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L' a l c a l d e  ( P S O E ) 
o b l i g a  e l  r e g i d o r  d e l  B LO C 

a  a s s e u re’s  a l  c o s t a t  c o n t r a r i  d e l  p l e n a r i

Els valencians recordem el 25 d'abril la pèrdua dels furs i de les 
institucions pròpies, com a conseqüència de la derrota a la batalla 
d'Almansa. Una data trista per al poble valencià que ens fa avui, 303 
anys després, ser conscients de les llibertats perdudes i de la necessitat 
d'aprofundir en l'autogovern. La Diada del 25 d'abril commemora al 
País Valencià la derrota de la batalla d'Almansa el 25 d'abril de 1707. 
Dins el marc de la guerra de Successió a la corona espanyola, la desfeta 
d'Almansa va significar la fi de la preponderància del bàndol austríac, 
i temps després la pèrdua dels furs i la independència del Regne 
de València dins la monarquia, subjectant-se a les lleis i al domini 
castellà, que a la seua vegada provocà una suplantació de la llengua 
catalana pel castellà. El 25 d'abril és per tant una diada reivindicativa 
per al valencianisme, que celebra anualment manifestacions i actes 
reivindicatius per recordar la data històrica.
En la batalla d'Almansa (25 d'abril del 1707), les tropes de Felip V 
derroten les de l'arxiduc Carles d'Àustria en el context de la guerra de 
Successió. Això comportarà que Castella ocupe el Regne de València 
per dret de conquesta, i així aquest perd tots els furs concedits fins 
aleshores i els són imposats els Decrets de Nova Planta.
Al País Valencià avui dia encara perdura la dita “Quan el mal ve 
d'Almansa, a tots alcança”, rememorant aquesta derrota. La victòria 
felipista a Almansa significà un gran pas en la consolidació de la 
dominació d'Espanya pels Borbons. Finalitzada la guerra, el monarca va 
emprendre una profunda reforma administrativa de l'Estat de caràcter 
centralista, les línies més significatives de la qual van ser l'enfortiment 
del Consell de Castella i en 1716 el Decret de Nova Planta a la Corona 
d'Aragó, pel qual dissolia les seues principals institucions i reduïa al 
mínim (o més aviat eliminava) la seua autonomia.

El regidor i portaveu del BLOC a l'Ajuntament 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, ha valorat 
com a “rabietat, pataleta i xiquillada” el fet 
que l'alcalde del PSOE Jorge Luis Romeu haja 
acceptat l'ordre de la portaveu del PVI de canviar 
de lloc en el plenari el regidor i portaveu del 
Grup Municipal del BLOC “en aquesta acció 
es veu clarament que el PSOE no compta per a 
res i està baix les ordres del seu soci de govern 
del PVI acceptant tot allò que diu el Sr. Balada 
siga o no bo per als interessos municipals. Als 
plenaris s'ha pogut veure com en ocasions ha 
fet callar l'alcalde, li ha dit que no conteste o, 
fins i tot, ha imposat la seua opinió. Tot això 
fa veure la poca autoritat que de vegades té 
l'alcalde i la subordinació del PSOE al PVI per 
donar-li els tres vots per a ser alcalde”.
L'alcalde en la passada junta de portaveus 
va informar el regidor del BLOC que al ple 
ordinari del mes d'abril canviés de lloc i es 

col·loqués al costat del grup del PP. Segons 
l'escrit que ha dirigit al regidor del BLOC, 
l'alcalde argumenta la seua decisió dient, “el 
Sr. Alcalde manifesta que als efectes de millor 
recompte de vots, el Sr. Fontanet haurà de 
seure en el banc de davant i no en el que seu 
actualment” .
Segons el Real Decret 2568/1986 del ROF en 
l'art. 89 diu “Los miembros de la Corporación 
tomarán asiento en el salón de sesiones 
unidos a su grupo. El orden de colocación de 
los grupos se determinará por el presidente, 
oídos los portavoces, teniendo preferencia el 
grupo formado por los miembros de la lista que 
hubiera obtenido mayor número de votos. En 
cualquier caso, la colocación de los miembros 
corporativos tenderá a facilitar la emisión y el 
recuento de los votos”. 
Segons el regidor i portaveu del BLOC, Domènec 
Fontanet, “si l'alcalde té problemes de vista per 

comptar els vots, així com la regidora del PVI a 
l'hora de comptar els vots de les aprovacions, que 
es posen ulleres més gruixudes”.
El regidor nacionalista continua dient “si el fet 
de votar en contra de les propostes que presenta 
l'equip de govern del PVI i PSOE fa que reaccionen 
així com ho han fet, llevant el mòbil, la persona 
que tenia al meu càrrec i ara canviant-me de lloc 
al plenari, si amb aquests gestos pretenent 
acovardir-me o sotmetre’m a la seua voluntat, 
estan molt equivocats. El grup municipal del 
BLOC no canviarà res, seguirem en la mateixa 
independència a l'hora de prendre les nostres 
decisions, sense que ningú ens faça callar, 
estiga on estiga assegut. Mentre jo estiga 
com a regidor del BLOC donaré suport a totes 
aquelles propostes que siguen beneficioses 
per al meu poble, vinguen d'on vinguen, com 
sempre he fet, agrade o no a l'equip que ens 
governa del PVI i PSOE”.

Domènec Fontanet: “l'alcalde accepta, després de rebre les ordres de la portaveu 
del PVI de canviar de lloc el regidor i portaveu del BLOC per votar a favor la proposta 
del PP en el passat plenari del mes de març de rebaixar les retribucions als càrrecs 
públics, posa com a castic ubicar-me a l'altre costat del plenari, això al meu poble es 
diu, rabieta, xiquillada i pataleo. S'estan quedant a soles en molt temes municipals i 
el que es pitjor és que no sap reaccionar l'equip de govern del PVI-PSOE”. 

E l  B LO C 
c o m m e m o r a  e l  2 5  d ' a b r i l 

a  l a  p l a ç a  d e  S a n t  Ag u s t í
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www.pspv-psoe.net/

vinaros
C./ Sant Francesc, 18 

- 1er  A
Tel. 964 452501

A pesar de todo, y en particular de los grupos de la oposición (PP-BLOC), el equipo de gobierno 
trabaja, trabaja y trabaja, y para muestra un botón.
Situémonos en un espacio determinado de nuestra ciudad: el tramo comprendido entre el cauce 
del río Cervol (Fora del Forat) y la estatua de Costa y Borrás (paseo marítimo). En este espacio y en 
este momento se han desarrollado, se desarrollan y se desarrollarán una serie de actuaciones que 
sin duda van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y sitúan a Vinaròs como 
una ciudad moderna y al futuro, veamos:

•	 Red de pluviales del paseo marítimo a la desembocadura del río Cervol dentro 
de la ejecución de la 4ª fase del paseo.

•	 Campo de birles y petanca inaugurado el pasado domingo, como mejora y 
complemento a la construcción de la pista cubierta dentro del Plan E impulsado 
por el gobierno Zapatero. Esta obra ha contado con aportación municipal en 
obras de jardinería y mobiliario.

•	 Arreglo de la urbanización de la avenida de Jaime I, otra obra de mejora del Plan 
Zapatero, con el complemento del jardinería y monumento a Jaime I a cargo del 
Ayuntamiento (se inaugura este viernes).

•	 Obras de urbanización de la calle Grupo Virgen de Lidón, a falta de 
complementarla con la renovación del alumbrado.

•	 Obras de remodelación del paseo (3ª y 4ª fase) a cargo del Ministerio de Medio 
Ambiente en ejecución.

