Paschalis de Vicent García Julbe i Rossend Aymí. 
Vinaixa va destacar que la setmana següent, del 
25 al 29 de gener, es realitzaran les diferents 
visites sectorials, per on passarà la imatge del 
sant, i va lloar la disposició dels vinarossencs per 
adornar els carrers. 
El retorn de la imatge a l’ermita tindrà lloc el 
diumenge dia 31 de gener, amb una processó de 
pujada i una missa en el santuari presidida pel 
bisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles. Vinaixa va 
convidar a la participació a tots els ciutadans en 
tots els actes programats, atés que es tracta d’una 
celebració “que mai més viurem i està pensada per 
a tot el poble, un poble que ha d’obrir-se a tots, 
sense perdre la nostra identitat”.

CULTURA

Els patrons presenten els actes del quart centenari 
X.Flores

9 DISSABTE de GENER
A la plaça de l’Ajuntament taller didàctic les 
campanes del centenari, i visita als treballs de fosa de 
les campanes Misericòrdia i Sebastià, així com 
la campana Salvador.
A les 20.00 hores
A la plaça de l’Ajuntament fosa de les campanes 
misericòrdia i sebas tià amb la benedicció del 
bronze.
A les 20.30 hores
A l’església Arxiprestal concert extraordinari del 25é 
aniversari de la coral juvenil sant sebastià, amb la 
participació d’exmembres de la formació.
A les 22.00 hores
A l’Auditori Municipal Venceslau Ayguals d’Izco 
concert de música clàssica a càrrec de la 
confraria dels músics. La formació, formada per 
Pepa Orero (flauta travessera), Oriol Algueró (violí) 
i Sergi Casademunt (violoncel), interpretarà el 
concert el classicisme Germànic. catalans a alemanya-
alemanys a catalunya. trios amb flauta.
10 DIUMENGE de GENER
A les 13.00 hores
A la plaça de l’Ajuntament trencament dels motlles 
de les campanes mi sericòrdia i sebastià.
A les 20.00 hores
A l’església Arxiprestal bateiG de les campanes del IV 
centenari de l’Arribada de la Relíquia de sant 
Sebastià a Vinaròs amb els noms de Salva dor, 
Misericòrdia i Sebastià.

12 DIMARTS de GENER
Sessions de matí i tarda
A l’Auditori Municipal teatre per a escolars amb 
l’obra la vida de sant sebastià explicada als joves a càrrec 
de Felip Kernavec.
A les 19.30 hores
A la sala d’exposicions de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, inau guració de l’exposició 
sant sebastià: un sant, un poble. Organitza: Amics de 
Vinaròs.
A les 22.00 hores
A la plaça de l’Ajuntament visita guiada temàtica 
la relíquia ja és arribada a càrrec de Xavier Palomo, 
arxiver municipal.
14 DIJOUS de GENER
A les 19.00 hores
A la capella de Santa Victòria inauguració de 
l’exposició sebastià. el martiri. joves artistes del territori. 
L’exposició estarà oberta fins al diumenge 7 de 
febrer, de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 
hores.
15 DIVENDRES de GENER
Sessions de matí i tarda
A l’Auditori Municipal teatre per a escolars amb 
l’obra la vida de sant sebastià explicada als joves a càrrec 
de Felip Kernavec.
A les 13.30 hores
A la plaça de l’Ajuntament pujada de les campanes del 
IV centenari al campanar.

A les 20.00 hores
inauGuració del I mercat de sant antoni.
A les 20.30 hores
A la plaça de les Corts Valencianes actuació 
del Grup d’abanderats de la festa del renaixement de 
tortosa.

16 DISSABTE de GENER
A les 10.00 hores
A la plaça de les Corts Valencianes obertura 
del I mercat de sant antoni.
A les 10.30 hores
traGinada. El mercat rep una troupe ambulant 
de traginers perduts.
A les 11.30 hores
Actuació del Grup d’abanderats de la festa del 
renaixement.
A les 11.30 hores
muntatGe de la foGuera de Sant Antoni.
A les 16.30 hores
A la plaça de les Corts Valencianes reobertura 
del I mercat de sant antoni.
A les 19.30 hores
Actuació de les camaraes de Vinaròs.
A les 20.00 hores
Actuació del Grup d’abanderats de la festa del 
renaixement.
A les 20.30 hores
Foc a la foGuera de Sant Antoni i repartiment 
de coquetes de foc i mistela.
A les 22.00 hores
A la plaça de les Corts Valencianes actuació 
de tocant la Gaita, amb un concert de 
músiques, cançons i tonades del folklore de 
les nostres terres.

A les 18.00 hores
A la sala d’actes de la Fundació Caixa Vinaròs 
lliurament de premis del
XX CONCURS DE REDACCIÓ DE SANT ANTONI.
A les 19.30 hores
Des de la seu de la Fundació Caixa Vinaròs 
sortida de la comitiva de sant antoni cap a la 
plaça de les Corts Valencianes.

Els dies13,14 i 15 es repartiran les atxes per al camí de foc, a l’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs.
L’horari serà de 9.30 a 14 i de 17.30 a 20 h
Totes les persones que s’han apuntat, hauran de venir a buscar-les amb el corresponent ticket que els van 
donar en el moment de pagar-les.

