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Carnaval

LA COLUMNA 

Un any més el Carnaval de Vinaròs ha sigut 
l’espill d’una ciutat oberta, vigorosa, creativa 
i amb ganes de viure. Malgrat les dificultats 
del moment, l’enginy i les ganes de la COC, 
dels comparsers i comparseres i de tanta 
gent que ha treballat pel Carnaval tot ha 
sortit bé, millor dit molt bé.
Han sigut molts els visitants que han 
volgut gaudir de la festa i han valorat 
molt positivament l’acte, entre els quals el 
subdelegat del Govern, Toni Lorenzo; les 
diputades socialistes al Congrés Antonia 
García Valls i Susana Ros; el senador Batiste 
Cardona; l’alcalde de Morella, Ximo Puig, i 
fins i tot l’alcalde de l’Alqueria Blanca (Canal 
9), el Sr. Miquel.
Aquest reconeixement contrasta amb 
l’actitud del Partit Popular local que ha 
volgut buscar errors que no han trobat, 
creant una vegada més alarma social.
Han buscat protagonisme on no en podien 
tindre, especialment davant les càmeres 
de televisió en la desfilada del dissabte. 
Això deu tindre l’explicació que no els vol 
veure ningú i com que la gent veuria la 
retransmissió en directe el dissabte, allí es 
van colar, i la gent va haver d’engolir-se la 
desfilada política del PP.
Però el que no ens va sorpendre va ser 
la visita dels presidents Fabra i Camps a 
Benicarló per la presentació d’una fallera. 
A tan sols 7 km de Vinaròs, i no vindre a 
Vinaròs. Una mostra més del menyspreu al 
Carnaval de Vinaròs i a la nostra ciutat.

I per tant reivindicarem 
– FALLES I  + CARNAVAL
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El BLOC reitera la denúncia

El regidor del BLOC a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, ha informat que després de 
les diferents peticions que ha fet a la Comissió 
d’Urbanisme i públicament als mitjans de 
comunicació sobre el mal estat en què es troba 
el solar de l’antiga piscina i discoteca de la 
Urbanització de la Colònia Europa estem al mes 
de febrer de 2010 i encara està tot igual.
Ens hem de remuntar a l’any 1998 i fins ara, 
a través de diferents instàncies presentades 
per registre d’entrada a l’Ajuntament de 
Vinaròs, sobre la problemàtica que trobem a la 
Urbanització de la Colònia Europa i que ha sigut 
reiteradament exposada per tot el veïnat. Entre 
els problemes apareguts en les queixes dels veïns 
ens trobem des de la mancança d’enllumenat, 
l’abandonament de l’antiga zona esportiva i dels 
jocs infantils, i sobretot, les males olors, mosquits 
i fins i tot, rates, que hi ha a la zona abandonada 
de l’antiga piscina i discoteca.
És a l’antiga piscina, ara en desús, on hi ha 
un estancament continu d’aigües residuals, 
que només generen gran quantitat de males 
olors i aspecte en aquesta zona de les Salines. 
L’abandonament i la mancança de neteja 

en aquesta zona també porta una perillosa 
proliferació de rates als jardins i a l’entorn dels 
xalets, per la qual cosa ja en el seu dia es va 
demanar un sistema d’extinció adequat per 
solucionar el problema.
Des del BLOC en el mes de març vam denunciar-
ho públicament i el 23 de maig sortia en roda 
la premsa el regidor d’Urbanisme, Javier Balada, 
afirmant que ja s’havia traslladat el problema al 
propietari i que abans de l’estiu estaria coberta 
la piscina i es condicionaria la zona. 
Al mes d’agost de 2009 vam rebre una còpia 
de la petició d’un veí i amb el suport de 185 
signatures reiterant la falta d’higiene, el mal 
estat constructiu i la falta de seguretat que hi 
ha en aquesta zona abandonada demanant una 
immediata solució. El mateix mes, el regidor del 
BLOC, Domènec Fontanet, denunciava amb els 
veïns de la zona un altre cop l’abandonament 
que pateix aquesta zona. Van passant els mesos 
i no se’n sap res fins al novembre de 2009 
on es trasllada per carta a un veí el següent, 
que “en fecha 2 d’octubre de 2009 se remitió 
a los propietarios requerimiento de limpieza i 
cerramiento, rehabilitación i derribo del complejo 

lúdico deportiva de la Colonia Europa”. 
Des del BLOC ens fem ressò que ja han passat 
quatre mesos des de la comunicació als 
propietaris per solucionar la denúncia del mal 
estat en què es troba aquesta zona i encara no 
s’ha fet res a les queixes continuades del veïnat i 
des del Grup Municipal del BLOC. 
I el portaveu i regidor del BLOC, Domènec 
Fontanet pregunta:
1. Com és que el regidor d’Urbanisme, Sr. Balada, 
tarda tant a solucionar aquest problema?
2. Si diu que fa temps que està damunt d’aquest 
tema, per què quan va ser alcalde en la legislatura 
2003-2007 no va fer res per enderrocar aquest 
complex?
3. Per què el soci de govern, el PSOE no ha obert 
la boca en aquest tema?
4. Per què l’alcalde Sr. Jordi Romeu no fa valer 
el càrrec que té i posa fi a la falta d’higiene i 
seguretat d’aquesta zona de la piscina?
No em cansaré de reivindicar i exigir el que fa 
molts anys el veïnat de la Colònia Europa està 
reclamant, un solució per al complex de la piscina 
i discoteca i ningú dels governs municipals no 
els està donant una solució, per què serà?

Domènec Fontanet: “Vista la falta de 
solucions que reclama el veïnat quant 
a higiene i seguretat que hi ha a l’antiga 
piscina discoteca de la Urbanització Colònia 
Europa des de fa molts d’anys, reiterem la 
denúncia pública i la deixadesa del regidor 
d’Urbanisme a solucionar el problema.” 

Des del BLOC Vinaròs denunciem una vegada 
més la perillositat que comporta el projecte 
Castor per al poble i la nostra comarca, ja que 
aquesta planta ha d’inscriure’s dins del registre 
de plantes de grans productors de residus 
perillosos, segons l’aplicació de la Llei 10/2000 
de residus de la Comunitat Valenciana. També 
l’empresa Escal UGS ha d’elaborar un programa 
per reduir els residus i un sistema d’avaluació i 
control d’aquests. No ens fiem de la manera que 
es porta a terme el projecte ni de l’empresa. Ningú 
no ens pot assegurar que aquesta instal·lació no 
contamina. El BLOC diu no al Castor! 

Des del Grup Municipal del BLOC amb 
data 22 d’octubre per escrit i per registre 
d’entrada a l’ajuntament s’ha advertir que 
hem rebut diverses queixes de veïns i veïnes 

on mostren la seua preocupació per veure 
com els propietaris dels gossos catalogats 
com a perillosos no apliquen les mesures de 
seguretat com és la col·locació d’un boç, anar 
amb la corretja, comptar amb una assegurança 
de responsabilitat civil i estar identificats 
correctament. 
Des del BLOC volem traslladar els suggeriments 
de col·locar un panell informatiu en el Gos 
Parc on s’informe dels punts més importants 
quant a convivència i mesures de seguretat 
de l’Ordenança Municipal d’Animals de 
Companyia. Així com quines normes i usos 
s’han d’aplicar. També hem detectat la falta 
de bosses en els dispensadors per agafar els 
excrements, com un manteniment periòdic 
d’aquesta instal·lació. Escoltem a tothom 
i procurem solucionar els xicotets i grans 
problemes del nostre poble. Apropa’t al BLOC!

del mal estat en què es troba el  solar de la piscina 
de la urbanització de la Colònia Europa
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Por fin se ve…
…algo de movimiento, porque parece que 
la Conselleria va a redactar el proyecto de 
adecuación del tramo de carretera de Ulldecona 
que le corresponde y que va desde la entrada 
de la autopista hasta el puente del Sénia que 
será ensanchado. Esperemos que no todo se 
quede en el proyecto y que la obra venga acto 
seguido. Cuando se terminen las que está 
realizando la Generalitat catalana en el tramo 
que discurre dentro de su territorio, cuando la 
nuestra haya ejecutado los 3 km que contempla 
el proyecto anunciado y, cuando Fomento 
termine de una vez por todas la adecuación de 
sus 8 km que parecen el cuento de nunca acabar, 
ir a Tortosa será un paseo agradable y seguro. 

El que Vinaròs cuente...
…desde hace dos legislaturas con un diputado 
a Les Corts de poco nos vale porque la labor de 
don Mariano Castejón no es la de procurar por 
sus electores. El cometido que le han asignado 
es el mismo que el del jefe de cuadrilla de un 
torero que tiene que estar completamente 
pendiente de la lidia y salir al quite, o mandar 
salir a otro subalterno, preservando al matador 
de cualquier probable cornada. El último caso 
lo vimos en el pleno ordinario de febrero en 
el que, ante nuestra moción pidiendo que 
la Generalitat compre la Residencia de las 
Angélicas –que hemos sabido por un anuncio 
de prensa que la congregación la ha puesto 
en venta como residencia o como hotel– la 
adecue a la normativa y la reabra como 
residencia pública para mayores, rápidamente 
sacó el capote por encima del burladero para 
distraer y desviarle el toro que iba directo 
hacia su “maestro”, el president Camps. Lo hizo 
haciendo que su grupo votase en contra con el 
argumento de que la residencia “es pequeña”. 
Lanzando capotes, Castejón no es ningún 
subalterno, es un consumado maestro con 
alternativa confirmada de hace muchos años, 
y así de bien se lo pagan. Y la Residencia de 
las Angélicas probablemente dejará de ser de 
Dios y pasará a ser Dios sabe qué cosa, excepto 
lo que debería seguir siendo… una residencia 
de mayores.

A la buena notícia de…
…que en el Pirulí reformado ubicaremos la 
tan manida oficina administrativa de la Policía 
Nacional, que finalmente viene a Vinaròs, como 
primer paso de la Comisaría al completo. Para los 
que vemos la botella “medio llena” es un motivo 
de alegría porque, aparte de evitar los traslados 
a Castelló o a Tortosa, constituye el germen 
inicial de lo que será la futura comisaría, lo cual 
demuestra que la intención del Ministerio sigue 
vigente. Pero los que ven la botella medio… o 
más bien… vacía del todo, como la impetuosa 
señora Medina, les ha faltado tiempo para, en 
otro de sus habituales arranques, exigir que 
exijamos al Ministerio del Interior la devolución 
de los terrenos que le cedimos para el edificio. 
¡Nunca jamás!... y menos ahora con la oficina 
administrativa en ciernes. Los terrenos están 
muy bien en manos del Ministerio que no los 
venderá a ITV o a urbanizadoras como hizo la 
Generalitat; así, cuando el Ministerio lo considere 
podrá terminar el proyecto de la comisaría en 
los mismos terrenos que han medido, visto y 
aceptado y, más tarde o más temprano, será una 
realidad. No desandaremos lo que tanto nos ha 
costado andar. 

Ciertamente el proyecto...
…de la piscina cubierta de la ciudad deportiva 
aún no está redactado, aunque dentro de 
nada lo estará, pero no es menos cierto que 
esta obra no la financia al 100% el Plan Camps, 
sino que también está dentro de los Planes 
Provinciales de Deportes de la Diputación, lo 
cual añade mucha más complejidad a su gestión 
y la hace más farragosa. Pese a todo, el proyecto 
estará redactado en breve y seguirá su curso. 
Lo nuestro no es entorpecer la instalación 
estrella de nuestra ciudad deportiva a la que, 
en su conjunto, tanto impulso y esfuerzo 
estamos dedicando; nosotros no somos quienes 
ponemos palos a las ruedas y, desde luego, con 
la nula ayuda recibida en siete años, tampoco 
haremos ascos al dinero del plan Camps si es 
que llega. El desagradable comentario del señor 
Gandia no es otra cosa que una nube de humo 
para ocultar la penuria, la incapacidad y la 
demora de la Generalitat en sacar adelante los 

otros proyectos aprobados, 100% a cargo suyo 
(Molí de Noguera, alcantarillado y pluviales, etc.) 
cuya gestión más simple ya está hecha y que 
suman mucho más que el de la piscina. ¿Qué 
pasa con ellos, señor Gandía? El plazo del plan 
Camps era para dos años y ya ha pasado uno. 
¿Lo dejarán todo para el final? ¿Se harán cuando 
hayamos salido de la crisis por nosotros mismos? 
¿Lo llegaremos a ver? 

No sabemos si será…
…por vergüenza propia o por la chapuza de 
Ley que aprobaron Les Corts Valencianes en la 
pasada legislatura, con dos graves defectos 
de forma que la invalidan por completo, que 
los diputados autonómicos van a tener que 
conformarse en ver muy medrada su jubilación 
de oro por la que, a título de ejemplo, nuestro 
paisano Mariano Castejón, que lleva siete años 
de diputado, el día que lo deje tiene derecho 
a cobrar una indemnización de siete pagas 
como la que tiene y a una pensión del 80% de 
la pensión máxima de jubilación. Mientras que 
a unos nos toca pechar con lo que cae y con 
lo que nos va a llover si se retrasa la jubilación 
dos años más tarde, o si se toman más años de 
cotización para el cálculo de nuestra pensión, 
o cualquier otra medida restrictiva que ya 
tenemos más que claro que nos impondrán 
las grandes cabezas de nuestros dirigentes, 
mientras tanto decimos, otros disfrutan de 
paraísos especiales. Que sean de banqueros 
privados será discutible pero son privados; 
pero los que son intolerables son los que se 
preparan los políticos en Bruselas o en Vinaròs. 