•	 Ya finalizada la remodelación del edificio administrativo del Pirulí (Plan Zapatero)
•	 Y a punto de finalizar la remodelación del mercado y las obras de urbanización y 

peatonalización de la calle Santa Rita.

Y todo ello a pesar del PP y del BLOC.

Más allá de Baltasar Garzón

LA COLUMNA 

“El último toque de corneta en la caza de Garzón 
suena precisamente en el momento en que 
intentaba sacar a la luz los oscuros casos de 
corrupción del PP.” Esto escribía recientemente un 
periódico alemán que sentenciaba que “clama al 
cielo que Garzón vaya a sentarse en el banquillo 
de los acusados por una querella de los herederos 
ideológicos de Franco, entre ellos el partido fascista 
de la Falange”, por querer dar respuesta a preguntas 
acalladas hasta ahora por miedo.
Desde dentro de nuestras fronteras la derecha recita 
el mismo guión tildando todas las movilizaciones 
de apoyo al juez como atentado antidemocrático. 
Incluso Mariano Rajoy se apuntaba a este estribillo 
olvidando que han sido ellos los que han bloqueado 
la renovación de los órganos del poder judicial con 
tal de controlar todos los poderes. 
El asunto ha traspasado todos los límites 
territoriales y el Tribunal Supremo, por primera 
vez en la historia, ha tenido que convocar a los 
principales corresponsales extranjeros a una 
“reunión informativa” para explicar lo inexplicable. 
La suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón 
va mucho más allá de Baltasar Garzón. Los poderes 
más conservadores y poderosos de este país han 
traspasado la delgada línea roja establecida desde 
el comienzo de la democracia y que respetaba los 
tres poderes establecidos. Una decisión que va a 
despertar muchos sentimientos y que va a movilizar 
a miles de ciudadanos que hicieron una transición 
tranquila. Los herederos del sistema franquista 
tuvieron la capacidad de tener sentido de estado 
y de lealtad a las instituciones y fueron capaces de 
pactar con los partidos de izquierda que venían de 
una época de clandestinidad una transición política 
tranquila y nos dotaron de ese marco común que 
es la Constitución. Es impensable que un juez 
pueda sentarse en el banquillo por intentar que 
muchos ciudadanos puedan saber dónde llorar a 
sus muertos y poder enterrarlos dignamente. Todo 
el mundo convivía sin hacer ruido y lo único que 
preguntaba era: “señor juez: quiero saber dónde 
está mi padre”, pero ahora las preguntas pueden ser 
otras. Los querellantes, Falange y sus instigadores 
intelectuales, deberán explicar por qué han decidido 
tensar la convivencia de los españoles hasta estos 
extremos. El día 22 de abril ha sido el primer día de 
las movilizaciones generalizadas de apoyo a un juez. 
Esta movilización supera a Garzón. Defiende una 
justicia igualitaria para todos. Defiende la separación 
de poderes. Y pretende descubrir qué hay más allá 
de Falange o del sindicato Manos Limpias. Como 
decía el periódico alemán, en cuyo idioma Correa 
se denomina Gürtel, es mucha casualidad que la 
extrema derecha intente arrinconar al juez que ha 
destapado la presunta financiación ilegal del PP.

P l a n  Ce rc a n í a s
El martes en el Palau de la Generalitat 
Valenciana se presentó el Plan Cercanías 
de la Comunitat Valenciana con la 
presencia del presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, y el ministro de Fomento 
del Gobierno de España, José Blanco. 
El ambicioso proyecto para el periodo 
2010-2020 alcanza una inversión de 3.400 
millones de euros. En el acto junto a otros 
alcaldes asistió el de Vinaròs, Jordi Romeu.
El Plan mejorará el servicio de cercanías 
y permitirá adecuar en un futuro esta 
línea hasta Vinaròs. El coste del proyecto 
se incluirá posteriormente determinado 
por el estudio de viabilidad, que se 
tendrá que acelerar en su elaboración 
para su puesta en práctica en el menor 
tiempo posible.
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Ocurrencia tras ocurrencia 
El Equipo de Gobierno, o de desgobierno, que 
padecemos en nuestra ciudad desde el año 2003 
está falto de ideas y de proyectos, pero a pesar 
del paso del tiempo siguen sorprendiéndonos 
cada semana con alguna ocurrencia que 
intente justificar que ninguno de los proyectos 
importantes para nuestra ciudad avanzan como 
deberían. El pasado sábado el PVI anunciaba en 
su escrito de opinión que el concejal del BLOC 
había sido ya abducido por el Partido Popular. 
Parece que el PVI se olvida que fue capaz de 
traicionar a sus votantes para conseguir el apoyo 
del concejal del BLOC para la investidura, se olvida 
el PVI que le dio al concejal del BLOC lo que pidió 
a cambio de la dedicación exclusiva del Sr. Balada, 
se olvida el PVI de las alabanzas proclamadas a los 
cuatro vientos al concejal del BLOC cada vez que 
éste se abstenía para apoyar los presupuestos... y 
así durante casi tres años.
No es nuestra culpa si ellos han sido incapaces 
de mantener la confianza del “concejal bisagra”, 
el Partido Popular mantiene la misma coherencia 
que en el año 2007, con los mismos principios, 
ideas y proyectos para nuestra ciudad. Si PSOE 
y PVI han sido incapaces de cumplir con lo que 
prometieron, y les puede más su arrogancia y 
prepotencia que las ganas de trabajar... que no 
nos culpen a nosotros.

Sin responsabilidad no se puede 
gobernar 
Porque para gobernar hace falta un mínimo de 
responsabilidad, de coherencia y de principios 
sólidos, y nada de esto tienen ni Romeu ni 
Balada. Su irresponsabilidad ha quedado 
demostrada en cada uno de los grandes 
temas de nuestra ciudad, donde nunca han 
ofrecido respuestas claras; la coherencia la 

perdieron los días previos de la investidura 
cuando aceptaron un pacto que traicionaba 
su promesa y los únicos principios sólidos que 
mantienen el pacto PSOE – PVI son aquellos 
que llegan el día 30 de cada mes en un sobre 
con el rótulo de “nómina”.
Cortinas de humo para tapar su ineficacia, 
exageraciones de lo común para parecer que 
trabajan como nunca han hecho, palabras 
huecas que llenan titulares de prensa pero 
sin contenido alguno para los ciudadanos. No 
merecemos un gobierno municipal que nos 
lleva al precipicio, que nos aboca a la ruina, 
que sigue sin presentar los presupuestos para 
este año.

El Plan Camps... con la verdad por delante
Y a pesar de todo eso se atreve el PSOE a 
criticar el Plan Camps, denunciando su retraso. 
Les falta decir que el proyecto mayor del 
Plan Camps para nuestra ciudad es la piscina 
municipal, y que Romeu y Balada enviaron el 
proyecto a la Generalitat hace apenas 1 mes, 
después de 13 meses aprobado el Plan Camps.
No les interesa que la Generalitat invierta en 
nuestra ciudad y por eso son especialistas en 
poner palos a las ruedas para poder seguir 
justificando su victimismo y sus lloriqueos 
denunciando una discriminación que no 
existe.
La Generalitat apuesta por nuestra ciudad con 
inversiones y no con préstamos como hace el 
Gobierno central. Romeu y Balada deberían 
recordar cada semana a los vinarocenses que 
la mayor parte de las inversiones del Gobierno 
central son con préstamos que deberemos 
devolver a Madrid. Eso sí que es para llorar, en 
cambio lo venden o intentar hacernos creer 
que son inversiones para Vinaròs.

