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El BLOC aposta per 
revitalitzar i  protegir el centre antic

Domènec Fontanet: “Ja fa setmanes li vam 
traslladar a la regidora d’Esport les queixes que 
rebem de diferents usuaris de les instal·lacions 
del poliesportiu per la falta d’aigua calenta 
en alguns horaris a l’hora de dutxar-se, i el 
conseqüent malestar que comporta en la 
temporada d’hivern”.
El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, ha informat 
que va presentar un prec a la presidenta de 
la Comissió Informativa d’Esports, Mª José 
Ferrer, en què demanava que se solucionés 
les deficiències que s’han detectat en l’aparell 
d’aigua calenta dels vestuaris del poliesportiu, 
informant-li que hi ha esportistes que es 
dutxen en aigua gelada, i en aquestes dates 
d’hivern, això no agrada a ningú.

En la mateixa comissió la regidora i presidenta 
va reconéixer que “estava assabentada d’aquest 
problema, però que no disposava de la quantitat 
de diners suficients per a arreglar l’aparell que 
dóna aigua calenta als vestuaris, no sé si enguany hi 
hauran suficients diners en la partida d’inversions 
del pressupost del 2010”. 
Doncs si ella, com a presidenta de la Comissió 
d’Esport, i component de l’equip de govern, no 
sap si tindrà suficients diners en la seua regidoria 
per fer front a aquesta despesa, imagineu-vos 
nosaltres, que estem fora de l’Equip de Govern 
i que no sabem ni tan sols si el pressupost de 
2010 es portarà aprovació. Ens contestarà amb 
excuses o amb articles a la premsa, com ées 
habitual en ella quan li portes la contrària, però, 
la realitat és que hi ha usuaris del poliesportiu 
que quan ens dutxem ho fem amb aigua 

gelada per tindre un aparell vell i antiquat. 
Com a regidor del BLOC a l’ajuntament, la meua 
obligació és traslladar les queixes i deficiències 
que la gent em diu, els agrade o no a qui ens 
governa. La setmana passada denunciàvem la 
falta d’aparells de teleassistència Mobiletel, o la 
falta de llum a la zona del Saldonar, mentre, ells 
fent-se fotos per sortir a la premsa. 
Per tant, des del Grup Municipal del BLOC 
demanem que en el pressupost del 2010 en la 
partida d’inversions es pose una partida específica 
per arreglar o canviar l’aparell d’aigua calenta 
dels vestuaris del poliesportiu. I si això és difícil 
d’aconseguir, ho posem més fàcil, des del BLOC 
proposem que passen l’aparell en desús dels 
vestuaris del camp de les Capsades i el col·loquen 
al poliesportiu, així aprofitarem l’aparell que ara no 
té cap utilitat. A problemes, solucions! 

Domènec Fontanet: “Treballem per fomentar, 
conservar, difondre i protegir els edificis, cases 
i carrers del centre antic de la nostra ciutat. 
Durant aquests quatre anys de legislatura 
els nostres esforços aniran encaminats a 
preservar allò que els nostres avantpassats 
ens han deixat, donant-hi difusió perquè les 
noves generacions i la gent nouvinguda puga 
aprendre de les nostres tradicions i els nostres 
costums. Allò que estimes i saps és molt més 
difícil d’oblidar i perdre-ho”. 

El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, ha informat que el 
BLOC aposta per revitalitzar i protegir el que són 
les cases del centre antic i ajudar aquelles famílies 
que decideixen viure en els carrers i les cases més 
antics i amb més història del nostre poble. En el 
passat plenari del mes de febrer es va presentar 
una proposta, a petició del veïnat del carrer 
de Santa Rita, per traslladar la ubicació de les 
màquines de l’aire condicionat del mercat a un 
altre lloc, ja que l’actual ubicació està situada 
darrere de les cases que donen al carrer de Santa 
Rita i això pot molestar les persones que han 
decidit viure en aquest carrer. 

Des de fa temps estem veiem que en diferents 
carrers de la part més antiga del nostre poble 
s’estan arreglant, reformant i rehabilitant diferents 
edificis d’acord amb l’aspecte d’abans, observant 
que hi ha molts elements de gran interés històric 
i artístic que són importants en la nostra història i, 
per tant, cal conservar i protegir. Al mateix temps, 
veiem com moltes persones opten per viure i crear 
la seua família en edificis i cases del centre antic 
com poden ser al carrer de Sant Joan, Sant Vicent, 
Sant Tomàs, Santa Rita, entre altres.
L’exemple més clar en què s’observa que hi ha 
persones que aposten per rehabilitar, conservar 
i viure en la part antiga del poble, és el carrer 
de Santa Rita on veiem que s’han arreglat les 
façanes conservant els elements decoratius, com 
poden ser picaportes, ceràmiques de balcons, 
portes, reixes, etc. 
Des del BLOC donem suport i ajudem les persones 
que aposten per viure al centre antic i demanen 
a l’equip de govern del PSOE i PVI que done 
totes les facilitats i ajuts possibles per tal que 
aquestes persones no abandonen aquestes cases. 
I tot això ve donat per les queixes i malestar que 
tenen els veïns del carrer de Santa Rita en veure 
com els aparells de refrigeració del mercat s’han 
col·locat a la part del darrere de casa seua, amb la 

lògica preocupació de tindre sorolls, males olors i 
corrents d’aire. 
Per tant, des del BLOC, escoltant i traslladant el 
que els preocupa als veïns del carrer de Santa Rita, 
vam presentar la proposta d’estudiar ubicar-los en 
un altre lloc on el veïnat no en resulte perjudicat, 
proposant la seua ubicació a la part contrària als 
habitatges dels veïns de les cases del carrer de 
Santa Rita; i mentre es fa el pertinent estudi per 
canviar d’ubicació els aparells d’aire condicionat, 
que se suspenguen els treballs que es realitzen 
en l’actual ubicació, sense paralitzar la resta de les 
obres del mercat municipal. 
Sorprenentment, la votació a la proposta 
del BLOC i amb el suport dels veïns, va ser 
del PSOE i PVI en contra i els vots a favor 
del PP i el BLOC. Incomprensible, dictatorial 
i caciquista la postura de l’equip de govern 
(PSOE-PVI) de votar en contra del veïnat, però, 
com la majoria en un sistema democràtic és 
el que val, onze són més que deu, així que 
la proposta va endavant i es va aprovar amb 
els vots del PP i BLOC. Donem suport a totes 
aquelles iniciatives que siguen beneficioses 
per al poble i que estan dins dels criteris del 
BLOC, vinguen d’on vinguen. Ni PSOE ni PP, 
Vinaròs. Ni dreta ni esquerra, BLOC.

Des del Grup Municipal del BLOC el 
nostre regidor, Domènec Fontanet, 
va informar que des de l’aplicació del 
servei de Tele Assistència anomenat 
MobileTel, que es va introduir al nostre 

poble mitjançant una subvenció total de 150.000€ provinents 
de la Taula del Sénia a principis de l’any 2008, les sol·licituds 
i els servei que es dóna per part dels Serveis de Benestar 
Social esta augmentant i són cada volta més els usuaris que 
demanen aquest servei de teleajuda. Aquest servei consisteix 
a localitzar i fer un seguiment de les persones majors que 
viuen soles o pateixen algun trastorn lleu de minusvalia i 
que mitjançant els botons del MobileTel es poden posar en 
contacte amb els familiars predeterminats o amb la central 

d’emergència. Durant mesos, en concret més de sis, des 
que es van acabar de repartir els dispositius MobileTel, 
s’ha detectat un error en alguns aparells i això fa que, 
amb l’excusa que s’han d’arreglar, haja passat molt temps 
sense comptar amb aquest servei de teleajuda que ofereix 
l’Ajuntament. La contestació de l’alcalde no ha tardat 
i ell mateix ha reconegut que dels aparells que es van 
rebre quasi la meitat han sortit defectuosos i miraran de 
solucionar aquesta mancança d’aparells en bon estat. Per 
tant, des del Grup Municipal del BLOC el nostre regidor, 
Domènec Fontanet, demana que s’agilitze la tramitació 
per arreglar els aparells de MobileTel que estan trencats i 
denunciem la desídia i despreocupació de la regidora de 
Benestar Social.

El BLOC demana que s’arregle les deficiències en l’aparell de l’aigua calenta del poliesportiu
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“La Comisión de Gobierno…
…del consistorio aprobó la apertura del 
expediente para sacar a licitación el concurso de 
ideas para el nuevo paseo. Los departamentos 
de contratación y los servicios técnicos del 
Ayuntamiento serán los encargados de 
redactar el pliego de condiciones en el que se 
expondrán las ideas básicas y objetivos que 
pretenden conseguirse con este proyecto y que 
deberán respetar los gabinetes de arquitectura 
participantes. El portavoz municipal del 
Ayuntamiento de Vinaròs, José Ramón Tárrega, 
señaló que ‘se parte de un papel en blanco’ 
y, en un principio, están abiertos a distintas 
sugerencias por parte de la población. Tárrega 
destacó que en el proyecto se podría incluir “la 
construcción de un aparcamiento subterráneo, 
la zona de pantalla vegetal o posibles fases 
de peatonalización, así como los distintos 
accesos que une la zona del paseo marítimo 
con la playa del Fortí”. El autor del proyecto que 
consiga el primer premio del concurso de ideas 
será premiado con 60.000 euros (10 millones 
de pesetas) y desde el consistorio esperan 
que ‘exista interés por parte de numerosos 
gabinetes de arquitectura’, dijo”. Lo anterior 
es una transcripción literal de una noticia de 
prensa publicada en Vinaròs News a finales de 
noviembre del 2002 y José Ramón Tárrega era el 
primer teniente de alcalde de Jacinto Moliner. 
Estamos orgullosos de haber impulsado aquella 
iniciativa del PP, convocando el concurso de 
ideas, adjudicándolo, encargando el proyecto 
del paseo, obteniendo la financiación necesaria 
y consiguiendo implicar al Ministerio en su 
construcción hasta su completa realización. 
¡Qué cosa más extraña que los del PP renieguen 
y se revuelvan en contra de una iniciativa suya 
que hemos seguido al pie de la letra tal como 
ellos la parieron!

Queremos completar...
…los comentarios en la última pincelada de la 
semana pasada acerca de las depuradoras de 
nuestra comarca con unos datos respecto de la 
única que está en servicio que es la de Vinaròs. 
Si cogen ustedes un recibo de agua cualquiera 
observarán que la compañía nos cobra un 
canon de saneamiento proporcional a los 
metros cúbicos que hayamos consumido con un 
mínimo de 7,91 € por contador y trimestre. El año 
2009 la compañía del agua por dicho concepto 
recaudó la cantidad de 1.230.000 €, suma que 
fue ingresada íntegramente en las arcas de la 
Generalitat. Este canon lo venimos pagando 
desde el año 1992 como instrumento para 
financiar la construcción y el mantenimiento 
de las plantas depuradoras de aguas residuales. 
Hagamos unas cuentas rápidas. Nuestra 
depuradora costó 11,8 millones de euros, o sea 
el equivalente a diez años de recaudación del 
canon de saneamiento. Visto de otra manera, en 
el 2002 ya la teníamos pagada pero tuvimos que 
esperar seis años más hasta el 2009 para que la 
Generalitat la pusiese en marcha. ¿Dónde están 
los 10 millones de euros que hemos pagado de 
más durante estos siete últimos años? 

La actividad de la biblioteca…
…durante el 2009 continúa al alza con un 
incremento de visitas del 7%. Son 57.473 las 
personas que han utilizado cualquiera de los 
servicios que ofrece. En donde se ha pegado un 
buen estirón es en el número de socios que ha 
crecido en un 31% –ahora somos 4.615– y en los 
datos de lectura con un 20% más de prestamos 
a domicilio. El clamoroso éxito de la biblioteca 
es debido a las magníficas instalaciones con que 
contamos, a las 204 actividades llevadas a cabo 
para su potenciación que han sido impulsadas 
decididamente por nuestra concejala María 
Dolores, por todo el personal adscrito y por 
las colaboraciones particulares. Nos sentimos 
tremendamente orgullosos de haber apostado 
decididamente en el impulso de este punto de 
nuestro programa electoral y de haber podido 
ser los artífices de su consecución durante la 
alcaldía de Javier Balada. 

La orden de Conselleria...
…anulando el PGOU de Vinaròs era evidente 
que se trataba de una equivocación al 
malinterpretar la sentencia definitiva del caso 
Roca favorable a los intereses municipales. 
Lo extraño es que, tras diez días de llamadas, 
faxes y comunicados, la Conselleria no nos 
respondiera, razón por la que decidimos airear 
a la prensa una cosa que normalmente se 
resuelve con un simple escrito de corrección 
como al final así fue. Y es que el silencio 
nos hizo sospechar y hasta pensar mal. ¿No 
será que nos han preparado un cepo a ver si 
caemos concediendo alguna licencia con el 
Plan General suspendido, para denunciarnos 
por prevaricación? Porque los del PP, al menos 
los de aquí, por lo sibilinos y poco de fiar que 
son, son capaces de esto y de mucho más. 

Comenzadas las obras…
…de la tercera y cuarta fase del paseo, 
podemos ver que la empresa constructora se 
está tomando muy en serio lo del reciclaje hasta 
el punto de haber instalado una trituradora 
que desmenuza los cascotes y el material 
de derribo del viejo paseo convirtiéndolos 
en áridos que serán reutilizados para la 

construcción del paseo nuevo. Además de 
evitar gastos de transporte y el pago de los 
derechos de vertido en vertederos de inertes 
con esta máquina se evita el colapso de 
estos vertederos, las emisiones de CO2 de los 
camiones de transporte y el polvo, la suciedad 
y el deterioro de las vías urbanas que provoca 
el paso de tantos y tantos volquetes. Ojalá 
que esta máquina hubiese estado en las 
obras del puerto, así las avenidas Febrer de 
la Torre, Pío XII y Juan XXIII no las tendríamos 
como nos las ponen.

EL CAJON DEL OLVIDO
En febrero del 2002 pasó por Vinaròs el director 
general de la Vivienda de nuestra Generalitat 
para presentar el proyecto “secuencia” por el 
que se iban a construir 1.288 viviendas –la mitad 
viviendas protegidas– en Juan XXIII a partir del 
2004 cuando se terminase la urbanización de 
la avenida para terminarse dos años después. 
El señor García Zarco anunció que la Escuela 
Oficial de Idiomas se construiría en uno de los 
solares dotacionales y que, tan pronto como 
terminasen las obras de la avenida de Juan 
XXIII, se continuaría con la adecuación de Pío 
XII. Nueve años después sólo se han terminado 
dos bloques y hay tres más en construcción; 
son numerosas las bajas de los adjudicatarios 
de las primeras viviendas asignadas al no 
habérseles concedido los créditos; la EOI 
sólo es una disputada intención hoy por hoy 
completamente en el aire; Juan XXIII se terminó 
pero Pío XII duerme el sueño de Morfeo; el IVVSA, 
a requerimiento de Bruselas, ha tenido que 
anular varias adjudicaciones por haberlas hecho 
de forma nada transparente, o séase opaca del 
todo. Del anunciado propósito inicial de colocar 
en el mercado numerosas viviendas asequibles 
para frenar el desaforado incremento del precio 
de las viviendas libres, de bien poco valió porque 
lo que ha hecho que baje el precio de la vivienda 
es la crisis y no esas viviendas en las que, a día 
de hoy, en las poquísimas terminadas aún no 
vive ni un alma. Con estas viviendas ha ocurrido 
lo mismo que ocurrirá con el Plan Camps que, 
a este paso, también hará tarde porque llegará 
cuando la salida de la crisis no lo haga necesario.
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Una inversión de la Generalitat para 
Vinaròs 
La remodelación y ampliación del puerto de 
Vinaròs es ya una realidad. Durante meses la 
Generalitat ha invertido más de 8 millones de 
euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas 
para convertir nuestro puerto en uno de los más 
modernos de nuestra Comunidad. Y sin tener que 
devolver ni uno solo de los euros invertidos como 
ocurre con las obras del Gobierno central.
Esta semana los vinarocenses han podido 
comprobar como aquello que cansinamente 
repite el alcalde no es verdad, que la Generalitat 
no margina a nuestra ciudad sino que son el 
PSOE y PVI quienes se marginan para evitar que 
la Generalitat invierta en Vinaròs. Pero ni así lo 
conseguirán.
Desde que iniciaron las obras el Partido Popular 
anunció que ningún obstáculo pararía las obras, 
y así ha sido. Hoy tenemos una obra que sin duda 
mejorará el frente litoral de Vinaròs gracias a una 
multimillonaria inversión en beneficio de todos.

Un impulso para Vinaròs
Con obras como ésta, con otras como la 
depuradora de aguas, el hospital, el colegio 
Manuel Foguet... la Generalitat deja claro que no 
discrimina a nadie, que es una Generalitat que 
invierte de norte a sur de nuestra Comunidad sin 
importarle quien gobierna en cada municipio. 
Los más de 8 millones de euros invertidos así lo 
demuestran.
Desde hacía décadas que todos los gobiernos 
locales y autonómicos reivindicaban una mejora 
en nuestro puerto, y ha sido el gobierno de 

Francisco Camps quien le dio un impulso a 
nuestro puerto y se decidió a invertir el dinero 
que hiciese falta para convertir un puerto que se 
había quedado obsoleto en un referente para la 
gente del mar.
Han sido meses de un gran trabajo, se ha ampliado 
la superficie del puerto, se ha construido un 
nuevo dique, se ha dragado el espejo de agua 
para albergar a barcos de mayor calado, obras 
que quizás han pasado inadvertidas para muchos 
ciudadanos pero que seguro que son valoradas 
extraordinariamente por la gente relacionada con 
el mar en nuestra ciudad.