EL CAJÓN DEL OLVIDO
Por una vez, en Vinaròs podemos darnos por 
medio satisfechos, ya que, de la promesa 
realizada por el director general de Obras 
Públicas de la Generalitat en junio del 2002, 
de todos los municipios del Baix Maestrat, el 
único que cuenta con una depuradora en 
marcha, aunque a medias porque no se puede 
reutilizar el agua depurada que se vierte al mar, 
es Vinaròs. La promesa concreta hecha en la 
sede del PP de Vinaròs –por entonces ya hacían 
anuncios en el ayuntamiento pinipón– fue que 
antes del verano del 2004 Vinaròs, Benicarló, 
Peníscola y Alcalà contarían con su depuradora 
a razón mil millones de euros –en realidad quiso 
decir de pesetas– cada una. Gracias a nuestra 
insistencia y a nuestra gestión, nosotros tuvimos 
nuestra media-depuradora, cuatro años más 
tarde de lo anunciado, cuando ya la habíamos 
pagado mediante el canon de saneamiento que 
nos cobran a todos en el recibo del agua desde 
el año 1992. Pero las de las otras poblaciones 
todas están aún a falta de colocar la primera 
piedra; en Peníscola están expropiando 
terrenos, la de Benicarló ya la han licitado y en 
la de Alcalà aún están modificando el proyecto. 
Esta forma que tiene de tratar la Generalitat 
del PP a sus Ayuntamientos afines, aparte de 
poner de manifiesto la penuria en la que está 
inmersa, nos da a entender explícitamente que, 
gobierne quien gobierne Vinaròs, recibiría de 
la Generalitat exactamente lo mismo.
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Estamos preocupados 
por el PSOE y el PVI 
Aunque ellos no se lo crean, el Partido Popular 
está preocupado por el PSOE y PVI. Sus reacciones 
en las últimas semanas nos llevan a la conclusión 
que están pasando por sus peores momentos, 
con instantes de agonía política que les provocan 
desvaríos más frecuentemente de a lo que nos 
tenían acostumbrados.
Sus declaraciones en prensa, sus réplicas sin 
pensar ante cualquier declaración del PP, sus 
artículos de opinión llenos de simplezas y ataques 
desmesurados son las pruebas concluyentes de 
que Vinaròs padece un equipo de desgobierno 
atacado de los nervios.
Serán que ven cerca su final político, que saben 
que no han cumplido nada de lo prometido, y 
que el tiempo se les agota, su crédito político está 
por los suelos y su credibilidad es nula por más 
declaraciones y cortinas de humo que intenten 
crear. Romeu y Balada son dos políticos consumidos 
como consecuencia de sus mentiras y atropellos. 

Boicot al Plan Confianza
Nos reafirmamos en lo que dijimos, por más 
vueltas que quieran darle desde la Alcaldía o 
la Concejalía de Urbanismo. El proyecto de la 
piscina no se ha enviado a la Generalitat y por 
ese motivo no se ha podido licitar y adjudicar la 
obra. Después de un año de aprobado el Plan 
Confianza el Ayuntamiento no ha remitido el 
proyecto de la piscina cubierta a Conselleria, 
¿no es esto un claro ejemplo de boicot? ¿De qué 
“lealtad institucional” nos habla el alcalde? ¿No 
sería mejor que dedicara más tiempo a trabajar 
y a escuchar a los ciudadanos?
La Generalitat invierte en Vinaròs. En esta 
legislatura se ha inaugurado la depuradora 
de aguas, el colegio Manuel Foguet, se está 

remodelando el puerto, el hospital está ya en su 
última fase de ampliación, se ha instaurado el 
juzgado número 5, y son centenares de miles de 
euros los que llegan a nuestro Ayuntamiento a 
través de subvenciones de la Generalitat.
Romeu y Balada quieren aparecer como víc-
timas cuando son ellos quienes se suicida-
ron políticamente mintiendo y traicionando 
su palabra. En política no todo vale y el PSOE 
y PVI ven cómo se les acerca el momento 
de rendir cuentas a los ciudadanos sin nada 
nuevo que ofrecer.

Retrasos en las obras del mercado
Aunque no hablemos del mercado seguimos 
esperando una fecha de finalización de las obras 
que acumulan varios meses de retraso. Fue el 
5 de noviembre de 2009 cuando el concejal de 
Comercio, Vicent Andreu Albiol, afirmó sin dudarlo 
que “antes del 31 de diciembre estarán acabadas 
las obras porque así lo exigen los plazos del Plan 
E”. Aprende rápido de sus jefes de filas y con 
declaraciones como ésta se demuestra que la falta 
de rigor es absoluta.
Queremos que se dé respuesta a los vendedores 
del actual mercado, que se les fijen plazos, que se 
les aclare cómo será la concesión de las nuevas 
casetas... hay que actuar con eficacia porque la 
situación empieza a ser insostenible.
Nunca un gobierno municipal hizo tanto daño al 
mercado municipal como el PSOE y PVI. Romeu y 
Balada están sin respuesta, esperando que pasen 
los días o los meses para que el problema se 
solucione solo. PSOE y PVI son un problema para 
el comercio local.

El engaño y la trampa con las Angélicas
En un burdo intento de manipular a la ciudadanía, 
el PSOE, PVI y también el BLOC presentaron una 

moción en el pleno para instar a la Generalitat a 
que compre la residencia de las Angélicas.
Ya lo dijimos en el pleno, pero lo repetimos aquí 
para que quede bien claro: PSOE y PVI intentan 
tapar su fracaso con la residencia que nos 
prometieron creando una nueva cortina de humo 
con algo que saben es inviable.
Si Romeu y Balada han renunciado a construir 
una residencia para 55 personas mayores después 
de anunciarla en prensa miles de veces porque 
según ellos los informes técnicos aconsejaron 
no construirla al ser inviable económicamente... 
¿por qué instan a la Generalitat a comprar una de 
35 plazas? ¿Es que no saben que el dinero de la 
Generalitat también es de los vinarocenses?

Casi en marzo... 
y seguimos sin presupuestos
Mucho han presumido Romeu y Balada durante 
los años de vacas gordas de tener listos los 
presupuestos anuales antes del 1 de enero. Este 
año es diferente. Sin los extraordinarios ingresos 
del Proyecto Castor y con una crisis galopante, 
el concejal de Hacienda no sabe cómo cuadrar 
unos números que están pintados de rojo.
La deuda municipal va aumentando día a día 
y esta situación no se detendrá si los conce-
jales del Equipo de Gobierno no se aprietan 
el cinturón como venimos reclamando des-
de el Partido Popular. No se puede gastar 
un céntimo en algo que no sea productivo 
para los vinarocenses.
Reclamamos medidas de contención del 
gasto municipal, que no se derroche, que no 
se malgaste un euro de los vinarocenses en 
actuaciones faraónicas, es el momento de 
que los concejales del PSOE y PVI se aprieten 
el cinturón como lo hemos hecho ya todos los 
vinarocenses.

Viernes a las 23:00 horas (estreno)
Sábado a las 19:00 horas
Domingo a las 13:30 horas
Martes a las 16:00 horas

El programa Temps Populars se ha 
convertido en las pocas semanas que 
lleva de emisión en todo un referente. El 
PSOE y el PVI han reaccionado con una 
virulencia inusual, como si les molestara 
que la gente vea de primera mano la 
situación real de nuestra ciudad. Todos 
los concejales del Partido Popular nos 
congratulamos de la buena acogida que 
ha tenido entre la ciudadanía y por eso 
seguiremos adelante con el programa, 
preparando los guiones, realizando la 
grabación y el montaje del programa. 
Nos gusta trabajar por Vinaròs, ese fue, es 
y seguirá siendo nuestro compromiso.

Temps Populars
Días de emisión en 

CANAL 56
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OPINIÓ 

Vinaròs: dretes i esquerresPatronal i sindicats han donat l’exemple

Ramon Puig

Volem solucions

Associació de veïns Migjorn

4ª dècada lluitant per Vinaròs 

Aquells que segueixen aquesta sèrie d’escrits de 
l’Associació ens podrien dir que som un pesats, que 
no parem de burxar amb el mateix, però, nosaltres 
els podríem contestar que encara no ho som prou, 
doncs costa Déu i ajut aconseguir alguna de les 
nostres reivindicacions, que no són nostres, que 
són del poble, que són coses que els veïns dels llocs 
ens diuen i que als nostres governants els costa 
decidir que s’han de realitzar. Aquests dies, però, 
estem contents perquè una d’aquestes peticions 
s’ha aconseguit, les marquesines de les parades 
del bus, reivindicació que vam acompanyar amb 
representació escènica amb capellà inclòs.
De les pendents, en parlem ara; parlem del passatge 
del Doctor Santos. Fa temps el cap dels municipals 
ens va dir que abans d’acabar les obres buscarien 
una solució perquè el carrer no es fes malbé, però 
sembla que això és inútil. Van acabar les obres i 
ara totes les llambordes salten, perquè no han 
parat de passar-hi camions, cotxes i tota classe de 
vehicles, que circulen i aparquen per on volen, a la 
plaça, sota dels porxos, al costat dels banquets, etc. 
Farà cosa d’una setmana un cotxe va estar a punt 
d’atropellar un xiquet que estava jugant tranquil 
per aquesta zona. El cotxe en qüestió va entrar pel 
carrer dels Socors i va sortir pel País Valencià. Les 
persones que fan aquestes barrabassades tenen 
la sort que no els veu mai ningú per poder-les 
sancionar com cal.
Cal esmentar que tant a la part del carrer dels 
Socors com al País Valencià, hi ha dos o quatre 
zones de càrrrega i descàrrega, i a més hi ha els 
senyals de trànsit que ho assenyalen. Com és que 
no es respecten? Per què no es fan respectar!?
Volem proposar un altre tema de circulació, 
aquest de vianants. A la punta de l’avinguda abans 
esmentada, cantonada amb Sant Francesc, hi ha una 
botiga de verdures, que pel que es veu té llicència 
d’ocupació de via pública, el que no li mesuren és 
l’amplària de vorera que ocupa. Llavors, per poder 
passar la gent i donar facilitats, proposem que 
enderroquen el quiosc de l’Once que hi ha enfront, 
així encara podria posar-hi més gènere al carrer i 
la gent podria passar sense entropessar amb algun 
dels seus basquets que té exposats. I mentre no 
l’enderroquen, el quiosc clar, podrien posar-hi un 
municipal per poder dirigir el trànsit de vianants en 
l’angost pas de la vorera. 
Que per aquestes contrades no passa cap membre 
del consistori? 

Per quan la inauguració de la segona part de l’Hospital?
Per quan la primera pedra del segon ambulatori. I la segona?
Per quan el 5é i 6é col·legis?
Per quan més civisme en general.
Quan vorem les voreres sense defecacions de gossos.
Per quan, per quan, per quan… i a la propera més.

Si diguéssem que a Vinaros hi ha partits polítics 
amb ideologia de dretes i d’esquerres no diríem 
res nou. Si diguéssem que alguns d’ells no actuen 
segons el que diuen que són, doncs tampoc. 
Tots sabem que el Partit Popular és un partit de 
dretes, però si els escoltem i llegim el que ells diuen 
que són de centredreta, però veient com actua el 
PP inclòs el de Vinaròs, sabem que no estan dient 
la veritat ja que són i actuen com una dreta radical 
pura i dura. 
El Partit Socialista pregona que són d’esquerres. 
Sols cal repassar com estan actuant en tot l’Estat 
espanyol, les mesures que estan prenent i la política 
que estan utilitzant i ells mateixos ja ho diuen tot. 
I si no volem sortir de Vinaròs també tenim bons 
exemples de com estan actuant, que segurament 
ni la mateixa dreta faria millor la seua política. Com 
es pot dir que són un partit d’esquerres? 
El BLOC diu que són nacionalistes d’esquerres. Si 
seguim la línia política del BLOC al País Valencià i 
a Vinaròs haurien d’explicar a la ciutadania què és 
per a ells ser nacionalista, perquè si és el mateix 
que ser d’esquerres i veure com actuen, doncs és 
difícil d’entendre eixe nacionalisme d’esquerres. 
El Partit Independent diu això, que són 
independents. Independents de què? 
Des d’Esquerra Unida ens sembla bé la pluralitat 
d’ideologies i de partits. I que cadascú expose el 
seu programa i la seua manera d’executar-lo amb 
la seua idea política. I sobretot que actuen com el 
que diuen que són, que no diguen una cosa i que 
en facen una altra, perquè els interessos del poble 
es poden defensar sense problema mantenint la 
ideologia i tenint clar que primer és el poble que 
la ideologia. 
Per tant, opinem que perfectament poden haver-
hi dretes i esquerres i primer ser el poble sense 
perdre la ideologia. I que cadascú actue com el que 
diu que és i el poble en el seu moment ja decidirà 
el que vulga, si dretes o esquerres, però que no se 
l’enganye. 
No diem res de nou quan afirmem que molts es 
canvien de jaqueta les vegades que els interessa. 
Que utilitzen la ideologia com millor creuen per 
aconseguir vots. Però que tampoc no estem dient 
res nou, i de això és sabedora tota la ciutadania, 
que a Vinaròs hi han dretes i esquerres.