Repartiment d’atxes 
per al camí de foc
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Vinaròs comptarà a partir del mes 
de gener amb un gran centre 
cultural. La Casa Membrillera 
obrirà les seues portes durant la 
gran celebració del IV Centenari 
de l’arribada de la relíquia de 
Sant Sebastià, després de la seua 
esperada restauració. Va ser la 
Fundació Caixa Vinaròs la que va 
adquirir aquest edifici senyorial 
per retornar-hi l’esplendor 
d’abans i convertir-lo en un 
centre cultural de referència. 
Les portes s’obriran el mateix dia 
que una de les processons de 
Sant Sebastià passarà pel carrer 
dels Socors on està situat l’edifici. 
Així, el diumenge 24 de gener, 
passarà per davant de la Casa 
Membrillera la processó de Sant 
Sebastianet i en aquest moment 
s’estrenarà aquest recuperat 
edifici que, segons va destacar 
el director de la Caixa, Sebastián 
Casanova, “serà un referent 
cultural on veurem moltes coses 

que pensàvem que estaven 
abandonades, atés que recuperar 
l’edifici era un dels objectius en el 
qual el consell rector de la Caixa 
ha posat més il·lusió”. 
Aquest edifici, a més d’acollir els 
llegats d’Alfred Giner Sorolla i 
Carles Santos, estrenarà la seua 
programació cultural amb la 
presentació el dia 25 del primer 
àlbum de fotografies de la gran 
col·lecció de Joaquín Simó, i 
que estarà dedicat al citat quart 
centenari, on es podran veure 
imatges de fins fa cent anys, 
amb el tercer centenari, a més 
de la celebració de fa mig segle. 
A l’endemà es presentarà un 
altre llibre, Sentat a l’orla de 
Venancio Ayza i el dia 27, un 
poemari de Sebastián Miralles. 
El dissabte 31 està prevista una 
conferència sobre salut i medi 
ambient a càrrec del professor de 
la Universitat de València Ferran 
Ballester.

Vinaròs comptarà des del gener amb un 
gran centre cultural després de la 
restauració de la Casa Membrillera 

E.Fonollosa/X.Flores

Una gran semolada per a cinc mil 
persones i la creació d’un mercat 
medieval popular són les dos 
grans novetats preparades per a 
les pròximes festes de Sant Antoni 
de Vinaròs que s’han reforçat per 
coincidir aquest any amb la celebració 
del IV centenari de la relíquia de sant 
Sebastià. 
Segons ha explicat Sebastián 
Casanova, director de la Caixa 
Vinaròs, entitat que s’encarrega de 
l’organització i el patrocini de la 
gran majoria d’actes, s’ha decidit 
oferir el dia 17, a l’ermita i a tots els 
participants en la festa, una semolada 
gegant, a la manera tradicional, amb 
col, llonganisses i cansalada. El cuiner 
vinarossenc Salvador Alcaraz serà 
l’encarregat de cuinar-la i se servirà 
en uns recipients especials elaborats 
per a aquesta ocasió. 
Així mateix, el dia 15 de gener, 
després del lliurament dels premis 
del concurs de redacció s’inaugurarà 

el primer mercat de Sant Antoni, a 
la plaça de les Corts Valencianes, 
que tindrà continuïtat en futurs 
anys si la iniciativa qualla. Aquesta 
tarda i l’endemà es completaran 
amb diverses actuacions com els 
Abanderats de Tortosa, una traginada 
d’un grup de Tortosa, el grup folklòric 
local Les Camaraes i ball amb el grup 
de música tradicional Tocant la Gaita. 
El Mercat es compaginarà amb la 
cremà de la foguera. 
A l’ermita, a més de la curiosa 
semolada, es faran els habituals 
actes com l’esmorzar, la benedicció 
d’animals i la processó, però a 
més es plantarà un roure de grans 
dimensions, de 14 metres d’altura, 
en homenatge al que va ser un dels 
grans col·laboradors de la festa, 
Vicent Miralles, que va morir l’any 
passat quan se li va bolcar el tractor 
mentre es dirigiria a recollir llenya 
per a la foguera. A més, a la plaça de 
l’ermita actuarà el grup Al Tall.

‘Semolada’ per a cinc mil persones 
en les festes de Sant Antoni 

E.Fonollosa/X.Flores

Sant Antoni
Horaris d’autobús 17 de gener de 2010

Vinaròs - Ermita

9.00 - 9.15 - 9.30 - 9.45 - 
10.00 - 10.15 - 10.30 - 10.45 

- 11.00 - 11.15 - 11.30 - 
11.45 - 12.00 - 12.30 - 13.00 

- 13.15 - 13.45 - 14.15 - 
14.30 - 14.45 - 15.00 -15.15 - 
15.30 - 15.45 - 16.00 - 16.15 

- 16.30 - 16.45 - 17.00

9.30 - 9.45 - 10.00 - 10.15 - 
10.30 - 10.45 - 11.00 - 11.15 

- 11.30 - 11.45 - 12.00 - 
12.15 - 12.30 - 13.00 - 13.30 

- 13.45 - 14.15 - 14.45 - 
15.00 - 15.15 - 15.30 - 15.45 

- 16.00 - 16.15 - 16.30 - 
16.45 - 17.00 - 17.15 - 17.30

Ermita - Vinaròs

Sortida des dels Jutjats
Bitllet 1,5 €
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El vinarocense José Luis Artola Arseguet 
ha sido el ganador del concurso 
fotográfico que cada mes convoca www.
vinarosphotobloggers.org. El concurso, 
temático, estaba dedicado este mes a 
“Música”.
Con la fotografía Concierto para pito 
ha sido seleccionado como ganador 
del concurso mensual. Este concurso 
y la web están abiertos a todos los 
amantes de la fotografía a través de 
www.vinarosphotobloggers.org. Y como 
ganador, Josele nos propone para el 
concurso de Diciembre 2009 el tema 
“Medios de transporte”
En su fotoblog podremos deleitarnos de 
ésta y otras muchas fotografías entrando 
en www.ciberjosele.blogspot.com.
Como ya sabréis, el concurso VinPhoto 
cuenta con un patrocinador, HelloCanvas, 
que obsequiará al ganador con la 
impresión de su fotografía ganadora en 
un lienzo de 50×70 cm.
Para participar en el concurso se tiene 
que estar registrado en el foro, y se 
deberá enviar el enlace externo de las 
fotografías por correo electrónico a 
concurso@vinarosphotobloggers.org, 
indicando el título de las mismas y el 
nombre de usuario. A medida que se 
vayan recibiendo, el administrador del 
concurso las irá publicando en el hilo del 
foro correspondiente.