Las mentiras y engaños han quedado al 
descubierto
Y aunque ahora es momento de alegría por 
una obra que está ya prácticamente finalizada, 
no podemos olvidar, ni debemos, que algunos 
se empeñaron durante meses en poner todos 
los palos posibles a las ruedas para que esta 
remodelación y ampliación se convirtiera en 
una realidad.
¿Se acuerdan Romeu y Balada cuando en agosto 
de 2007 pidieron en el pleno que la Generalitat “no 
iniciara” las obras? ¿Qué pretendían? ¿Cuáles eran 
sus intenciones? ¿Mártires o obstaculizadores?
Parece mentira que un equipo de gobierno 
responsable solicitara que no iniciaran unas 
obras reclamadas durante años por nuestra 
ciudad. Llegaron hasta el punto de colgar 
pancartas en el balcón del ayuntamiento sin 
darse cuenta que con su actitud no sólo no 
conseguirían parar esta inversión sino que 
hacían el más completo de los ridículos.

Diálogo y consenso
La Generalitat tenía desde el primer momento la 
intención y la voluntad de dialogar con todos los 
sectores implicados, y así ha sido. Nadie, excepto 
los más radicales y obcecados, pueden negar 
hoy por hoy que la Generalitat ha cumplido 
su compromiso de escuchar y realizar aquellas 
modificaciones en el proyecto que de verdad 
mejoraban el proyecto y tenían un sentido.
Como tampoco es verdad que el proyecto Castor 
haya pagado las obras. Ni un solo euro ha pagado 
el Castor de las obras del puerto, la inversión ha sido 
completamente a cargo de la Generalitat y por eso ha 
sido la Generalitat quien ha dialogado y consensua-
do los plazos y las modificaciones en la obra.
El Partido Popular de Vinaròs lo anunció a los 
cuatro vientos y se ha comprobado que de nuevo 
dijimos la verdad. La Cofradía de Pescadores, 
el Club Náutico, el varadero, todos han visto 
satisfechas sus demandas. La Generalitat ha 
dialogado con todos ellos para no entorpecer su 
trabajo al mismo tiempo que las obras avanzaban. 

Que aprendan otros
La Generalitat ha demostrado cómo se hacen 
bien las cosas. Ahora sería momento de pedir a 
nuestros gobernantes locales que aprendan del 
diálogo y consenso demostrado en las obras de 
ampliación del puerto de Vinaròs.
Romeu y Balada dialogan solamente con ellos 
mismos, porque a la ciudadanía ni les escuchan, 
pasan de los ciudadanos porque se creen en 
posesión de la verdad absoluta, y en política 
se está, o se debería estar, para servir a los 
ciudadanos y solucionar sus problemas.

Juan Bautista Juan: 

“Es un orgullo ver el resultado de las obras 
de remodelación y ampliación de nuestro 
puerto. Han sido múltiples las reuniones 
en València con el director general de 
Puertos, con el conseller, con todos los 
implicados, pero el resultado está a la 
vista. Se han cumplido las expectativas 
y el trabajo realizado merece la pena. No 
es momento ahora de enumerar todas 
las conversaciones mantenidas con los 
sectores implicados pero el resultado a 
la vista está de todos los ciudadanos. 8 
millones de euros invertidos en nuestro 
puerto por parte de la Generalitat y un 
puerto que ahora empieza a ser digno de 
nuestra ciudad”.

El pasado domingo, día 21 de febrero, fallecía Manolo Adell lo Pelat, uno de los fundadores del Partido Popular 
de Vinaròs y persona que trabajó incansablemente por la ciudad a la que amaba. Desde el Partido Popular de Vinaròs 
queremos mostrar nuestro más sentido pésame a su familia y trasmitir les todo nuestro afecto y cariño en estos 
momentos difíciles para todos. Manolo, siempre estarás con nosotros.

El nuevo puerto 
es ya una realidad
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I encara que a alguns els pese, les obres 
continuen la seua marxa. Aquest dilluns 
l’alcalde Jordi Romeu va fer una visita in 
situ acompanyat dels venedors del mercat 
provisional i de l’arquitecte director de l’obra. 
Tal com es pot veure, el ritme és molt intens 
i ja s’ha posat el sostre i gran part del terra, 
tant del que seran les casetes de venda com 
de les zones comunes. Es van poder apreciar 
detalls com l’acabat de fusta del sostre i la 
plaça interior que quedarà per a ús de la 
ciutadania en les hores d’activitat del Mercat. 
Se’ls va explicar la ubicació del sistema d’aire 
condicionat/calefacció i la distribució dels 
llocs de venda. Les obres ja veuen la llum i ara 
s’ha de continuar amb la segona fase, és a dir, 
es trauran les concessions per poder vendre 
en el Mercat i s’acabaran de construir els 
llocs de venda. Tot tal com marca la legalitat, 
amb un concurs públic, amb la corresponent 
informació per a tota la població que hi estiga 
interessada. Amb la transparència que pertoca 
per a qui estiga interessat a saber-ho. 

En el pasado Pleno municipal del mes de 
febrero la coalición de PP y BLOC presentó 
una moción para cambiar de ubicación el tan 
cacareado aire acondicionado del Mercado. 
Sin duda, pretendían buscar todos los 
inconvenientes posibles al trabajo del Equipo 
de Gobierno, buscar la notoriedad ante las 
cámaras de televisión e intentar quedar bien 
ante los vecinos de la calle Santa Rita, la 
tónica habitual en los tres años de legislatura 
que llevamos. 
Y afirmamos lo dicho en base a unos 
argumentos: en las comisiones informativas 
de comercio (donde no hay medios 
informativos pero sí cobran por asistir) no 
han planteado nada referido a este asunto 
en los últimos meses. Ya les venía bien 
que las obras se retrasaran por problemas 
técnicos (por ej. la aparición del amianto 
en el subsuelo, que requirió de un permiso 
especial de la Delegación de Trabajo y la 
contratación de una empresa especializada) 
porque así acusaban al Equipo de Gobierno 
de inactividad. Ahora que los problemas, 
que aparecen en cualquier obra, se van 
resolviendo con rapidez se ven obligados a 
idear algo que les sirva como crítica. 
El día del pleno tocaba la ubicación de los 
aparatos de aire acondicionado. Han tenido 
que buscarle problemas a una instalación 
que tiene varias alternativas estudiadas 
y valoradas técnicamente. Sin preguntar 
siquiera dónde iban los aparatos ni qué 
características tenían, montaron una moción 
ante las cámaras para pedir la modificación 

del proyecto. ¡Y si podían paralizar la obra, 
pues mejor! Es increíble que sin haberse 
interesado por saber cómo funcionaría la 
instalación ya piden que se modifique: se 
trata del no por el no. ¿Por qué cuando se 
les ha planteado su colaboración en algunos 
asuntos se han negado diciendo que es 
trabajo del gobierno?¿Por qué cuando no se 
les ha planteado dicen que se les margina? 
Porque no tienen ningún interés en que se 
progrese en Vinaròs. Sólo les invade el ansia 
de poder.
Desde luego que hay un retraso en la 
ejecución de las obras, pero alguien tenía 
que llevar a cabo la remodelación, cosa que 
el PP en sus años de mandato (que no de 
gobierno) no se atrevió a realizar. Como bien 
dijo el alcalde Romeu en el Pleno, empezaron 
prometiendo que pagarían la reforma en un 
50% junto a los vendedores. Luego rebajaron 
la promesa a una subvención de 200.000€ 
y luego incluso plantearon el traslado del 
Mercado al PAI de Mercadona. Pero en 
realidad no hicieron nada. Les duele en el 
alma que sea el Gobierno socialista de Jordi 
Romeu, apoyado por los más de 2 millones 
de euros que envía el Gobierno socialista de 
Zapatero, el que culmine la remodelación del 
Mercado municipal. Pueden estar tranquilos 
que se les invitará a la inauguración, podrán 
hacerse la fotografía en primera fila como 
salvadores del comercio local, aun sin haber 
hecho nada más que criticar y para entonces 
ya se habrán buscado otra triquiñuela para 
seguir embolicant la troca.



8

27  febrer 2010

8

OPINIÓ 

No a la ubicació Ja passem dels 400.000!

El vesc enganxa vots? 

Vicent Beltran i Salazar Associació Cultural Jaume I

Per què?... Per què?

Associació de veïns Migjorn

4ª dècada lluitant per Vinaròs 

Per què els partits polítics, amb representació 
municipal, tenen una plana sencera per cada 
un al setmanari Vinaròs?
Per què han de gaudir d’un mitjà d’informació 
que paguem entre tots? Els qui el comprem 
el paguem dos vegades, els regidors el tenen 
gratis i l’usen per fer propaganda partidista, 
que deixen al descobert algun tarannà poc 
democràtic, que els preocupa més el partit i 
el sou que cobren, que el poble al qual diuen 
que serveixen.
La majoria de vegades aquest full “informatiu” 
sols serveix per tirar-se els trastos al cap, 
doncs d’informació poca i partidista. 
Repassant l’últim número, 2.620, de 30 de 
gener de 2010, trobem que la propaganda 
partidista ocupa les quatre primeres planes 
completes. 
La primera és del BLOC (el Sr. D. Fontanet 
Estajanovich es fa un fart de treballar, ho fa 
per tots) que es diu grup municipal, i és un sol 
regidor. La segona és “ocupada” pels pintors 
del PVI, que es trenquen el cap per fer-nos la 
vida de color quasi de rosa i verd esperança. 
La tercera està “ocupada” pel partit de l’ètica, 
el respecte, l’educació i la tolerància, que no 
falten ni ofenen mai (per això tenen el Sr. 
Gandia per fer guardar les formes), aquest 
partit naturalment és el PP. La quarta plana 
“d’opinió l’ocupa” el PSPV, que igualment 
treballa molt per “nosaltres”, especialment la 
pedra en sec, o a l’urna? El senyor Romeu, el 
nostre alcalde i del PP, manega la paleta com 
el millor “mestre d’obres”.
I la quinta plana “d’opinioneta” està 
graciosament concedida a tres articles de 
particulars, a un partit polític EU, a una 
Associació de Veïns Migjorn. Però, controla 
la ploma i no et passes de les 30 línies, 
escriu amb taquigrafia, la direcció està 
amatent que no ens passem de l’espai que 
graciosament ens és atorgat. Però, passada 
la informació del quart centenari, les planes 
18, 19, 20, 21, tornen a estar plenes de 
propaganda informativa, en aquest cas de 
l’Equip de Govern.

Els del tabalet i la dolçaina, el dia àlgid de la 
lluita canareva en contra de la planta del gas, 
déiem això, no a la ubicació. Després, vistes les 
manipulacions, les mentides, els interessos amagats 
i els protagonismes estèrils, dels que no fan res i ho 
critiquen tot –per això són tan negatius– per culpa 
d’ells, a poc a poc, la gent s’ha anat despenjant. 
Pensem, ja veus, pensem que aquell preciós dia 
hauria fet falta un flautista d’Hamelin i, quan la 
manifestació arribés al riu Sénia, les persones sanes 
(moltíssimes) i enganyades (moltes), van poder 
passar el riu, però, les rates, que les hi havia, se les 
va emportar el riu. 
Quan anàvem camí del riu, va passar bastant de 
pressa Ramon Puig pel costat dels Hamelins (tabalet 
dolçaina), pensarem (bis) que no ens va veure ni 
ens va sentir, perquè no es va parar ni ens va dir 
res, tampoc no estava obligat. Però, com que érem 
a prop del riu ja devia de tindre posats els taps a 
les orelles, per no sentir la flauta d’Hamelin i poder 
passar-lo, i el passà, perquè ací el tenim amollant 
parides, mentides, fent demagògia, i naturalment 
donant les culpes als altres del seu treball estèril.
El gas ha matat més gent que les nuclears, visca. 
Nuclears, sí, se sumen els morts als camps 
d’extermini nazi? 
El ciment (fàbrica) no contamina, ni fa malbé la serra 
del Montsià.
Els camps de golf són bons, i ecològics, són de secà. 
Més camps de golf.
El port esportiu que es vol fer a la part nord de les 
Cases, meravellós.
Les urbanitzacions i camps de golf, al voltant del 
Sénia, qui no les vol.
El consum excessiu d’aigua dels tarongers és bo per 
l’aqüífer, com aigua de maig.
Les transformacions de les finques de secà en 
tarongers, quantes oliveres centenàries s’han 
arrancat? Quantes casetes de volta i de pedra en sec 
s’han assolat? Cap!
El dragatge de canals perquè entren vaixells al port 
de la Ràpita i del ciment, remouen sediments de 
l’Ebre. No!
Hi han persones que s’informen i decideixen què fer. 
I hi han persones que no s’informen per seguir des 
informant.
De mi, Vicent Beltran i Salazar, s’han dit, per algun 
personatge de la plataforma moltes coses, i no 
bones, i jo puc dir, em sento alliberat de no pensar 
com vosaltres.

S’ha consumat la jugada. Els vots són 
pardals, els pardals volen i se’ls caça 
enganxant-los amb vesc. Els vots com 

els pardals poden volar i qualsevol sistema és 
bo, fins i tot el mercantil d’“el client sempre té la 
raó”, per tal de retenir-los. La ideologia ha deixat 
pas, per a alguns partits, a la política borsària. 
Per a ells no es poden perdre vots en assumptes 
banals, i el parany és un assumpte banal.
Al darrer plenari, 18 regidors van votar a 
favor de la caça del parany, i 3 van votar-hi en 
contra. A aquestes altures, a un any d’eleccions 
no cal fer enfadar a ningú, però no val a ser 
hipòcrites. Ningú dels 18 no va tindre la suficient 
consistència política per argumentar el seu vot, i 
la majoria absoluta va vaporitzar raons.

Amagar-se sota la capa de la tradició, des 
de temps immemorials, diuen, és un feble 
argument. Un es pregunta si els grecs i romans, 
si els nostres avantpassats, caçaven al parany per 
tindre una excusa per fer un acte social festiu i 
un soparot, o era per necessitat vital d’alimentar-
se. Fa vergonya reconéixer-ho?
Diuen, i així es vol vendre la idea, que el nou 
vesc “científicament provat”, que ara es vol 
portar per demostrar que la caça podria ser 
selectiva, serà hidrosoluble, i que això, paraules 
de Castejon, facilita que el pardal que no 
interesse se li puga netejar el plomatge i torne 
a volar. D’acord, i jo em xuplo el dit. Quantes 
classes d’aus fan cap al vesc i d’allí a la cassola? 
Totes, embrutades amb el vesc, siga del tipus 

que siga. Posarem un notari en cada “parança” 
per demostrar-ho?
Lluny de donar arguments que no insulten la 
intel·ligència, aquests, els 18 del plenari, com 
també succeeix amb bous i altres tradicions on 
entren animals, han sigut incapaços de “faltar” 
als seus potencials votants i ni han entrat en 
qüestions tan bàsiques per a considerar el 
respecte a la seua opinió, com el tema del dolor 
infringit a l’animal, com el tema que qualsevol 
excusa és bona per fer una festa, o com que 
el parany és una caça no selectiva, perquè 
segurament forma part ara mateix del modus 
operandi dels partits en desgast: el parany és un 
mètode de caça no selectiu, igual que buscar 
vots, on qualsevol mètode és bo. 