Com hem d’interpretar un acord entre amos i 
lacais? Primer, es crea alarma social amb una 
visió catastrofista del present i futur, després 
s’anuncien les primeres mesures: acomiadament 
lliure, cotització mínima de 25 anys, jubilació als 67 
i congelació salarial. Quan tothom està espantat, 
salten els lacais (sindicats) i amenacen amb una 
vaga general com a principi d’una nova guerra 
civil. Tot foc d’encenalls. 
UGT i CC.OO. són sindicats “grocs” que ni tenen 
afiliació, ni credibilitat obrera, cobren de l’Estat 
i de la patronal i no cal preguntar a qui han de 
servir. Ara, gràcies a les “amenaces” dels sindicats 
no cal patir per la jubilació ni per els anys de 
cotització, només reduccions salarials per “salvar” 
la indústria, acomiadament encara més lliure, 
pujada dels impostos per “recuperar” el dèficit, i 
tothom content. Com sempre, sindicats, patronal 
i Estat ho tenien atado i bien atado. Algun dia 
caldrà parlar de l’experiència de CC.OO. a Vinaròs 
i els pactes, a l’esquena dels treballadors, entre 
sindicats i patronal, durant els primers anys de la 
partitodemocràcia, quan els obrers i les obreres 
encara negociaven els convenis. 
En qüestions de crisi del sistema no hi ha ideologia, 
tothom ferm: dreta, esquerra i més a l’esquerra. 
Diuen: “Per sortir de la crisi cal crear llocs de 
treball”. A qui volen enganyar? Els qui han permés 
acomiadaments en massa, ara són els salvadors 
dels treballadors? Crear llocs de treball significa 
remodelar la indústria privada amb diners públics i 
unes noves condicions laborals tercermundistes. 
Quan el camió d’un transportista porta molts 
quilòmetres ha d’invertir els estalvis en un de 
nou, més competitiu. Quan un cicle econòmic es 
desgasta, cal preparar la indústria per iniciar-ne un 
de nou, però sota la protecció econòmica i legislativa 
de l’Estat, amb treballadors més competitius, més 
sacrificats, més dòcils i més barats.
Catalunya és, històricament, la nacionalitat més 
industrial i modernitzada, per això té l’índex d’atur i 
de pobresa més elevat. No conec les estadístiques, 
però, tal com ha estat sempre, estic segur que 
Vinaròs és la ciutat amb més atur i amb la bossa de 
pobresa més elevada de la nostra comarca. A més 
indústria, més contaminació, més esclavitud, i més 
degradació social. Ja fa dècades que la punta de 
llança del capitalisme europeu va aprendre que la 
concentració industrial ha sigut un problema més 
que una solució. 
Cal tindre-ho en compte! Quan ells pacten, tothom 
a tremolar.

Esquerra–Vinaròs, d’acord amb la 
normativa marcada pel Reglament 
de Participació Ciutadana, va 

presentar al passat plenari de 9 de febrer 
de 2010, a través de la Regidoria de 
Participació Ciutadana, a l’alcalde-president 
de l’Ajuntament de Vinaròs, les següents 
preguntes al plenari:
Les obres de remodelació del Mercat 
Municipal de Vinaròs i la redistribució dels 
diferents serveis, equips de manteniment, 
aire condicionat i cambres de conservació, 

han generat per part del veïnat del carrer 
de Sta. Rita la lògica preocupació i protesta 
per la ubicació dels elements esmentats 
anteriorment.
Pregunta: ¿S’ha escoltat el veïnat del carrer 
de Sta. Rita, i han estat ateses les seues 
queixes i preocupacions?
Pregunta: ¿S’ha comunicat puntualment 
als veïns i veïnes del carrer de Sta Rita, les 
modificacions que s’han anat introduint al 
projecte, i que els podien afectar?
Gràcies per la seua atenció.

Preguntes per al plenari de data 09/02/2010

106.2 FM
MAESTRAT
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Després de les festes de Carnaval, i tal com estava 
anunciat, dimarts l’empresa adjudicatària, Becsa, 
va començar les obres de la tercera i quarta fase 
de remodelació del passeig marítim, amb un 
termini d’execució de deu mesos. 
La superfície total de les obres és de 21.754,20 
metres quadrats, que afecten una façana marítima 
de 600 metres de longitud. La remodelació té 
l’objectiu de guanyar espai per als vianants. A 
més, es construirà un envelat multiusos de 670 
metres quadrats destinat tant a concerts, com a 
la realització de cinema a l’aire lliure, entre altres 

activitats. En aquestes fases també està prevista 
la construcció d’una nova oficina de turisme de 
151 metres quadrats. 
Les obres inicials consisteixen en el tancat des 
de la part central fins al mar en el tram que va 
del carrer de l’Àngel a l’avinguda Jaume I. Per a 
la circulació quedarà un vial de servei en sentit 
de nord a sud i al costat dels habitatges que es 
mantindrà fins al setembre o octubre. 
En aquest tram es construirà el túnel subterrani 
que unirà el passeig de Jaume I amb l’aparcament 
subterrani del passeig marítim i que tindrà 

una extensió de 260 metres. Les obres també 
preveuen la col·locació del paviment en el tram 
que comprén des de l’estàtua de Costa i Borràs 
fins a la part superior del pàrquing subterrani. 
Passats els mesos estivals, es farà el mateix en 
la via de circulació actual i en la zona enfront 
dels habitatges. 
Cal destacar que l’actual vial de circulació man-
tindrà els dos sentits durant aquestes obres, 
encara que els vehicles que circulen en sentit 
Barcelona hauran de desviar-se quan arriben a 
l’altura del carrer de l’Àngel.

Comencen les obres de remodelació del tram final del passeig marítim 

X.Flores

La superfície total de les obres és de 21.754,20 metres quadrats, que afecten una façana marítima de 600 metres de longitud

Els Patronats de Turisme de Vinaròs i 
Peníscola organitzen conjuntament 
amb el CDT de Castelló un curs de 
Turisme Familiar. Aquest curs és 
especialment important per als 
empresaris turístics de Vinaròs ja 
que des de la destinació s’ha apostat 
per potenciar tot allò referit a aquest 
segment de la demanda. El curs que 
es realitzarà els pròxims dies 1 i 2 de 
març de 2010 a Peníscola té com a 
títol “El turisme familiar: activitats 
en entorns costers, urbans i rurals”. 
L’objectiu d’aquest interessant curs 
és conéixer què demanen els clients 
de turisme familiar i com programar 
una oferta d’activitats de temps 
lliure, tant en entorns de costa, 
urbans i rurals.
El contingut tracta d’aprofundir en 
aquest sector de la demanda turística 

per tal de conéixer com es comporta, 
el seu perfil, què és allò que busca 
i, amb unes senzilles ferramentes, 
poder augmentar la competitivitat 
de l’empresa en aquest sector de 
demanda, el turisme familiar. 
El curs va dirigit a un ampli sector 
com són propietaris, directius, 
gerents, comercials d’establiments 
turístics, tècnics municipals 
de turisme i professionals en 
actiu del sector turisme. La data 
d’inscripció finalitza 3 dies abans 
de l’inici del curs.

Més informació sobre la inscripció 
al tauler d’anuncis d’aquest mateix 
Diariet i al Patronat de Turisme de 
Vinaròs, telèfon 964 45 52 53.
Full d’inscripció a la web www.
turisme.vinaros.es

Els Patronats de Peníscola i Vinaròs 
organitzen un curs de Turisme Familiar

22/02/2010
Cultura, art i territori: els 
museus com a referent del 
nostre entorn
Dra. Immaculada Rodríguez 
(Dept. d’Història, Geografia i 
Art de la Universitat
Jaume I).
Biblioteca Municipal de 
Vinaròs a les 19.30 h
29/03/2010
El Bicentenari de la Guerra 
de la Independència
Dr. Manuel Chust (vicerector 
de Relacions Institucionals i 
Benestar Social, Dept.
d’Història, Geografia i Art de 
la Universitat Jaume I).
Biblioteca Municipal de 

Vinaròs a les 19.30 h
26/04/2010
El mestre Rodrigo i la 
seua obra per a guitarra. 
Didàctica musical
Dr. Antonio Ripollés (Dept. 
d’Educació de la Universitat 
Jaume I).
Biblioteca Municipal de 
Vinaròs a les 19.30 h
24/05/2010
Apropament al 
coneixement astronòmic
Dr. Juan Fabregat Llueca 
(director de l’Observatori 
Astronòmic de la Universitat
de València).
Fundació Caixa-Vinaròs (c/ 
Socors, 64) a les 19.30 h

Conferències 
a la Seu del Nord 2010
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La Conselleria de Medi Ambient va revocar 
dimarts per fax una notificació remesa al 
consistori vinarossenc el passat 21 de gener 
declarant nul el Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU) de 2001, actualment en 
vigor. 
La resolució de la Generalitat es basava 
en una sentència del Tribunal Suprem que 
dictava que el PGOU vinarossenc s’ajustava a 
l’ordenament jurídic, i que va ser interpretada 
al contrari per l’administració autonòmica. 
La rectificació es va produir hores després 
–cap a les 14 hores– que l’Equip de Govern 
arribés fins i tot a anunciar dimarts –a 
les 11 del matí– la suspensió cautelar de 
llicències urbanístiques després d’haver 
intentat “en repetides ocasions però sense 
èxit” una reunió urgent amb el conseller 
Juan Cotino. Des de l’Equip de Govern, el 
regidor d’Urbanisme, Javier Balada, ja va 
considerar que la notificació d’anul·lació 
del PGOU segurament es tractava d’“un 
greu error”, encara que en no haver pogut 
contactar amb el conseller “ni per fax ni per 
telèfon” i després de no haver rebut notícies 
de la conselleria sobre aquest tema, van 
decidir denunciar-ho davant dels mitjans 
de comunicació. “Vam enviar un fax que no 
s’han dignat ni a contestar i després d’una 
multitud de trucades de telèfon, finalment 
una secretària ens va derivar a un assessor, 
fet humiliant per la importància del tema 

que hem de tractar”, explicava el regidor 
d’Urbanisme, Javier Balada, hores abans de 
rebre el fax de rectificació. 
Balada també va apuntar que “després de 
tants dies sense rebre explicacions i fins i tot 
intentant parlar amb ells, vam pensar que 
podria haver-hi mala fe”.

La revocació arriba el dia 16, però amb data 19 
de febrer
L’Ajuntament de Vinaròs va rebre el dimarts la 
carta de la conselleria revocant l’anul·lació del 
Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) encara 
que amb data 19 de febrer, com va apuntar 
l’alcalde, Jordi Romeu. “No ho entenem, és 
una mica inusual”, va indicar, afegint que, 
segons aquesta notificació, “el PGOU de Vinaròs 
continua estant suspés fins al divendres”.
Romeu va recordar que per aclarir aquest 
assumpte l’Ajuntament “s’ha dirigit per escrit i 
telefònicament per solucionar el que enteníem 
que era un greu error de la conselleria” i va 
criticar que l’administració autonòmica no 
resolgués el seu error fins que no ho van 
comunicar als mitjans, preguntant-se “què 
ha passat des de les 11 del matí quan ho vam 
denunciar públicament fins a les 14 hores, quan 
vam rebre aquest fax de revocació”.
El primer regidor va explicar que la revocació va 
ser rebuda el dimarts a les 13.52 hores, i que els 
grups polítics en van ser degudament informats, 
ja que a l’hora de l’arribada d’aquesta resolució 

se celebrava la Comissió d’Urbanisme. “No hi ha 
hagut gens d’ocultisme en aquest assumpte, 
sinó absoluta transparència”, va assegurar. 
La revocació de la resolució del conseller de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
indica que “resulta improcedent” la resolució 
anterior del conseller, “malgrat que el mateix 
Tribunal Suprem va declarar el PGOU en el 
recurs de cassació conforme al dret”. Romeu 
també va criticar que la conselleria seguisca 
utilitzant en els documents oficials el topònim 
incorrecte “Vinaroz”.

El PP culpa el govern d’encetar una polèmica 
innecessària 
Per la seua banda, el portaveu del PP, Juan 
Bautista Juan, va qualificar la roda de premsa del 
dimarts de Romeu i Balada com “una actuació 
teatral de dos personatges obsessionats a 
desqualificar l’adversari i polemitzar on no 
hi ha res”. Segons Juan, Romeu i Balada van 
alçar en aquest assumpte “una alarma social 
absolutament innecessària, com ho van fer en 
els casos Arizmendi o Roca”. 
Segons el portaveu popular, les declaracions 
de l’Equip de Govern són “absolutament 
falses, vergonyoses i ridícules”, explicant que 
“en la comissió informativa d’Urbanisme van 
reconéixer que un tècnic de la delegació 
territorial de Castelló els va advertir 
telefònicament que es tractava d’un error i 
que en breu rebrien un fax de rectificació”. A 
pesar d’això, segons Juan, “van muntar una 
gran actuació teatral i van crear alarma social, 
per la qual cosa són ells els que van actuar de 
mala fe”. 
Finalment, Juan va demanar “la dimissió 
irrevocable d’ambdós per haver fet aquest 
muntatge, i si no dimiteixen és perquè volen 
mantenir el seu càrrec pels sous que cobren”.

La Conselleria anul·la per error el PGOU de Vinaròs i rectifica un mes després 
L’Ajuntament va rebre el dimarts la revocació de l’anul·lació del PGOU, encara que la signatura del conseller data del dia 19 

Juan assegura que Romeu i Balada van polemitzar de manera innecessària i en demana la dimissió

X.Flores

Compareixences. L’equip de govern ho va anunciar dimarts i dimecres el PP va contestar
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El regidor popular encarregat de l’àrea econò-
mica, Ernesto Molinos, va demanar de nou 
celeritat en la presentació dels pressupos-
tos municipals per aquest any recordant que 
“s’està gastant sense tindre un control pres-
supostari”, un retard que va atribuir a “la falta 
de claredat de l’Equip de Govern a l’hora de 
quadrar els números”. El regidor popular va 
manifestar la seua “preocupació” sobre això, 
apuntant que aquesta situació “no havia pas-
sat en els últims deu anys”. 
Molinos va explicar que aquesta situació “és nova” 
per a aquest Equip de Govern, “que ha governat 
en anys de creixement en què no feia falta saber 
gestionar”, mentre que ara, en un context de crisi 
económica, “ja no veuen les coses clares”. 
El regidor popular també va demanar que l’Equip 
de Govern aclarisca “què passa amb aquelles 
inversions que s’havien d’escometre, com el 

col·lector del carrer de Sant Pasqual i que avui 
dia encara no tenen un pressupost assignat”. 
Molinos va concloure que el tàndem PSOE-PVI 
“es troba encara còmode” atés que “compta 
amb les inversions del Pla Zapatero i el Pla 
Camps” i que per aquest motiu “ni es digna 
a parlar i consensuar amb la resta de partits, 
fet que denota que governa en minoria sense 
garantir l’estabilitat del poble”. Finalment, va 
estendre la mà “per parlar de pressupostos i 
arribar a acords”.