José Luis Artola, ganador del 
concurso mensual VinPhoto

Amb motiu de la celebració 
del IV Centenari de l’arribada 
de la relíquia 
Inauguració de l’exposició:

“Sant Sebastià: 
un sant, un poble”

Dia:
12 de gener de 2010, dimarts
Hora:
19.30 h
Lloc: 
Saló d’exposicions de 
l’Associació (Sant Ramon, 13)

L’auditori municipal de Vinaròs va acollir per primera vegada un concert de Nadal a 
càrrec de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, on es van interpretar peces tradicionals 
de Vinaròs i d’altres punts de la geografia valenciana i catalana.

Concert de Nadal 
de dolçaina i 
tabal 

X.Flores

Vinarossencs en 
la presentació 
del llibre del 
Pare Jony

Sorteig de la cistella 
de Nadal i Sant Antoni
El Ball de Dimonis de Vinaròs informa que el 
número premiat en la rifa de la cistella de Nadal 
fou el 413 i que la xica afortunada que respon al 
nom de Maribel va rebre el premi l’endemà mateix 
amb gran il·lusió i alegria. Volem aprofitar per 
felicitar la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs per 
l’extraordinari concert que ens van oferir i animar-
los a seguir endavant en l’extraordinària tasca de 
recerca, recuperació i modernització de la música 
tradicional del nostre poble i de la nostra comarca.

A Sant Antoni, un pas de dimoni
D’altra banda, ja estem preparant la tradicional 
foguera de Sant Antoni que els Dimonis de Vinaròs 
organitzem des d’anys ençà. Aquest dissabte i 

diumenge començarem la recollida de llenya i 
animem la gent perquè ens en duga. El lloc, com 
sempre, serà a l’espigó de Vinaròs, en la foguera 
que tradicionalment feien els furinyos.
Enguany la foguerada l’encendrem el dissabte 
16 de gener. L’acte en si començarà a les 20 h 
a la plaça de l’ajuntament on sant Antoni serà 
capturat pels dimonis i rodejat de botargues i 
altres éssers malignes, i tot seguit serà portat a la 
foguera que s’encendrà a les 20.30 h a la platja del 
Fortí de Vinaròs.
Finalment, informar-vos que el dissabte 23 de 
gener participarem en la Trobada de Bestiari 
Domèstic que tindrà lloc a Castelló, així que 
si algú de vosaltres s’anima a vindre que es 
pose en contacte amb nosaltres per correu 
electrònic a petsillufes@dimonisdevinaros.org, 
o bé ens trobarà tots els divendres a partir de 
les 21.30 h al local dels Dimonis al carrer del 
Traval, 8, de Vinaròs.

Del 22 al 31 de gener, exposició de dibuixos 
de Sant Sebastià fets per xiquets i xiquetes.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 9 de gener, concert de música antiga 
a càrrec de La Confraria de Músics, a les 22 h
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Cruz Roja Vinaròs comunica que el acto 
organizado por Cruz Roja Juventud que se 
tenía que haber celebrado el pasado día 29 de 
diciembre, tuvo que ser trasladado al 2 de enero, 
por causas ajenas a nuestra entidad. Ante lo cual 

pedimos disculpas a todos aquellas personas que 
vinieron ese día y no pudieron participar de las 
actividades. Nuestro más sincero agradecimiento 
a todos aquellos que acudieron a la convocatoria 
de Cruz Roja.

Comunicado de Cruz Roja Vinaròs

HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

ASSOCIACIÓ  CULTURAL AM
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Organitzat per 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
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Como viene siendo habitual la Sociedad Musical 
La Alianza aprovechó el concierto de Navidad para 
sorprender a su público más fiel que abarrota el 
auditorio municipal Ayguals de Izco en cada uno 
de sus conciertos.
Este año La Alianza inició su concierto con la 
Sinfonia nº 8 de Dvorak con transcripción de 
la misma realizada por Óscar Senen, un joven 
músico de La Alianza con un excelente porvenir 
en el mundo de la música y que actualmente es el 
director de la banda de Catí. 
A continuación, se intepretó Pequeña Czarda 
de Pedro Iturralde donde actuó como solista 
el saxofonista Enrique Ricart que dejó a más 
de uno con la boca abierta ante el dominio y 
la clase con la que interpretó la complicada 
composición de uno de los mejores saxofonistas 
europeos del siglo xx.

El Concierto para clarinete de Artie Shaw tuvo 
como solista a Víctor Carbó y de nuevo el auditorio 
pudo disfrutar de la clase y el talento alcanzado 
a base de muchas horas de estudio que atesora 
Víctor con un sonido lleno y pleno. Ni que decir 
tiene que la ovación para Enrique Ricart y Víctor 
Carbó en sus respectivas obras fue atronadora.
Para finalizar, se interpretó la primera composición 
realizada por Sergio Tortajada, trompista de La 
Alianza desde hace 25 años, profesor de solfeo 
y trompa en la escuela de música y director de 

la banda de Santa Magdalena. El pasadoble 
titulado Ana Rosa Escuín en agradecimiento a 
la que es actualmente presidenta de La Alianza 
y que también es su mujer desde hace años, es 
una composición llena de color y matices, como 
la vida misma.
Y para finalizar el concierto el bis que nunca puede 
faltar en un concierto de Navidad, la Marcha 
Radesky que fue acompañada por las palmas de 
los presentes que disfrutaron con un excelente 
concierto de Navidad.

La coral García Julbe també ha cele-
brat el Nadal. Com tothom. I ha estat 
una celebració d’allò més tradicio-
nal, amb sopar familiar inclòs.
La festa va començar el dia 20 de 
desembre amb un concert a l’església 
arxiprestal, on va actuar juntament 
amb la coral juvenil Sant Sebastià i la 
coral infantil del col·legi públic Mare 
de Déu de l’Assumpció.
I ja el diumenge dia 27, la coral va 
intentar aportar una mica d’alegria 
als residents de l’Hogar San 
Sebastián, oferint-los un concert de 

nadales a l’església de la residència. 
Després, amb la mateixa joia i 
il·lusió va voler pal·liar, encara que 
només fóra durant uns minuts, els 
sofriments dels malalts de l’hospital 
cantant pels diferents passadissos 
on donen les habitacions dels 
interns.
Encara es va fer una tercera visita al 
local de l’Associación Belenística Baix 
Maestrat.
El Nadal és més Nadal si tot allò de bo 
que ens aporta ho compartim amb els 
altres, sobretot els més necessitats.