Nosaltres, els membres de l’entitat Cultural Jaume 
I que ens hem dedicat sempre a la defensa de la 
nostra llengua i de les nostres tradicions, ens hem 
posicionat una vegada més per defensar-la i més 
ara que es troba en un estat, diguem-ne, agònic, 
a causa dels atacs continus que sofreix per part 
de totes les entitats. Atacs més o menys velats i 
continus. 
És per això, per defensar la nostra llengua catalana 
o valenciana, el nom no fa el cas, que estarem 
recollint signatures cada dissabte de 10 a 13 hores 
a la plaça del mercat per la recepció de la única TV 
que emet íntegrament en la nostra llengua.
A continuació, us remetem un escrit d’Acció 
Cultural del País Valencià. 
La ILP Televisió sense Fronteres ja aplega més de 
400.000 signatures
S’amplia tres mesos més el termini de recollida de 
signatures.
La campanya de recollida de signatures per 
presentar la iniciativa legislativa popular (ILP) 
Televisió sense Fronteres, que reivindica els 
espais de comunicació català, basc i gallec i que 
impulsa Acció Cultural del País Valencià, ja n’ha 
aplegades més de 400.000, del mig milió que 
calen. La campanya, que tenia previst finalitzar 
la primera setmana de març, s’amplia tres mesos 
més i finalitzarà l’última setmana de maig i les 
signatures es lliuraran a la Junta Electoral Central 
el mes de juny.
Aquesta ampliació del calendari ha estat una 
decisió de la Junta davant del fet que, en el co-
mençament de la campanya, hi va haver proble-
mes burocràtics a l’hora de segellar els fulls de sig-
natures, la qual cosa va retardar la possibilitat de 
començar a recollir signatures més de dos mesos 
respecte de la data oficial de començament.
Acció Cultural valora el suport que ha rebut la 
campanya, que ha fet possible recollir un volum 
tan gran de signatures, “mercés als 2.500 fedataris 
i a la col·laboració de tots els sindicats, els partits, 
els col·legis professionals, les institucions i les 
principals associacions culturals i esportives 
del País Valencià”. A més, convé recordar que a 
começament d’aquest mes de febrer el Parlament 
de Catalunya va adherir-se a la campanya, amb el 
vot favorable de CiU, PSC, ERC, PP i ICV, i que també 
ho ha fet la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives i 
de molts ajuntaments, entre els quals el d’Elx, el de 
Gandia i el de Barcelona.
No deixeu de fer-nos arribar els fulls plens i 
semiplens que tingueu, i continueu recollint-ne 
fins a finals de maig.
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El futur de la plaça de Sant Antoni 

Rebaixes del mes de març

Javier Vicent Gascón, estudiant de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona

La fusió de la plaça de Sant Antoni amb el 
passeig marítim eliminant l’antic edifici dels 
jutjats representa una agressió tan greu com 
ho va ser en el seu dia l’enderroc del convent 
de Sant Francesc. No ja pel valor de l’edifici, que 
en aquest cas no el té, sinó per les devastadores 
repercussions urbanístiques sobre el seu entorn 
i el conjunt de la ciutat.
Se sol apreciar el valor artístic o històric dels edificis, 
però en canvi es menyspreen les virtuts dels 
teixits urbans, que al cap i a la fi són les traces que 
identifiquen les ciutats. 
La plaça de Sant Antoni va ser un dels primers ravals 
de Vinaròs, i és l’únic exemple de plaça-saló a la 
nostra ciutat. Com la Piazza San Marco de Venècia, o 
la Piazza Farnese de Roma, salvant les distàncies, és 
una plaça tancada, presidida per un edifici principal. 
En 1841 s’hi va construir el teatre, per iniciativa de 
l’alcalde Ayguals de Izco. Un segle més tard, va ser 

incomprensiblement enderrocat, i el solar es va 
convertir en l’emplaçament dels jutjats.
Una de les raons per no malbaratar aquest espai 
és la manca d’equipaments necessaris a Vinaròs. La 
plaça de Sant Antoni és un dels llocs que més pot 
influir en la qualitat urbana de la ciutat. Per tant, 
no podem perdre l’oportunitat de conquerir-lo 
per a l’ús col·lectiu dels vinarossencs. Les qualitats 
intrínseques del solar, com ho és la dualitat d’una 
façana amb vocació marítima i una altra presidint la 
plaça, el converteixen en l’emplaçament ideal per a 
molts tipus d’edificis, com un nou ajuntament que 
unifique tots els departaments del consistori, un 
museu, un teatre, etc. És l’únic solar del centre apte 
per a aquests usos, i a més a més ja és parcialment 
de titularitat pública.
L’altra raó és que l’arquitectura consisteix a 
definir l’espai, acotar-lo i donar-li identitat. Ara 
mateix la plaça de Sant Antoni té una forta 

identitat, i el passeig marítim també. Però si 
eliminem l’edifici que els separa, els agredim 
a tots dos, convertint-los en peces irregulars i 
amorfes sense principi ni final. Part de la riquesa 
espacial, urbana i arquitectònica de la plaça de 
Sant Antoni radica en el fet que la mar s’endevina 
des d’alguns angles, però no és visible des de la 
totalitat de la plaça. És com la sal al menjar, si 
no n’afegim, el plat queda insípid, però si ens 
passem, l’arruïnem. Molts dies ningú no s’atrevirà 
a asseure-s’hi perquè el vent i l’arena de la platja 
faran que la plaça deixe de ser confortable.
la plaça de Sant Antoni sempre ha sigut una plaça 
tancada, i això li confereix un caràcter especial, 
perquè és alhora transitada i bulliciosa, però íntima 
i acollidora. Si eliminem l’edifici que la tanca, lluny 
de millorar-la, en minvarem la qualitat urbana, i 
perdrem l’oportunitat d’aprofitar aquest espai per a 
l’ús i gaudi de tots els vinarossencs.

Ja sabem que les rebaixes són al mes 
de gener, però aquest any pel que 
estem veient i llegint a Vinaròs s’estan 
proposant rebaixes en el mes de 

març. Encara que aquestes són de sous, assistències, 
comissions i dedicacions dels nostres representants 
en l’Ajuntament. 
Des d’Esquerra Unida no volem entrar en aquest 
engraellat joc populista i electoralista que s’ha 
muntat a l’Ajuntament. El que sí que farem és tornar a 
recordar a tots, inclosos l’Equip de Govern i l’oposició 
de l’Ajuntament de Vinaròs, quina és la situació 
econòmica en què es troba tot l’Estat espanyol i qui 
són els perjudicats.
En moments com aquests és quan s’ha de demos-
trar la solidaritat, l’austeritat, les reivindicacions i 
execucions de mesures que ajuden els més desfa-
vorits, però amb mesures serioses i no electoralistes.
Per què ara en aquests moments es munta aquest 

chiringuito amb aquest tema i no es va muntar en el 
moment que es van aprovar i tots paraven la mà a 
final de mes?
Per què en cada moment s’utilitza la crisi i l’austeritat 
segons interessa? La ciutadania encara es recordarà 
quan el Partit Popular no va voler assistir a un sopar 
en festes manifestant que eixos diners dels 10 
representants del PP s’entregaren a una ONG local 
com a mesura d’austeritat i solidaritat. Per què no 
diu el PP quants diners costa el programa de televisió 
que setmanalment ofereixen i d’on surten. En aquest 
tema no proposa austeritat ni solidaritat el PP, o és de 
més necessitat la propaganda per al partit? 
A aquestes hores tot Vinaròs ja sabrà que el sou del 
senyor alcalde és de 52.000 euros anuals anunciat 
pel PP i publicat en el Levante del dia 18-2-2010, de la 
mateixa manera que el del Sr. Balada de 3.500 euros 
mensuals i els 1.650 del Sr. Fontanet.
Com també se sabrà que alguns dels nostres 

representants tenen nòmina fixa a final de 
mes i estan percebent altres bonificacions de 
l’Ajuntament. Com també hi ha regidors que són 
diputats autonòmics i de Diputació cobrant de 
diversos llocs.
També molts ciutadans es qüestionen si els 1.650 
euros mensuals amb despatx, secretària i mòbil del 
Sr. Fontanet són productius o no per al poble.
En Esquerra Unida no estem en desacord amb el fet 
que es cobre pel treball que es realitza. El que exigim 
és això, que es treballe, i que es treballe pel poble 
que és el que els paga amb els seus impostos. I que 
no es treballe pel partit i per guanyar vots. Uns per 
mantenir el pessebre i els altres per no amollar-lo.
Com hem dit no entrarem en aquest joc ni opinarem 
si és molt o poc el que cobren o si alguns sous són 
productius o no per al poble, de temps i ocasions ja 
en tindrem. Que cadascú actue com millor crega i el 
poble ja farà el que haja de fer. 
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X.Flores

X.Flores

ACTUALITAT

El conseller d’Infraestructures i Transport, Mario 
Flores, i el president d’Escal UGS, Recaredo del 
Poltro, van signar dimarts al port de Vinaròs la 
cessió d’esplanades i el moll de càrrega de la 
zona de servei portuària per establir una base 
on realitzar tasques logístiques per al projecte 
Castor en les seues fases de construcció i 
explotació. L’empresa Escal UGS ha invertit 
500.000 euros per adequar tota la zona cedida a 
les tasques d’atracament dels vaixells proveïdors 
dels materials necessaris per a la construcció 
de les infraestructures marina i terrestre amb 
les quals comptarà el projecte gasista. Aquesta 
adequació ha suposat algunes modificacions 
respecte al projecte original de remodelació 
de la zona industrial del port, entre altres, un 
increment de les dimensions dels elements 
estructurals del moll per acollir les embarcacions 
previstes i també de la profunditat de dragatge, 
que ha passat de 4,5 a 7 metres.
Les instal·lacions portuàries per al projecte Castor 
se cediran per a les fases de construcció, amb 
un termini de fins a 30 mesos a comptar des 

del gener de 2010 –temps màxim per al qual es 
preveuen aquestes obres– i d’operació, amb un 
termini de 30 anys. 
Per a la fase de construcció, el port cedeix 10.000 
metres quadrats de superfície oberta, 100 metres 
de moll d’atracament per a ús exclusiu amb un 
calat de 7 metres i bol·lards amb 1,5 tones de 
resistència de tir, 400 metres quadrats de superfície 
en nau diàfana amb una altura de 5 metres i 
servei de subministrament i càrrega amb vaixell 
d’aigua potable, gasoil i il·luminació del moll. 
Aquesta zona quedarà lliure finalitzada la fase de 
construcció i podrà ser utilitzada per a la reparació 
d’embarcacions. 
Per a la fase d’operació, Castor seguirà disposant 
de 500 metres quadrats de superfície oberta per 
emmagatzemar contenidors i altres materials, a 
més de 75 metres de moll d’atracament i l’esmentat 
servei d’aigua, gasoil i il·luminació. 
Flores, que va qualificar d’“estratègic per al sector 
energètic” el projecte gasista Castor, va apuntar 
que el port vinarossenc “tindrà més possibilitats 
amb les activitats del projecte Castor, ja que se’n 

potenciaran els usos industrials”. El conseller també 
va destacar que Castor permetrà disposar d’“un 
emmagatzematge extra de gas equivalent a tres 
o quatre dipòsits de la regasificadora de Sagunt, a 
més d’ajudar a estabilitzar els preus del gas”.
El conseller, que va estar acompanyat pel director 
general de Ports, Aeroports i Costes, Carlos Javier 
Eleno, i l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, a més 
de tots els membres de la corporació municipal, 
també va destacar que la remodelació del port 
segueix la seua execució i ara queda pendent 
la reubicación de la llotja i l’adequació de la 
zona d’unió amb el front marítim. Per la seua 
banda, el president d’Escal UGS, Recaredo del 
Poltro, va voler remarcar el compliment de tots 
els terminis previstos en el projecte, donant per 
segur que el magatzem estarà operatiu en el mes 
de maig de l’any 2012. “El projecte Castor ha 
deixat provat el seu rigor amb els múltiples 
estudis que s’han elaborat a petició de les 
administracions”, va apuntar, insistint que la 
construcció i posterior posada en marxa de la 
planta “generaran llocs de treball”.

Flores inaugura el moll de càrrega per al projecte Castor
Escal UGS ha invertit 500.000 euros en la seua adequació 

L’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ha informat 
que “en un termini molt breu” s’iniciarà el 
moviment de terres per a la construcció de la 
planta terrestre del projecte Castor, després 
d’haver rebut l’autorització ambiental integrada 
(AAI) de la Generalitat. 
“Estem molt contents que això comence a 
generar el que ha de generar, que és en la mesura 
que es puga treball, allotjaments, consum, i, per 
tant, moviment econòmic en la nostra ciutat”, va 
apuntar el primer regidor. 
Romeu va recordar que l’anunciada AAI 

comporta un llarg procés i va anunciar la pròxima 
concessió de la llicència d’obres, atés que “ja no 
queda pràcticament res més del que informar 
respecte al projecte”. 
Així mateix, lamentava les crítiques que hi ha 
hagut per part dels moviments contraris al 
projecte gasista, en barrejar aquest projecte 
amb el gasoducte amb el qual estarà unit. 
“El traçat de la unió de canonades no té res 
a veure amb Castor, ni amb Escal; es tracta 
d’una altra empresa”, va aclarir, afegint que 
“la gent sap que en els nostres domicilis ens 

abastim de gas i que existeix un gasoducte 
que és el que està construït fa molt temps, 
que arriba a les nostres cases, i que no té res 
a veure amb el projecte Castor”. 
El primer regidor va insistir que qualsevol 
declaració ambiental comporta una sèrie 
de tràmits i que aquest projecte “per la seua 
incidència i característiques, passa filtres del 
Govern central, de la comunitat autònoma, 
de l’Ajuntament i d’organismes europeus, per 
la qual cosa si hi hagués alguna cosa que no 
compleix la normativa, s’hauria de rectificar”. 

Romeu anuncia el pròxim inici de les obres del Castor 
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La corporació municipal vinarossenca podria 
rebaixar-se les retribucions a partir del pròxim 
ple ordinari en cas d’aprovar-se una moció que 
presentarà el PP i a la qual el portaveu del BLOC, 
Domènec Fontanet, va anunciar que donarà suport 
si es fa extensible a tots els regidors, una proposta 
que el líder dels populars, Juan Bautista Juan, va 
veure dimecres amb bons ulls. 
“El BLOC aposta per rebaixar les dedicacions 
exclusives i les despeses dels càrrecs públics”, 
va apuntar Fontanet, afegint que “creiem que la 
proposta del PP ha d’estendre’s a tot el conjunt de 
regidors i donar un exemple en temps de crisi”. 
Els nacionalistes també consideren necessari 
rebaixar les partides destinades a protocol, 
inauguracions i publicitat per considerar que 
“no són prioritàries”, a més d’una congelació 
de la despesa corrent del consistori, tot això 
“sense pujar impostos ni taxes”. Amb aquestes 
mesures, segons Fontanet, “disposarem d’una 
partida que podrà utilitzar-se per a inversions 
socials i les persones més desfavorides”.

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Javier 
Balada, va considerar la presentació d’aquesta 
moció “una caça i captura contra la meua persona 
per part del PP de Vinaròs i del BLOC”, afegint 
que “sé que fa mesos que el PP està intentant 
convéncer el BLOC per presentar una moció per 
rebaixar-me el sou”. 
A més, per al regidor d’Urbanisme, en aquest 
tema no han de barrejar-se ni l’alcalde ni la 
resta de regidors. “Crec que no cal frivolitzar 
ni barrejar els sous de l’alcalde ni dels regidors 
tant de l’oposició com de l’Equip de Govern. 
Aquesta decisió del PP i el BLOC és contra mi i jo 
vaig recollir el guant, i vaig dir que no tenia cap 
problema a rebaixar-lo sempre que els portaveus 
del PP i el BLOC fessen el mateix. Estem parlant 
de Balada, Fontanet i Juan”, va aclarir. 
Balada també va voler fer constar que en cas de 
prosperar aquesta proposta, “el sacrifici el faríem 
els tres, però el més perjudicat seria jo perquè sóc 
l’únic que només té aquest ingrés”.
El regidor d’Urbanisme va acusar populars 

i nacionalistes de “frivolitzar” en el tema 
salarial, indicant que “tots els sous d’aquesta 
corporació estan estudiats i es paguen segons 
les responsabilitats i les assistències”. Balada va 
ensenyar les nòmines de dos mesos en què es 
mostra que cobrava al voltant de 2.200 euros nets 
de salari, matisant que també l’ajuntament li paga 
la seguretat social “com qualsevol treballador”. 
El regidor independent també va explicar 
que el portaveu popular, Juan Bautista 
Juan, “com a portaveu cobra 1.650 euros si 
assisteix a les cinc comissions a les quals 
pertany, i quan no els cobra íntegres és 
perquè no assisteix a algunes”. 
Per concloure, Balada va assegurar que en 
l’àrea d’Urbanisme continua havent-hi molta 
feina citant el desenvolupament d’obres com 
el camp de futbol, les rotondes, el camí de Sant 
Gregori, els rebaixos dels passos de vianants, 
la remodelació d’alguns carrers, els pàrquings 
provisionals, el polígon industrial i el centre de 
coneixement, i el passeig marítim, entre altres.

Els populars presentaran una moció en el pròxim ple

El PP i el BLOC, d’acord a rebaixar les retribucions de tots els regidors 
Balada demana que s’aplique només a ell, Fontanet i Juan

Les empreses urbanitzadores de la costa nord 
de Vinaròs han presentat un recurs de reposició 
davant l'acord de ple del passat 9 de desembre 
de 2009 que invalidava el desenvolupament 
dels 21 PAI previstos en la zona considerant 
que se'ls ha causat perjudicis. L'argumentació 
de les mercantils incideix, segons Romeu, “en 
el fet que a pesar que tots els informes són 
positius, en finalitzar la seua argumentació s’hi 
va votar en contra”. A més, aquestes empreses 

consideren que “la responsabilitat patrimonial i 
directa dels membres del plenari que van votar-
hi en contra és susceptible de ser reclamada en 
el jutjat”. L’alcalde, Jordi Romeu, va apuntar el 
dimarts que l’Equip de Govern està estudiant 
presentar en el pròxim ple una moció “en la 
qual cada regidor que va votar-hi en contra 
diposite un aval d’un milió d’euros perquè no 
siga l’Ajuntament qui haja de carregar amb 
aquesta decisió política”. 

Per la seua banda, el portaveu del PP, Juan 
Bautista Juan, va apuntar que demanar aquest 
aval als regidors populars “és una contradicció, 
ja que les urbanitzadores es reserven la 
possibilitat de denunciar els regidors que van 
votar-hi en contra i no l’Ajuntament”. Juan 
també es va preguntar per què l’Equip de 
Govern no va dur endavant la urbanització 
de la zona nord “en l’anterior legislatura, amb 
majoria absoluta”.