¿Y el mercado? ¿Para cuándo? 
Tenían hasta el 31 de diciembre para finalizar 
las obras del mercado, se nos llegó a acusar de 
alarmistas cuando en noviembre anunciamos que 
era imposible que se cumpliera el plazo marcado 
y ahora vemos que acumulamos más de 4 meses 
de retraso... y lo que queda.
¿Qué explicaciones nos dan? ¿Por qué no aparecen 
los dos alcaldes para explicar este retraso que 
perjudica a centenares de comerciantes del 
centro de nuestra ciudad? ¿Es esa su forma de 
ayudar al comercio en estos momentos de crisis?
Romeu y Balada utilizan la técnica del avestruz 
de esconder la cabeza porque así creen que los 
problemas pasan y se solucionan solos y deberían 
saber que no es así, que los ciudadanos merecen 
explicaciones de sus incumplimientos, de sus 
retrasos, de su falta de ambición por hacer un 
Vinaròs mejor.

Nos deben una explicación por el 
polígono industrial
Lo explicó perfectamente nuestro 
compañero Mariano Castejón en su última 
rueda de prensa, el polígono industrial no 
avanza porque de nuevo Romeu y Balada 
se esconden ante su tremenda temeridad 
e intentan escurrir, disfrazar y esconder los 
problemas de querer construir un polígono 
industrial en la mejor zona medioambiental 
y con mayor patrimonio de piedra en seco de 
nuestra localidad.
Propusimos una alternativa, en la partida 
de Les Planes Altes, una zona ya calificada 
como industrial, con mejores accesos y con 
comunicaciones ya construidas, donde el 
polígono industrial sería más factible y con 
menos problemas, pero Romeu y Balada se 
obsesionaron con Les Soterranyes, y así nos va.

PVI y PSOE son perjudiciales 
para nuestra ciudad 

Juan Bautista Juan: 

“A pesar de que el PSOE y PVI se empeñan 
en presentarnos como culpables de todos 
los males que padece nuestra ciudad, los 
ciudadanos saben que el Partido Popular 
ofrece siempre soluciones para los problemas 
del día a día. Estamos haciendo una oposición 
constructiva, aportando ideas, soluciones y 
proyectos para nuestra ciudad. Son quienes 
gobiernan quienes deberían responder de 
aquellos proyectos prometidos y que siguen 
sin ser una realidad”. 
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Hay que recordar…
…que tras el resultado de las últimas elecciones, 
fue la imposición del señor Fontanet, al fijarse 
su propio sueldo en 1.700 € mensuales, lo que 
provocó la adopción del sistema de retribuciones 
para concejales de la oposición, portavoces, y 
miembros del Equipo de Gobierno sin dedicaciones 
exclusivas o parciales que casi duplicaron las 
de la legislatura anterior y que ha estado vigente 
durante estos últimos tres años, con el beneplácito 
y contento de todos los agraciados. Pero el alcalde 
y los concejales con dedicación exclusiva o parcial 
siguieron cobrando casi lo mismo. La moción 
de la rebaja de los sueldos del PP, pero también 
del BLOC –porque, por lo que se le escapaba al 
señor Fontanet en el pleno, estaba reconociendo 
su coautoría– ha servido para volver a poner las 
cosas en su sitio. Y roto un compromiso de manera 
unilateral, lo lógico es que se rompan todos los 
demás relacionados, máxime cuando con ello se 
le ahorra más dinero al Ayuntamiento que es lo 
que supuestamente se pretendía con la moción de 
los sueldos. Así es que, de vendetas, nada de nada. 

La rebaja de los sueldos…
...hasta la mitad para el alcalde y hasta la cuarta 
parte para Javier Balada y para Juan A. Beltrán, se 
ha cebado injustamente sobre aquellos a quienes 
no se les habían doblado sus retribuciones. La 
consecuencia es que Javier Balada lleva semanas 
sin dedicación exclusiva, sin cobrar ningún sueldo, 
e inscrito en el INEM en demanda de empleo como 
otro desempleado más, pero con un problema que 
los demás no tienen porque, por haber tenido 
dedicación exclusiva, durante dos años no podrá 
trabajar en ninguna empresa que tenga relación 
con el Ayuntamiento. Valga ello para dejar claro que 
nadie se ha apropiado indebidamente de ningún 
dinero en sueldos que ya no les corresponden. Por 
ello presentaremos una querella contra el PP por 
la acusación de apropiación indebida en El Diariet 
de hace dos semanas, cuya autoría ha asumido 
Mariano Castejón. Sus posteriores justificaciones 
–porque es incapaz de pedir excusas, ni mucho 
menos perdón– no nos valen para nada porque 
lo redactó con toda la mala intención que le 
caracteriza. Si algo está claro en el Ayuntamiento 
de Vinaròs es que durante estas dos últimas 
legislaturas, de tramas Gürtel ¡ninguna! y que los 
trajes que se ha comprado Javier, se los ha pagado 
de su bolsillo.
 
El Patronat de Turisme…

…con nuestra concejala Mamen Obiol a la cabeza 
han estado presentes en la Fira de Turisme 
de Catalunya ocupando un estand dentro del 
pabellón provincial. Es una feria abierta al público 
general como la de San Sebastian, que son el tipo 
de ferias más acordes con nuestro actual modelo 
de oferta basada principalmente en el alquiler 
estacional de chalets y apartamentos para turismo 
familiar no tan masificado como el de otras 
poblaciones con muchas más plazas hoteleras, 
y en el turismo gastronómico potenciado por la 
amplia y excelente oferta hostelera que tenemos. 
Cataluña es desde siempre la principal procedencia 

de este tipo de turismo que hay que cuidar con 
esmero. No cabe duda que la gran afluencia de 
turismo durante la pasada Semana Santa ha sido 
fruto de este tipo de promociones. Las próximas 
promociones serán la Feria de Turismo de Bilbao y 
la presentación del Concurso de Cocina aplicada al 
langostino que volverá a ser en Madrid. 

Lejos de recriminar a…
…nuestra portavoz Mamen Obiol por la petición 
que hizo al alcalde, debería estarle agradecido 
porque es gracias a su iniciativa por lo que el señor 
Fontanet hoy puede sentarse allí donde siempre 
quiso estar, junto al PP. Una petición que él mismo 
nunca se hubiese atrevido a realizar para no 
contrariar aún más a los votantes de izquierdas a los 
que dice representar. Sea honesto y reconózcanos 
que se lo hemos servido en bandeja, facilitándole 
una salida más que airosa. El señor Fontanet sabe 
muy bien que cuando se sentó junto a nosotros lo 
hizo alejándose de las bancadas de los concejales 
del PP y de los asientos que ocupa el público 
proclive al PP que le increpó y le puso verde el 
día de la investidura, tanto o más que a nosotros. 
Entonces se sintió más cobijado junto a nosotros, 
pero hoy se ve más arropado por quienes entonces 
le vituperaron. Consejo gratis para el señor 
Fontanet: Cuidado con los “abrazos del oso”. 

La plataforma en contra…
…de Les Soterranyes, que tanto sufre por el destino 
de los árboles monumentales, cuyos dirigentes se 
mantuvieron calladitos cuando se reconvirtieron 
aquellas grandes extensiones de secano a regadío y 
cuando se construyeron los chalets alegales; ahora 
tiene que sentirse tranquila porque el polígono 
contará con una amplia zona verde a donde se 
transplantará todo el arbolado singular afectado. 
Miren si estamos preocupados por el arbolado, 
que nos preocupamos hasta de los que rechazan 
Ayuntamientos de otras poblaciones en donde 
arraigaban. Lo decimos porque hemos aceptado 
la donación que nos ha hecho la promotora de 
un PAI de otra población y hemos trasplantado 
un imponente ficus de hoja pequeña al centro 

de la rotonda de Pío XII y la avenida de Castelló. 
¡Qué mejor escultura! que un árbol monumental 
tan magnífico como el que ya podemos disfrutar 
y que aún será mucho más exuberante y frondoso 
cuando se arraigue y desarrolle todo su ramaje.