La Alianza ofrece un emotivo 
concierto de Navidad

Lluís Gandia

La coral Garcia Julbe celebra el Nadal

El presbiteri de l’església de Sant Lluc 
d’Ulldecona i l’auditori de Benicarló van 
ser els llocs escollits per realitzar els dos 
concerts del passat cap de setmana i que 
s’engloben dintre dels nombrosos actes 
que totes les agrupacions musicals duen a 
terme amb motiu de les festes nadalenques. 
En ambdós actuacions, es van donar cita 
la Coral Juvenil Sant Sebastià de Vinaròs, 
la Coral Da Capo de Benicarló i l’orquestra 
de cambra MOMA, formada per joves i 
virtuosos músics de corda del Montsià i el 
Maestrat.
Tots dos concerts van estar formats per dos 
parts. La primera amb les interpretacions 
individuals de cada agrupació on sens dubte 
el nombrós públic va poder gaudir de molt 
bona música tan coral com instrumental. 
De les tres actuacions, cal destacar i elogiar 
el solo realitzat per Silvia Gascón Llopis, 
en la peça Dues melodies elegíaques de E. 

Grieg, en la qual va estar acompanyada 
molt dignament pels joves components de 
l’orquestra de cambra.
Tot seguit, es va donar pas a la segona 
part del concert, el cant comú de les dos 
corals amb l’orquestra. Van interpretar la 
Missa brevis nº 7 Sancti Joannis de Deo de 
F.J. Haydin en els seus sis moviments: Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus 
Dei. En aquesta gran obra, que va estar 
dirigida magistralment per Juanjo Bas, Silvia 
Gascón ens va tornar a delectar amb la seua 
lírica veu realitzant el solo del Benedictus. 
Tota la missa va estar acompanyada a 
l’orgue per Enric Melià.
A causa de la forta ovació del públic 
assistent, es va realitzar un bis, Puer natus 
in Betlehem dirigida pel carismàtic Carlos 
Vives, director de la Coral Juvenil Sant 
Sebastià. D’aquesta manera es va donar per 
finalitzat el concert.

Dos espectaculars concerts 
per iniciar l’any 2010

Pietat Gandia

Redacció
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Andrés Albiol Peu de 
cabreta

És una de les diverses 
espècies dels denominats 
en castellà percebes. 
Aquest, en concret, habita 
en les nostres aigües. 
No sol ser comestible 
perquè és menut i escàs. 
Així doncs, no hi ha el 
costum de cuinar-lo a la 
nostra zona mediterrània. 
Solament alguns atrevits 
l’han degustat. La veritat 
és que és el crustaci que 
menys calories té, és ric en 
minerals i baix en greix (tot 
just un 2%) i conté entre el 
5% i el 20% de proteïnes. 
També se li atribueixen 
qualitats afrodisíaques. 
Segons alguns llocs del 
territori espanyol se 
l’anomena escalpelo i 
lamperna. En francés, 
anatife. En anglés, bernacle. 
El seu nom científic és 
Scalpellum scalpellum. 
Aquests animals marins 
pertanyen a l’ordre dels 
crustacis i a la subclasse 
dels cirrípedes. 
A diferència de les altres 
espècies de la costa del 
nord peninsular, aquests 
viuen com paràsits fixats 
sobre fustes a la deriva, 
en el maxil·lar superior del 
peix espasa o adherits als 
substrats en fons de 30 a 
200 m. 
La seua mida pot arribar 
fins als 4 cm i viure fins als 
5 anys. 
Es fixa gràcies al seu 
peduncle a base d’una 
forta substància cimentera. 
La pell és rugosa per 

les diminutes escates 
imbricades. En el seu 
interior hi ha la part carnosa 
comestible. A l’extrem li 
veiem la closca formada 
per 14 plaques calcàries 
a manera d’ungles. 
Aquestes se separen per 
donar sortida a les potes 
o els cirrus respiratoris 
i alimentaris, per això 
atrapen éssers planctònics 
de l’aigua que van filtrant 
gràcies al raspall d’aquestes 
sedes en agitació, amb un 
batut rítmic. 
Té una coloració marronosa 
i roja groguenca. Les 
plaques són blanquinoses. 
Són hermafrodites. Els 
mascles, nanos. Els ous 
depenen del corrent. 
Després de descloure’s, 
les larves són natatòries i 
quan ho creuen convenient 
s’enganxen a l’objecte que 
desitgen. Sovint en aigües 
profundes prefereixen 
col·locar-se en tubs de 
poliquets. Això sí, sempre 
en aigües netes. També 
se’ls ha vist sobre closques 
de tortugues i els fons dels 
bucs. 
Té rivals en el seu hàbitat 
com algues i esponges.