Les urbanitzadores de la costa nord presenten un recurs per perjudicis 
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L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vinaròs 
ha anunciat que està disposat a incloure 
totes les propostes del PP en els pressupostos 
municipals del 2010 amb la condició que els 
seus regidors es comprometen per escrit a votar 
favorablement l’aprovació dels comptes. Les 
propostes d’inversió del grup municipal popular 
ascendeixen a un milió d’euros. 
L’alcalde, Jordi Romeu, va apuntar dimarts 
que des del govern municipal s’està estudiant 
“amb molta estima” la proposta “d’un PP que 
com cada any escriu una carta als reis mags”. 
El primer regidor va dir que “sabem que la no-
acceptació de les seues propostes serà el punt 

de batalla i la justificació del PP per no aprovar 
els pressupostos”, i va anunciar que l’Equip de 
Govern “està disposat a fer un esforç important 
i incloure-les-hi totes amb la condició que 
al document de la carta dels reis mags hi 
adjunten un altre document signat per tots els 
regidors del grup municipal del PP en el qual 
diguen que en el cas d’incloure-hi aquestes 
propostes aprovaran els pressupostos 
municipals de Vinaròs”. 
Romeu va assegurar que si el PP es compromet 
a aprovar els pressupostos de l’any en curs, el 
regidor d’Hisenda, Juan Antonio Beltrán, “intentarà 
encaixar aquestes propostes i l’Equip de Govern 

les intentarà assumir totes”. 
D’altra banda, Romeu va informar que el 
dilluns es va celebrar una reunió de la Comissió 
Informativa d’Hisenda per començar a treballar 
en els pressupostos, en la qual es va tractar la 
plantilla laboral de l’Ajuntament. En aquest sentit, 
Romeu va dir que “s’ha fet un esforç per mantenir 
els mateixos llocs de treball actuals i fins i tot un 
xicotet augment”.

L’Equip de Govern inclourà totes les propostes 
del PP en els pressupostos si els seus regidors 
voten a favor dels comptes 

X.Flores

X.Flores
X.Flores

El PP va qualificar el dimecres de 
“xantatge” la proposta de l’Equip 
de Govern d’incloure les seues 
20 propostes en els pressupostos 
municipals en cas que els populars 
es comprometessen a aprovar els 
pressupostos municipals. La regidora 
Mar Medina va argumentar que el 
PP ha presentat al llarg d’aquesta 
legislatura diferents propostes 
als pressupostos que mai no han 
estat incloses i es va preguntar si la 
voluntat d’integrar-les ara es deu al 
fet que no compten amb el suport 

del BLOC. 
Per la seua banda, Juan Bautista 
Juan va criticar l’inici de les obres de 
la tercera i quarta fase del passeig 
marítim sense una planificació en 
l’execució de pluvials.

El PP considera un “xantatge” la 
condició de l’Equip de Govern per 
incloure les seues propostes en el pressupost 

El secretari local del BLOC, Jordi 
Moliner, va demanar el dimecres 
la contractació de treballadors de 
la ciutat en les obres de la tercera 
i quarta fase del passeig marítim. 
Moliner també va criticar la realització 
d’actuacions urbanístiques sense que 
tinguessen consignada cap partida 
pressupostària, atés que fins i tot 
no estan aprovats els pressupostos 
per aquest any. “Sabem, per 
exemple, que han de començar les 
canalitzacions de pluvials i que no hi 
ha cap partida”, va apuntar. 
D’altra banda, el secretari local del 

BLOC va demanar al Govern central 
que retorne els terrenys situats a 
l’avinguda de Joan XXIII, “si allí no 
han de construir-hi la comissaria”, 
mentre que també va exigir a la 
Generalitat “que ens retornen els 60 
milions de les antigues pessetes dels 
terrenys que va vendre la Generalitat 
en el centre del menor”.

El BLOC demana la contractació de mà d’obra 
local en les obres del passeig marítim 
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El juzgado de primera instancia e instrucción 
número 3 de Vinaròs ha trasladado al ministerio 
fiscal y partes acusadoras que solicite la 
apertura de juicio oral por un presunto delito 
de prevaricación imputable al primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs Javier 
Balada, según consta en el auto de incoación 
de procedimiento abreviado emitido por dicho 
juzgado y que el PP hizo llegar el martes a los 
medios informativos.
Los hechos se remontan al año 2006 cuando, 
siendo Balada alcalde de la ciudad, y en el 
primero de los fundamentos jurídicos del 
auto de incoación se indica que “a pesar de 
tener constancia que se estaba realizando una 
construcción ilegal que contravenía las normas 
de edificación en la plaza Jovellar, número 3, 
se negó a apertura expediente sancionador y 
en su caso paralizar cautelarmente los trabajos 
de construcción” y concluye que “estos hechos 
presentan los caracteres de un presunto 
delito de prevaricación imputable a Balada”. 
En la segunda parte de estos fundamentos, 
se apunta que “estos hechos pueden ser 
constitutivos de un delito castigado con pena 

privativa de libertad no superior a 9 años de 
prisión o bien con cualquier otra pena de 
distintas naturaleza”. Cabe recordar que en su 
día se presentó en este juzgado una denuncia 
referida a estas obras.
El edil de Urbanismo de Vinaròs, Javier Balada, 
compareció el miércoles ante los medios de 
comunicación para aclarar su imputación por 
prevaricación al no haber paralizado unas obras 
con presuntas irregularidades que se estaban 
desarrollando en un inmueble de la plaza 
Jovellar. Balada aseguró que su actuación, siendo 
él alcalde, “fue correcta en todo momento” y 
atribuyó que la denuncia, realizada por el PP de 
Vinaròs, “forma parte de una campaña de acoso 
y derribo de este partido contra mi persona”. 
El edil de Urbanismo considera que el restau-
rado inmueble “cumple totalmente con la nor-
mativa” explicando que “mientras la obra no 
era exactamente como dictaba el proyecto, 
requerimos al arquitecto para que hiciera una 
modificación que realizaron y esta casa cumple 
totalmente la normativa del Plan General”.
Balada apuntó que la realización de modificados 
sobre un proyecto “es un trámite muy normal”, 

añadiendo que “en muchas de las obras, sobre 
todo las de restauración de casas antiguas, 
se realiza un proyecto inicial y después, si 
es preciso, se realizan las correspondientes 
modificaciones”. En este sentido, añadió que 
el año pasado se concedieron 38 licencias, de 
las cuales en 10 se realizaron modificaciones al 
proyecto inicial. 
“Es un trámite muy normal, pero aquí coincidió 
que se trataba de un edil del PVI –en alusión 
a Carlos Roger– y una caza y persecución que 
hace el PP de Vinaròs contra mi persona y 
contra mi partido”, concluyó Balada.
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Bautista 
Juan, indicó que “confiamos en la justicia, que 
es quien debe valorar este caso” y consideró 
que el actual alcalde, Jordi Romeu, “es tan 
responsable como Balada”, preguntándose 
“dónde estaba y qué hizo cuando se produjo 
esta presunta irregularidad”.

Balada asegura que su actuación en el caso Jovellar 
fue correcta tras ser imputado por presunta prevaricación 
Acusa al PP de organizar una campaña contra su persona
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El Ministeri de Medi Ambient i Mitjà Rural 
i Marí, a través de les Direcció General de 
Desenvolupament Sostenible del Mitjà Rural, 
ha aprovat la posada en marxa d’una iniciativa 
presentada per l’Associació Territori del Sénia, 
per al projecte pilot Oli i oliveres mil·lenàries, 
motor de desenvolupament sostenible del territori 
del Sénia, que comptarà amb una subvenció 
d’1.230.150 euros. 
El projecte proposa diversificar l’economia, 
modernitzar, millorar la qualitat de vida i la 
multifuncionalitat del mitjà rural del territori 
del Sénia, en el marc del desenvolupament 
sostenible i posar en valor més de 4.000 oliveres 
mil·lenàries existents amb la finalitat que el 
benefici revertisca en una millor valoració de 

tots els olis de la zona. 
Així mateix, busca realitzar tots els processos 
necessaris de millora en la producció, la 
recol·lecció, la mòlta, l’envasament i la promoció, 
entre altres, i que després del maridatge 
apropiat servisquen per millorar altres productes 
grastronòmics, turístics, culturals i de salut; així 
com afavorir les bones pràctiques en el cultiu, la 
recol·lecció, l’extracció i en la gestió de residus.
Per aconseguir aquests objectius es portaran 
a terme estudis sobre els dos olis d’oliveres 
mil·lenàries que es comercialitzen en l’actualitat, 
estudis d’ampliació de mercats d’aquests 
olis, i un estudi de les mesures necessàries 
mediambientals per garantir-ne el futur com 
a patrimoni natural i com a producte nutritiu 

d’extraordinària qualitat. 
Altres actuacions seran de conservació d’exem-
plars concrets i el seu entorn, així com mesures 
agroambientals per solucionar el problema de 
residus de la poda, i per controlar les malalties i 
plagues de l’oliverar.
Aquest programa pilot també preveu altres 
accions per fomentar el coneixement i l’intercanvi 
relatius a les oliveres i l’oli, activitats de formació, 
campanyes de divulgació i promoció de l’oli i les 
oliveres mil·lenàries; així com la planificació de 
museus naturals i itineraris mediambientals i la 
interacció amb altres sectors econòmics com 
el turisme i la restauració. Les actuacions es 
portaran a terme en les comunitats autònomes 
de Catalunya, Aragó i València.

A través d’un projecte pilot destinat a Catalunya, Aragó i València 

El MARM invertirà 1.230.150 euros per conservar i protegir les 
oliveres mil·lenàries i el seu oli en el territori del Sénia

L’Hulda, una goleta de cabotatge bàltica, fa 
dos anys que navega pels mars europeus 
amb la voluntat de celebrar la vinculació 
entre l’art i la ciència. Aquesta setmana 
ha estat al port de Vinaròs, concretament 
al varador, efectuant una neteja de fons 
del casc i altres reparacions. Barcelona és 
una de les nou escales que fa el vaixell 
durant el seu viatge. El Museu Marítim 
de Barcelona participa, del 18 al 28 de 
març, en aquest projecte europeu –
Hulda, The European Arts and Science 
Sailing– amb l’organització de tallers 
educatius per aprendre a fer un portolà.  
L’activitat “Dibuixant un portolà” és una 
activitat gratuïta per als centres escolars 
que tindrà lloc els dies 19, 22, 23, 24, 25 i 
26 de març, destinada a estudiants de 3r 

cicle de EP i primer cicle d’ESO. Consistirà 
en una primera visita a l’exposició “Ilhan 
Koman” a bord de l’Hulda i un taller sobre 
portolans a bord del pailebot Santa Eulàlia 
del Museu Marítim.
El principal objectiu és fomentar el disseny 
d’una carta nàutica a l’aula, seguint unes 
pautes científiques i artístiques concretes. 
Una selecció d’aquest treball es publicarà 
i serà presentat en el concurs final que 
tindrà lloc a Istanbul, coincidint amb la 
celebració de la capital europea de la 
Cultura, l’any 2010.

La goleta ‘Hulda’ es posa a punt a Vinaròs abans de la seua visita al Museu 
Marítim de Barcelona
El vaixell farà les nou escales durant el seu viatge per celebrar 
la vinculació entre l’art i la ciència

Ahmet Koman, president de la 
fundació; el capità Korhan Koman, i el 

tripulant Kaya Hostas

Vinaròs acollirà per segon any consecutiu el curs 
de cuidadors no professionals per a persones 
dependents, emmarcat dins de la Llei de la 
Dependència. 
Per al 2010, la Conselleria de Benestar Social, 
en col·laboració amb el Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials, la Caixa de Catalunya i la Creu 

Roja, ha engegat el programa de formació de 400 
cursos per a 8.000 cuidadors de tota la Comunitat 
Valenciana. Dos d’aquests cursos seran impartits 
a Vinaròs, un dedicat a la cura no professional de 
persones dependents amb una malaltia mental 
o crònica, previst per al segon semestre de 
l’any, i l’altre per a cuidadors no professionals de 

malaltia física o persones majors dependents que 
es va iniciar el passat 16 de febrer i que finalitzarà 
l’11 de març. 
L’objectiu dels cursos és facilitar els coneixements 
bàsics necessaris a les persones cuidadores per 
millorar l’atenció sociosanitària a les persones en 
situació de dependència.

Vinaròs acull dos cursos per a cuidadors no professionals de persones dependents 
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El nombre de visites registrades l’any 2009 a la 
biblioteca segueix dibuixant una línia en alça. Ara 
bé, es tracta d’un augment ja més moderat que 
els produïts als anys anteriors, en concret parlem 
del voltant d’un 7% més de visites que en 2008. 
En números absoluts són 57.473 persones les que 
han visitat la Biblioteca Municipal i han utilitzat 
algun dels nostres serveis, xifra que representa una 
mitjana d’entre 200 i 250 usuaris diaris. Per grups 
d’edat, les xifres parlen d’una major presència 
d’adults sobre els xiquets, amb un 75% majors 
de 14 anys i el 25% d’infants. Com es comprova 
al gràfic hi ha més visites del sexe femení que del 
masculí, encara que la diferència és mínima.
Respecte a les dades de lectura, les dades són molt 
positives, reflecteixen un 20% més de préstecs que 
l’any anterior. Es van realitzar un total de 21.243 
préstecs a domicili, el 69% dels quals són préstecs 
de llibres, el 28% de material audiovisual, un 2% de 
documents sonors i un 1% d’electrònics.
Per seccions, les demandes dels llibres més 
sol·licitats per ordre han sigut: narrativa, psicologia, 

pedagogia, medicina, guies de viatge, art i fons 
local. Els llibres que més s’han prestat al llarg de 
l’any són: la trilogia de Stieg Larsson, obres de 
Stephenie Meyer, El niño con el pijama de rayas, 
Un burka por amor, Villa Dante, La mano de Fàtima, 
i El silencio de los claustros. I els títols en valencià 
més escollits són fonamentalment de la secció 
de gramàtica de la nostra llengua. En narrativa 
destaquen: L’alfabet de Babel, El secret de Hoffman, 
obres de Ferran Torrent, i Clara Simó
En la part infantil i juvenil destaquen: llibres de 
dinosaures, àlbums de Walt Disney, llibres de Teo, 
obres de Tea i Jerónimo Stilton, còmics, col·lecció 
Arcanus, obres de Laura Gallego, i la trilogia de 
Herbi Brennan.
Quant al servei de préstec interbibliotecari, aquest 
s’ha convertit en una ferramenta útil per aquelles 
persones que volen indagar més en una temàtica 
específica ja siga amb monografies com en articles. 
Durant tot l’any s’han gestionat 182 comandes 
de socis per a dur materials bibliogràfics d’altres 
biblioteques a Vinaròs i, a més a més s’han atés 51 

peticions rebudes d’altres biblioteques al nostre 
fons documental.
La Biblioteca Pública Municipal de Vinaròs compta 
amb un total de 4.615 socis, 1.098 dels quals 
corresponen a noves inscripcions del 2009; i 
d’aquestes 768 són adults i 330 infantils.
Respecte al fons documental, amb data 31 de 
desembre, la Biblioteca Municipal està formada per 
un total de 23.236 obres, 20.995 de les quals són 
llibres, 1.453 audiovisuals, 495 documents sonors, 
185 documents electrònics i 108 publicacions 
periòdiques. D’aquests, 3.747 obres de materials 
bibliogràfics i audiovisuals s’han donat d’alta al 
llarg del 2009.
Per acabar, l’any passat es van dur a terme 204 
activitats de foment i dinamització de la lectura a 
la Biblioteca Municipal, entre les quals es troben 
visites escolars, tallers, contacontes, presentacions 
de llibres, conferències, celebració del dia del llibre, 
clubs de lectura, exposicions, audicions, concursos, 
la biblioplatja, etc. Totes elles han tingut un alt 
grau de participació i acceptació.

Valoració del Servei Municipal de Biblioteca de l’any 2009
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AB )Jow0td METEOROLOGIA

Per Domingo Callariza

VINARÒSde

Pluja

Temperatura

des del 17/2 al 23/2 Informació facilitada per  www.meteov inaros.com

Index U.V.

La revista mensual L'Escola Parla naix 
amb la intenció de reflexionar sobre 
algunes de les múltiples coses que 
suggereix la paraula educació, així com 
de descriure la realitat educativa de la 
nostra ciutat, i recollir totes les activitats 
que sorgisquen en aquest nivell a 
Vinaròs. Aquesta setmana ha sortit a la 
venda el número 2. 
Aquesta publicació compta amb un 
apartat per a l'opinió, obert a tot aquell 
que tinga ganes de participar-hi; un altre 
per parlar de cuina; una agenda; també 
es recull les notícies relacionades amb 

els col·legis i instituts, i es pren el pols 
a la societat educativa vinarossenca. 
Les fotografies tenen un protagonisme 
especial. En aquest sentit, cada mes es 
publica la de totes les classes d'un curs 
de tots els col·legis de Vinaròs. En el 
número 1 es van publicar tots els cursos 
de 5é i 6é. En aquest número 2, apareixen 
els cursos de 3r i 4t. També s'hi inclou 
actualitat, reportatges i articles d'opinió. 
Per tot això també es vol comptar amb 
la col·laboració de tots els lectors de la 
publicació i compartir aquesta aventura 
pel món educatiu.