EL CAJÓN DEL OLVIDO
El viernes 15 de septiembre de 2000 el conseller 
de Cultura Manuel Tarancón, Carlos Fabra y 
Jacinto Moliner pusieron la primera piedra de la 
ampliación y reforma del pabellón polideportivo 
costeado a partes iguales entre los tres organismos 
a los que representaban. En el transcurso del acto 
Carlos Fabra decía textualmente: “Esto no se va a 
quedar aquí, vamos a seguir ampliando, sin prisa 
pero sin pausa, vamos a continuar con el esfuerzo, 
que yo también invito al Ayuntamiento a hacer, en 
un futuro, cuando el pabellón esté inaugurado, para 
iniciar la futura piscina climatizada de Vinaròs, la 
cual tendrá, como no, el apoyo de la Diputación de 
Castellón y el de la Generalitat Valenciana, porque 
siempre lo hemos tenido; entre otras cosas que debo 
agradecerle al presidente de la Generalitat, es su 
apoyo al Plan de Infraestructuras Deportivas.” Diez 
años después, la piscina climatizada aún está en 
pañales. La Diputación la incluyó en su Plan de 
Instalaciones Deportivas para poder aportar la 
tercera parte de su coste (los otros tercios serían 
a cargo de la Generalitat y del Ayuntamiento) para 
ser construida en la entonces recién adquirida 
Finca del Carrer Major que, al resultar afectada 
y dividida por la variante de la N-340, y por qué 
no también, al haber perdido el PP la Alcaldía, 
el president Fabra se apresuró a ponerla en el 
congelador en donde aún sigue. Y menos mal aún 
que no la eliminó del Plan, porque con la guerra 
de las Ciudades Deportivas –La nuestra que ya 
es una realidad y la del PP en donde las obras 
de la variante de la N-340 permiten ver como la 
atraviesa y la parte en dos– bien poco le faltó para 
desaparecer. Ahora ha sido con el Plan Camps, 
con lo que hemos sacado la piscina de su largo 
letargo invernal, aunque, mientras que ya vamos 
por el segundo plan ZP, de las obras del primer 
Plan Camps aún no se ha comenzado ninguna. 
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Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

OPINIÓ 

PP-BLOC, sousCadascú al seu lloc 

Esquerra Unida 

Bé, doncs, pareix que a l’Ajuntament 
de Vinaròs cadascú ja s’està posant al 
seu lloc.
El Sr. Fontanet ja s’ha posat al seu lloc 
en el saló de plens de l’Ajuntament, 
al costat del Partit Popular, per 
entendre’ns millor, al costat de la 
dreta. No és que abans estigués 
assegut al costat de l’esquerra 
perquè veient com actuen els de 
l’altre costat no es pot dir que siguen 
d’esquerres.
Però bé, de ben segur que el Sr. 
Fontanet en eixe costat i al costat 
dels de la dreta es trobarà millor, més 
acollit, protegit i més unit i, a més a 
més, al Sr. Castejón se li farà la boca 
d’orella a orella quan diga que onze 
són més que deu. Perquè, qui s’anava 
a imaginar al principi de l’actual 
legislatura quan el Partit Popular feia 
eixa suma de matemàtiques i deia 
que ells ho tenien clar, que onze són 
més que deu. Ara diuen el mateix, 
però la suma dóna la majoria a l’altre 
costat. Però bé, com hem dit cadascú 
va posant-se al seu lloc.
A Esquerra Unida entenem que la 
política no canvia segons el lloc on 
estan asseguts. Com també tota 
la ciutadania de Vinaròs sap com 
fa la política cadascú i té clar que 
el problema no és el lloc on estan 

asseguts, el problema és com la fan.
En un tema Esquerra Unida sí que li 
dóna la raó al Sr. Fontanet i és en la 
qualificació que fa ell del ple ordinari 
del mes d’abril de “deplorable”. 
Esquerra Unida li prega al Sr. Fontanet 
que es repasse tots els plens de 
l’actual legislatura, perquè de ben 
segur molts també es mereixen 
aquesta qualificació, incloses moltes 
de les seues actuacions.
Però com hem dit, les coses van 
posant-se al seu lloc i el Sr. Alcalde 
reconeix que les comissions 
informatives no serveixen per a res, 
ja que en elles es parla d’una cosa 
i en els plens se’n fa una altra. Si és 
d’aquesta manera que manifesta 
el Sr. Alcalde, per què no es posa 
al seu lloc i elimina les comissions 
informatives? Amb una al mes en 
seria suficient, total, si no serveixen 
per a res s’estalviarien problemes i la 
ciutadania, diners.
El que sí que no es meneja ni un 
centímetre del seu lloc és el Sr. 
Castejón, ell a la seua. La seua política 
barriobajera i de provocació i a més 
a més mantenint-se i reafirmant-se 
amb ella.
Però després del que ja portem de 
legislatura, ja sabem com actuen i 
que cadascú va al seu lloc. 

Avui, 20 d’abril de 2010, quan 
fem aquest escrit, fa un mes que a 
Vinaròs es va aprovar una moció 
“conjunta” del PP i el BLOC per 
rebaixar els sous i les dedicacions 
dels regidors, i no tenim notícies 
que aquesta miraculosa moció 
s’haja presentat a cap altre municipi 
ni estament superior, Diputació, 
Generalitat o Corts Valencianes, per 
què no ho fan? Quanta demagògia i 
falsedat amaguen alguns aprenents 
de polítics, i alguns oficials de la 
política; a l’Ajuntament de Vinaròs 
tenim dos regidors que cobren 
dos sous, i públicament no hi han 
renunciat a cap.
Diuen que rebaixaren els sous i les 
dedicacions per la crisi econòmica, 
potser la crisi ara ja no existeix? 
Des de Vinaròs s’han resolt tots els 
problemes financers i econòmics de 
la resta del País Valencià? Tot siga 
per solucionar problemes, podem 
sentir-nos orgullosos dels nostres 
representants, ells solets han resolt 
la gran crisi mundial, cosa que no 
han pogut fer els grans economistes, 
ni Obama ni els anglesos ni els 
alemanys, l’hem fet nosaltres, en 
concret el PP de Juan Bautista Juan 
i Domènec Fontanet, àlies tio Fonta.

Gràcies a ells, futurs premis Nobel 
d’economia, els nostres “pobrets” 
polítics que tenen la feina més 
enllà del barranc d’Aiguadoliva, 
podran cobrar els seus petits sous, 
com el president de la Diputació 
que sols cobra 97.000 € (sort en 
té que de tant en tant li toca la 
loteria); o l’alcalde de Castelló 
(un altre Fabra), que pobre d’ell 
sols cobra 88.000 €, i el nostre 
president (a qui el sou no li arriba a 
final de mes), perquè cobra 78.000 
€, menys que els Fabra, si es digués 
Fabrisco Camps potser no hauria 
de patir pels vestits, i participaria 
dignament en els actes que es fan 
al cap i casal amb vestits de tirants 
(sense corretja).

“Levante, 28 d’abril de 2010. A estos 
sueldos hay que sumarles las dietas 
que, en algunos casos, llegan a ser tan 
elevadas que suponen un aumento 
considerable en la suma total del 
sueldo”. 

Endevinalla: Quantes vegades més 
la Generalitat dirà que invertirà 
10 milions de euros per posar 
en funcionament l’ampliació de 
l’hospital de Vinaròs?