Aguas nuevas con pesca
Durante estas dos semanas el estado de la mar resultó de calma en las jornadas 
hábiles de pesca. Sin embargo, muchos días festivos hubo oleaje de poniente y 
después vientos huracanados de mistral.
Tal y como estaba previsto la pasada semana se faenó sólo el lunes, martes y 
miércoles, con unas extracciones principalmente de nuestro crustáceo rey y de 
otros pescados y mariscos que habitan en los mismos fondos de este litoral. Luego, 
la actual semana únicamente se guardó fiesta el día 6 de Reyes. También las aguas 
han permanecido tranquilas. Sólo un poco de tenue lluvia un par de jornadas no 
llegó a dificultar la labor extractiva. 
La pesquería del arrastre operó normal con capturas a base de especies de aguas 
poco profundas y de zonas con profundidades medias. El langostino se cotizó de 
30 a 40 €/kg, calamar a 20, pescadilla de 4 a 9, galera de 4 a 7, rape de 3 a 8, peluda 
a 5, a 6, caracol de 12 a 22, rubios a 5, pota, mòllera, caballa y burros de 3 a 5, pulpo 
blanco y jurel a 2 y morrallas de 2 a 4. 
El cerco está de veda.
En cuanto a las barquitas de los artes menores, unas se dedican con los trasmallos 
al lenguado. Se vende de 20 a 26 €/kg, el rodaballo a 25, raya a 4, la sepia de 5 a 9, 
el mabre de 4 a 7, palometa a 3, jurela a 2 y pagel de 4 a 12. El xarcier del gran fondo 
llevó langosta a 50, bogavante a 30, gallineta a 18, pagre y dentón a 20, gall a 15 y 
corba y mamona a 3.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo se valora de 3 a 5 €/kg.
El palangre pilló con anzuelo cerca de la costa bastantes lubinas de 20 a 28 €/kg., 
sargo a 10 y congrio a 1.
Y la marrajera atrapó pez espada de 8 a 15 €/kg y bacoreta a 4.

Ecos de mar
La biotecnología aplicada a productos de origen marino va dando resultados 
del pescado como medicina. Para ello, la liofilización es un modo de obtener 
estos productos nutracéuticos, en un proceso de deshidratación. Cabe recalcar 
que de músculos de diversos pescados azules extraen los lipoproteicos, que 
los incorporan a una dieta sana que contribuye a mantener los niveles de 
colesterol, triglicéridos y otros parámetros bioquímicos, así como a mantener 
el sistema inmunológico sano y equilibrado, entre otros beneficios. Sin olvidar 
que de carne de mejillones sacan un compuesto proteico que puede ayudar a 
remineralizar el organismo de modo natural.
También vemos en una campaña de promoción del pez espada como se ensalzan 
todos sus componentes nutritivos, destacando los aminoácidos esenciales que 
lleva, vitaminas A y B, y que es rico en minerales como el fósforo, magnesio o 
el sodio.

Recalada del buque oceanográfico Enma Bardán en Vinaròs
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Coincidiendo con el vigésimo 
aniversario de su fundación, la 
Agrupación de Veteranos del Vinaròs 
C.F. realizó la pasada semana un corto 
pero emotivo acto institucional con 
el ofrecimiento al Ayuntamiento de 
Vinaròs y a toda la familia deportiva 
local de los trofeos conquistados 
la pasada temporada al quedar 
campeón de la liga de fútbol veterano 
de Catalunya Sud y campeón de la 
Supercopa de Catalunya.
El alcalde de la ciudad, Jordi 
Romeu, recibió de manos del 
presidente de la entidad veterana, 
Gaspar Redó, los trofeos que le 

acreditan como mejor equipo de la 
temporada 2008-2009. Asimismo, 
el acto contó con la presencia de 
la concejala de Deportes, Mª José 
Ferrer, y de la dama de la entidad, 
Eva Miralles Febrer. Entre los 
jugadores asistentes, aparte de 
algunos de la plantilla actual había 
también otros que habían jugado 
en temporadas anteriores y que, 
en definitiva, fueron fundadores e 
impulsores de esta emblemática 
entidad deportiva.
Cabe recordar para finalizar que la 
impresionante trayectoria seguida 
por la Agrupación Veteranos Vinaròs 

C.F. a lo largo de veinte años viene 
avalada por la consecución de trece 
títulos de campeón de liga, tres de 
Copa y uno de Supercopa, con el 

brillante colofón de haber logrado el 
galardón de mejor entidad deportiva 
del año 2009 en la pasada fiesta del 
deporte vinarocense.

Los veteranos del Vinaròs C.F. ofrecen sus 
títulos al Ayuntamiento y a la afición local

A.V. Vinaròs C.F.
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Como cada año el grupo de moteros de la Invernal Moto se 
desplazó hasta la localidad turolense de Utrillas, pasando 
por localidades como Catí, Cantavieja, Allepuz y otras, 
disfrutando de los pueblos del interior de la comarca y sus 
típicos platos culinarios. 
Sobre las 17:30 del sábado se llegó a Utrillas, donde 
se repartieron las correspondientes habitaciones y se 
guardaron los vehículos. A continuación, nos dirigimos a la 
vecina localidad de Escucha donde disfrutamos de la visita 
del mueso y del interior de las minas de carbón.
Más tarde en el Villa de Utrillas nos reunimos para celebrar 
la cena y cargar baterías para el disfrute de las visitas 
a las correspondientes iglesias nocturnas y visitar sus 
monumentos hasta altas horas de la madrugada. Ya el 
domingo por la mañana salimos de Utrillas en dirección 
Vinaròs pasando por Montalbán, Alcorisa, Morella donde 
paramos a comer en el restaurante El Colomer y, por cierto, 
podréis comprobar en la foto cuánto nevaba. Después de 
comer nos desplazamos a Vinaròs para así finalizar esta 
magnífica Invernal Moto. Os esperamos para la próxima 
Invernal Moto los días 11 y 12 de diciembre del 2010.

XXVI Invernal Moto Utrillas 2009
MOTO.  Invernal Moto

El passat 27 de desembre vam celebrar 
el I open per a no federats al Bar Amistad, 
i vam comptar amb la participació de 32 
jugadors de diferents nacionalitats.
Va ser un gran dia per a l’esport del tenis 
de taula, que torna a agarrar força tenint 
en compte que és un esport minoritari.
Les partides van concórrer amb 
normalitat, i amb sorpreses incloses, ja 
que comptàvem amb les participacions 
de jugadors il·lustres com Ramon 
Mestre, Jesús Huerta i Jesús Catalán, 
pioners d’aquest esport al nostre poble 
de Vinaròs.
La primera sorpresa va ser l’eliminació de 
Huerta i Catalán a quarts de final. També 
ressaltar la participació de Luis Pastor 
que amb 14 anys va demostrar ser una 
futura promesa d’aquest esport.