Ajustos 
Per la seua banda, l’alcalde Jordi Romeu va 
restar importància al fet que els pressupostos 
seguisquen sense presentar-se, recordant que 
altres poblacions tampoc no ho han fet i va 
anunciar “tot i que no per la pressió del PP” 
que en la pròxima Comissió d’Hisenda –que es 

va celebrar el divendres amb aquesta edició ja 
tancada– hi havia previst tractar tot el referent 
a la despesa de la plantilla municipal, amb un 
nombre de funcionaris va informar que “es 
manté”, per després “veure la disponibilitat 
econòmica que tindran les diferents regidories”. 
El retard en l’elaboració pressupostària és 
deguda, segons Romeu, “al fet que ha de saber-
se perfectament si hi ha o no romanents de 
tresoreria, perquè això implica que les regidories 
hagen d’ajustar-se molt en la despesa sense 
la possibilitat que altres anys s’ha tingut en 
romanents”. 
A més, Romeu va apuntar que altres municipis 
segueixen sense presentar els pressupostos. 
“Benicarló, amb majoria absoluta del PP, tampoc 
no ho ha fet”, va indicar el primer regidor, afegint 
que “és lògic i normal perquè tots els ajuntaments 
estem ajustant-los al màxim”.

El PP demana celeritat en l’aprovació dels pressupostos 
Romeu apunta que s’hi està treballant i recorda que altres municipis tampoc no els han presentat 

X.Flores

El portaveu del BLOC, Domènec Fontanet, va 
indicar el dimarts que el seu partit aposta per 
dinamitzar i protegir el nucli antic de la ciutat, i va 
insistir a oferir el seu suport als ciutadans que hi 
resideixen. 
En aquest sentit, Fontanet va posar com a exemple 
la moció que va presentar a ple per traslladar la 
ubicació de les màquines de l’aire condicionat del 
mercat municipal per tal d’evitar les molèsties que 
els veïns creuen que poden ocasionar-los. 
El portaveu nacionalista va indicar que li va causar 
“sorpresa” el vot contrari a la moció de l’Equip de 
Govern i va apuntar que això “demostra com estan 
d’allunyats de la ciutadania”. 

D’altra banda, el secretari local del BLOC, Jordi 
Moliner, va demanar “més respecte” a la persona 
de Domènec Fontanet durant els plens i va restar 
importància a la desqualificació que el líder 
nacionalista va propinar a la regidora Maribel 
Sebastià. Respecte a l’inici de les obres de 
remodelació del passeig marítim, Fontanet va 
reclamar a l’Equip de Govern la presència del BLOC 
en les futures reunions informatives criticant que 
no fos convidat en la reunió prèvia a les obres entre 
comerços, empresa i ajuntament. En aquest sentit, 
Fontanet va recordar que “gràcies al vot del BLOC” 
han estat aprovats el Centre de Coneixement, la 
ciutat esportiva o el polígon de les Soterranyes.

Fontanet acusa l’Equip de Govern d’allunyar-se de la ciutadania 
X.Flores

El proyecto de la piscina municipal, incluído en 
el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, el 
único que falta por remitir desde el Ayuntamiento 
de Vinaròs, será enviado “en unos 15 días”, 
según informó el primer edil, Jordi Romeu. Este 
proyecto no ha podido ser enviado aún, según 
Romeu, ya que de entre los presentados “era 
el único del que solo se disponía del proyecto 
básico y tuvo que licitarse la elaboración del 
proyecto de ejecución”. El proyecto ya está ahora 
licitado y “en unas dos semanas se dispondrá del 
proyecto y se remitirá”.
Romeu contestó así a las críticas del PP, que le 
culpó de intentar paralizar el Plan Confianza por 

no haber remitido aún el proyecto de la piscina.
El alcalde también explicó que los tres proyectos 
restantes -el plan de accesibilidad, el de 
canalización de aguas pluviales y el de ejecución 
de la cubierta del Molí Noguera- fueron remitidos 
a la administración autonómica en diciembre de 
2009 y que de ellos “aún no se sabe nada”
El primer edil mostró sus dudas de que el 
Plan Confianza tenga la misma celeridad 
que el Plan Zapatero, apuntando que “nos 
tememos que a medida que vayan llegando 
los proyectos entraremos en las posibles 
deficiencias”, lo que “podría retrasar su 
ejecución in sécula seculorum”.

El ayuntamiento remitirá a la Generalitat el proyecto 
de la piscina “en unas dos semanas”

X.Flores
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ACTUALITAT

ES UN MENSAJE DE COCEMFE 
BAIX MAESTRAT

FOTODENUNCIA
Sólo tardo unos minutos, dejo el 

coche bloqueando la acera, ya me 
perdonarán

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI 

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS Y AÚN SE SIGUEN 
PRODUCIENDO 

ESTAS SITUACIONES 
 

¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD! 

Els salaris que cobren l’equip de govern i l’oposició 
han estat motiu de polèmica aquesta setmana. La 
setmana passada el PP va proposar una rebaixa de 
la dedicació exclusiva de l’edil d’Urbanisme, Javier 
Balada, i aquesta setmana el Bloc s’ha sumat a 
aquesta petició. 
El secretari local del BLOC, Jordi Moliner, va 
coincidir dimarts amb el PP en demanar la reducció 
de la dedicació exclusiva del regidor d’Urbanisme, 
Javier Balada, a mitja jornada argumentant 
“l’escassa feina que actualment hi ha en l’àrea”. 
Segons Moliner, “Balada demostraria així que no 
està a l’Ajuntament tan sols per cobrar un sou”. El 
secretari local del BLOC va afegir que “el BLOC no 
ho demanarà en ple de moment, perquè creiem 
que ell mateix ha de ser conscient de com estan 
les coses”.

Resposta de Balada 
Balada va respondre dimarts a aquesta petició de 
l’oposició indicant estar disposat a reduir el seu 
sou “sempre que els portaveus del PP i el BLOC 
renuncien a la seua indemnització per assistir a 
les juntes de portaveus, perquè per dos reunions 
perceben 1.000 euros”. 
El regidor d’Urbanisme va explicar que el seu sou 
és de 2.200 euros nets al mes per la dedicació 

exclusiva, afegint que els portaveus de l’oposició, 
Juan Bautista Juan (PP) i Domènec Fontanet 
(BLOC), “perceben 1.650 euros per assistir a 
les juntes de portaveus, a diverses comissions 
informatives i al ple”. 
Per la seua banda, l’alcalde Jordi Romeu va apuntar 
que les declaracions del PP i el BLOC “són degudes 
a una falta d’arguments i propostes per al que 
ara realment ens interessa en aquest poble” i que 
l’Equip de Govern “està obert a una auditoria de 
treball i dedicació”. El primer regidor va concloure 
que les reivindicacions del PP i el BLOC “queden 
molt bé per obtenir uns quants vots, encara que 
d’una manera molt mesquina”.

Moció del PP
De la seua banda, el PP ha anunciat que presentarà 
una moció en el pròxim ple ordinari per proposar 
una rebaixa del 80% dels salaris dels regidor “amb 
la qual cosa l’Ajuntament estalviaria en salaris 
més de 70.000 euros a l’any”, segons va apuntar el 
portaveu dels populars, Juan Bautista Juan. Juan va 
afirmar que està disposat a fer aquesta proposició 
“atés que en l’última roda de premsa l’alcalde 
ens va convidar a tots a reduir les retribucions”, 
afegint que el PP local “està disposat a renunciar 
als 1.000 euros de les juntes de portaveus, que 

suposen al voltant del 80% de la seua retribució, 
sempre que ells reduïsquen les seues retribucions 
en un 80%”. El portaveu popular va assenyalar 
que li agradaria que aquesta moció “fos aprovada 
per unanimitat”. 
També quant als salaris, Juan va voler rectificar les 
xifres esmentades pel regidor de Urbanisme, Javier 
Balada, a qui va acusar de parlar “frívolament” de 
les retribucions de l’Ajuntament. 
En aquest sentit, Juan va assegurar que no 
cobra 1.650 euros sinó una mitjana de 1.305 
euros de l’Ajuntament, “mentre que Balada 
cobra 42.400 euros a l’any, més de 3.500 euros 
al mes, xifra que suposa un 14% més que el seu 
sou d’alcalde en l’anterior legislatura, i Romeu 
cobra 52.000 euros anuals”. 
Juan també va lamentar que Balada esmentés 
les retribucions de les juntes de portaveus, que 
suposaven poder cobrar 1.000 euros al mes, 
recordant que el PP “va votar-hi en contra i a més 
és l’alcalde qui pot o no convocar-les”. 
Per concloure, el portaveu popular va incidir que 
l’Equip de Govern “encara té tres acords de ple 
incomplits, com l’anul·lació de la modificació 
puntual número 18 per anul·lar l’edifici del 
Champion, la modificació de la qualificació del 
Cervol i fer una reserva de sòl a les Planes Altes”.

A falta de la seua publicació en el DOGV, 
el projecte Castor ha rebut l’autorització 
ambiental integrada per part de la Conselleria 
de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana 
per a la planta d’operacions terrestre, segons 
declaracions a la cadena SER del director 
general per al canvi climàtic, Jorge Lamparero. 
Superat aquest tràmit començarà en breu 
el moviment de terres segons va informar 
l’alcalde, Jordi Romeu.
Està previst que els treballs de construcció 

comencen aquesta primavera, de tal manera 
que el Projecte s’incorpore al sistema gasista 
en el 2012, com preveu la Planificació 
Estratègica.
Per altra banda, cal destacar que Escal UGS 
va assistir el passat 9 i 10 de febrer a la IV 
Edició anual de l’European gas estorage, 
celebrada a Budapest. Es tracta d’una cita 
anual on les principals indústries europees 
de gas es reuneixen per examinar els reptes i 
oportunitats del sistema gasista. 

Els salaris enfronten els grups polítics
El BLOC demana que Balada es rebaixe el sou 

Balada respon que ho farà si els portaveus de 
l’oposició renuncien a les seues percepcions 
per assistir a les juntes

El PP anuncia que proposarà en moció rebaixar 
en un 80% els salaris de tots els regidors 

X.Flores 

La Conselleria concedeix l’autorització ambiental 
integrada al Projecte Castor 

X.Flores 
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ACTUALITAT

Els passats dies de l’1 al 5 de febrer, 
com solem fer cada any, s’ha impartit 
el primer Curset Prematrimonial 
de 2010. Set parelles: Salvador i 
Àngela, Esteve i Sílvia, Moisés i 
Lorena, John i Laura, Rafael i Rosa, 
Nacho i Inma, Cristian i Helena, van 
participar en el curset, en què van 
reflexionar sobre diferents aspectes 

del matrimoni, acompanyats per dos 
matrimonis monitors i els rectors de 
les parròquies.
Els anomeno “nòvios” del IV centenari 
perquè si Déu vol, es casaran en aquest 
any 2010 en el qual commemorem el 
IV centenari de l’arribada de la relíquia 
de sant Sebastià.
L’enhorabona als nòvios.

“Nòvios” del IV Centenari

L’Ajuntament de Vinaròs ha completat la 
instal·lació de marquesines en deu punts del 
terme municipal per millorar les condicions 
d’espera en les parades d’autobusos urbans. La 
instal·lació de les marquesines té com a objectiu 
contribuir al benestar i a la seguretat vial dels 
usuaris mentre esperen l’arribada del transport 
públic. D’aquesta manera, l’espera de l’autobús 
es fa més còmoda i segura, ja que protegeix els 
usuaris de les inclemències del temps, a més de 
preservar les persones dels perills del trànsit de 
vehicles. 
Aquest servei introdueix a Vinaròs un nou sistema 

de suport publicitari que brinda a l’empresari 
l’oportunitat d’anunciar-se en la nostra ciutat de 
Vinaròs, centre de compres i serveis per a tota la 
comarca. 
Publivaquer, com a agència responsable 
de la publicitat en aquest mitjà, ha llançat 
una campanya atrevida amb la qual pretén 
motivar i avisar el públic en general: Una 
imatge atraient i provocadora suscita mirades 
de tot tipus, objectiu principal de qualsevol 
anunciant. 
Publivaquer atendrà gratament a tots els interes-
sats a inserir publicitat en aquest suport.

L’Ajuntament instal·la marquesines 
en deu punts de la ciutat 
Aquest servei introdueix a Vinaròs un nou sistema de suport publicitari 

Redacció 

Mossén Emilio



14

20  febrer 2010

14

El dimecres dia 10 de febrer es va celebrar una de les 
guerres més divertides del carnaval de Vinaròs: la batalla 
de confeti. Aquest acte tan simpàtic va canviar aquest 
any d’ubicació i va tindre lloc en l’envelat multiusos 
de Fora del Forat, propera al recinte del carnaval, que 
es va convertir en un escenari perfecte per a la gran 
batalla multicolor. Menuts i grans van gaudir de valent 
llançant-se la gran pluja de mil quilos de confeti que va 
omplir el recinte, i, després de la batalla, la diversió es 
va traslladar a les casetes i a l’envelat de carnaval, que 
va acollir l’esperada festa dels anys setanta, vuitanta 
i noranta, amb els discjòqueis Rafa Kaenea i Frederic 
Ros com a encarregats de barrejar una música que va 
reunir diverses generacions de comparsers i visitants. 
A la festa, molta gent disfressada segons la temàtica 
ballava i emulava ídols del rock i el pop. 
El fred va tornar, però no va afectar el gran ambient que 
la ciutat, i especialment el passeig de Fora del Forat, 
vivia gràcies al seu carnaval, en augment a mesura 
que s’apropaven els grans dies de les desfilades. Les 
idees gatronòmiques d’algunes de les comparses no 
va parar de succeir-se i, després del sopar, algunes 
celebraven en les respectives casetes nits temàtiques, 
com per exemple la de música rock en directe que 
va celebrar el cap de setmana passat la comparsa La 
Colla, la més veterana d’aquest carnaval. 
D’altra banda, cal destacar que el dimarts finalitzava 
el recorregut del Carnestoltes –el bust del qual ha 
estat realitzat pels alumnes de l’Escola d’Art– als 
col·legis. Les últimes visites van ser al col·legi de la 
Divina Providència i al centre d’Educació Especial Baix 
Maestrat. El Carnestoltes també va portar la diversió a 
la residència d’ancians Sant Sebastià.