Ja a la venda 
el número 2 
de ‘L’Escola 
Parla’ 

X.FloresX.Flores

�

Este mes los alumnos de 3º y 4ºde los colegios de Vinaròs  

Este mes

El Carnaval més

Infantil

P.V.P 1,50€

Nº 02      Febrero 2010  DL. CS.343.09

Revista mensual

Los vendedores del mercado municipal 
han visitado esta semana las obras 
de remodelación acompañados del 
arquitecto director de la obra, el alcalde, 
Jordi Romeu, y el edil de comercio, 
Vicent Andreu Albiol. Las obras están 
avanzando en estos momentos a un 
ritmo intenso, como pudieron comprobar 
los vendedores, realizándose en estos 
momentos la colocación del piso y del 
techo, donde ya se puede apreciar el 
acabado en madera. 
Las obras del mercado están incluidas en 
el primer Plan Zapatero y ha tenido que 
pedirse una prórroga para finalizarlas 

debido a los retrasos sufridos por la 
aparición del amianto en el subsuelo, 
que requirió de un permiso especial 
y la contratación de una empresa 
especializada para retirarlo.
Cabe destacar que el pasado pleno se 
aprobó una moción para cambiar la 
ubicación de los extractores del aire 
acondicionado del mercado, dada la 
preocupación manifestada por los 
vecinos de la calle Santa Rita. En este 
sentido, el concejal de Urbansimo, Javier 
Balada, apuntó que los técnicos de la obra 
están valorando las correspondientes 
alternativas. 

Los vendedores del mercado visitan las 
obras de remodelación

                        Valor Índex               Categoria

                             0-2                       Mínima
                             3-4                       Baixa
                             5-6                       Moderada
                             7-9                       Alta
                             10+                      Molt-Alta

Índex UV: L’energia procedent del 
sol arriba a la terra a través de llamps 
visibles, infrarojos i ultraviolats (UV). 
L’exposició als llamps UV pot provocar 
nombrosos problemes de salut, com 
cremades, càncer de pell, envelliment 
de la pell, i cataractes, i pot suprimir 
el sistema immunològic. Les dades 
obtingudes per aquesta Estació poden 
ajudar-li a analitzar els nivells canviants 
de radiació UV i advertir-li de situacions 
que l’exposició és particularment 
inacceptable.
Precaució: Els valors de UV no tenen 
en compte la radiació UV reflectida 
per la neu, l’arena o l’aigua, els quals 
poden incrementar significativament 
la quantitat de UV a la qual es troba 
exposat. Aquesta Estació tampoc no té 
en compte els perills d’una exposició 
perllongada a la radiació UV. Aquesta 
Estació assegura a més que les dades 
són correctes de l’Índex UV, fet que no 
és aconsellable prendre-ho al peu de la 
lletra, ja que cada persona és diferent 
i necessitaria una protecció distinta a 
aquesta radiació. Proves científiques 
suggereixen que l’exposició als UV 
hauria d’evitar-se i que fins i tot menudes 
dosis de UV poden ser nocives

La revista recull 
l'actualitat del món 

escolar de Vinaròs 



17

27  febrer 2010

Crisis... paro...

Por Antonio Figueredo Miral les, 
vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón

Ante la gravedad de la situación económica y la crisis, de la que nuestra ciudad no se escapa, es bueno conocer 
aquellas oportunidades que nos brinda el sistema y que nos pueden ayudar a dar el salto definitivo para montar un 
negocio propio, contratar a una o más personas para la actividad, etc.

Podemos hacer dos cosas: seguir en el paro o aprovechar cualquier oportunidad y subvención que nos dé una 
rampa de lanzamiento para empezar un proyecto ilusionante, aquel negocio que siempre quisimos montar, una 
vocación frustrada para la cual necesitamos un primer empujón económico con el que empezar. 

¿ E s t á s  e n  e l  p a ro  y  h a s  te n i d o  u n a  i d e a  d e  n e g o c i o  q u e  c re e s  i m p o s i b l e  d e  f i n a n c i a r ? 
En  e s te  re p o r t a j e  te  ex p l i ca m o s  a  q u é  ay u d a s  p u e d e s  a co g e r te  s i  h a s  d e c i d i d o  a u to e m p l e a r te 

OPORTUNIDAD

A y u d a s 
de la Generalitat Valenciana 

Ayudas para el fomento de empleo estable 

A y u d a s 
del Gobierno estatal

Pueden acogerse los ciudadanos en paro, 
inscritos en el INEM.
A qué van dirigidas: para la creación de una 
empresa 

Dónde pedirla: en la Conselleria de Treball 
(Castelló) o a través de algún graduado social.
El plazo finaliza el 30 de junio de 2010.

También puede solicitarse un préstamo 
subvencionado que la Generalitat 
tiene concertado con la mayoría de 
entidades bancarias y que consiste en la 

subvención de 4 puntos 
sobre el interés pactado en el préstamo, 
en función de la inversión a realizar.

Ayuda a la contratación fija (Generalitat 
Valenciana)

Entre 3.000 y 5.000 euros 
a fondo perdido, en función de la edad y el 
sexo del trabajador.
Existen otras ayudas menos significativas.

a fondo perdido
Entre 5.000 y 7.000 euros 

Si la persona parada inscrita en el INEM está 
además cobrando del paro, puede optar a 
una prestación de pago único 

que oscila entre el 60% y el 80% del 
montante de prestación de desempleo que le 
quede por cobrar.
Además, se subvenciona la cuota del pago de 
autónomo hasta el final de la prestación de 
desempleo.

Dónde pedirlo: a través de cualquier 
graduado social u otro profesional 
competente presentándose posteriormente 
en las oficinas del INEM o Servef.

Independientemente de las bonificacio-
nes que existen los últimos años por con-
tratación indefinida en función de la edad 
del trabajador, por ejemplo, mayores de 
45 años bonificados en 100 euros indefi-
nidamente. 
Destacar como novedad la posibilidad 
de contratación de parados que cobren 
prestación mediante la cual las empresas 
se podrán bonificar prácticamente al 100% 
de las cuotas en función de la cantidad que 
quede al parado por cobrar de desempleo, 
sin menoscabo de los derechos de éste en 
el caso de que volviera a ingresar en las 
listas del paro.

Ay u d a s  p a ra  p a ra d o s  co n  i d e a s  d e  n e g o c i o
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Cartelería
Folletos 

publicitarios
Flyers

Papelería de 
oficina

Cartas, 1º y 2ª 
hoja de carta

Sobres

Tarjetas
Carpetas

Facturas y 
albaranes

Publicidad de 
puntos de venta
Loterías, Tickets
Revistas, Libros 

...

» Impresión Offset de calidad

» Especialistas en 
impresión de revistas

» Servicio de impresión 
de plotter sin límite

Dr. Fleming nº 6 - 12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 Fax. 964 45 20 12
e-mail: webmaster@editorialantinea.com
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Cantaron Amigues

El futuro

José, Sonia, Ainara, Alba Isabel y amigos. 
El viernes en la desfilada infantil nos lo 
pasamos muy bien, y luego chocolate

Tía Mari Carmen con la 
Peña Valencia. Visca el 
Carnaval de Vinaròs

El miércoles en el colegio de La Asunción 
tuvo lugar el desfile en el que participaron 
Paula, Alba Isabel, Marc, Sonia y Ainara

El sábado Paula y Alba Isabel desfilaron

Arantxa, una de sus 
profesoras del año pasado

Con la padrina de la niña, 
Raquel, y sus amigas

Unides pel 
carnaval

La nueva 
generación 
del Carnaval 
de Vinaròs

Polis Desfilando
Peña 
Valencia

Desfile 
infantilDesfile

La nueva formación de ‘jóvenes policías’ de Vinaròs, 
dispuestos a velar por la seguridad de nuestra ciudad
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Amics

Noche del pijama

Disfraz y al cole

La Marató

Vaquero

Cantaron
Carnaval

El ‘vaquero’ Luis 
visitó la imprenta 

El passat diumenge dia 21 
els atletes Vicente Martorell 
(Cuqui), Juan C. Flores, 
Julio Barrachina, José Mª 
Saiz y Juan Fco. Baixauli 
van participar en la Marató 
de València en què van 
aconseguir tots bones 
marques. Enhorabona 
campions!

Charo de obejita con 
Carlos y Alba de payaso Alba e Iker el día que se 

disfrazaron en el cole

Como preludio a las fiestas de carnaval, varios 
amigos peñiscolanos visitaron a su amigo Pepe 
y Mª Carmen para preparar algunas canciones 

Pasaron unos días de vacaciones en el camping de 
Fonellosa, en cala Puntal, los bilbaínos Antonio, Mª 
Carmen, Itziar (madre) e Itziar (hija)

Las chicas y chicos del Centro de Salud Vinaròs, en la 
noche loca del pijama. Aquí no hay crisis, vaya, vaya.
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La semana pasada cuatro alumnos del 
colegio Misericordia junto con el director 
Juan Esteller y otras dos maestras viajaron 
a Münster, una bonita y fría ciudad situada 
en el norte de Alemania. El viaje estaba 
inscrito dentro del programa Comenius 
del que participa el colegio junto con 
otros centros de Alemania, Eslovaquia, 
Italia e Irlanda. Los alumnos y alumnas 
que viajaron esta vez fueron Paula Tena y 
Janoa Hernández, de 6º curso, y los alumnos 
Víctor Hernández y Mikel Ocio, de 5º curso. 
En total, han participado 11 alumnos 
durante el presenta curso. En anteriores 
viajes fueron a Italia y Eslovaquia. En 
estos viajes los alumnos conviven durante 
unos días con otra familia, junto con otro 
alumno o alumna de las mismas edades y 
aunque las dificultades de entenderse son 
importantes, deben hacerlo en inglés, la 

experiencia es muy importante. Conocen 
otros colegios y otras casas y otras formas de 
vivir. Esta vez una experiencia importante ha 
sido el frío. Münster es una ciudad del mismo 
número de habitantes que Vinaròs, pero en 
toda la ciudad no se ve ni una sola casa de 
más de dos alturas. Cada casa está rodeada de 
un pequeño jardín, el garaje… aunque esta 
vez lo único que se veía era la nieve. Había un 
metro de nieve por todas partes y un caminito 
estrecho en cada acera para pasar los pocos 
peatones que circulaban por ellas. Pero era un 
encanto que encantó a nuestros alumnos por 
ser un paisaje totalmente desconocido para 
ellos. Hasta a los maestros impresionaba: toda 
la población con un metro o más de nieve y 
todo continuaba casi normal. Los coches por 
las autopistas a 40 km por hora, la poca gente 
que circulaba por las calles, en los semáforos 
se esperaban hasta que estuviera verde con 

una formalidad propia de los alemanes.
Los maestros además de intercambiar 
parte de las experiencias y actividades 
programadas, esta vez se estudió las distintas 
modalidades de dirección y organización 
escolar de cada país con las problemáticas 
más importantes en cada sistema educativo 
que son muy variadas. Los directores fueron 
también recibidos por el alcalde de la ciudad 
al que le entregaron un pequeño barco 
de pesca con el nombre de Vinaròs como 
recuerdo de la visita.
Ahora en el mes de abril corresponde en 
Vinaròs la siguiente reunión del programa 
y vendrán alumnos y maestros de los cuatro 
países participantes junto con nuestro 
colegio. Está previsto recibir unos once 
maestros o maestras y unos catorce alumnos 
que se alojarán junto con familias de alumnos 
y alumnas de nuestro colegio. 

Viaje a Münster gracias al Proyecto Comenius
Colegio Misericordia

Colegio MisericordiaBar Centelles
Juan Balaguer NOVA DIRECCIÓ

c/Centelles nº11 964 456 730

Visita a la redacció d’ El Diariet

El passat 19 de febrer ens va visitar un grup d’alumnes de l’IES 
Leopoldo Querol que cursen el segon nivell de PQPI en l’especialitat 
d’electrònica i comerç, els quals es van mostrar molt interessats en la 
realització i edició de la revista. El alumnes gaudiren molt de la visita 
que es va fer a la impremta, els tallers i la redacció. 

La comparsa Tomba i Tomba dóna les gràcies 
a la comparsa No en Volem Cap per l’ajuda 
rebuda durant la desfilada del carnaval del 
dissabte. Moltes gràcies

Agra ïment
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Aparte de mucha más gente de tu edad, a los más 
jóvenes nos conociste en tu época del Blau. Que con 
quince y dieciséis años, los sábados a las salidas del 
cine ya recabábamos allí. 
Allí empezamos a tomar nuestros primeros vermuts 
de Bicicleta y algún que otro carajillo. 
Te recuerdo que alrededor de la una de la madrugada 
con tu habitual sonrisa nos decías “xiquets, anem 
a tancar que ja és tard, i teniu que anar a dormir”. 
Sonrisa que en el transcurrir de los años nunca se 
borró de tus labios con esa afabilidad con que nos 
tratabas a todos tus conocidos en nuestros periódicos 
encuentros por la calle.
Felipe, son demasiados años de recuerdos y anécdotas 
para poder plasmarlos en una simple y humilde carta 
en tu memoria.
Con todos tus compañeros y socios de la Penya 
quiero gritar un fuerte Amunt València!, en tu honor y 
recuerdo del equipo de toda tu vida.
Amigo Felipe, descansa en paz y que tu forma de ser 
y afabilidad nos sirva a todos de ejemplo.

De tus compañeros y amigos de la Penya València

El col•legi d’educació Infantil i 
Primària Manuel Foguet de Vinaròs 
compleix 25 anys. Per aquest motiu, 
el centre educatiu ha preparat 
diverses activitats commemoratives 
durant la primera setmana de 
març. El centre actualment ha 
doblat les instal•lacions i el nombre 
d’alumnes i professors de quan es 
va estrenar el curs 1984-1985, atés 
que recentment ha estat ampliat. 

Els mestres que han passat per 
l’escola en aquests 25 anys han 
sigut convocats a una especial 
trobada per al 4 de març. A més, 
s’està organitzant una exposició 
fotogràfica del col•legi i també està 
prevista una mostra de treballs 
escolars d’alumnes del centre, que 
s’inaugurarà el 5 de març. El dissabte 
dia 6, al matí, es farà una visita a les 
noves instal•lacions.

El col·legi Manuel Foguet celebra 25 anys 
X.Flores 

El passat 10 febrer va tindre lloc a l’IES Vilaplana la Jornada Cultural. Més de 
trenta activitats van suposar un ventall de possibilitats formatives i lúdiques 
on triar. Anar i vindre pels passadissos de l’institut permetia trobar-nos amb 
participants en tallers d’elaboració d’essències, ballarins que van tindre 
l’oportunitat d’aprendre amb la gent de Locura, esportistes de bàsquet amb 
cadira de rodes (sense Cocemfe no hauria sigut possible), jugadors de birles 
(gràcies al grup local que promou aquest esport), intrèpits que volien provar 
l’experiència del futbol americà (Ironmans va estar-hi)… També hi va haver 
temps per a tallers de cuina (pancakes o creps), de paracaigudes, de fermalls, 
jocs de taula, documentals històrics, massatges, judo (gentilesa del Club 
de Judo Vinaròs), i fins i tot alguns alumnes van poder obtenir el certificat 
de manipuladors d’aliments... També vam comptar amb la col·laboració de 
personal de la Creu Roja informant sobre el voluntariat i del Parc Comarcal de 
Bombers explicant les peculiaritats del seu treball.
I a tot això es van sumar la bona marxa de la xaranga del centre, coordinada 
pel departament de música, la recaptació de diners per als afectats pel 
terratrèmol d’Haití amb la venda de llibres usats i el tradicional partit de 
bàsquet entre professors i alumnes on el resultat més significatiu va ser que 
tots s’ho van passar bé.
A més, enguany, durant aquesta jornada va tindre lloc el lliurament de premis 
del I Concurs de Fotografia Digital IES Vilaplana (l’AMPA del centre i Foto 
Estudi Francesc van ser imprescindibles col·laboradors). Els guanyadors van 
ser: Violeta Marinero, Mirella Extrem, Jorma Redó i Tania Richart. La proposta 
era captar imatges del nostre poble. Més de noranta fotos van presentar-
se amb instantànies suggerents i on l’alumnat va fer una mostra de la seua 
creativitat i habilitat fotogràfica. Aquesta activitat ha confirmat la validesa 
de la fotografia com a element comunicatiu i, de segur, que continuarà en 
els propers anys. 

Jornada cultural a l’IES Vilaplana
Al compañero y 
además amigo



22

27  febrer 2010

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

SOCIETAT

Estarás alegre y tus sentimientos fluirán con mucha 
más fuerza de lo normal. Respecto a tu salud, un poco 
de relajación una vez acabada la jornada de trabajo, 
es algo que necesitas. Con relación al trabajo, si vas a 
lo loco, no lograrás nada. Plantea estrategias a seguir 
y date tiempo para lograr tus objetivos profesionales.

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

acuario

cáncer

aries

sagitario

escorpio

libra

leo

virgo

géminis

capricornio

tauro

piscis

Existe el peligro de que se rompa tu actual relación con 
motivo de tu necesidad de vivir la vida intensamente. 
Respecto a tu salud, busca una dieta diaria más rica en 
vitaminas. No valores erróneamente tus posibilidades 
económicas. Urano te da fuerza, pero te puede 
provocar más de un problema. 

Necesitas vivir cosas nuevas con tu pareja, las 
relaciones monótonas a la larga te acaban agotando. 
Para mejorar tu salud no descargues más presión 
en ti mismo de la que puedes soportar. En este 
momento debes ser muy realista con tu dinero. Evita 
las complicaciones todo lo que puedas.