A les semifinals van ajuntar-se Ernesto 
Carbonell amb Ramon Mestre i Vitaly 
amb José Zara. La sorpresa va ser la final 
del torneig, encapçalada per Ernesto 
i José Zara, amb victòria inesperada 
d’Ernest Carbonell.
El tercer lloc va ser per a Ramon Mestre i 
el quart per a Vitaly.
El Bar Amistad dóna les gràcies a tots 
els assistents i per damunt de tot a 
la magnífica organització d’aquest 
acte esportiu, i per la gran qualitat 
demostrada amb el funcionament 
global del torneig d’Alberto Rabasa i 
Ernest Carbonell. 
Ara preparem un torneig popular de 
lliga que començarà al mes de febrer.
Anima’t i apunta-t’hi, seràs benvingut si 
t’agrada el tenis de taula.

I open per a no federats de tenis de taulaTENIS TAULA.  
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FUTbOL.  Campeonato Regional Preferente

Los langostineros carecieron de garra

El sábado 19 de diciembre una repre-
sentación del equipo de natación del 
club BAMESAD se desplazó a la locali-
dad de Onda para participar en el Open 
de Navidad de natación adaptada.
Del equipo absoluto Jonatan Guardino 
y Piotr Dworniczuk cubrieron las 
expectativas que tenían manteniendo 
sus mejores marcas de la temporada 
anterior.
El equipo infantil al completo tuvo 
una actuación destacada, mejorando 
notablemente sus marcas en 50 m 

libres y 50 m espalda. Participaron 
Sergi Ayza, Aleix Barón, Sergi Castell, 
Jordi Ribera y Adrián Vicente.
De la escuela de natación adaptada 
participaron en su primera 
competición Helena David y Denis 
Guerrero en la prueba de 25 m libres. 
Un buen papel para los debutantes a 
pesar de los nervios.
Todos los deportistas y técnicos 
acabaron muy satisfechos de los 
resultados obtenidos. Buena manera 
de acabar el 2009.

Open de Navidad de natación 
adaptada en Onda 

Natalia Partyka, Roqaya Al-Gassra, 
Natalie Du Toit, María Belén Dutto, Daniel 
Vidal… y tantos y tantos deportistas 
con historias que no han salido a la 
luz, lucharon, superaron obstáculos 
y alcanzaron el ideal olímpico. Como 
bien dice la polaca Partyka: “Los sueños 
pueden hacerse realidad. Nada es 
imposible si crees en ti”.
Nuestros nadadores estuvieron en 
Onda. Sus historias, sus problemas 
e inquietudes; sus sueños y 
motivaciones, sus sufrimientos y sus 
alegrías, forman parte de esa historia 
escondida que pocos quieren saber. 
Pero existen: sus personajes e 
historias son reales. ¿Dónde estaban 
los medios de comunicación? 
¿Dónde las inversiones importantes 
para este deporte? Ellos, los 
discapacitados, son los deportistas 
que logran realizar las conquistas 
más hermosas y grandiosas. 
Conquistas que muchas personas 
sin discapacidad son incapaces 
de lograr. No llenan las páginas de 
nuestros periódicos, tampoco las 
páginas de Fem Vinaròs (donde 
la principal es una foto del fútbol 
infantil). La discapacidad no vende, 
no es atractiva, no… 

Pienso sinceramente que el deporte 
adaptado necesita una atención 
especial, puesto que detrás de él 
existen personas que tienen que 
vivir, por lo general, enfrentados a 
dificultades adicionales. 
Sus cotidianas “odiseas” merecen 
atención; pertenecen a hombres y 
mujeres obligados a luchar más de lo 
habitual para lograr sus conquistas, 
no sólo en el terreno deportivo 
sino en su vida diaria. La natación 
adaptada de Vinaròs forma parte 
de esas historias desconocidas. Yo 
soy testigo de su progreso y de su 
evolución constante. Detrás de ello 
hay personas como Esther S., Esther 
A. y Estefanía E. que se preocupan y 
luchan en el campo de la natación 
infantil para que nuestros nadadores 
de la natación adaptada mejoren 
sus cualidades físicas, su técnica 
y su integración, en un equipo 
que les lleve a lograr la mejora de 
sus marcas. Así ha ocurrido en el 
Open de Navidad en Onda. Todos 
nuestros nadadores consiguieron 
hacer historia, mejorando sus 
plusmarcas reforzando así su 
autoestima a través de sus sueños 
hechos realidad.

Rafael Mingo

Sueños hechos realidad

El conjunto langostinero no jugó 
motivado en un encuentro que, si 
al principio parecía controlado con 
el empate a un tanto, al final del 
primer tiempo, en la reanudación los 
jugadores que prepara Santi Forner 
se desfondaron a raíz del segundo 

gol local y aunque reaccionaron en 
el tramo final del partido ya no hubo 
tiempo de lograr cuando menos el 
empate. Hay que resaltar que este 
partido se jugó adelantado a la 
jornada correspondiente con motivo 
de las fiestas navideñas.

C.D. Alcora: Roberto, Pinilla, Sergi, Baquero, Quevedo, 
Bartolí, Nacho, Luis (Paco), Cristian (Aicart), Dani y Jerai 
(Pablo)
Vinaròs C.F.: Sánchez, Javi Esteller, Cristian, Álex Bueno, 
Agus, José Ángel, Martín, Ernesto (Pedro), David Folch 
(Javi Garcia), Espinosa y Wifredo (Nacho)
Goles: 1-0 min 16: Plaza; 1-1 min 44: Espinosa; 2-1 min 61: 
Cristian; 3-1 min 68: Plaza; 3-2 min 74: Agus.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado Colma 
Membrado. Enseñó tarjetas amarillas al local Cristian y al 
visitante Espinosa.

A l ineac ión
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C.D. ALCORA

VINARòS C.F.