El fet que el carnaval de Vinaròs té molt futur va 
quedar demostrat el divendres dia 12 de febrer amb 
la desfilada que van protagonitzar milers de xiquets 
i xiquetes que van gaudir, al costat dels pares, de la 
desfilada infantil, el preludi de les grans desfilades del 
dissabte i diumenge a la tarda. Encara que acompanyats 
d’un fred intens, els menuts tenien moltes ganes de 
desfilar, doncs cal recordar que en l’anterior edició 
l’acte va haver de ser ajornat per la pluja. 
La concentració va tindre lloc a les 11 del matí a la 
plaça parroquial, des d’on es va sortir fins al recinte del 
carnaval amb el Carnestoltes al capdavant. A l’envelat, 
els xiquets i xiquetes van gaudir d’una xocolatada i 
actes d’animació. 
D’altra banda, els funcionaris de l’Ajuntament es van 
disfressar aquest any de les noves campanes del quart 
centenari de l’arribada de la relíquia. 

Els funcionaris de l’Ajuntament es disfressen 
de campanes del centenari 

X.Flores
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El recinte de les casetes es va omplir el 
divendres a la nit a pesar de les baixes 
temperatures que va registrar Vinaròs. 
El motiu va ser gaudir de la nit boja del 
carnaval, una de les nits més esperades 
i en què es veuen les disfresses més 
originals. A la una de la matinada va 
tindre lloc el piromusical muntat per 
Pirotècnia Tomás a partir de la música 
carnavalesca seleccionada per la COC.
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Las fiestas de Carnaval 2010 han terminado. 
Por unos días las calles de Vinaròs han sido el 
escenario de un espectáculo alegre, lleno de 
colorido, de luz y alegría, de fiesta desmedida, 
aunque siempre dentro del respeto y el civismo 
que nos caracteriza.
Un año más nuestro centro urbano ha lucido sus 
mejores galas, con el colorido de unos pasacalles 
cada vez de más extendida fama y renombre 
provincial y nacional.
Es difícil resumir en unas breves líneas el 
esfuerzo de todos cuantos habéis participado 
de una forma u otra en nuestro carnaval. Las 
comparsas con sus reinas al frente, son el digno 
estandarte que nos hace vibrar por su enorme 
dedicación en una fiesta que nos representa a 
todos nosotros.
Deseo resaltar de una forma muy especial mi 
agradecimiento a la Comisión Organizadora 
del Carnaval (C.O.C.), es a todos ellos a los 
que debemos la buena marcha de todos 
los numerosos actos de cada uno de estos 
inolvidables días.
Agradecer también la extraordinaria labor 
de todas las fuerzas de orden público y a 
todos los que desde el anonimato ejercen 
una labor imprescindible para la buena 
marcha de la fiesta.
Digna de mención es la cobertura y el buen 
hacer periodístico de todos los profesionales de 
información: prensa, TV y radio, sin los cuales 
nuestros carnavales no tendrían tanta difusión.
Agradecer a cuantos visitantes nos han 
acompañado en la alegría de nuestras 
celebraciones, invitándoles que vuelvan en 
sucesivas ocasiones, disfrutando de la excelente 
oferta gastronómica y comercial de Vinaròs.
Desear que en los próximos años perdure 
la concordia y la solidaridad que consigue 
transformar la rutina en un derroche de 
diversión de luz y de color, haciéndonos 
desfilar alegres y unidos dando ejemplo del 
carácter de todo un pueblo.
Pero sobre todo y desde el orgullo como 
vinarocense y alcalde, gracias a todos por 
vuestro magnífico comportamiento, vuestro 
trabajo y esfuerzo es digno de la mejor de las 
felicitaciones.

Vuestro  alcalde
J ordi  R omeu L lorach

Miles de personas disfrutaron el pasado fin 
de semana de la gran serpiente multicolor 
que inundó las calles de Vinaròs en los 
desfiles de carnaval. Música, ambiente, 
fantasía y diversión se mezclaron en la ciudad 
contagiando de la fiesta a la gran cantidad 
de visitantes que acudieron a presenciar 
un gran espectáculo. Las 31 comparsas 
del carnaval ofrecieron un derroche de 
creatividad que entusiasmó a un público 
que abarrotó las calles del circuito.
Los desfiles se iniciaron a las siete de la 
tarde y participaron en ellos casi 4.000 
personas, de los que alrededor de 3.700 
eran comparseros y el resto disfraces 
libres que seguían al rey Carnestoltes, 

algunos de los cuales parodiaban temas de 
actualidad. 
Las comparsas demostraron su pasión 
carnavalera luciendo sus trajes al ritmo de 
la música y en muchas ocasiones haciendo 
participar a los visitantes de la fiesta. Pudo 
apreciarse la imaginación y la creatividad de 
todas ellas, viéndose trajes de inspiración 
azteca, otros más acordes con la temática 
mediterránea, y otros más caribeños. Las 
reinas no pararon de bailar en lo alto de sus 
carrozas luciendo sus preciosos trajes. 
Desde el área de Turismo  se ofrecieron 
talleres infantiles en el antiguo colegio San 
Sebastián para este segundo fin de semana 
del Carnaval. 

del alcalde
Car ta

X.Flores

16



17

13  febrer 2010

NO EN VOLEM CAP

PAN I TOROSLOCURA www.fotogrames.cat FOTO Pablo Batalla

FOTO X. Flores
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PENYA VALENCIA UIAAA..!!

ELS MATEIXOS EL PILÀ

FOTO Pablo Batalla FOTO X. Flores

FOTO Pablo Batalla FOTO X. Flores
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CENTRO ARAGONÉSTOT DINS D’UN GOT

I SENSE UN DURO PENSAT I FET

FOTO Pablo Batalla

FOTO Pablo Batalla

FOTO Pablo Batalla

FOTO X. Flores
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DEPRESSA I CORRENTS COM XALEM

LA COLLA LA MORTERADA

FOTO Pablo Batalla

www.fotogrames.cat

FOTO Pablo Batalla www.fotogrames.cat



21

LES AGÜELESCHEROKYS

PENYA BARÇA MARXETA 87

www.fotogrames.cat www.fotogrames.cat

FOTO X. FloresFOTO Paco Castell
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ARRAMBA I CLAVA ELS POVALS

VA QUE XUTA TOT A ORRI
www.fotogrames.cat FOTO X. Flores

www.fotogrames.cat www.fotogrames.cat
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KARTINGELS DORMILONS

FOT-LI CANYA NI FU NI FA

FOTO Pablo Batalla

www.fotogrames.cat www.fotogrames.cat

FOTO X. Flores
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JA HI SOM POCHE & FRIENDS

ELS XOCOLATERS TOMBA I TOMBA

www.fotogrames.cat

www.fotogrames.cat

FOTO X. Flores

FOTO Pablo Batalla



25

20  febrer 2010

25

20  febrer 2010

Els vinarossencs van acomiadar dilluns 
de manera multitudinària un Carnaval 
2010 marcat pel fred i el gran esforç 
econòmic i creatiu realitzat per mini-
mitzar els efectes de la crisi econòmi-
ca. La companyia de teatre de carrer 
Xarxa Teatre va ser un any més l’en-
carregada de posar el punt final amb 
un gran espectacle que es va iniciar 
amb una vetlla a la plaça parroquial i 
va finalitzar a la platja del Fortí amb el 
tradicional judici i amb la crema del rei 
Carnaval. L’enterrament de la sardina 
marca, d’aquesta manera, el final del 
carnaval i l’inici de la quaresma. 
Després de la vetlla es va fer la 
tradicional lectura del pregó, seguit 
per una pluja de papers negres. A 
continuació, va tindre lloc el seguici 
fúnebre de caràcter carnavalesc, i els 
vinarossencs van sortir en processó des 
de la plaça de l’ajuntament fins arribar 
a la platja del Fortí, on precisament 
aquesta mateixa setmana comencen 
les obres de la tercera i quarta fase del 
passeig. No van faltar en la desfilada la 
figura del Carnestoltes i les reines del 
Carnaval de Vinaròs, juntament amb la 
sardina del Carnaval, així com diferents 
comparses de Xarxa Teatre acompanyats 
per música de metall i percussió. A 
més, la companyia vila-realenca va 
sorprendre amb elements gegants, com 
la família d’aus de cinc metres d’altura o 
un peix unflable de grans dimensions, 
que van donar la nota de color en 
aquest particular funeral. A la platja del 
Fortí, va tindre lloc el judici al Carnaval, 
en què el jutge Neptú va dictar-ne la 
mort, després d’escoltar el rei carnal i 
la Quaresma. Les flames anunciaven 
el final a deu dies de desenfrenament 
i diversió. Un espectacular castell de 
focs artificials va posar el punt final a 
les festes. El president de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval (COC), José 
Antonio Jiménez, feia una primera 
valoració positiva de la festa, apuntant a 
la gran participació. 
Per la seua banda, l’alcalde Jordi Ro-
meu coincidia a valorar positivament 
aquesta edició, apuntant que cada 
any se supera, alhora que destacava 
l’escassesa d’incidents rellevants du-
rant aquests dies.

X.Flores 
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La comparsa Karting da la enhorabuena a 
la C.O.C. por el trabajo y esfuerzo que han 
realizado durante estos cuatro años.
La gala de reinas del Carnaval 2010 ha 

sido espectacular, la puesta en escena, la 
temática, etc. Si hubiera que poner nota 
superarían el sobresaliente.
Gracias a toda la junta, pero 

particularmente a su presidente, Curro, 
y a José Pozo por haberme aguantado 
durante estos cuatro año. Con cariño. 

Pili Fibla

Agradecimiento

a la C.O.C.
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Alba y dos compañeras del CAR de 
Sant Cugat se lo pasaron en grande 
el sábado en el Carnaval de Vinaròs

Cocoguagua

Aida, Jenny y Rocío en el 
desfile infantil de carnaval Iker, Aloma, Izan i Mar, hippies al Carnaval de Vinaròs

Desfile infantil Hippies

Jordi Pla 
celebró el 
Carnaval 
en la 
guardería 

Carnaval

FOTO Fotoprix

Marly Marly guapa! Et trobarem a faltar! Disfruta 
de la teua nova etapa d’estudis al Brasil!

Maribel Lucas 
Guardia es va 
jubilar després 
d’haver treballat 
per a l’Ajuntament 
de Vinaròs des de 
l’any 1987. Se li 
va reconéixer per 
part de l’alcalde la 
dedicació mostrada 
en tots estos anys.

Maribel 
se jubila

El elenco de L’Alquería Blanca a VinaròsL’Alqueria
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Álvaro y Amor disfrutando de los preparativos 
previos de la presentación de las reinas

Preparativos

Carnaval en Guardería Don MikiProfes
Aida y sus compañeros se lo pasaron 
en grande en el desfile del colegioDesfile del cole

Paula, Feli, 
Alicia i Fanny, 
carnavalesques 
i del Barça

Los Kiss triunfaron en 
el Carnaval de Vinaròs

Carla amb els companys 
de la guarderia 

Carnavalesques

Disfressats Kiss vinarossencs

Fátima, Araceli e Irene, en la primera gran desfilada 

El futur de la Penya Barça 

El día 31 de 
enero de 2010 

bautizaron a 
Ruben 

Ruben

Penya Barça



29

20  febrer 2010

Els xiquets i les xiquetes de l’escola Manuel 
Foguet, davant el catastròfic terratrèmol 
sofert a Haití, ens han donat una mostra 
de solidaritat, compassió, generositat i 
esperança. És la barreja d’aquests valors, 
sentiments i actituds el que els ha portat a 
iniciar la campanya que han anomenat Haití 
ens necessita. A continuació, ens redacten un 
breu resum de la seua experiència.
Haití ens necessita és una senzilla campanya 
que ha consistit a portar a l’escola de manera 
voluntària fotografies que estigueren 
relacionades amb el terratrèmol d’Haití per tal 
de poder confeccionar uns murals que hem 
exposat als passadissos del nostre centre.
D’aquesta manera, tots podem veure allò que 
ha passat en aquest país i sobretot a la ciutat 
de Port-au-Prince que és la més afectada per 

aquesta desgràcia.
Després, també de manera voluntària, hem 
anat recollint diners per tal de poder enviar des 
de la nostra escola el nostre granet d’arena per 
ajudar tanta gent que està patint allà a Haití. 
Sobretot ens agradaria ajudar a tots els xiquets 
i les xiquetes que s’han quedat sense res i que 
necessiten l’ajuda de tots.

Cal agrair la sensibilitat i l’esforç que han 
fet els alumnes i també la col·laboració de 
les persones que han participat en aquesta 
campanya. Cal dir també que són els ma-
teixos alumnes els que han triat de manera 
democràtica i majoritària la ONG a la qual 
entregarem els diners que s’han recollit.
Gràcies a tots i continuem educant en valors!

El col·legi Manuel Foguet 
amb Haití
CEIP Manuel Foguet

La Asamblea Local de Cruz Roja en Vinaròs agradece la solidaridad mostrada por la población 
e informa que con la colecta del pasado sábado 6/02/10 se recaudaron 2.228,57€ que han sido 
destinados íntegramente para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití.