En asuntos de amor la seducción que te caracteriza 
se pone de manifiesto de forma natural. Aprovécha-
la. Respecto a tu salud, piensa que un signo como el 
tuyo necesita salir de la rutina, moverse, o dedicarle 
más tiempo al entretenimiento. En asuntos de tra-
bajo lo importante es que reconozcas tu verdadera 
meta y que actúes en consecuencia.

Las circunstancias exigen que de alguna manera todos 
tus asuntos sentimentales se tengan que poner en or-
den. Respecto a tu salud, quizá ahora sea el momento 
de cambiar algunos aspectos de tu vida que no te dan 
estabilidad ni te aportan felicidad. El transito de Venus 
indica que lo tienes todo a tu favor para consolidar tus 
bases económicas. 

A veces te cuesta comunicarte con claridad. Sincé-
rate con tu pareja. Respecto a la salud, juega limpio 
contigo mismo, evita los excesos y el alcohol. El trán-
sito de Mercurio y el Sol por tu casa dos indica que tu 
economía y recursos en general están atravesando 
una etapa de ajustes positivos.

Tus nuevos planteamientos en el amor te pueden 
servir para coger impulso y consolidar tu imagen res-
pecto a tu pareja. Respecto a tu salud, aprovecha la 
semana para airearte y relajarte lo máximo que pue-
das. Con relación al dinero, el equilibrio es una de tus 
virtudes. Intenta aplicarlo a tu economía. 

En los pequeños detalles están muchas cosas maravillo-
sas de la vida. Ahora no te exijas demasiado en el amor. 
Respecto a tu salud, estás viviendo un periodo favorable 
para dejar atrás hábitos que no son nada positivos, tanto 
en un sentido físico como psicológico. Si apuestas por ti 
mismo ganarás. Quizás sea el momento de asumir medi-
das propias en el ámbito laboral.

En asuntos de amor no dejes que nada se resuelva al 
azar. Controla la situación. Respecto a tu salud, deberías 
mejorar tus defensas. Incrementa tu dosis de vitaminas. 
El tránsito de Mercurio y el Sol por tu casa seis indica 
que es posible que ciertos cambios en tu entorno labo-
ral favorezcan tu crecimiento económico. 

En asuntos de amor debes de apostar muy fuerte 
por ti, pero no cambies de idea con tanta facilidad. 
Respecto a tu salud, el tránsito de Urano por tu casa 
doce te puede provocar más de un dolor de cabeza. 
Con relación al trabajo, necesitas que las horas que 
empleas se rentabilicen mejor. 

Vas a tener la capacidad de crear un entorno cálido e 
íntimo con tu pareja. Respecto a tu salud, si te muestras 
en todo momento positivo, muchos de tus problemas 
desaparecen como por arte de magia. No dejes que 
preocupaciones económicas te bloqueen, el tránsito 
de Venus por tu casa dos te facilita mucho el camino. 

El tránsito de Urano por tu casa cinco indica que se 
inicia un ciclo en tu vida lleno de pasión sentimental. 
Respecto a tu salud, tus constantes para toda la semana 
son la alegría y el bienestar. Con relación al dinero, de-
bes aceptar cualquier tipo de negociación o de nuevo 
contacto que surja en tu vida.

Redacción

Visita a la lonja de Vinaròs

Alumnos del colegio CEIP N. 5 del ciclo medio de 3º 
y 4º de primaria, acompañados de sus profesores, 
estuvieron en el puerto visitando la lonja de pescado. 
Los empleados de la cofradía y lonja les enseñaron 

la subasta del pescado en el momento que los 
pescadores depositaban sobre la cinta de subasta sus 
capturas. De esta forma, pudieron ver in situ cómo se 
comercializa el pescado en primera venta.

El pasado 19 de febrero tuvo lugar en el IES José 
Vilaplana la entrega de premios del concurso 
“Tarjetas de San Valentín” convocado por el 
centro, y que consistían en lotes de material 
escolar. Del Primer Ciclo, el alumno Joan Buch 
Prades (1º de ESO) ganó el primer premio; el 
segundo premio recayó en Anna Puig Igual 
(1º de ESO) y tercer premio fue para Ariadna 
Siurana Marco (1º de ESO). En el segundo Ciclo, 

el primero, segundo y tercer premio lo ganaron: 
Nerea Culvi Espuny (3º de ESO), Ana Fernández 
López (3º de ESO) y Ioana Roxana Purcarea (3º de 
ESO), respectivamente.
Además, un alumno de 4º de ESO del Centro, 
Antoni Senén Ferrà, ganó el tercer premio del 
“Tercer concurso de San Valentín de Castellón y 
comarcas, convocado por l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Castelló

Concurso “Tarjetas de San Valentín”
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XX CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI
Te m a :  Le s  C a m p a n e s

Laura  Car rasco Fabra
2 ESO Col · legi  Div ina  Prov idència 

1er  premi

Campanes, campanes,
De Vinaròs especialment.

Sou importants per a nosaltres,
Per a nosaltres principalment.

Aquella història contada, 
Per la meua àvia,

Aquella història que mai s’acaba
Però és un historia molt sàvia. 

No em puc imaginar com devia ser la vida abans, 
però quan jo tenia set anys, la meua àvia em va 
explicar la història sobre les campanes.
Em deia que abans no existien els aparells 
electrònics que existeixen ara, com els rellotges, 
els mòbils, els telèfons…
Que les persones s’orientaven per les campanes.
Sí, per les campanes.
Les campanes indicaven quina hora era, quan 
s’havia d’anar a missa, la mort d’alguna persona...
En fi, devia ser molt diferent d’ara.
Actualment, a Vinaròs tenim també un dels 
campanars més importants del poble: el 
campanar de l’església arxiprestal.
Segurament, tots hem passat per davant d’algun 

campanar alguna vegada, però ni ens hi hem fixat. 
Veritat és que els joves d’avui en dia no ens 
importa gens el tema de les campanes, ni ens en 
preocupem tampoc, tenim uns aparells magnífics: 
els rellotges!
M’han contat que aquest any 2010 canviaran les 
campanes de l’església. Un acte molt important, 
però no precisament per a nosaltres. 
Crec que la història que em va contar l’àvia sis 
anys enrere és interessant, i m’ha fet reflexionat 
bastant.
No em puc imaginar com devia ser la vida abans, 
però després de la història de la meua àvia puc 
dir, sincerament, que les campanes tenen un 
paper molt important en aquesta vida.

Com cada any uns dies després de la celebració 
de Sant Sebastià a l’ermita de Vinaròs, els 
vinarossencs residents a Barcelona i altres 
municipis catalans, ens reunim per celebrar Sant 
Sebastianet.
Com sempre a la una a l’església de Sant Antoni 
de Pàdua, al barri d’Horta. Mossén Josep Pavia 
amb un bon discurs recordant el quart centenari 
de la relíquia.
Aquest any no han vingut els autocars de Vinaròs 
amb els familiars i amics que ens acompanyen 
habitualment.
L’ajuntament va decidir invitar-nos a la Colònia 
a anar en un autocar el dia de Sant Sebastià a 
l’ermita i no posar-los per anar a Barcelona, però 
ens hagués agradat 
estar tots junts com cada any i celebrar el quart 
centenari també aquí.
Aquest any hem tingut un convidat destacat. Es 
tracta de Lluís Santapau, fill del famós pintor. Ens 
ha obsequiat amb una placa gegant de xocolate, 
amb la imatge de Sant Sebastià i la relíquia. A 
més de pastisser, és un excel·lent fotògraf, com 

ho mostren aquestes fotos.
Prepara unes exposicions sobre l’obra del seu 
pare. No us ho perdeu!
Al dinar, al Ducs de Vergara, n’erem uns 
cinquanta. Ben acompanyats, com sempre amb 
uns amics de Traiguera i la Jana. No van faltar, 
per animar la festa, el moscatell i els pastissets. 
Menjar-se’n un amb una copeta i olorant el 
timó, et penses que estàs en l’ermita! Hem 
d’agrair a la Caixa Rural aquest entranyable 
regal. Ens el van portar, Sebastian Miralles i la 
seua esposa.
Com sempre vam repartir una postal ampliada. 
Aquest any ha estat una foto del pati de l’ermita 
del tercer centenari, és a dir, el dia de Sant 
Sebastià l’any 1910.
Després del café i amb el permís de mossén Pavia, 
ens vam menjar sant Sebastià i la Relíquia... de 
xocolate!
El nostre president, Mingo Valls, va agrair la 
presència de tots en aquest 86é aniversari 
de la fundació de la Colònia de Vinaròs a 
Barcelona, fent una crida a tornar el proper any 

i celebrar-ho amb tota la gent que vinga amb 
els autocars.
Volem agrair molt afectuosament als majorals 
de Sant Sebastià 2010 la tasca que fan.
Elles i ells són un pont de plata entre els 
vinarossencs d’ací i d’allà.
A... David Bosc Torres, Maria Pilar Vizcarro Boix, 
Rosa Miralles Garcia, 
Sebastián Sebastià Miralles, Laia Camos Esteller, 
Maria Bonet Sabaté,
Sergio Vives Esparducer, Mercedes Querol Borràs, 
Sara Guerrero Forner,
Jaime Bas Serret, Venancio Balague Brau, Noelia 
Benito Vallès,
Teresa Llàtser Prats, Sebastián Querol Vidal, 
Carme Aulet Barbé,
Rosa Griñó Puchol, Rafael Boti Candela, Álex 
Forner Medina,
Antonio Carlos Arnau Barreda, Maria Dolores 
Blasi Tomas, Mercedes Rodríguez Puchal, 
Felicidad Brau Fuster, Agustín Serret Miralles i 
Jose Foguet Sorlí...
A tots moltes gràcies.

Diumenge 21 de febrer, Sant Sebastianet a Barcelona

Ramon Pla marco, vicepresident de la Colònia de Vinaròs a Barcelona 
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El servei de Biblioteca ha programat per al 2010 un 
conjunt d’activitats orientades a apropar el món de 
la literatura i dels llibres a la població vinarossenca. 
Pel que fa als contes, enguany, s’ha previst que 
les representacions dirigides al públic infantil de 
5 a 10 anys tinguen lloc en dissabte. Les properes 
representacions estan programades per al 27 de 
març, el 18 d’abril i el 29 de maig. I respecte als 
contacontes per als xiquets de 3 a 5 anys relatats 
per les iaies del nostre poble, comencaran a l’abril 
amb Carmen Buch i el relat El fantasma Mu, història 
elaborada per la mateixa narradora.
Respecte als tallers didàctics per a xiquets, 
s’intentarà apropar els xiquets al món del 

modelisme naval. En dos torns de tres sessions, 
Arsenio Gauxachs, gran amant dels vaixells, 
introduirà els xiquets en el món dels vaixells i de 
l’art de construir-los. Finalment, el 8 de maig es 
proposa un taller de gastronomia. De la mà del 
Restaurant Bergantín els xiquets elaboraran la 
Tarta Fabiola, producte fet amb xocolate, galetes, 
etc. Paral·lelament, s’estan duent a terme les 
tertúlies literàries, activitat iniciada l’any passat 
i que apropa els lectors al món dels escriptors. 
En el primer trimestre s’han programat dos 
convocatòries. El 2 de febrer es va rebre la visita 
de l’escriptor José Calvo Segarra, autor del llibre La 
Pastora: del monte al mito. Al llarg de la sessió, l’autor 
d’una manera objectiva, va relatar episodis de la 
Pastora, dels maquis i de la vida als masos. Per al 2 
de març s’espera la visita de l’escriptor Josep Ayza 
Rosales, autor de Les barques grogues, llibre basat 
en la llei que prohibia pescar a l’arrossegament a 
determinats tipus de barques. Es parlarà del món 
mariner i de la costa mediterrània.
Una altra activitat de l’any 2009 que ha tingut 
molt bona acceptació i que continua enguany 
són les lectures en grup. El club de lectura de 
novel·la històrica comença l’any amb la lectura de 
La taza de oro: vida de Sir henry Morgan, bucanero... 
obra de l’escriptor nord-americà John Steinbeck. 
S’analitzaran aspectes socials i històrics del món 
dels pirates i de l’espionatge al segle xvii.
D’altra banda, la Llibreria Obreda s’ha centrat en la 
lectura del llibre Seda de l’italià Alessandro Barico. 
L’altre llibre proposat és Misererenobis de l’autora 
Francesca Aliern Pons, novel·la ambientada en 
el règim franquista i que plasma les vivències de 
quatre sacerdots.
També s’ha posat en marxa la campanya de 
visites guiades. La Biblioteca Municipal ofereix als 
col·lectius educatius la possibilitat de fer una visita 
guiada per les instal·lacions del servei. 
Per a la primavera, torna el taller didàctic “Contes i 
bolquers” a càrrec de Món Animació. Un any més, 
les mares i els pares vinarossencs podran apropar 
la literatura als fills més menuts de la casa. Entre 
el 26 d’abril i el 31 de maig es duran a terme vuit 

sessions de bebeteca en les quals s’estimularà 
l’escola i l’atenció, la percepció visual, tàctil i sonora 
dels bebés, es miraran i es compartiran contes, es 
donaran recomanacions i consells sobre la lectura 
en aquestes edats, etc.
A mitjan mes de març es realitzarà la IV convocatòria 
del concurs de narrativa infantil en valencià per als 
xiquets de 7 a 12 anys. 
També s'està treballant en la propera celebració 
de la festivitat del Dia del Llibre. Enguany la data 
escollida és el diumenge 18 d’abril. 
Atés que fins ara la resposta dels usuaris a les 
activitats proposades per part de la Biblioteca és 
molt positiva, aquest servei vol proposar noves 
línies d’actuació per a un futur més o menys 
immediat. De fet, s'està valorant i analitzant dur 
a terme tallers didàctics per a adults. Cal recordar 
que a l’estiu de l’any passat va funcionar molt bé el 
taller de gènere que versava sobre l’anàlisi de l’obra 
El mito de la diosa. Ara s'estudia la proposta de fer 
un taller de narració oral per a adults, no es tracta 
que es conten històries sinó com contar històries, 
activitat didàctica de tècniques i tàctiques de com 
i de quina manera es pot relatar contes i aplegar 
als xiquets.
Una altra línia a encetar és treballar amb joves de 
12 a 16 anys, aquest grup d’usuaris és el que menys 
fa ús del servei de la biblioteca. Algunes activitats 
sobre els còmics, el disseny, la música, etc., poden 
arribar a agradar-los.
Igualment, des de fa uns anys la Biblioteca 
Municipal programa unes sessions de contes per 
als xiquets del col·legi Baix Maestrat. Enguany s'ha 
decidit dur a terme un projecte més d'acord amb 
les característiques especials dels usuaris d’aquest 
centre. Combinen música, humor, màgia i contes 
amb un gran vessant de participació dels xiquets.
Finalment, informar que conjuntament amb la 
Regidoria de Turisme s'està treballant per poder 
oferir un punt de biblioplatja més confortable, 
més estable, amb més repertori bibliogràfic, amb 
una programació de variades i diverses activitats 
lúdiques i d’oci, i amb una temporalitat més ampla 
de la que venim oferint aquests últims anys. 