Gaspar Redó
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El diumenge dia 27 de desembre del 
2009 es va disputar la XIV edició de 
la Copa Nadal de natació, prova que 
organitzen alternativament els clubs 
de natació de Benicarló i de Vinaròs. 
En aquesta ocasió, l’organització va 
correspondre al Club Natació Vinaròs-
Cala Montero.
Després de dos dies de pluja, el patiment 
per si es podria celebrar la prova era prou 
evident. Però el diumenge al matí ens 
va sorprendre molt agradablement a 
tots, ja que vam tindre un dia esplèndid 
amb un sol radiant, i per tant hi va 
haver la participació més nombroses 
de les últimes edicions (32 nadadors). 
Així mateix, el solet va fer que nombrós 
públic s’apropés al port de Vinaròs per 
veure i animar els participants. 
A les 12.30 hores es va donar la sortida, 

moment en què els 32 valents nadadors 
es van llançar a l’aigua per recórrer els 
aproximadament 200 metres que separen 
el Club Nàutic de la línea de meta, situada 
en l’esplanada de l’antiga llotja. 
A l’arribada els esperaven familiars 
i organitzadors amb roba d’abric i 
xocolate calent. Recuperades les forces, 
es va efectuar el lliurament de trofeus 
a tots els participants i una vegada 
realitzades les oportunes fotos, es va 
donar l’acte per conclòs.
Els guanyadors de la prova van ser Marc 
Fresquet i Lucía Piñana, tots dos del 
Club Natació Benicarló. Mentre que el 
trofeu al participant més jove va ser per 
a David León, del Club Natació Vinaròs-
Cala Montero; i el trofeu al més veterà va 
correspondre al nadador benicarlando 
Vicente Llorach.

XIV Copa Nadal de natació
NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

Nuestros más jóvenes no pudieron hacerlo mejor, entrenando y 
realizando un campeonato de 3x3, que resultó muy divertido.
Empieza la segunda parte de la temporada y unos deben iniciarla 
olvidando sus errores ante el Pto. de Sagunto y otros ante el Beni-
cense, son lances de la competición y como tales deben asumirse, 
asimilar lo bueno y corregir lo defectos y achuchar de cara a la par-
te final del campeonato con más ímpetu si se puede.
Respecto a los equipos de los Jocs Esportius de Castelló, cabe 
esperar el asentamiento de los alevines del RuralCaixa, su lucha y 
esfuerzo en los entrenamientos se traduzca en su primera victoria y 
que las ganas de jugar no decrezcan, el infantil asentado en mitad 
de la tabla deben aspirar a más, sacando su casta y buenas formas 
de jugar, ambos lograrán su objetivo.
Con los participantes en la Lliga Comarcal del Montsià, todos han 
ido a más y así esperamos sea el resto de campeonato, algunos 
pletóricos en su juego y otros mejorando a pasos agigantados. A 
buen seguro nos darán grandes alegrías en el resto del Campeonato. 
Unidental Vinaròs con sus equipos en liza van ofreciendo un buen 
juego y deportividad a seguir.
Para este fin de semana los juniors masculino visitan el Puçol y si 
juegan con la intensidad de juego como frente al Sedaví, deben 
lograr los puntos. Más difícil lo tendrán las Seniors autonómicas 
del Promociones Becervi, que deberán esforzase muchísimo en la 
pista del Sogorb, concentración y espíritu de sacrificio.
Unido a las ganas que les hemos visto en los otros encuentros, 
deberán hacer borrar el traspiés prenavideño.

¿Qué tal la entrada de año?
bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

El passat 8 de novembre es va celebrar 
la 27a edició de la Clàssica Marató 
d’Atenes.
Fins allà es van desplaçar els atletes del 
Club Esportiu Aigües de Vinaròs, Antonio 
Adell (Puchi), Javier Meseguer, David 
Roca i Javier Segura. 
El recorregut de la carrera transcorria a 
30 km dels afores d’Atenes, en la pista 
d’atletisme de Marató i el traçat conten 
que d’allà ve el naixement d’aquesta 
carrera, quan el soldat Filípides va anar 
corrent fins a Atenes per avisar de la 
invasió de l’enemic i en arribar va morir 
exhaust. 
Els atletes del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs així el vam viure, amb un 

recorregut molt dur amb pujades 
contínues fins al quilòmetre 32 i un matí 
que va començar amb molta pluja i va 
acabar amb un bonic sol. 
Els resultats obtinguts en els 42,195 km de 
la Marató d’Atenes van ser els següents: 
Puchi (03:11:31), Javier Meseguer 
(03:19:52), David Roca (03:29:16) i Javier 
Segura (03:29:16).
Donem l’enhorabona a Javier Segura 
Ribera pel resultat aconseguit en la seua 
primera Marató i sort per a la vinent. 
També vull donar les gràcies a Maria, 
Bernad, Lorena i a la família de David 
Roca perquè es van desplaçar fins a 
Atenes per veure’ns i animar-nos en la 
Marató d’Atenes.

El Club Esportiu Aigües de Vinaròs, 
en la Clàssica Marató d’Atenes

ATLETISME.  C.Esportiu Aigües de Vinaròs
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El pasado 13 de diciembre se celebró 
el clásico torneo Ciudad de Alcañiz 
para categorías infantiles, en el 
que participó un único deportista, 
Carlos Castel, que obtuvo el primer 
lugar con medalla de oro.
Y en el polideportivo participó 
el club en la presentación de la 

mascota de Jocs Escolars de esta 
temporada.
Las próximas competiciones ten-
drán lugar el 16 de enero para cate-
gorías infantil y cadetes en Castelló 
y el 23 de enero habrá el campeona-
to comarcal para categorías preben-
jamines y alevines.