Gonzalo Gómez, voluntario de Cruz Roja en Vinaròs, participó 
el pasado sábado 6 en el envío de ayuda humanitaria a Haití 
desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz

aniversari 
del CEIP 
Manuel 
Foguet25 é Es convida a tots 

els exalumnes, 
famílies i 
exmestres a:

Divendres 5 de març: Exposició 
de treballs escolars
De 17 a 19 h Projecció de fotos
Dissabte 6 de març: Visita al nou 
col·legi
De 10 a 12 h

NOTA: Per a l’exposició 
preguem als exalumnes que 
aporten els treballs escolars 
que conserven. (Recollida al 
centre fins al 26 de febrer.)

SOCIETAT
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XX CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI
Te m a :  Le s  C a m p a n e s

Grans, petites i menudes, mitjanes, de tots els 
tipus... un element que no falla mai, ja siga una 
festivitat o un dia qualsevol... mmm... les meues 
amigues les campanes!
Ah! Que despistat! No m’he presentat. Bon 
dia! Sóc el campanar, sí, sí, com ho sents, el 
campanar de Vinaròs. Farà uns quants anys 
que hi sóc aquí, però no mai sense les meues 
amigues. Fins i tot, el meu nom prové d’elles. 
Bé al que anava. Que aquest any estic molt trist. 
Sí ja que em canvien les campanes, les meues 
campanes! No em puc imaginar sense elles. 
Penseu... doncs és que són molts anys junts! És 
clar, que amb tants anys et dolga. Són moltes 
vivències junts, records, experiències; sempre 
sent jo el protagonista, però no sense aquest 
soroll magistral, potent i preciós que emeten. 
Són esplèndides. Trobe que és un bon moment 
per contar-vos els meus millors moments amb 
elles, com per exemple... és que n’hi ha tants! 
Ah sí!
Era un dia tranquil, ja quasi de nit, quan els 
mariners vinarossencs van aconseguir veure un 
vaixell. Sí, l’arribada de la relíquia. De seguida, 

la van portar a l’ermita de la Misericòrdia. Les 
campanes i jo, ho véiem des del poble. Quin 
dia aquell 20 de gener de 1610... Pot ser el dia 
que més van lluir. El més curiós és que a partir 
d’aquell dia, se celebra tots els 20 de gener 
l’arribada de la relíquia, però tots ho coneixeu 
com el dia de Sant Sebastià. És el dia que més 
ens agrada a mi i a les campanes. El seu soroll 
fa que tot el món sàpiga que és l’hora de 
muntar cap a l’ermita. Però la nostra presència 
passa a un segon lloc, ja que la relíquia és la 
protagonista.
Les campanes sempre han sigut les meues 
millors amigues. Estic enamorat de la seua 
grandària, de la seua potència, però sobretot 
del soroll que fan.
Transmeten alegria, pau, tranquil·litat. 
Transmeten una emoció a tota la gent..., es 
indescriptible, com si fóra el seu moment de 
glòria (em saltaran les llàgrimes). Però també 
tenen una part roïna, en què ningú no en vol 
saber res d’elles, la part negra d’una història de 
dibuixos animats... En aquesta part, anuncien 
la mort d’alguna persona benvolguda per tots, 

cosa que fa que 
la gent no vulga 
tornar a sentir 
les campanes, 
i... com pots 
comprendre, es posem tristes, i jo també.
Antigament també anunciaven el foc; que 
alguna cosa es cremava i molts les veien com a 
heroïnes; però d’altres, no, les maleïen.
Les campanes sempre han caracteritzat el nostre 
poble, és que jo em considere vinarossenc! Són 
el nostre símbol i per això les hem de voler, 
estimar i conservar.
Ara bé, jo us dic vinarossencs que si aquestes 
amigues heroïnes i símbols de felicitat, ens 
ha reunit a tot Vinaròs, en les nostres alegries, 
festes, dolors i el nostre afecte que no hi siguen 
per molt temps; que hi siguen per sempre!
El campanar de Vinaròs

Ximo M ira l les  Sanz
2n ESO N tra .  S ra .  de  la  Consolac ió

2n premi

CULTURA

La Confraria del Natzaré i Sant Sepulcre 
recuperarà l’antiga processó de matinada, que 
es va perdre en els anys trenta, i que se celebrarà 
a dos quarts de sis de la matinada del dimecres 
31 de març. La processó estarà acompanyada 
per música original composta per Carles Santos i 
interpretada per la Societat Musical La Alianza. 
Aquesta era una processó que s’havia celebrat 
durant diversos segles i va desaparéixer en la 
dècada dels anys trenta, segons va explicar el 
germà major de la confraria, Antonio Riolobos, 
que va comparéixer juntament amb la regidora 
de Cultura, María Dolores Miralles, per anunciar 
aquesta iniciativa que s’està forjant des de fa un 
any i mig. 
Riolobos explicava que es tracta d’una processó 
de penitència oberta a tot aquell que vulga 
assistir-hi i els confrares portaran la imatge del 
Natzaré, que data de l’any 1941, després que 
l’antiga fos destruïda durant la guerra civil. Però 
la imatge durà la corona original de 1731 i que és 
obra dels orfebres Pinyol. 
La processó seguirà el recorregut que tenia 
antigament, amb sortida des de la que era 
església del convent de Sant Telm, actual auditori 
municipal, i continuar pels carrers Major, San 
Cristòfol, Carreró i Santa Marta, fins arribar a la 
plaça del Pare Bover on està ubicada la residència 
dels Ancians dels Desemparats, lloc on la imatge 
del Natzaré serà rebuda per la comunitat de 

religioses. En aquest punt es trobava l’antic 
cementeri de la ciutat, va explicar Riolobos. 
La processó continuarà pel carrer de Sant Miquel, 
la plaça dels Tres Reis, els carrers de Sant Pasqual, 
Santa Anna i de l’Àngel, fins arribar al passeig 
marítim, aquí la processó baixarà a la platja del 
Fortí i discorrerà per ella un tram fins arribar al 
monument de Costa i Borrás. En aquest punt 
es dirigirà des de la plaça de Sant Antoni fins a 
l’auditori municipal on finalitzarà. La Confraria 
del Natzaré, documentada ja en l’any 1595 tot i 
que la seua existència és encara més antiga, es va 
unir en els anys cinquanta a la del Sant Sepulcre i 
actualment compta amb 97 confrares. 
A més, des del 25 de febrer s’han programat 
una sèrie d’actes culturals i religiosos per 
acollir la recuperació d’aquesta manifestació de 
religiositat popular i cultura de la ciutat.

Vinaròs recupera per a la seua Setmana Santa la processó de matinada 

Dijous 25 de febrer de 2010, a les 20 h, a 
la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, 
conferència a càrrec de la Dra. Núria 
Blaya. Florida Universitaria / Universitat de 
València
“La sang, simbolisme i transcendència 
artística”

FOTO Dani  M ira l les
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Imatges de la interpretació de l’obra 
Sant Sebastià pels alumnes de l’Aula 
de Teatre sota la direcció de Josi 
Ganzenmüller a l’auditori, dissabte 
30 i diumenge 31 de gener. 

Fotos: Reula

L’obra Sant Sebastià en imtages
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El año del Tigre de Metal comenzó el día 
14 de febrero a las 03:52 horas. En China, 
el tigre es símbolo de poder, aunque de 
poca astucia. El año del Tigre se presupone 
explosivo, y con tendencia a los conflictos 
y las guerras. El tigre representa la 
autoridad, el poder, la fuerza y, al mismo 
tiempo, el peligro. El 2010 no estará 
exento de conflictos y pondrá a prueba 
la capacidad del hombre para hacerles 
frente y solucionarlos. Es un año en el 
que conviene tener valor para afrontar 
los acontecimientos cambiantes. Año 
poco propicio para aprensivos. Favorece 
a los audaces. La impulsividad del Tigre 
provocará en las personas toda clase de 
sensaciones, salvo la indiferencia. Es el año 
donde la fortaleza prevalecerá, siendo la 
característica fundamental de este signo, 
ya que cuando lo enfoca bien, sólo una 
cosa puede atraer y es el éxito.
Ya se trate de los grandes conflictos 
internacionales o de los propios conflictos 

internos del hombre, el secreto para tener 
éxito en el año del Tigre será armonizar 
y conciliar las posiciones y los intereses 
aparentemente opuestos.
No obstante, los expertos en astrología 
china, señalan que el Tigre se caracteriza 
por ser un signo cálido, amoroso, inde-
pendiente, extremadamente carismático 
y mágico. Difícilmente se da por vencido 
cuando desea algo. Por ello, los especia-
listas indicaron en sus predicciones que 
este 2010 se va a regir por la valentía y 
los nuevos retos.
Se buscará conquistar y dominar, la 
tendencia será querer tener el control 
sobre las situaciones. Es un año de guerras, 
enfrentamientos, palabras y conflictos 
bélicos.
Bueno, busquemos la parte positiva del 
tigre que es su fuerza y poder de protección, 
y dialoguemos antes de enfadarnos y abrir 
una guerra.
Que el año del Tigre os sea propicio. 

La família Redó Juan ha fet donació a l’Associació 
Cultural Amics de Vinaròs d’un dels cartells que 
es van fer a Vinaròs per commemorar el tercer 
centenari de l’arribada de la relíquia en 1910. 
Gràcies per la vostra confiança.

2010 El año del Tigre

Dissabte 20 de febrer, a les 11 hores Contes de contar i 
descomptar a càrrec de Sénia Activitats Educatives.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dissabte 20 de febrer, a les 19 hores Concert a càrrec del Cor 
Jove del Temple de la Sagrada Família.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 22 de febrer, a les 19.30 hores, Conferència “Cultura, 
art i territori: els museus com a referent del nostre entorn”, a càrrec 
d’Immaculada Rodríguez, professora del departament d’Història, 
Geografia i Art de la Universitat Jaume I.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu Nord 

Dijous 25 de febrer, a les 20 hores, Conferència “Els Fluids de 
Déu, la Sang de Crist i la seua transcendència iconogràfica a càrrec 
de la Dra. Nuria Blaya. Universitat La Florida Universitat Literària de 
València.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Confraria Natzaré i Sant Sepulcre

Diumenge 28 de febrer, a les 12.30 hores Concert de la Societat 
Musical La Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La Alianza

Divendres 26 de febrer, a les 22 hores Concert a càrrec d’Els 
amics de les Arts.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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Andrés Albiol Cranca roja

És una espècie de cranc difícil de veure, ja que sempre 
està ocult en llocs rocosos i amb un camuflatge que 
sembla part del mateix entorn madrepòric. 
Per aquest litoral també és coneguda com a cranca 
vermella. En castellà, li diuen falsa centolla i cámbara 
roja. En anglés, red spider crab. En alemany, korallenrote 
seepine. En francés, araignée de mer rouge. El seu nom 
científic és Lissa chiragra. 
Aquest crustaci pertanyent a l’ordre dels decàpodes, 
és un branchyro de la família dels máyidos. La closca és 
triangular, molt convexa i irregular, amb protuberàncies 
molt robustes, que estan separades per solcs pronunciats. 
Sobre el dors i els costats té molts tubercles. El rostre és 
curt, pla, en forma de dos làmines aplanades. Les potes i 
mordasses tenen igualment nombrosos nucs i tubercles. 
Té dos parells d’antenes. Els ulls són pedunculats i es 
poden retraure i ocultar en una excavació.
Quant als segments abdominals, del tercer al sisé estan 
soldats. 
La respiració és branquial. 
Són d’un color roig intens. A sobre el dors té grans 
crostes blanques que li dissimulen la silueta per passar 
desapercebuda amb el paisatge. 
La seua mida màxima pot arribar als 5 cm. 
La fresa té lloc a l’estiu. Les larves al principi s’estan al 
plàncton i després baixen sobre les pedres entre la 
vegetació on va creixent gràcies al canvi de mudes. 
Quan les femelles es fan grans i són ovígeres, estan 
receptives solament en el moment que canvien la muda. 
L’abdomen en els mascles és més estret i les pinces són 
més grans. Prefereix profunditats que van dels 10 als 40 
m sobre els fons sedentaris i coral·lins. Poden enfilar-se i 
correr, però gairebé sempre estan amagats. 
Les seues captures són bastant rares, perquè el seu 
hàbitat sol ser inaccessible per als pescadors, tret que 
accidentalment les xarxes de barques de l’arrossegament 
o tremalls accedisquen a aquests llocs. El seu valor 
comercial és escàs. S’aprofita per a l’elaboració de brous.

Se inició 
la campaña de cerco
Tras dos meses y medio de parada 
biológica, el pasado día 16 se levantó la 
veda de la llum. 
El estado de la mar a principios de 
semana resultó alterado con marejada 
del este, que dificultó a la mayoría de la 
flota. Luego amainó y ya se pudo faenar 
en todas las modalidades. 
La pesca de arrastre atrapó a diario 
buena variedad de pescados y mariscos, 
en especial de langostino a 30 €/kg, 
lubina a 15, dorada de 5 a 18, calamar 
de 11 a 23 (según tamaño), pescadilla 
de 5 a 11, salmonete a 7, peluda a 5, 
caracol a 8, galera de 4 a 6, rape de 3 
a 7, mòllera, burros, caballa, cintas y 
rubios de 3 a 5, jurel y pulpo blanco de 
1 a 2, maire y bacaladilla a 3 y aranya, 
cangrejo y morrallas de 1 a 3.
Los cuatro cerqueros iniciaron la 
temporada pero como el lunes al 
atardecer había temporal de levante, no 
salieron. Y el miércoles sólo arribaron 
con pescado azul dos traíñas, con un 
total de 120 cajas de sardina a 18 €/caja 
(12 kg) y 110 de boquerón a 12.
Las barquitas de los artes menores 
faenaron a medias, unas atraparon con 
los trasmallos sepia a 8 €/kg y mabre 
a 7. Otras, pagel de 4 a 11 y palometa 
a 3. Algunas llevaron lenguado a 18 
y raya a 3. Y el xarcier del gran fondo 
desembarcó a última hora langosta 
a 40, bogavante a 25, gallineta a 16, 
dentón a 14 y corba y mamona a 3.
Los que se dedican a la recolección de 
pulpo roquero con cadufo efectúan 
pocas ventas de 3 a 6 €/kg.