L’escola 
parla

Ja a la 
venda !
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 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

ACTUALITAT

L'obres de la primera fase de remodelació del 
mercat, finançades pel primer Pla E del Govern 
central, segueixen el seu curs i estan pràcticament 
finalitzant, segons va informar el dilluns el regidor 
de Comerç, Vicent Andreu Albiol. Cal recordar que 
les obres hagueren d'acollir-se a una pròrroga 
després d'haver tingut un retard per la localització 
d'amiant en el subsòl. Després de la realització de 
les instal·lacions (lavabos, habitacions de dipòsits, 
d'escombraries i cambres per als comerciants), 
aquesta setmana s’ha desmuntat l'estructura 
metàl·lica de la façana i les portes per restaurar-
les. A la part interior de la façana i a la part 
central i posterior del mercat també s'ha iniciat el 
muntatge de l'estructura de vidre, part important 
per a l'aïllament de l'edifici, que exercirà la funció 
de tancament total. “Aquesta és potser la part més 
complicada en el muntatge ja que es tracta d’uns 
grans vidres, però quedarà molt bé quan finalitze”, 
va apuntar Andreu.
Després de la col·locació dels vidres i dels aparells de 
l'aire condicionat, la primera fase estarà finalitzada, 
com va indicar el regidor, que va insistir que l'interior 
de l'edifici “ja té aspecte de mercat, a falta de la 

instal·lació de les parades”. Quant a la instal·lació 
dels aparells d'aire condicionat, Andreu va apuntar 
que es tracta d'aparells de molt baixa sonoritat que 
s'instal·laran en la part oposada al carrer de Santa 
Rita, com van demanar els veïns, encara que va ser 
crític sobre la polèmica sorgida dies enrere. “Tal com 
va aparéixer la polémica, ha desparegut, i encara 
estem esperant que aquella gent que va parlar tant 
d'aquests aparells ens pregunten per ells. Ningú 
no es va interessar a la Regidoria de Comerç per 
la ubicació aquests aparells ni durant ni després 
d'aquesta polèmica”, va lamentar. Albiol va 
informar que encara que es tracta d'aparells de 
baix nivell sonor, els extractors “s'instal·laran a 
més amb una protecció afegida perquè totes les 
susceptibilitats que es van crear desapareguen 
del tot, ja que no hi havia raó per a l'alarma”. 
Després de la finalització de les obres de la primera 
fase del mercat, previstes per al mes de juny, tindrà 
lloc la segona fase, consistent en la construcció 
dels punts de venda.

Carrer de Santa Rita 
Quant a les obres de remodelació del carrer de 

Santa Rita, incloses com a millora de les obres de 
remodelació del mercat, Albiol va informar que 
finalitzaran a finals d'abril o principis de maig. 
“Ja s'han fet totes les canalitzacions i ara s'està 
pavimentant”, va apuntar Albiol, que va informar 
que “va haver-hi complicacions en l'obra, atés que 
per sota del carrer passa una volta que travessa el 
mercat i arriba fins al passeig marítim, tot i que es 
va solucionar sense cap tipus de problema”. 
Amb la finalització de la remodelació d'aquest 
cèntric carrer, el consistori culminarà la zona per 
a vianants de tot el centre comercial de Vinaròs. 
“Volem que la gent puga accedir a fer les 
compres a peu sense problemes, i això ho hem 
complementat amb els aparcaments en tot l'anell 
comercial”, va concloure.

L'Ajuntament de Vinaròs i l'Antena Local de 
la Cambra de Comerç han posat en marxa un 
Programa de Millora de la Gestió Empresarial per a 
petits i mitjans empresaris i emprenedors amb una 
idea negoci. En el curs, de caràcter gratuït i finançat 
amb fons FEDER i la Conselleria d’Indústria, podran 
inscriure-s’hi fins a vint persones i s'impartirà en 
dependències municipals de Vinaròs. “La necessitat 
d'adaptació al mercat que han de tindre les 
empreses o aprendre a gestionar millor l'empresa 
és indispensable”, va apuntar el regidor de Comerç, 

Vicent Andreu Albiol. 
El curs es desenvoluparà del 3 de maig al 25 de juny 
i s'estructurarà en sessions teòriques, pràctiques 
i també ofereix la possibilitat de tindre tutories 
individualitzades. 
L'objectiu és oferir una visió global de la gestió 
empresarial, donant una sèrie de pautes de les 
formes de gestió més adequades i eficients, a 
més de l'elaboració d'un pla estratègic de cada 
negoci, que s'ensenyarà a aplicar en les sessions 
individualitzades en cada cas concret.

L'Ajuntament ofereix cursos 
per a empresaris 

Ja es reforma la façana del mercat
Les obres del carrer de Santa Rita finalitzaran a principis de maig 

X.Flores

X.Flores
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ACTUALITAT

E l  c e n t r e  d e  d i a , 
a  l a  b i b l i o t e c a 

m u n i c i p a l

La biblioteca municipal acull l’exposició dels 9 projectes que 
opten a l’adjudicació del centre de dia, inclós en el segon Plan E.

Les obres del tram final del passeig marítim, 
amb una superfície a transformar de 21.754 
metres quadrats, s'estan executant conforme als 
terminis previstos, segons va informar aquesta 
setmana l'enginyer responsable de l'empresa 
Becsa, Vicente Sánchez. 
Sánchez va apuntar que la intenció és finalitzar-
les al febrer de 2011. Actualment, les obres, en 
què treballen unes 40 persones, s'estan centrant 
en la realització de la xarxa de pluvials perquè 
desemboquen al mar. També s'està treballant 
en la cimentació del túnel subterrani i s'està 
col·locant el paviment de la tercera fase –la zona 
nord a partir de l'estàtua de Costa i Borràs–, a 
més d'una nova capa d’impermeabilització del 
pàrquing subterrani. 
“A l'estiu, al juliol i agost, hem d’entregar 
una part de l'obra perquè la puguen utilitzar 
ciutadans i turistes”, va apuntar Sánchez, que va 

afegir que “a partir de setembre finalitzarem el 
túnel i la pavimentació de la superfície”.

Canalitzacions 
Respecte a les canalitzacions, les obres s'estan 
centrant en l'execució dels pluvials. Amb la 
realització de les obres, es millorarà sensiblement 
el drenatge de la zona del passeig, de manera 
que les aigües pluvials es canalitzaran per un nou 
col·lector fins al llit del riu Cervol.

Execució del túnel 
El mètode d'execució del túnel d'accés al 
pàrquing subterrani construït en les fases 
anteriors és basa en una cimentació profunda 
amb estacades, executant primer els dos 
laterals del túnel per després excavar l'interior. 
Per això s'ha excavat a una profunditat de 7 a 9 
metres. “L'única problemàtica amb la qual ens 

hem trobat és el terreny que hi ha, que és grava 
solta, característica que fa que la cimentació 
siga molt laboriosa i es requerisquen dos mesos 
per executar-la”, va informar Sánchez, encara 
que va afirmar que “estem en els terminis 
previstos”. L'execució del túnel subterrani, que 
comença a la rotonda de Fora del Forat i la 
avinguda de Jaume I i té una longitud de 260 
metres, aconseguirà suprimir gairebé totalment 
la circulació rodada en la façana litoral.

Pavimentació 
Una altra de les actuacions que Becsa està 
executant és la col·locació del paviment de la 
tercera fase amb peces de pedra natural de la 
Cenia de dos colors. Amb això s'aconsegueix que 
el color siga molt similar al de l’arena de la platja 
del Fortí. Les obres estan finançades pel Govern 
central i la inversió és de 12 milions d'euros.