Club de Judo –Jiu-Jitsu Vinaròs
José Ignacio Vicente 

Participantes en la competición 

Carlos Castel, podio y medalla de oro

En plena temporada de pista coberta, 
els atletes vinaronssencs estan vivint 
amb emoció totes les proves atlètiques 
que s’estan desenvolupant i tractant 
d’aconseguir les marques mínimes per 
poder participar en els campionats 
d’Espanya escolars i federats. 
Durant aquest mes de desembre el 
Club Esportiu-Aigües de Vinaròs ha 
tingut representació en els campionats 
provincials infantil, cadet de pista 
coberta i proves combinades. També vam 
tindre representació en el Campionat 
Provincial Absolut que es va celebrar a 
les pistes d’atletisme Gaeta Huguet de 
Castelló, al Cros de Benicarló on van 
participar un bon nombre de xiquets 
i xiquetes de les escoles d’atletisme 
vinarossenc, a més dels atletes de 
totes les categories federades del Club 
Esportiu-Aigües de Vinaròs. També es 
va dur a terme, el dia 24, la tradicional 
Volta a Peu Nadal 2009 pels carrers de 
Vinaròs, que aquest any complia la 28é 
edició i organitzada a càrrec del C.E.V. 
on van resultar guanyadors absoluts 
l’atleta local Jahvé Fernández, en la 
categoria masculina, i la joveneta Carla 

Masip del Club d’Atletisme Baix Maestrat 
de Benicarló. 
Per la seua part, l’últim dia de l’any 
Jahvé Fernandez va participar en la Sant 
Silvestre Vallecana, una de les proves 
amb major nivell de tot el món que 
recorre els principals carrers de la capital 
d’Espanya. Hi ha dos carreres distintes, 
una popular en què van participar 29.000 
persones i una altra d’internacional on 
només poden participar 1.000 corredors 
amb una marca inferior a 38 minuts en 
10 km. L’atleta del Club Esportiu-Aigües 
de Vinaròs disputava la seua primera 
Sant Silvestre en la prova Internacional 
que va començar a l’estadi Santiago 
Bernabeu a les 20 h. La cursa va estar 
marcada pel fred i la duresa en el tram 
final i l’atleta de l’Esportiu va creuar 
la meta, situada en l’estadi de futbol 
Teresa Rivero, en el lloc 187é amb una 
marca de 35’25 aconseguint fer marca 
personal en 10 km.
Jahvé està preparant-se força bé per al 
Campionat de Catalunya Universitari 
de camp a través on vol aconseguir 
la marca per assistir al Campionat 
d’Espanya Universitari.
Moltíssimes felicitats a tots els 
esportistes que amb el seu esforç 
diari aconsegueixen assolir els seus 
objectius.

Desembre atapeït per al Club Esportiu-Aigües de Vinaròs

Este sábado 9 de enero a partir de las 10 de la mañana se disputa la 
primera jornada de la liga Flag Junior de la Comunidad Valenciana en 
las pistas de atletismo de Vinaròs.
A la espera de que Ironmans Vinaròs mantenga el nivel del año 
pasado (5-1 en los torneos de la Comunidad Valenciana), los Juniors 
de Ironmans emprenden con ilusión esta jornada en casa que les 
enfrentará a Valencia Firebats, Mutxamel Mustangs y Museros Bous. 
Este año el equipo está dirigido por el entrenador de flag Rafael 
González (Fali).
El domingo 10 de enero a partir de las 12:00 horas el equipo Senior 
de fútbol americano disputará el partido de Liga Valenciana contra 
Valencia Firebats que son los actuales campeones de La LNFA 
(Liga Nacional de Fútbol Americano) y subcampeones de la Liga 
Valenciana de Fútbol Americano. Será un duro encuentro para el 
equipo langostinero aunque el objetivo es subir un escalón más el 
nivel del equipo, cosa que este año se está mostrando en el ataque. 
Esperemos que la defensa sepa reaccionar al reto de enfrentarse al 
mejor equipo nacional de la pasada temporada.
Aparte de lo mencionado, el equipo directivo de Ironmans Vinaròs 
continúa volcado en la organización del primer torneo de Futbol 
Flag entre los escolares de Vinaros. En unos días estará a disposición 
la página web www.vinarosflag.es en la que estarán los nombres de 
los equipos, logos del equipo, entrenadores asignados y nombre de 
los participantes, como todas las actividades de fútbol flag que se 
realizan en la ciudad de Vinaròs. Ya hay varios equipos inscritos en la 
liga, pero se espera algún equipo más, puesto que se tienen contactos 
con otros institutos de la zona que están interesados en el proyecto.
Visto el éxito de la convocatoria de fútbol flag, el club ha iniciado 
contactos para la compra de equipaciones con el objetivo de montar 
un equipo junior de fútbol americano para la temporada 2010-2011.

Semana de fútbol 
americano en Vinaròs

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs
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Subscriviu-vos a 
El Diariet

ESQUELES

ANIVERSARISPUBLICITAT

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

El trobareu 
en els següents 
punts de venda 

Katia | Av. País Valencià

Lisboa | Av. País Valencià

Sagal | C. St. Tomàs

Portilla | C. Costa i Borràs

La Mera | Trv. Safont

Pilar Garcia | Pg. Colom

Mercader | C. St. Pasqual

Mercader | Av. Picasso

Tres Pontets | Av. Pablo Béjar

Llapis i Paper | Av. Leopoldo Querol

Docet | Av. M. Auxiliadora

Papelería Mateo | C. Pont

Kiosco C/ Pilar | Pl. St. Esteve

Diaris | Pl. Jovellar

Arnau | C. St. Cristòfol

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

12anys
amb tu
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TELÈFONS D’INTERÉS

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

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Emergències ambulància                670 00 89 32
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
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
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca 600 600 333
Víctimes de la violència de génere 016

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

HORARI DE MISSES

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

 VINARÒS-MADRID

MADRID-VINARÒS

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

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

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. 
Llibertat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

9 gener TORREGROSA av. Llibertat, 9
10 gener MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
11 gener FERRER pl. Sant Antoni, 39
12 gener ROCA c. Sant Francesc, 6
13 gener GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
14 gener ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
15 gener SANZ c. Pont, 83
16 gener VALLS zona turística nord, 11
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