La Biblioteca Municipal presenta les activitats fins al mes de maig

SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA
Diumenge 28 de febrer de 2010

12.00 hores
Auditori Municipal V. Aiguals d’Izco

I PART
UNIÓ MUSICAL INQUERA

Ferrocarril de Soller   Baltasar Moya

Queen in Concert    Arr. Jay Bocook

Flores de España    Pascual Pérez Chovi

Variazoni in     Jacob de Haan

Agarrate saxo                        Maestro Montañés

Mtro. Dtor.: Miquel Genestra Alomar
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HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

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

“Hilarión 
Claramunt: 
un pintor 

desconegut”

Dia: 4 de març de 2010, 
dijous
Hora: 19.30 h
Lloc:  Saló d’exposicions de 
l’Associació (St. Ramon, 13)

Inauguració de l’exposició:

agenda 

cultural

agenda cultural
Divendres 26 de febrer, a les 22 hores concert a càrrec d’Els 
amics de les Arts.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Acció Cultural del País Valencià

Dissabte 27 de febrer, a les 11 hores primera sessió del Taller de 
Modelisme Naval a càrrec d’Arsenio Gauxacs (per a xiquets de 7 a 12 
anys). Cal preinscripció.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

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

Del 2 al 14 de març, exposició “Bolivia: las mujeres sabias”
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Fundació Isonomia

Dimarts 2 de març,
A les 10.30 Tertúlies literàries i poètiques. Josep Ayza Rosales parlarà 
del seu últim llibre Les barques grogues. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal
A les 22 hores Visita guiada La processó de la matinada i la Confraria 
del Natzaré i Sant Sepulcre. Una nova mirada a la Setmana Santa 
Històrica de Vinaròs a càrrec de Xavier Palomo,
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 3 de març, a les 20 hores, Cicle de cinema de Woody 
Allen amb la projecció de la pel•lícula Vicky Cristina Barcelona
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu del Nord 

Dimarts 2 de març, a les 19 hores, inauguració de l’exposició 
“Bolivia las mujeres sabias” que estarà oberta fins al 14 de març.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Fundació Isonomia

Dijous 4 de març, a les 20 hores, conferència El dolor i la soledat 
del Natzaré a càrrec del bisbe de la diòcesi de Tortosa, Xavier Salinas 
i Vinyals.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Confraria el Natzaré i Sant Sepulcre 
de Vinaròs

Dissabte 6 de març, a les 11 hores segona sessió del Taller de 
Modelisme Naval a càrrec d’Arsenio Gauxacs (per a xiquets de 7 a 12 
anys). 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimarts 9 de març, a les 18.30 hores, Xarrada 
“Construcciones de relaciones de pareja en clave de 
igualdad” a càrrec de Charo Altable Vicario, llicen-
ciada en geografia i història, mestra especialista en 
pedagogia terapèutica, terapeuta en psicosíntesi, 
diafreoterapeuta (educació postural i consciència 
corporal del mètode Mezieres), educadora sexual, 
experta en coeducació (postgrau) i experta en me-
diació de conflictes. També és professora investiga-
dora de la Universitat de València. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Fundació Isonomia

Divendres 12 de març, a les 22.30 hores, teatre amb l’obra Les 
decisions de Maria... Història d’una dona a càrrec de la Cia. Tramant 
Teatre
Sinopsi: La presa de decisions 
regeix la nostra vida i el nostre 
destí, però el millor de prendre 
decisions és això: que encara que 
ens equivoquem podem tornar a 
prendre’n una altra. El respecte a si 
mateix, autoestima, som nosaltres 
qui decidim, per això podem triar.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Conselleria de Cultura i Esports i Teatres de la Generalitat.

els dilluns de l’UJI a la Seu del Nord

19.30 hores
Biblioteca Municipal Vinaròs
C/ Plaça Hort del Escribano
s/n, Vinaròs

febrer | març | abril | maig  2010

22/02/2010  Cultura, art i territori: els museus 
 com a referent del nostre entorn 

Inmaculada Rodríguez, Dep. d’Història, 
Geogra a i Art de la Universitat Jaume I

29/03/2010 El bicentenari de la Guerra    
 de la Independència  

Manuel Chust, Catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat Jaume I 

26/04/2010 El mestre Rodrigo i la seua obra 
 per a guitarra. Didàctica musical 
 Antonio Ripollés, 
 Dep. d’Educació de la Universitat Jaume I  
24/05/2010* Apropament al coneixement 
 astronòmic.
 Juan Fabregat Llueca, director 
 de l‘Observatori Astronòmic de la Universitat  
 de València 

 * Lloc. Casa Membrillera (Fundació Caixa-Vinaròs)
C/ Socors 64, Vinaròs
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PARTE ESTADÍSTICO AÑO 2009

PESCA

Andrés Albiol Donzell

  PECES
Alatxa                                   78.617 Kg.
Seitó                                1.639.167
Melva                                    39.615
Maire                                       2.137
Atún                                       21.134
Raja                                         6.974
Besugo                                    2.798
Boga/xucla                             26.676
Bonítol                                      3.506
Burros                                      1.919
Llampuga                                    540
Caballa                                   63.895
Vetes                                       6.870               
Congre                                     8.973
Gall                                          2.153
Orada                                     74.298
Escualos                                     297
Mòllera                                   14.516
Gallineta                                   1.956
Sorell                                    153.325
Esparrall                                   8.685
Llenguado                               15.082
Sarg                                          7.341    

Lliri                                           18.125
Japuta                                       3.702 
Llobarro                                    6.258
Panagal                                       497
Mabre                                     12.820
Aranya                                      9.216
Pagell                                     62.373
Peluda                                      9.304
Peix espasa                            27.903
Lluç                                      210.231
Rap                                        26.873
Espet                                       7.563
Rodaballo                                   705
Rubios                                   17.584
Moll                                        38.273
Morralla                                  26.883
Sardina                                456.925
Pez zorro                                    402
Mero                                             85
Letxa                                       7.482
Bacoreta                                 6.657
Sorella                                  50.114
Bacaladilla                          133.821
Llisa                                      41.638

Pagre-dentol                              606
Bis                                         72.336
Gatet                                          290
Roncador                                1.098
Rata                                           190
Palometa                                8.832
Tigre                                          376
Corba                                      3.508
Miseria                                    1.210
Mamona                                  1.228
Varios                                      3.301
                                    ___________
       TOTAL..................     3.468.378   

 CRUSTÁCEOS
Cranc                                     14.764
Escamarlà                              1.604    
Llagostí                                     9.450
Galera                                     46.580
Llagosta                                    1.072
Gamba                                         133
Llamàntol                                     120
                                           ________                 
TOTAL...........................         73.721  

 MOLUSCOS
Calamar                                   11.648
Sepió punxa                               1.666
Pota                                          22.048
Sipia                                         18.293
Polp roquer                               27.542
Polp blanc                                 23.547
Polpa                                              589
Polp mesquer                              2.450
Almeja                                            139
Caragol                                         7.044
                                                _______
  TOTAL............................       115.167

     Resumen por modalidades:
ARRASTRE                              1.082.922
CERCO                                     2.357.241
PALANGRE                                   83.620
TRASMALLO Y OTRAS ARTES  133.483
                                                 ________ 
      Total producción.………..   3.657.266

Semana con buen estado de las 
aguas que propició el poder faenar 
con normalidad en todas nuestras 
pesqueras artesanales. Resaltar que la 
campaña del peix blau tras su comienzo 
sigue aceptable. Y el resto de la flota de 
otras pesquerías captura diversidad de 
pescados y mariscos.
La pesca arrastrera llevó a diario a lonja 
langostino a 30 €/kg, calamar de 10 a 25 
(según calidad), lluç de 4 a 13, lubina a 
18, caracol a 8, salmonete a 7, galera de 
4 a 6, rape de 3 a 9, s. punxa a 10, misèria 
a 8, peluda a 6, mòllera, bacaladilla, 
aranya, cintas, pota, caballa, burros y 
sorella de 2 a 4, cangrejo, pulpo blanco 
jurel y morralla de 1 a 3.
Los cerqueros tuvieron unas noches 
con un mar en calma para la extracción 
del pescado azul y el lunes entre dos 
pillaron 450 cajas de boquerón a 32 €/
caja (12 kg) y 150 de sardina a 30. El 

martes cuatro traíñas atraparon 150 
cajas de seitó a 40 y 100 de sardina 
a 28. Y el miércoles nueve llums 
subastaron 600 cajas de “oro azul” a 20 
y 200 de sardina a 24. La procedencia 
era: cuatro de Vinaròs, tres de Borriana 
y dos del Grau de Castelló.
Las barquitas de los artes menores que 
calan trasmallos, unas llevaron sepia 
a 8 €/kg, palaí a 10 y mabre a 6. Otros 
pescan pagel de 4 a 12, dorada de 3 a 
10 y palometa a 2. Algunos siguen tras 
el lenguado a 18 y raya a 4. Y el xarcier 
del gran fondo rocoso pescó poca 
langosta a 40, gallineta a 16, dentón a 
18 y corba y mamona a 3.
La recolecta de pulpo roquero con los 
recipientes de arcilla llamados cadufos, 
se cotiza de 4 a 6 €/kg.
El palangre atrapó con anzuelo cerca 
de la costa pargo a 8 €/kg., sargo a 10 
y congrio a 2.

Mar calmado, soleado y fructífero

És una espècie de tord que sol atrapar-se a prop de les 
roques mar endins, o siga, pròxim als Columbrets, és 
una zona ideal. En castellà se l’anomena tordo canino i 
doncel. En francés, crenilabrus arc-en-ciel. En alemany, 
streifenlippfisch. I en anglés, point-snouted goldsinny. El 
seu nom científic és Ctnolabrus iris.
Aquesta classe de peixos té poc valor comercial, ja que la 
carn no és gaire saborosa. Pertany a la gran família dels 
làbrids i al gènere Lappanella. Té un cos bastant allargat 
i el cap estret i de forma cònica. La boca és protràctil 
amb els llavis carnosos i diverses fileres de dents a les 
mandíbules amb 4 canins anteriors i un altre de posterior 
als premaxil·lars. Té plaques faríngies per triturar petxines 
fràgils. El preopercle és dentat.
La línia lateral està marcada. 
És de color rogenc amb el dors rosa i marró. Els 
flancs són clars i el ventre blanquinós. Sobre els radis 
del peduncle caudal, la cua i l’aleta dorsal té tres 
característiques taques negres. 
Les escates són cicloidees de 35 a 38. La pell és viscosa. La 
composició de les aletes és D XVI-XVII-9-12, A III-9-11, P 
13-16 i C 17-21. Fa 15 cm. 
La lliurea que té lloc a l’estiu li fa ressaltar molt els colors 
per a la fresa. Després d’alliberar els ous transparents com 
el cristall, els alevins s’estan al plàncton i desprès baixen 
sota el fons. 
S’alimenta de cucs i mol·luscos. 
Habita en zones sobre fons rocosos i fangosos de 50 a 
200 metres de profunditat. Mal nadador, sol desplaçar-se 
mitjançant embats amb les aletes pectorals. 
Els escassos exemplars que es pesquen són a 
l’arrossegament, tremall i palangre.
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Jornada exitosa para 
nuestro deporte

II Trofeo Nacional Tere Piqueras

De nuevo, hay que destacar al 
fútbol como uno de los deportes 
sobresalientes de la pasada jornada 
por la espectacular y contundente 
victoria del Vinaròs C.F. en el campo 
Cervol ante el duro y correoso 
conjunto del C.D. Acero de Puerto 
de Sagunto, al que le endosó un 
3 a 0 jugando desde el minuto 35 
de la primera parte con un jugador 
menos por la expulsión injusta del 
capitán Sergio Espinosa. Con este 
triunfo el equipo que prepara Santi 
Forner se convierte en la revelación 
del Campeonato Regional Preferente 
ocupando la parte alta de la 
clasificación.
El baloncesto también destacó con 
la corta pero importante victoria 
conseguida por el equipo senior 
femenino del C.B. Vinaròs en la 
difícil pista del C.B. Riba-roja por 
el resultado de 57 a 63 después de 
realizar un magnífico encuentro que 
permite a las langostineras mantener 
el tercer puesto de la clasificación de 
la liga autonómica.
Por último, en tenis también hay que 
destacar los éxitos conseguidos por 
los jóvenes tenistas del Club Tenis 
Vinaròs y del Club Tenis La Closa en 
el circuito Cat-Val 2010 contando sus 
actuaciones por éxitos.
Enhorabuena a todos y a seguir 
luchando con ilusión por el 
deporte local.

El pasado sábado 20 de febrero se celebró en Mislata la segunda 
edición del Trofeo Nacional Teresa Piqueras de patinaje artístico. 
La élite española se dio cita en la pista valenciana para dar 
espectáculo a todos los asistentes.
Los mejores patinadores de las federaciones de Aragón, 
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana han estado 
presentes en esta competición.
Este evento ha sido organizada por la Federación de Patinaje de 
la Comunidad Valenciana en homenaje póstumo a Tere Piqueras, 
que fue la primera patinadora valenciana que participó en un 
Campeonato de España en el año 1971. 
El Club Patinaje Artístico Vinaròs se trasladó hasta Mislata con 
cinco de sus mejores patinadoras. A continuación, detallamos 
las clasificaciones obtenidas:
Categoría alevín: Paula Escura Roca (7ª clasificada)
Categoría infantil:
Irene Tomas Rodríguez (2ª clasificada)
Patricia Gomis Miralles (4ª clasificada)
Categoría juvenil: 
Maria Gomis Miralles (3ª clasificada)
Almudena Gómez Beltrán (4ª clasificada)

PAtinAtGE ArtístiC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

El cap de setmana fort de Carnaval (dies 13 i 14 de 
febrer), es va celebrar a la piscina municipal La Salera 
de Castelló, la quarta jornada de la Lliga Interclubs, 
adreçada a les categories infantil, júnior i absolut.
Les festes de Carnaval van fer que l’expedició del 
Club Natació Vinaròs-Cala Montero quedés reduïda 
a només sis nadadors: Mireia Queralt, Aroa Guadix, 
Àlex Sebastià, Albert Castañeda, Toni Bordes i Joel 
Segura.
Tots ells han fet un bon paper, ja que han rebaixat les 
seues marques personals, la qual cosa els ha permés 

assolir 13 mínimes autonòmiques, de les quals dos 
són noves mínimes assolides per primera vegada.
D’una banda, cal felicitar la jove Mireia Queralt per 
aconseguir la seua primera mínima en la rapidíssima 
prova dels 50 m lliures amb un temps de 32.91. De 
l’altra banda, felicitem Toni Bordes per obtenir la 
seua primera mínima també en els 50 m lliures, amb 
una marca de 29.32.
Un altre cop, el nadador més en forma del nostre 
club, Albert Castañeda, ens donava l’alegria més 
gran d’aquesta quarta jornada en aconseguir dos 

noves mínimes nacionals. La primera mínima era en 
la dura prova dels 200 m papallona amb un fantàstic 
temps de 2.32.70, i la segona en la prova de llarga 
distància dels 1.500 m lliures en deixar el crono en 
18.49.33. A més a més, tan sols 72 centèsimes el 
van privar d’obtenir una altra mínima nacional en la 
disciplina dels 200 m estils. 
Des d’aquestes línies aprofitem per animar-lo, ja 
que el proper mes de març es desplaçarà a Madrid 
per participar en els Campionats d’Espanya d’Hivern 
categoria infantil. Bona sort Albert.

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

Albert Castañeda segueix en un gran estat de forma i aconsegueix 2 noves mínimes per als 
Campionats d’Espanya

LLIGA INTERCLUBS (4a jornada)

A l b e r t  C a s t a ñ e d a A l e x  S e b a s t i à J o e l  S e g u r aA r o a  G u a d i x M i r e i a  Q u e r a l t To n i  B o r d e s

Redacción

El corredor local David Guimerà 
asistió a la segunda prueba de 
la Challenge de pista celebrada 
en Borriana el pasado día 14 de 
febrero con grandes éxitos.
De las cuatro pruebas dis-
putadas consiguió dos pri-
meros puestos en velocidad 
olímpica y en persecución 
por equipos, un quinto 
puesto en scratch y un sép-

timo en puntuación.
También queremos destacar 
que el pasado día 13 de febrero 
se concentró con su equipo 
Cerámicas Onda en la población 
de Segorbe. Por la mañana 
salieron a entrenar todos juntos, 
después de la comida tuvieron 
la reunión de equipo con los 
directores esperando empezar 
la nueva temporada de ruta. 

Segunda prueba de la Challenge 
de la Comunidad Valenciana
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Rafael Marcos Simó

Paso en firme

FUtbol.  Campeonato Regional Preferente

FUtbol.  Campeonato Regional Juvenil

3 0
VINARòS C.F. C.D. ACERO

2 2
VINARòS C.F. C.D. BENICàSSIM

El equipo 
local 
dominó 
al rival 
a su 
antojo

Partido disputado en el Cervol con un 
Vinaròs que salió al terreno dispuesto 
a llevarse los tres puntos en juego, por 
lo que desde el pitido inicial llevó la 
iniciativa dominando a su rival que se 
veía desbordado continuamente por 
la delantera local que ya en el minuto 

26 había logrado adelantarse en el 
marcador, llegándose al descanso con 
un 2-0. En la reanudación y pese a que el 
Vinaròs jugaba con un hombre menos, 
siguió dominando la situación marcando 
incluso otro gran gol que rubricaba el 
joven Dani Balfagón.

Al ineac iones
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Javi Esteller, Álex Bueno, Agus, José Ángel, Martín (David Folch), 
Ernesto, Víctor Pla (Dani), Espinosa y Potrimba.
C.D. Acero: Jorge, Llorens (Iván), Miguel, Juanjo, Jacinto (David), Chato, Coscolla (Pibe), Rubio 
(Alcolea), Quico, Guerra y Roberto.
Goles: 1-0 min 26: Quico (p.p.); 2-0 min 70: Víctor Pla; 3-0 min 92: Dani.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado Andujar Ajenjo. Malo de solemnidad. Mostró cartulinas 
amarillas a los locales Potrimba, Ernesto, José Ángel y Espinosa, expulsando a este último sin 
motivo. También vieron la amarilla por parte visitante Llorens, Jorge, Juanjo, Ivan, David y Guerra.

Gaspar Redó

Gaspar Redó

FO
TO

 P
ab

lo
 B

at
al

la
FO

TO
 P

ab
lo

 B
at

al
la

Al ineac ión
Toni, Cristian, Camilo, Sergi, Drago, Carri, 
Kevin, Gerard, Dani, Marc y Florín. También 
jugó Néstor.

Dos goles de Florín y Néstor sirvieron 
para remontar un resultado que se 
le había puesto muy cuesta arriba al 
equipo local que se vio sorprendido 
por un rival que se adelantaba en 
el marcador de forma injusta. Pero 
los jugadores que prepara Rafa 

Barberà, sabiendo lo que se jugaban, 
sacaron fuerzas de flaqueza y a base 
de pundonor y rápidas jugadas de 
contraataque lograron un meritorio 
empate que supo a poco ya que por 
el juego desarrollado en el terreno de 
juego merecieron incluso la victoria.