Les obres 
del passeig 
se centren 
en la 
construcció 
del túnel i 
els pluvials 
Tot avança sobre els 
terminis previstos 

Les platges del Fortí i Fora del Forat 
quedaran unides després de les 
actuacions que la Direcció General de 
Costes del Ministeri de Medi Ambiente 
està realitzant, entre elles l'eliminació 
de part de l'escullera que les separa 
i l'aportació d’arena procedent del 
dragatge del port. Miguel Ángel 
Aragón, representant de la Direcció 
General de Costes que està supervisant 
aquestes obres a Vinaròs, ha explicat 
que aquesta arena és idònia per a 
les platges. De moment, s'han extret 
10.000 tones d’arena que ja han estat 
abocades i l'objectiu és traure’n 10.000 
més, fins a un total de 20.000 tones. 
Els treballs d'extracció duraran al 
voltant de tres setmanes més. L’arena 
procedent del port cobrirà la totalitat 
de la superfície de les platges del 

Fortí i Fora del Forat, atés que, segons 
Aragón, “es tracta d’arena de molta 
més qualitat i estèticament i pel que 
fa als usos és molt més aprofitable que 
l'anterior”. Una vegada es recobrisca 
tota la superfície d'ambdues platges, 
“depenent de la disponibilitat de 
l’arena, s'intentarà guanyar un poc de 
terreny al mar i augmentar la cota de la 
platja perquè els temporals no afecten 
tant les platges”. 
Després d'aquesta actuació i 
l'eliminació de part de l'escullera 
perpendicular a la costa que separa 
el Fortí amb Fora del Forat, ambdues 
platges quedaran unides. D'altra 
banda, també s'està actuant en 
l'adequació i millora de l'espigó de la 
platja de Fora del Forat més pròxim a la 
desembocadura del Cervol.

Les platges del Fortí i Fora del Forat 
quedaran unides 
L'aportació d’arena del port també servirà per guanyar 
terreny al mar i augmentar la cota de les platges 

Vista de les obres del passeig i la platja del Fortí

A Fora del Forat es treballa en la canalització de pluvials, mentre al passeig es fa el túnel subterrani i es posa el terra de la tercera fase
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ACTUALITAT

La Regidoria de Comerç i Indústria i el Gabinet de Normalització 
Lingüística de l'Ajuntament de Vinaròs han engegat una campanya 
de senyalística per fomentar l'ús del valencià en els comerços i 
establiments de la ciutat. Per aquest motiu, s'han editat 225 capses 
que contenen 7 plaques de polipropilé molt útils per assenyalar 
diverses parts d'una empresa. Així, entre els rètols que acompanya la 
capsa hi ha la indicació de l'horari d'obertura i tancament del comerç, 
els lavabos, o el símbol d'adaptació a discapacitats, entre altres. 
Les capses es repartiran de manera gratuïta per als comerços que 
ho sol·liciten. Per això, els establiments interessats haurien d'acudir 
al Gabinet de Normalització Lingüística, situat a la tercera planta de 
l'ajuntament. La iniciativa és una acció conjunta iniciada per catorze 
ajuntaments valencians amb la col·laboració de la Diputació de 
València. El disseny dels senyals s'ha fet a través de l'Escola Superior 
d'Art i Disseny de València.

Les palmeres del passeig de Fora del 
Forat s’estan tractant per prevenir 
la temuda malaltia del morrut, una 
larva capaç de perforar galeries que 
tenen més d'un metre de longitud 
en els troncs, amb la qual cosa l'arbre 
adquireix un color groguenc, es va 
marcint i pot arribar fins i tot a produir-
se’n la total desaparició. El regidor de 
Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament 

de Vinaròs, Agustí Guimerá, s'ha fixat 
per combatre aquesta malaltia en 
el tractament aplicat per la localitat 
d'Orpesa, on després de les actuacions 
realitzades no s'ha localitzat la 
plaga, que ha passat de Benicàssim 
a Torreblanca. “Aplicarem, copiarem 
el mateix sistema que han aplicat a 
Orpesa perquè ha demostrat que ha 
sigut molt efectiu”, va apuntar.

Vinaròs fomenta l'ús del valencià 
amb una campanya de senyalística per 
a les empreses 

Vinaròs es fixa 
en Orpesa per 
tractar el morrut 
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L'Ajuntament de Vinaròs ha plantat un gran arbre a la rotonda 
de l'encreuament entre les avingudes de Pius XII, Pablo Ruiz 
Picasso i Castelló que no ha deixat indiferent a ningú. De 
fet, aquesta és una de les actuacions en els últims dies més 
comentades a la ciutat i que ha suposat fins i tot l'obertura d'un 
grup a la xarxa social Facebook, amb gairebé 800 persones 
adscrites, preguntant-se de quin tipus d'arbre es tracta. 
Es tracta d'un Ficus nitida, més conegut com llorer o ficus 
de l’Índia, segons va informar el regidor de Serveis i Medi 
Ambient, Agustí Guimerá. La seua procedència: la donació 
d'un particular del veí municipi de Benicarló. “Ens el van 
oferir i vam considerar que era una llàstima que el llancessen 
o es cremés, i per això vam decidir adoptar-lo”, va apuntar 
Guimerá. L'arbre va ser ofert en primer terme a l'ajuntament 
benicarlando, sense haver arribat a un acord, així doncs, ara 
presideix l'entrada sud de Vinaròs.

Un espectacular ficus 
per a l'entrada sud 

Vinaròs va homenatjar el dissabte passat 17 
d’abril al cementiri municipal les víctimes 
republicanes de la Guerra Civil. L'acte va tindre 
lloc en un dels jardins del cementeri municipal, 
on hi ha una escultura en record als morts 
realitzada pels escultors de la ciutat, José 

Ramón Hortas i Federico Valls. A l'homenatge, 
van assistir-hi tots els partits d'esquerra, 
familiars de morts i públic en general, també 
va haver-hi un record per al poeta del poble, 
Miguel Hernández, quan es compleixen, durant 
aquest 2010, els cent anys del seu naixement. 

Els assistents van guardar un minut de silenci 
després de llegir diversos manifestos i van 
dipositar flors en record a les víctimes. També 
va haver-hi una defensa per la recuperació de 
la memòria històrica, i un suport a la tasca del 
jutge Garzón en aquest sentit.

En record de les víctimes republicanes de la Guerra Civil

Treballs de prevenció del 
morrut roig, dimarts a les 

palmeres de Fora del Forat

L’aspecte que té ara l’arbre canviarà quan arrele 
al seu nou espai
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El diputat autonòmic socialista, Ximo Puig, ha 
qualificat d’“insult a la intel·ligència” la moció 
de la rebaixa de retribucions presentada pel 
PP a Vinaròs i aprovada amb el suport del BLOC 
el passat mes de febrer. “La demagògia del 
PP no té límits i és una autèntica vergonya en 
termes democràtics el que han fet excusant-
se en la conjuntura económica”, va apuntar, 
afegint que “si el problema de la crisi és aquest, 
el diputat autonòmic del PP de Vinaròs podria 
renunciar al seu sou o dir-li a la presidenta del 
Parlament valencià, que cobra més que tots 
els càrrecs públics de l'Ajuntament de Vinaròs 
junts, que renuncie al seu salari”. Puig també va 

criticar el BLOC per haver donat suport aquesta 
moció. “Fontanet pot dir a Morera o Pañella que 
renuncien al seu salari si aquest és el problema”, 
va indicar. Per Puig, “dir que aquesta és la solució 
a la crisi és insultar la intel·ligència de la gent”. 
El diputat socialista va insistir que la moció 
aprovada a Vinaròs “no és positiva per a la ciutat, 
encara que l'única esperança que té el PP per 
guanyar les eleccions és bloquejar l'acció de 
govern perquè no tenen cap projecte de ciutat”. 
Puig va lamentar que aquesta moció “no s'haja 
traslladat a altres àmbits on el PP podria fer-ho 
amb més tranquil·litat”, posant com a exemple 
“els 38 assessors de la Diputació de Castelló, que 
no han deixat d'ingressar ni un euro”. 
Puig va concloure que “és un mal servei que han 
fet a la dignitat de la política i també un mal servei 
que fan als ciutadans de Vinaròs”. 
Per la seua banda, el senador socialista, Batiste 
Cardona, va acusar el PP i el BLOC d’“incoherents”, 
lamentant que aquesta moció “no l'hagen 
presentat a les institucions on el PP governa i 
altres ajuntaments veïns com el de Benicarló o 
el de Peníscola”. “Se n'han oblidat a l'endemà 
d'aprovar la moció a Vinaròs”, va concloure.