Un marrajero llegó de alta mar con 
poco pez espada que se cotizó de 8 a 
11 €/kg.
Y un palangrero operó con este arte de 
anzuelos cerca de la costa para atrapar 
pargo mediano a 8 €/kg, sargo a 10 y 
congrio a 2. 

Atún rojo en peligro
La Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
acordó para el 2010 una reducción de 
capturas del 40% de manera que sólo 
se podrán pescar 13.500 toneladas, 
para que el stock pueda recuperarse de 
la gran esquilmación en que se ha visto 
sometido. 
España es el principal país pesquero 
de esta especie con una cuota de 4.129 
toneladas, o sea, un 23% menos que la 
campaña anterior.
En Vinaròs hemos efectuado 
desembarques durante el año 2009 de 
21.134 kg procedentes de palangreros.
Y si las comparamos con las cifras del 
sector español vemos:
CENSO ESPECÍFICO   kg
Flota cebo vivo Cantábrico   
930.807
8 almadrabas     
1 .209.166
Cañas y líneas mano Estrecho  
222.124
6 buques cerco Mediterráneo   
1 .166.690
91 palangres y líneas mano   
571.989
A. accesorias, pesca recreativa   
8 .917
Procedimiento administrativo  
19 .798
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ESPORTS

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Baloncesto y fútbol, deportes 
destacados de la semana

TENIS.   C.T La Closa de Vinaròs

De nuevo el baloncesto ha sido uno de 
los grandes protagonistas de la pasada 
jornada deportiva con las justas y 
meritorias victorias conseguidas por 
los equipos representativos del Club 
Baloncesto Vinaròs.
La primera victoria fue la que nos 
ofreció el equipo senior femenino 
que arrasó literalmente hablando de 
la cancha del pabellón polideportivo 
al C.B. Tavernes Blanques por un 
contundente 63 a 33. La segunda 
victoria corrió a cargo del conjunto 
junior masculino que sólo le pudo 
endosar un resultado más corto 
de 66 a 62 al fuerte C.B. Vall d’Uixó, 
conservando con estos triunfos tanto 
el senior como el junior la parte alta de 
la clasificación de la liga autonómica.
En fútbol, merece destacar al equipo 
juvenil del Vinaròs C.F. por la merecida 
victoria lograda en el terreno del C.F. 
Alqueries por 2 a 3 que le permite 
seguir en los primeros puestos de 
la clasificación de la liga de Primera 
Categoría Regional con serias 
aspiraciones de conseguir el título.
Por su parte, el Vinaròs C.F. logró 
arrancar un empate que supo a poco 
del estadio San Fernando de Borriana 
plantando cara al fuerte equipo local 
que se vio casi siempre superado 
por los jugadores que prepara Santi 
Forner, los cuales fueron merecedores 
de la victoria.
Enhorabuena a todos por sus 
importantes éxitos conseguidos para 
el deporte local.

El pasado día 11, Noche del Pijama, los alumnos del Club 
de Judo Vinaròs asistieron a su clase de entreno con los 
disfraces, siendo una manera divertida y animada de 
comenzar y que durante el entreno fue cambiando a la 
práctica más intensiva.

El C.T Benicarló dio el pistoletazo 
de salida en el Cat-Val 2010 con 
gran participación de jugadores de 
la Comunidad Valenciana y de la 
provincia de Tarragona.
Una vez más, el tenis desplegado 
por los alumnos del C.T La Closa 
de Vinaròs demostró gozar de una 
excelente salud, prueba de ello 
es la final alcanzada en categoría 
alevín por Ainoha Panisello y Berta 
Febrer, amigas y compañeras del 
club. Las alumnas de Vicente Mayola 
realizaron un torneo brillantísimo, 
imponiéndose en la final A. Panisello 
por 7/5-6/1, en un encuentro 
emocionante y de gran calidad.
La segunda etapa se está celebrando 
en la ciudad de Amposta, y al cierre 

de esta edición se encuentran ya 
en semifinales Mark Zaragoza y 
en cuartos de final Víctor Segara 
y Joana Miralles, todos ellos en la 
categoría benjamín; en semifinales 
de la categoría cadete, se encuentra 
Sebastián García, partido que 
posiblemente disputará contra Carlos 
Franco. Por su parte, Pepe García, tras 
derrotar a Alex Barreda y Juan Went, 
disputará los cuartos de final al igual 
que Quim Gavalda y Ramón Fuster.
Del mismo modo, siguen en juego 
en el torneo de Amposta Maria Redó, 
Ainoha Panisello y Berta Febrer, las 
cuales deberán enfrentarse entre ellas 
tras superar las primeras rondas.
Enhorabuena a todos ellos y que sigan los 
éxitos en este XV aniversario del Club.

Panisello y Febrer dominan el tenis alevín femenino en 
el Cat-Val 2010

El pasado sábado día 13 de febrero se 
jugaron las finales del primer torneo de este 
Circuito Cat-Val Caixa Penedès en el Club de 
Tenis Benicarló, todas ellas muy disputadas y 
con un gran nivel de juego ya que la mayoría 
acabaron por disputar un emocionante 
tercer set.
Destacar el magnífico nivel de juego de los 
participantes que disputaron el torneo. A los 
jugadores de las ciudades organizadoras Vinaròs, 
Benicarló, Sant Carles, La Sénia, Amposta, se 
les unieron de otras localidades tanto de la 
provincia de Castellón como de la de Tarragona, 
llegando participantes de Castelló, Borriana, 
Nules, Tortosa, Almenara... completando los 
cuadros de más de 230 personas.
El cuadro de honor lo compusieron: en benjamín 
masculino, José Llopis ganó a Nicolás Ramírez 
por 6/2 6/1. En benjamín femenino, Claudia 
Pellicer vencía a Mariona Tornell por 6/4 6/0.

En alevín masculino, Pablo Caffarena se 
deshizo de Fran Blasco por 6/2 6/3; en alevín 
femenino, Ainoha Panisello venció a Berta 
Febrer por 7/5 6/1
En infantil masculino, Carlos Ros ganó a 
Albert Roglan por 3/6 6/3 6/3; en infantil 
femenino, Marta Piñol vencía a Julia Herrero 
por 6/4 3/6 7/5
En cadete  masculino, José Luis Gimeno se 
deshizo de Fernando Calpe por 7/5 2/1 y lesión 
y Paula Montserrat ganó a Marga Febrer por 4/6 
6/3 6/3, en cadete femenino
En absolutos, la victoria fue para Pablo Fernández 
que ganó a Sergi Forcadell por 6/3 1/6 6/3 y para 
Diana Stomlega, que vencía a Marga Febrer por 
6/1 6/1 en absoluto femenino.
Como no agradecer a Caixa Penedès el esfuerzo 
que está haciendo por el circuito donde nuestros 
jugadores se curten para poder alcanzar las 
metas por las que entrenan día a día.

TENIS.  Escuela Club de Tenis  Vinaròs

VIII Circuito Tenis Cat-Val Caixa Penedès
Finalizó el primer torneo del circuito 
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Rafael Marcos Simó

Empate en inferioridad
La semana carnavalera no fue del todo mal, por 
lo menos no se vino de vacío de Borriana y se 
arrancó un empate y, por lo tanto, un punto más 
a la saca.
Los celestes se adelantaron muy pronto en el 
marcador, pero eso no fue obstáculo para que se 
diese por perdido el partido de buenas a primeras 
y se consiguiera al mínimo neutralizar la ventaja 
local y eso que antes del intermedio Wifredo se 
iba al vestuario por doble amonestación.
Los dos partidos jugados en plenas fiestas, por 
coincidencias del calendario, se han jugado 
fuera. Se ha sacado un solo punto, pero el equipo 
ha estado a la altura en ambos partidos. El lunar 
el segundo periodo ante el Borriol en el que el 
equipo se hundió tras realizar unos primeros 45 
minutos antológicos, con un marcador parcial de 
2 –2, siendo seguramente el mejor Vinaròs visto 
hasta el momento en lo que ya se lleva jugado 
de competición. El segundo periodo ya fue otra 
historia encajando tres goles.
Por su parte, el juvenil arrancaba los tres puntos 
en Les Alqueries, el resultado final fue de 2 – 3 
siendo el autor de los goles Florín que suma ya 
la no despreciable cifra de 14 goles, siendo el 
máximo realizador del juvenil. Con estos tres 
puntos, se confirma la reacción y se van alejando 
los puestos de descenso. Se está en la zona 
tranquila de la tabla ya que los puestos de honor 
se quedan lejos. 
Este domingo tanto primer equipo como juvenil, 
coinciden en el Cervol. El primer equipo recibe al 
Acero a partir de las 4 de la tarde y el juvenil a las 
12 del mediodía se enfrentará al Benicàssim.
Volviendo a lo que fue la jornada en Preferente, 
por abajo sigue todo igual. El Benicarló no 
reacciona y sus dos predecesores que se 
enfrentaban entre ellos empataron. El Sant Jordi 
caía abultadamente ante el Acero. Con este 
resultado nuestro rival de este fin de semana 
se toma un respiro y cuidado con el Sant Jordi 
que recibe al Vilafamés estando ambos a sólo 
4 puntos del descenso. No pueden dormirse si 
no quieren complicarse la vida. Por la parte alta, 
el Saguntino apuntaló su liderato venciendo a 
domicilio al Castellón B por 0 a 1, gol conseguido 
en tiempo de descuento. Aunque aún falta 
mucho por jugarse, de no producirse un vuelto 
total, Saguntino y Borriol tienen asegurada 
plaza en la promoción de ascenso quedando 
una plaza con varios candidatos. Los albiazules 
están a 7 puntos. Por abajo sucede lo mismo, 
lamentablemente el Benicarló ocupa el farolillo 
rojo y tanto él como La Pobla de Farnals parecen 
abocados al descenso ya que tienen la salvación 
a 14 y 10 puntos respectivamente cuando sólo 
faltan por jugarse 12 partidos. El milagro es 
posible, pero habiendo sumado sólo 11 y 15 
puntos a estas alturas es muy, pero que muy 
difícil que se puedan salvar. La otra plaza también 
se la van a disputar entre varios candidatos y 
esta semana podría cambiar de inquilino ya 
que el Almassora que la ocupa ahora recibe a la 
Vilavella que le precede en la tabla con tan sólo 
dos puntos de ventaja. 

A punto estuvo de dar la campanada el equipo 
langostinero en el estadio San Fernando de 
Borriana donde se enfrentaba a un rival fuerte 
y cohesionado pero que dispuso de contadas 
ocasiones ante la meta visitante por la magnífica 
labor de cierre de su defensa. En cambio, el 
equipo que prepara Santi Forner, pese a la 
dificultad que suponía jugar con un hombre 

menos por expulsión de Wifredo en el minuto 
35, logró dominar la situación en el terreno 
de juego imponiéndose a base de bravura y 
rápidos contraataques a un rival que iba a la 
deriva, sobre todo a partir del gran gol de Agus 
en el que sacó a relucir su mejor juego y sobre 
todo ocasiones que podían haber dado la vuelta 
al marcador con una bien ganada victoria.

FUTbol.  Campeonato Regional Preferente

1 1
C.D. BoRRiana VinaRòs C.F.

Los langostineros hicieron 
méritos para ganar

Alineación
C.D. Borriana: Raúl Sos, Cifre, Albert (Copovi), 
Potín, Elías, Beni, Del Valle, Adrián (Muñoz), 
Edén (Ferrer), Isaac y Santi Arribas.
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro (Dani), Álex Bueno, 
Cristian, Wifredo, Potrimba, Ernesto, Martín 
(Folch), Agus, Espinosa y Víctor Pla.
Goles: 1-0 min 7: Edén; 1-1 min 52: Agus.
Árbitro: el colegiado Martínez Morillo fue el 
encargado de dirigir el encuentro. Mostró 
tarjetas amarillas a los locales Albert, Copovi, 
Elías y Muñoz, así como a los visitantes Cristian y 
Wifredo, expulsando a éste por cartulina doble.

Gaspar Redó

Alineación: Marc Sanz (p), 
Harald (1), Aissa (1), Martorell 
(2), Pinilla, José A. (6), Nahuel 
(4), Eddy (3), Rafa (2).

El viernes se jugó el partido correspondiente a la 
jornada 20 de segunda Nacional en el pabellón 
de Alcàsser ante un equipo que está clasificado 
en cuarto lugar de la tabla y que no tuvo ningún 
problema en darnos un paseo.
El Vinaròs luchó en el primer tiempo llegando 
al descanso con un 13-10, pero, y esta vez sí hay 
excusa (el carnaval no es la excusa) me gustaría 
que vieran la alineación: si no contamos al 
portero (sólo tenemos uno), en balonmano 
juegan 6 y nuestra alineación es de 7 pues 
tenemos un lesionado. No más comentarios.
El segundo tiempo fue un paseo para el Alcàsser, 
sin ganas, sin motivación y sin juego en equipo. 
El Vinaròs entregó el partido a los 5 minutos del 
descanso.
Queremos destacar a nuestros equipos de base 
que nos dan muchas alegrías. Nuestro infantil 
Portal Mediterráneo que ganó ante el Gaetá 
Huguet por 31-21 y nuestro cadete que ganó 

ante el Vila-real por 32-16.
Felicitar al infantil y cadete masculinos que 
jugarán la liga de ascenso.
Mención a parte para el juvenil que ganó ante 
el Oliva en la Liga de Ascenso con un 29-26. 
Vamos a celebrar carnaval todas las semanas 
pues todos los equipos estuvieron fantásticos, 
con una brillantez de juego y una rapidez 
extraordinarias. Felicidades.
Este sábado 20 de febrero en Vinaròs se jugarán 
los siguientes partidos:
A las 11:00 h, Cadete Masculino (ascenso) – Maristas 
Algemesí 
A las 16:30 h, Juvenil Masculino (ascenso) – Marni B
A las 18:15 h Balonmano Vinaròs – Marni (2ª 
Nacional)
El Infantil masculino juega en la pista de Marni, 
contra el Pablo Neruda, su 
partido para la fase de ascenso.
Suerte a todos.