El juvenil mereció 
ganar en el Cervol

El Acero siempre ha sido un rival dificultoso, amarrar 
los tres puntos era fundamental por varios motivos. 
En primer lugar, por lo que significa sumar los puntos 
en juego, luego otros aspectos como frenar la reacción 
de un equipo que busca la permanencia y al que ya 
aventajas en 7 puntos. Por otro lado, una victoria y 
con un jugador menos, una hora de partido da moral 
en vista a futuros compromisos y te permite ir con 
tranquilidad al siguiente desplazamiento de Vilafamés 
que siempre es complicado. Por otra parte, se han 
sumado ya 35 puntos, cantidad que la temporada 
pasada fue suficiente para mantener la categoría. No 
por eso hay que levantar el pie y jugar relajado, pero sí 
con la tranquilidad de tener los deberes hechos y mirar 
por otras metas e intentar quedar lo más alto posible. 
La promoción, sería un sueño, matemáticamente 
es posible pues está a 7 puntos pero realmente es 
complicado ya que sólo queda aparentemente una 
plaza si damos por seguro que Saguntino y Borriol no 
perderán su ventaja respecto al resto y hay equipos 
como Benlloch, Benicàssim, Alcora, Castelló B, Nules 
y Vinaròs que serían quienes se disputarían esta 
tercera plaza. El Benlloch que ocupa el tercer lugar 
tiene 42 puntos y el Benicàssim 39, los otros cuatro 
perseguidores empatan a 35. Faltan por disputarse 
33 puntos y todo es posible pero las cosas parecen 
bastante claras. 
En la parte baja de la tabla, tres cuartos de lo mismo, los 
dos colistas (Benicarló y La Pobla de Farnals) parecen 
sentenciados y no dan muestra de poder reaccionar 
y queda una tercera plaza que sigue ocupando 
momentáneamente el Almassora que suma 24 puntos 
y que en cualquier momento podría cambiar de 
inquilino ya que la Vilavella tiene 26 puntos por 27 el 
Sant Jordi o los 28 de Borriana y Acero, luego ya en 
mitad de la tabla ya están situados equipos con 29 y 30 
como son La Vall d’Uixó, Almenara y Vilafamés que no 
deben de tener problema alguno.
Volviendo a lo que fue el partido, una vez más el 
colegiado no pasó desapercibido; lo de la expulsión 
de Espinosa, para hacérselo mirar... pero bueno ya 
nos estamos acostumbrando y este año tela marinera 
en este sentido. El rival que viene de reforzarse con 8 
nuevas incorporaciones de tercera y que venía sacando 
últimamente sus partidos e intentando salir de la zona 
caliente de la tabla, pasó con más pena que gloria. Yo 
por motivos particulares sólo llegue en el descanso y lo 
que vi del segundo tiempo me defraudó, ya que con un 
jugador menos y perdiendo por 2 goles tienes que salir 
al campo y apretar al rival y ponerlo contra las cuerdas 
y fue todo lo contrario, antes del tercer gol, tanto Víctor 
como Ernesto pudieron en dos claras ocasiones haber 
conseguido la sentencia mucho antes.
Por su parte, el juvenil que jugaba el mismo domingo 
por la mañana, no pudo pasar del empate en el Cervol 
frente al Benicàssim. El empate a dos goles indica 
que fue un buen partido y que los aficionados que 
presenciaron el encuentro disfrutaron de una buena 
mañana de fútbol. Pese a no conseguirse la victoria, 
la parte positiva es que se suma un punto en la lucha 
por la permanencia y que los tres últimos clasificados 
perdieron sus partidos, el Benicàssim es cuarto por la 
cola. Los albiazules pierden un puesto y están justo a 
mitad de la tabla.
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Profiltek Quartell 65 - C.B. Vinaròs 54
De nada sirvió la tardía reacción en el último 
cuarto, la falta de acierto y la poca intensidad en el 
juego, decidió la derrota vinarocense en Quartell. 
Sin paliativos, deberán ser más enteros en su 
juego si quieren llegar a los play off. A corregirse.
Parciales: 17-14, 18-10, 15-12 y 15-18. Sin 
eliminados.
Para este domingo reciben al Segorbe, que 
situado en la segunda mitad de la tabla, debe 
ser posible derrotarlo, pero si juegan como en 
Quartell, difícil lo van a tener.
Este fin de semana se desplazaron a Castelló 
nuestros equipos alevín y infantil a jugar sus 
respectivos partidos cosechando diferentes 
resultados, uno positivo y otro negativo.
El alevín se trajo una derrota de Castelló. Los 
chicos se esfuerzan pero todavía no están al nivel 
del resto de equipos, a su entrenador le está 
costando hacer competitivo a su equipo, en esto 
tiene mucho que ver la forma en que entrenan 
(17 niños en una pista que no tiene ni las medidas 
mínimas exigidas por cualquier Federación). 
Bueno todavía son jóvenes y tienen todo el 
tiempo del mundo para aprender.
El equipo infantil se trajo una victoria de Castelló, 
una victoria complicada ya que el rival se pasó 
todo el partido en una zona, cosa inconcebible 
en esta categoría, pero es lo que hay. El equipo 

infantil poco a poco va subiendo el nivel. Este 
equipo contra el que jugó le ganó en la primera 
fase y ahora hemos sido capaces de ganarles, lo 
que demuestra una progresión de este equipo.
Por su parte, los equipos inferiores del benjamín 
y alevín de Unidental Vinaròs participaron en la 
matinal del domingo en la Trobada d’Escoles de 
Bàsquet de les Terres de l’Ebre, consiguiendo el 
alevín ser el campeón de su categoría. El benjamín 
lo intentó pero no pudo, si bien luchó lo indecible. 
Fue una gozada la cantidad de pequeños que 
participaron en el evento.

Más líderes 
Primorosa actuación de nuestras seniors en Riba-
roja del Turia que las coloca como líderes en la 
clasificación 
Riba-roja del Turia 57 - Promociones Becervi 63

El equipo senior se desplazó a Riba-roja a jugar 
el partido de la jornada ya que se enfrentaban 
los dos equipos que comparten junto al Llíria las 
primeras plazas de la clasificación.
Partido muy duro el jugado por las chicas del 
Promociones Becervi-Vinaròs que realizaron a 
ratos un gran juego cogiendo ventaja desde 
el principio, que mantuvieron durante todo el 
partido a excepción de un momento en el tercer 
cuarto que se puso un punto arriba al Riba-roja. A 
partir de ahí, el Vinaròs volvía a coger ventaja y no 
la soltaría hasta el final del partido. 
Gran partido de Sonia y Celia en ataque llevando el 
peso del partido, 26 y 24 puntos respectivamente. 
Pero el partido se ganó atrás donde colaboró todo 
el equipo, por lo tanto gran victoria del Vinaròs 
y felicitar a todas las jugadoras por el trabajo y 
esfuerzo realizado.

Los juniors pierden una gran oportunidad  en Quar tell 
bÀsQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs

El VIII circuito de tenis, Tenis Cat-Val Caixa 
Penedès 2010, ha comenzado.
Ha empezado la disputa de los torneos en las 
localidades de Benicarló, Amposta, Sant Carles 
de la Ràpita, La Sénia y Vinaròs, y como colofón 
la celebración de la gala de entrega de trofeos 
donde se repartirán más de 16.000 € en material 
deportivo a los jugadores participantes, así 
como a los clasificados, dentro de los diez 
primeros de cada categoría. 
Este circuito surgió debido a la problemática de 
nuestras comarcas con respecto a los núcleos 
más cercanos de competición (Tarragona y 
Castellón) y a la gran distancia que nos separa 
de ellos. Con la disputa de una serie de torneos, 
hace ocho años, en las categorías de benjamín, 
alevín, infantil, cadete y junior, comenzó este 

evento, y dada la experiencia tan positiva, 
alentó a todos los directores técnicos de los 
clubes de las comarcas, sur de Cataluña y norte 
de la Comunidad Valenciana al mantenimiento 
y consolidación de este circuito, que culmina 
con la entrega de galardones a los mejor 
clasificados.
Haciendo un pequeño balance, el circuito 
se desarrolla durante 25 fines de semana, 
comprendidos entre enero y mayo, en los que 
se disputan más de 800 encuentros, repartidos 
entre todas las categorías y contando con una 
inscripción de alrededor de 900 jugadores.
La clasificación final, por categorías, se obtiene 
con la suma de los puntos conseguidos torneo 
a torneo, por los jugadores y en cada una de las 
diversas categorías.

Los jugadores pertenecientes al Club 
de Tenis Vinaròs comienzan con ilusión 
esta edición, esperando tener una buena 
clasificación en los torneos en disputa, así 
como en la clasificación final.
Nuestro agradecimiento a los colaboradores y 
patrocinadores de este evento, Caixa Penedès, 
Grip2, Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana, Federación Catalana de Tenis 
y finalmente a todos los participantes que 
disputan el VIII Circuito Tenis Cat-Val Caixa 
Penedès, que son los verdaderos protagonistas 
de este evento, así como a sus acompañantes, 
padres, familiares, y amigos.
En resumen, un buen circuito para todos los 
jugadores que van adquiriendo experiencia en 
el apasionante mundo del tenis.

VIII Circuito 
Tenis 
Cat-Val Caixa 
Penedès

Gaspar Redó

tEnis.  Escuela Club de Tenis Vinaros
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CADETE 
CD Vinaròs FS 6 – 6 FS Onda/Azulev FS
El pasado 20 de febrero, después de 
pasado los carnavales, volvió la liga para 
nuestro equipo cadete. Justo empate 
pero que la victoria pudo haberse 
decantado por los dos lados en los 
últimos minutos.
Quinteto inicial: Esteve (1), Gabi (6), 
Genís (7), Raúl (8), Edu (9)
Goles: Edu (3), Guillem, Jaime, Genis.
Empezó el partido con presión por 
parte de los visitantes. Estuvo bastante 
igualado hasta que el Onda consiguió 
perforar la portería vinarocense por 
dos veces consecutivas. Los locales no 
se vinieron abajo en ningún momento 
y consiguieron remontar a un 3-2. 
Más tarde, llegaron el 4-2 dando poca 
tranquilidad al encuentro y el 4-3, tras 

un fallo defensivo en el Vinaròs que 
provocó un autogol. Faltando poco para 
terminar el encuentro, centro enviado al 
segundo palo desde el medio campo, y 
un gran desmarque por la banda. A falta 
de poco, los locales pusieron el 5-3 con 
el que se llegaría al descanso.
Segunda parte muy disputada, con 
ocasiones para ambos equipos. El Onda 
no se rindió y aprovechó los huecos 
para empatar el encuentro a falta de 
10 minutos. Más tarde, los visitantes 
colocaron el 5-6, que obligaba al Vinaròs 
a meter presión para empatar el partido. 
Sólo faltando 4 minutos, penalti sobre 
un jugador vinarocense, que supo 
transformar en gol el disparo. El partido 
seguía con un ritmo muy acelerado 
en los últimos minutos, pero ninguno 
consiguió llevarse los tres puntos.

Senior Vinaròs F.S
Puchal climatizaciones 9 – 3 Rosildos F.S.
Cinco inicial: José Zaragoza, Óscar 
Beltrán (1), David Beltrán, Juanjo Parra 
(5) y David Parra (1).
Más tarde intervinieron: Javi Aicart (2), 
Óscar Calvo, Edu Montserrat y Eloy. 
Gran partido disputado en el 
pabellón de Vinaròs, donde Puchal 
Climatizaciones se mostró muy superior 
al Rosildos, situado quinto en la tabla 
clasificatoria. A los 10 minutos de 
partido, los locales ya ganaban por tres 
tantos a cero anotados por David Parra 
y dos Juanjo Parra. Después de un saque 
de banda, los visitantes reducían la 
distancia a través de un gol en propia 

puerta de Javi Aicart. Antes de acabar 
la primera parte, Puchal anotaba dos 
tantos más, goles de Juanjo Parra 
que dejaban el marcador con el 5-1 
con el que se llegaba al descanso. En 
la segunda parte, Puchal salió muy 
enchufado en el partido, ya que en 
pocos minutos anotaría Javi Aicart el 
6-1 después de un gran pase de Óscar 
Beltrán. Después de unos minutos, 
Puchal anotaba dos goles más uno 
Oscar Beltrán y el otro Javi Aicart 
poniendo el marcador 8-1. Los locales 
se relajaron, permitiendo anotar dos 
goles al Rosildos. A falta de poco 
para acabar el partido, Juanjo Parra 
anotaba el 9 a 3 definitivo.
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La Regidoria d’Indústria i 
Comerç informa:

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.

REALITZACIÓ DE DIVERSOS 
TALLERS D’ORIENTACIÓ LABORAL

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:

El Consell Municipal de FPA us 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.

CURS DATA HORARI FORMADOR/A LLOC

DANSA ORIENTAL
2a part

Dimarts, 
2 de març

Dimarts i dijous
de 20.30 a 21.30 h

Mª Dolores 
Albiol

Gimnàs del poliesportiu

CURSOS QUE COMENCEN AQUESTA SETMANA

Termini de matriculació obert per als cursos següents:

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

INFORMÀTICA

CURS DATA HORARI FORMADOR/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. 1

POWER POINT 20 de maig
Dimarts i dijous

De 15 a 17 h
Antònio 
Ferrero

CURS DATA HORARI LLOC

MONOGRÀFIC:
CUINA AMB PRODUCTES 

DE COMERÇ JUST
28 de maig

Divendres
De 17 a 20 h

Juanjo Roda Restaurant El Casino
MONOGRÀFIC:

NOVES TENDÈNCIES
7 de maig

CUINA
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L’Ajuntament informa:

L’Ajuntament 
informa:

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 80. 
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

El Patronat de Turisme de Vinaròs informa:

Per Decret d’alcaldia amb data 22 de febrer de 
2010 s’han aprovat les bases específiques que 
han de regir el procés selectiu per a la constitució 
d’una borsa de treball de MEDIADOR/A 
INTERCULTURAL, grup C, subgrup C1 (laborals), 
pel sistema de concurs de mèrits amb entrevista. 

Requisits: 
• Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels 
estats membre de la Unió Europea o estrangera 
en els termes establerts a l’art. 57 de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
• Tindre complits 16 anys, i no excedir de l’edat 
màxima de jubilació forçosa.
• Tindre la capacitat funcional per al 
desenvolupament de les tasques pròpies del lloc 

que es convoca.
• Estar en possessió del títol de batxiller 
superior, formació professional o equivalent, 
o tindre complertes les condicions per a 
l’obtenció d’aquest en la data de finalització de 
les instàncies. En tot cas, l’equivalència haurà de 
ser aportada per l’aspirant mitjançant certificat 
expedit per l’Administració competent. En el 
cas de titulacions obtingudes a l’estranger 
haurà de tindre’s i presentar-se la credencial 
que acredite la seua homologació. Correspon 
a l’autoritat acadèmica competent declarar 
l’equivalència de títols.
• No haver estat separat mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques o dels òrgans 

constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta 
o especial per a ocupacions o càrrecs públics per 
resolució judicial, per a l’accés al cos o escala 
de funcionari, o per a exercir funcions similars a 
les que es desenvolupen en el cas de personal 
laboral, el qual haja estat separat o inhabilitat. En 
el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat 
sotmés a sanció disciplinària o equivalent que 
impedisca, en el seu Estat, en el mateixos termes, 
l’accés a l’ocupació pública.
Els interessats poden consultar les bases de la 
convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló o bé en la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.vinaros.es).

El morrut roig de les palmeres. 
Biologia, danys i control. 
A càrrec de Juan M. Bernat Fe-
liu, tècnic de la Secció de Sani-
tat Vegetal d’Almassora. 
Conselleria d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació. 

Lloc de celebració: sala d’actes 
de la Biblioteca Municipal, pl. 
Hort dels Escribano, s/n, Vi-
naròs.
Hora: 17.00 h 
Dia: Dilluns 1 de març

Xarrada dirigida a jardi-
ners, planteristes, tècnics 
d’Ajuntaments, policia munici-
pal i rural, brigades de jardine-
ria, etc.

CONSTITUCIÓ BORSA TREBALL MEDIADOR/A INTERCULTURAL, SUBGRUP C1 (LABORALS)

Les persones que hagen sigut reconegu-
des per l’organisme competent, amb un 
Grau I de dependència moderada, ni-
vell 2 o nivell 1, segons indica el calendari 
d’implantació del sistema, no podran accedir 
als serveis o prestacions, fins a l’any 2011 o el 
2013 respectivament.
(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) 

La Regidoria de Benestar 
Social informa:

Reconeixement del 
grau i nivell de dependència
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ANIVERSARIS

ESQUELES

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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Subscriviu-vos a 
El Diariet

ESQUELES

PUBLICITATESQUELES

964 450 085



35

27  febrer 2010agenda

TELÈFONS D’INTERÉS

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

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

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca 600 600 333
Víctimes de la violència de génere 016

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

HORARI DE MISSES

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

 VINARÒS-MADRID

MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

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

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

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

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

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

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

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

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 15.38
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

VinArÒs BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 17.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

NO dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

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

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

Sortida de

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

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a Tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

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

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a Tort.

ARRIBADAARRIBADA VinArÒsBARCELONA SORTIDA VinArÒs CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

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

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

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

VinArÒs

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de Tort.

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

procedeix de Tort.

NO ds.-dg.

només fins a Tort.

només fins a Ulldecona

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

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

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

27 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
28 febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
1 març SANZ c. Pont, 83
2 març VALLS zona turística nord, 11
3 març MATEU c. Sant Francesc, 103
4 març TORREGROSA av. Llibertat, 9
5 març MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
6 març FERRER pl. Sant Antoni, 39
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