Fons per als ajuntaments 
Puig també es va referir a la difícil situació que 
travessen els ajuntaments, assegurant que la 

Generalitat Valenciana “és l'única comunitat 
autònoma que no ha dotat d'un fons per als 
consistoris” i va apuntar que “mentre el Pla 
Confiança és en gran part només fum, el Pla E 
de l'Estat és real i ha significat una inversió molt 
important per als ajuntaments”.

Inversions a Vinaròs 
D'altra banda, l'alcalde, Jordi Romeu, va 
denunciar la situació de “paràlisi” de la 
Generalitat i va exigir el desbloqueig dels 
projectes pendents a Vinaròs i l'execució del 
Pla Confiança. 
“De moment la inversió del Pla Confiança 
s'ha quedat en no-res, ni un cèntim quant a 
la seua execució”, va lamentar Romeu, que va 
afegir que “a Vinaròs els projectes d'aquest pla 
continuen en l'aire després que s’engegués fa 
pràcticament dos anys”, va lamentar Romeu. 
L'alcalde també va recordar que continuen 
pendents a la ciutat projectes en matèria 
sanitària, com el de l'ampliació de l'hospital o 
el segon centre de salut. “Respecte a l'hospital 
duem gairebé quatre anys en obres, i s'anuncia 
i apareix contínuament en els pressupostos, 
però segueix sense entrar en funcionament”, 
va destacar. En matèria educativa, va recordar 
que el col·legi número 5 “ja duu quatre anys en 
aules prefabricades”.

Puig considera un “insult a la intel·ligència” la moció de la rebaixa de les retribucions 
Assegura que el Pla Confiança “és fum” 
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El president de Nuevas Generaciones del PP 
de Vinaròs, i membre del col·lectiu Cercanías 
Ahora, Luis Gandia, va manifestar dimecres 
tindre “un sabor agredolç” després de conéixer-
se que el pla de rodalies de la Comunitat 
Valenciana tan sols preveu la realització d'un 
pla de viabilitat de Benicàssim a la capital del 
Baix Maestrat. Gandía va apuntar que aquest 
estudi ha de realitzar-se com més prompte 
millor, tenint com a màxima premissa l'interés 
social que suposa l'ampliació de la freqüència 
de trens. “D'una banda, tenim la satisfacció 
de tindre un pla general de millora dels trens 
de proximitat, però a la nostra comarca, de 
moment, ens quedem com estàvem”, va indicar. 
Gandia va qualificar d’“incomprensible” que 
aquest pla continga l'ampliació de la línia de 

rodalies València-Castelló fins a Benicàssim, 
“quan es tracta de l'únic municipi de la 
província afectat per la línia, que no s'ha sumat 
a les mocions de Cercanías Ahora i on governa 
el PSPV-PSOE”.

Viabilitat social 
D'altra banda, el regidor popular va demanar que 
l'estudi “no siga tan sols de viabilitat econòmica, 
sinó també de viabilitat social”, assegurant que 
des de la plataforma Cercanías Ahora “lluitarem 
per això”. Gandía va anunciar que la pròxima 
setmana “iniciarem una ronda de contactes amb 
diputats al Congrés i les diferents conselleries 
per aconseguir que aquest pla de viabilitat 
dispose de tota la informació que requerisca”, 
a més de plantejar una reunió “amb tots els 

alcaldes dels pobles que ens hem quedat fora 
per fer un front comú i intentar que s'amplien els 
serveis ferroviaris”. 
En aquest sentit, va apuntar que “demanarem una 
vegada més a l'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, 
que se sume a aquesta reivindicació, oblidant-se 
de partidismes”. 
El regidor popular va concloure assegurant 
que “pressionarem per escurçar els terminis de 
presentació d'aquest estudi de viabilitat, perquè 
s'inicie en 2010, ja que no podem esperar”.

‘Cercanías Ahora’ demana que l'estudi de viabilitat prioritze l'interés social per tal 
d’augmentar les freqüències de trens 
El regidor del PP, Luis Gandía, garanteix “pressió” perquè l'estudi es presente “com més prompte millor” 

El ministre de Foment, José Blanco, 
i el president de la Generalitat 
Valenciana, Francisco Camps, van 
presentar dimarts passat a València 
el Pla d'Infraestructures Ferroviàries 
de Rodalies per a la Comunitat 
Valenciana 2010-2020. El tram 
comprés entre Benicàssim i Vinaròs 
queda pendent de l’elaboració d'un 
estudi de viabilitat de la prolongació 
de la línia València-Benicàssim fins a 
Vinaròs, amb parada a les estacions 
d'Orpesa, Torreblanca, Alcalà de 
Xivert i Benicarló-Peníscola

Principals actuacions 
El Pla d'Infraestructures Ferroviàries 
de Rodalies per a la Comunitat 
Valenciana preveu l'execució 
d'un eix transversal a la ciutat de 
València, que canviarà l'esquema 
d'explotació actual i permetrà 
unificar els serveis de rodalies del 
nord i del sud, millorant l'explotació 
general del conjunt i estalviant 
temps de viatge i transbordament 
als usuaris.
El Pla inclou el tram Alacant-
Torrellano-Elx/Crevillent, que 

preveu una estació a l'Aeroport de 
l’Altet, així com la duplicació del 
túnel d'Elx i la variant de connexió 
de les Rodalies amb la futura estació 
d'alta velocitat d'aquesta ciutat.
A Castelló, es perllongaran els 
serveis fins a Benicàssim i se 
n'estudiarà l’ampliació fins a 

Vinaròs. A més, el Pla recull altres 
prolongacions de trams, així com 
duplicacions de via per millorar la 
capacitat i fiabilitat del servei, la 
modernització de la infraestructura 
i la instal·lació dels sistemes 
més moderns de senyalització i 
comunicacions.

El Pla de Rodalies per a la Comunitat Valenciana 
es compromet a estudiar la viabilitat per 
al tram Benicàssim-Vinaròs
Foment destinarà 3.400 milions d'euros a aquestes actuacions 
i la Generalitat, 600

L'alcalde, Jordi Romeu, ha valorat positivament 
l'anunci de l’elaboració d'un estudi de viabilitat 
de la xarxa de Rodalies des de Benicàssim fins a 
Vinaròs. “Són bones notícies, però s'ha de seguir 
treballant i l'estudi ha d'elaborar-se com més 
prompte millor i, si és positiu, com creiem que ho 
serà, esperem disposar d'aquest servei de rodalies”. 