HANDbol.  Club Balonmano Vinaròs

Mal partido

30 19
aLCàssER BaLonMano 

VinaRòs
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Gran premi de Catalunya de marxa atlètica
Aquest dissabte 13 de febrer, s’ha celebrat la tercera 
edició del Gran Premi de Catalunya de Marxa Atlètica, 
al circuit urbà del carrer d’Anselm Clavé de Granollers. 
Tot i les baixes temperatures que es pateixen aquests 
dies, s’ha pogut viure una esplèndida matinal 
atlètica amb un excel·lent nivell i gran afluència de 
públic en un marc ideal per a aquesta especialitat.
Joao Vieira (Portugal) i l’aragonesa Maria 
José Poves (Scorpio 71) han sigut els 
guanyadors absoluts del Gran Premi.
A la categoria promesa femenina, la vinarossenca 
Alba Sanchez, del Medilast Lleida, ha sigut segona 
promesa i desena de la general amb un temps de 
23’46”, millorant la seua marca en aquesta distància.

L’Esportiu Aigües de Vinaròs s’emporta 4 trofeus 
de la Mini Marató de Benicarló
El passat diumenge 7 de febrer, en un matí gris i amb 
un vent prou molest, es van disputar les clàssiques 
Mini Marató i Mitja Marató de Benicarló; la primera 
sobre un recorregut de 4,6 km i la Mitja sobre la 
distància oficial de 21 km, sempre en circuit urbà.
A la Mini, cursa de fons destinada a atletes en 
categories escolars, van participar-hi diversos 
corredors de les categories infantil, cadet i benjamí 
del CE Vinaròs, que aconseguiren fins a quatre 
trofeus: Elka Sanz va ser segona i Laura Estevan 
tercer en categoria infantil; Guillermo Carvajal 
segon en benjamins, i Salah Basraoui tercer en la 

cursa cadet. També hi participaren Youssef Benjada, 
Fàtima Gomis, Daniela Murgueito, Miguel Carvajal i 
Diego Cortés.
La Mitja Marató, amb una participació d’uns 250 
atletes, es va veure perjudicada pel que fa a les 
marques pel fort vent que va castigar els atletes 
durant tot el recorregut; amb tot, bones actuacions 
de l’atleta del CE Vinaròs Javier Segura, Isidro 
Merchan i del veterà Roberto Ronchera.

Alevín e infantil Ruralcaixa Vinaròs
Este fin de semana también hubo jornada en 
Castelló para nuestro infantil y alevín. A pesar de 
los carnavales los equipos se desplazaron a Castelló 
para jugar.
Los dos equipos se trajeron sendas derrotas, pero 
mientras que el alevín compitió en su partido 
perdiendo de 11 puntos, el infantil hizo el tonto, lo 
que le llevó a perder un partido que podía haber 
ganado tranquilamente, dado que fallaron unos 20 
puntos de tiros solos debajo de canasta y a alguno ya 
con esta edad le pesó el carnaval. Una pena porque 
hubieran ganado al mejor equipo de la competición 
infantil, una oportunidad perdida que seguramente 
no se volverá a presentar.
Senior Femenino Autonómico
Vinaròs P. Becervi vence al Tabernes por 66-33
El senior femenino tenía un partido a priori cómodo, 
cosa que no fue así en la primera parte por la 
cantidad de canastas en situaciones de 1 x 0 que 
fallaron (al menos 20 puntos en la primera parte), 
lo que llevó a llegar al descanso 10 arriba que podía 
haber sido fácilmente 30.

En la segunda parte, las chicas de Promociones 
Becervi-Vinaròs salieron a enmendar los errores de 
la primera mitad, cosa que consiguieron gracias 
a una buena defensa y a rápidos contraataques 
consiguiendo una amplia diferencia al finalizar el 
tercer cuarto. El último cuarto minutos de descanso 
para Sonia y Celia y minutos para las demás que no 
desaprovecharon su oportunidad haciendo buen 
partido. 
Ahora la semana que viene, partido complicado 
para el P. Becervi que se enfrentará al Riba-roja, 
equipo que va empatado en la clasificación con el 
nuestro Vinaròs. Suerte
El junior del Vinaròs doblega al Onda-Diago Vall 
d’Uixó (2º clasificado)
Vinaròs 68 - Onda-Diago Vall d’Uixó 62
Habíamos comentado que el junior tenía un buen 
toque frente al Vall d’Uixó, y así ha sido. Ambos 
equipos han dominado dos periodos del encuentro, 
si bien el mejor acierto local nos ha hecho dominar 
al término de los cuarenta minutos.
Han jugado Joaquín (10), Héctor (15), Alex (5), Sergi 
(3), David (4), Joan (19), Raúl (8), Rubén (4). Sin 

eliminados.
Parciales: 15-17, 25-16, 13-18  15-11 para un 68-62 final.
Floja salida de los vinarocenses que fallaban tanto 
en ataque como en defensa. Un poco más de acierto 
hubiese marcado un tanteo favorable. Soberbia 
la reacción en el segundo cuarto, con una fuerte 
defensa que permite buena salida de contraataque 
y con un buen ataque interior con Joan marcando 
diferencia. Ello nos lleva al 40-33 del primer tiempo. 

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

ATlETISME.  Club Esportiu-aigües de Vinaròs

Nota del  Club:
Este domingo los equipos alevín y benjamín del 
Unidental Vinaròs participarán en la 
Trobada d’Escoles de Bàsquet en Sant Carles de la 
Ràpita, en la que participarán todos los 
equipos de la Federación Tarraconse y en la que 
figuramos como invitados.
Como cada año es una gran experiencia no sólo 
deportiva sino social por el contacto con otras 
entidades con los mismos fines de promocionar este 
deporte. Jornada de gran atractivo en la que nuestros 
más jóvenes representantes van a disfrutar jugando a su 
deporte favorito. 

Isaac Chaler Fontanet
presidente C.B. Vinaròs
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La Regidoria d’Indústria i 
Comerç informa:

Les persones que hagen sigut reconegudes 
per l’organisme competent, amb un Grau I 
de dependència moderada, nivell 2 o nive-
ll 1, segons indica el calendari d’implantació 
del sistema, no podran accedir als serveis o 
prestacions, fins a l’any 2011 o el 2013 res-
pectivament.
(Disposició final primera de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en situació de 
dependència)
Per més informació, adreçar-se a Benestar 
Social (plaça Sant Antoni, 19,
 tel .  964450075) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad 
ambiental, el procedimiento de referencia se somete a información 
pública por plazo de 20 días, para que las personas físicas o jurídicas 
, asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen 
las alegaciones que tengan por convenientes.
El expediente se podrá examinar en el departamento de actividades 
de este ayuntamiento, durante las horas de 10 a 14.

Procedimiento: Licencia Ambiental, de acuerdo con la Ley 
2/2006 de 5 de mayo de prevención de la contaminación y 
calidad ambiental
Solicitante: Jorge Matutano Sanabria
Registro de entrada: 28/01/10
Expediente núm.: 1206
Actividad: Bar-Cafetería
Emplazamiento: Plaza San Antonio nº29-bajos

Edictes: 

BÀSCULA PÚBLICA MUNICIPAL
SITUACIÓ: camí vell de Rossell 
(al costat de la nova depuradora)

PRECIOS BÁSCULA / PREUS BÀSCULA

PESO / PES PRECIO / PREU por/per 
pesada

          200   10.000 kg 1 fitxa = 1 €
       10.000   20.000 kg 2 fitxes = 2 €
       20.000   30.000 kg 3 fitxes = 3 €
       30.000   40.000 kg 4 fitxes = 4 €
       40.000   50.000 kg 5 fitxes = 5 €

Venta/Venda de Fichas/Fitxes :
· Caixa Rural Vinaròs
· Cooperativa Agrícola El Salvador Vinaròs 

OBERTA LES 24 HORES

L’Ajuntament informa:

L’Ajuntament informa:

DNI Es recorda a tots els interessats a fer-se o renovar-se el DNI, que poden passar per 
la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres en horari de 10.00 a 14.00 h 
durant el mes de febrer, per sol·licitar cita prèvia i poder ser atesos en breus dies.

El Patronat de Turisme de 
Vinaròs, el Patronat de Turisme 
de Peníscola i el Centre de 
Turisme de Castelló, organitzen 
el curs :

“El turismo familiar: 
actividades en entornos 
costeros, urbanos y 
rurales”
Objetivos:
Conocer qué demandan los 
clientes de turismo familiar y 
cómo programar un oferta de
actividades de tiempo libre, tanto 
en entornos de costa, urbanos y 
rurales.
Contenidos:
-Concepto y características del 
turismo familiar en España y 
Europa.
-Perfil sociológico del turismo 
familiar. La oferta y la demanda.
-Marcas y certificaciones en 
turismo familiar.
-El turismo en espacios naturales 
y rurales: guía de recursos para 

familias.
-El turismo deportivo en la 
naturaleza: actividades acuáticas 
y terrestres.
-El turismo cultural con niños: 
recursos para la animación e 
interpretación.
-Herramientas para mejorar la 
comunicación e información al 
turista familiar.
-Productos y servicios para 
mejorar la competitividad en TF 
en destino turístico.
Fechas : 1 y 2 de marzo
Horario: De 16:00 a 20:00 h (8 h)
Docencia: ATURFAM
Dirigido a: Propietarios/
as, directivos/as, gerentes, 
comerciales de establecimientos
turísticos, técnicos municipales 
de turismo y profesionales en 
activo del sector turismo.
Lugar de impartición: Edif. 
Servicios Sociales – Biblioteca, c/ 
Pescadores (Peníscola)
Plazas limitadas. Cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
3 días hábiles antes del inicio 
del curso.
Centro de Turismo de Castellón 
(CdT Castelló)
C/ Astrónomo Pierre Mechain, 2. 
12100 Grao de Castellón.
Tel. 964 739 800. 
Fax: 964 739 801. 
E-mail: cdt_castellon@gva.es
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
(entregar personalmente 
al Patronato de Turismo de 
Vinaròs o por fax al 964 45 46 
00) Castelló)
Fotocopia del DNI (ambas caras)
Acreditación de estar en activo 
(fotocopia nómina, contrato, pago 
autónomos…) Documentación 
reciente.
Rellenar Ficha de Inscripción 
adjunta (también disponible en 
www.turisme.vinaros.es
Más info:
Patronat de Turisme de Vinaròs. 
Tel. 964 45 52 53

L’Ajuntament de Vinaròs en col·laboració 
amb la Diputació Provincial de Castelló, 
realitzarà diversos tallers d’orientació 
laboral amb l’objectiu de facilitar la 
inserció laboral dels desocupats del 
municipi.

Els tallers, que es desenvoluparan al llarg 
de tot l’any, són els següents:

1. Elaboració de Currículum Vitae
2. Taller d’entrevista personal
3. Taller d’informació laboral bàsica
4. On i com trobar treball
5. Comunicació verbal i no verbal
6. Descobrint el teu potencial
7. Taller bàsic d’habilitats socials
8. Autoestima i creixement personal

Les persones interessades en la realització 
d’algun taller, hauran de presentar la 
sol·licitud degudament emplenada que 
se’ls facilitarà a la ADL de l’Ajuntament 
o que es podran descarregar en www.
vinaros.org.

Termini de matriculació obert 
per als cursos següents:

• Castellà per a estrangers 
(alfabetització i Nivell 1)
• Informàtica
• Cuina

CURS DATA HORARI PROFESSOR/A LLOC

EDICIÓ DE VÍDEO 26 d’abril
Dilluns, dimecres i 

divendres de 15 a 17 h
Antònio Ferrero

Local de les Ames 
de Casa

Carrer d’Almeria 
núm. 1POWER POINT 20 de maig

Dimarts i dijous
De 15 a 17 h

Antònio Ferrero

CURS DATA HORARI PROFESSOR/A LLOC
MONOGRÀFIC:

CUINA AMB PRODUCTES 
DE COMERÇ JUST

7 de maig
Divendres

De 17 a 20 h
Juanjo Roda

Restaurant 
El CasinoMONOGRÀFIC:

NOVES TENDÈNCIES
28 de 
maig

INFORMÀTICA

CUINA

La Regidoria de Benestar 
Social informa:

Reconeixement del 
grau i nivell de dependència

La EPA informa:

El Patronat de Turisme de Vinaròs informa:

REALITZACIÓ DE DIVERSOS 
TALLERS D’ORIENTACIÓ 

LABORAL

Tauler Municipal
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ESQUELES

PUBLICITAT

Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085

ESQUELES

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

MercaPress | Av. Picasso

Tres Pontets | Av. Pablo Béjar

Llapis i Paper | Av. Leopoldo Querol

Docet | Av. M. Auxiliadora

Kiosco C/ Pilar | Pl. St. Esteve

Diaris | Pl. Jovellar

Arnau | C. St. Cristòfol
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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 
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 10.06
 13.41

 16.37
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22.28
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diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte
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Regional
Arco
Reg. Exp.
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diari

diari
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diari
diari
diari
diari
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 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

20 febrer SANZ c. Pont, 83
21 febrer VALLS zona turística nord, 11
22 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103
23 febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9
24 febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
25 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39
26 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6
27 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
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