En aquest sentit, va recordar que hi ha més de 
200.000 habitants potencials per utilitzar el servei 
entre Benicàssim i Vinaròs. 
Romeu va concloure que “hem de ser reivindicatius” 
per tal que arriben els trens de rodalies fins a 
Vinaròs, sol·licitant la col·laboració dels alcaldes 
dels municipis implicats.

X.Flores

X.Flores

Romeu: “L'estudi ha de realitzar-se com més 
prompte millor” 

Jordi Romeu
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Paral·lelament a la celebració de la Fira del Llibre, 
la plaça de la Constitució de Vinaròs acollia el 
diumenge una altra fira original basada en la forma 
més antiga de comerç: l’intercanvi. Així, la primera 
fira de la permuta organitzada per l’acabada de 
constituir associació Riu Viu, no admetia diners 
pel mig. A la fira es van intercanviar lliurement 
productes, serveis i sabers, tals com aliments, roba, 
articles de llar, artesania, joguets, plantes, llibres i 
fins i tot massatges. La imaginació va posar el límit, 
encara que no van faltar-hi despistats preguntant 
el preu d'alguns productes i serveis. “Ofereixes 
alguna cosa a canvi que no siga diners?”, se’ls 
contestava. La fira també va ser un espai de trobada 
i d'intercanvi d'experiències i iniciatives que van 

intentar donar resposta a les necessitats socials 
que estan sorgint arran de l'actual crisi entesa en 
tots els seus aspectes: econòmic, institucional, 
ideològic i energètic, englobant àmbits com la 
salut, l'educació, l'alimentació, el treball, l'oci o la 
comunicació. 
Per això, també va poder trobar-se informació 
sobre ensenyament lliure, criança natural, consum 
responsable, naturisme o agricultura biològica, 
entre altres.

Vinaròs estrena una  fira basada en l’intercanvi 

ES UN MENSAJE DE COCEMFE 
BAIX MAESTRAT

FOTODENUNCIA
Sepan señores/as conductores/
as que esa práctica de aparcar 
el vehículo en las aceras está 

penada con graves multas, además 
de la imagen que dan de poco 

solidarios.

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS Y AÚN SE SIGUEN 
PRODUCIENDO ESTAS SITUACIONES 

 
¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

Envejecer en las mejores condiciones 
posibles y retrasar al máximo una posible 
situación de dependencia son los dos objetivos 
del programa de Caja Mediterráneo Activa tu 
Calidad de Vida que pone en marcha en el 
Centro Municipal de la Tercera Edad de la calle 
del Pilar de Vinaròs. 
Del 10 al 14 de mayo todas las personas de 
más de sesenta años podrán asistir a una serie 
de talleres y conferencias que mejorarán su 
calidad de vida en aspectos tan fundamentales 
como la memoria, la salud, la afectividad, 
las relaciones o la autonomía personal. 
Además, se harán actividades especiales como 
una revisión de salud de los participantes o un 
almuerzo clausura. 
Durante una semana, el programa permite a 
quienes sobrepasan los sesenta años, hacer 
una revisión de su estado de salud, tanto en 
los aspectos físicos como en los psicológicos, 
y conocer gracias al asesoramiento de 
diferentes profesionales, las pautas de vida 
y de entrenamiento que, día a día, ayudan 
a conservar la autonomía. Los participantes 
descubren que cada etapa de la vida tiene sus 

ventajas, reconquistan la autoestima y aprecian 
la vejez como un momento para disfrutar de 
la vida, recuperar relaciones, viajar, pasear o 
distraerse con todo aquello para lo que antes 
no había tiempo
La Semana de CAM ofrecerá, asimismo, la 
posibilidad de someterse a un programa para 
revisar el estado de salud y determinar 
parámetros para controlar el peso, la talla, 
la tensión, la hidratación y dejar de fumar 
y beber alcohol de alta graduación. Esto se 
complementa con un taller para llevar una 
alimentación saludable.
“Cómo dormir bien” y “Cómo mejorar la 
memoria”, son dos talleres que también 
tendrán lugar la próxima semana y en las 
que un psicólogo explica las alteraciones 
que se producen en el sueño con la edad, 
advierte sobre las causas de estos cambios 
y propone algunas recomendaciones 
para dormir mejor además de aprender a 
identificar los factores que pueden repercutir 
en pérdidas de memoria como la ansiedad, la 
depresión, el consumo de algunos fármacos o 
el aislamiento.

En el taller “La importancia del ejercicio 
físico. La prevención de caídas” un 
fisioterapeuta ofrece a los más mayores pautas 
para mantenerse en forma, así como las 
precauciones que deben adoptarse para evitar 
caídas. Y en el de “Alimentación saludable” 
en el que médicos y diplomados universitarios 
en enfermería ofrecen las pautas para prevenir 
determinadas patologías derivadas de una 
nutrición inadecuada.
También es importante, a partir de 
determinada edad, cuidar la actividad 
social, mantener relaciones con otras personas 
y, en caso necesario, recibir apoyo en este 
sentido. Comunicarse genera, entre otras 
cosas, sentimientos positivos de satisfacción, 
serenidad y un aumento de la autoestima, 
además, mejora la salud y favorece la autonomía 
personal. 
Este programa, que se ha realizado con éxito 
en San Vicente del Raspeig, Altea, Castalla, 
Elche, Orihuela, Novelda, Guardamar del 
Segura, Cartagena, Calpe, La Nucía, Lorca, 
Jumilla, Alaquàs, Valencia, Mislata y ahora 
llega a Vinaròs. 

Chequeos, clases para dormir bien, de nutrición o actividades intergeneracionales son algunas de las propuestas

Caja Mediterráneo pone en marcha la Semana del Mayor en Vinaròs para fomentar 
la calidad de vida
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Vinaròs va inaugurar i va estrenar el 
diumenge passat un nou complex esportiu, 
darrere del pavelló poliesportiu i al costat 
de la desembocadura del riu Cervol, amb 
diverses pistes per practicar els esports de 
petanca i birles catalanes i valencianes. La 
inauguració va ser a càrrec de l'alcalde, 
Jordi Romeu, i la dama del Club de Birles, 
Isabel Vizcarro. 
La Regidoria de Serveis, amb el socialista 
Agustín Guimerá al capdavant, ha sigut la 
que ha realitzat aquestes obres seguint 
les instruccions i recomanacions dels 
clubs de birles i de petanca de Vinaròs, 
que han aconsellat en la construcció de 
les pistes conforme a la normativa que 
apliquen aquests esports per a la seua 
homologació. Els divui nous camps de 
birles s’han fet amb terra procedent del 
camp de futbol de les Capsades. El nou 
espai també disposa de vuit pistes de 
petanca. 
A més, s'ha completat la zona amb la 

instal·lació de bancs procedents de l'antic 
passeig marítim en cadascuna de les 
pistes perquè els jutges puguen seguir les 
evolucions del joc, a més de bancs per a 
espectadors i una font amb aigua potable. 
El diumenge al matí els clubs ja van estrenar 
les pistes amb el Campionat Intercomarcal 
de Birles catalans i valencianes. El president 
del Club de Birles, Sebastián Montserrat, va 
mostrar la seua satisfacció per la construcció 
d'aquestes noves pistes “que s’ha situat en 
un lloc esplèndid”. El club, que compta amb 
47 socis i al voltant de 30 jugadors federats, 
disposa actualment de cinc equips de 
categoria masculina, més un de femení. 
Cal destacar que al lloc on abans se situaven 
les pistes de birles i petanca, a la zona de 
Fora del Forat, el consistori té prevista 
la instal·lació d'un parc juvenil i un parc 
sènior, aquest últim de característiques 
similars al situat a la zona sud, darrere de la 
plaça taurina, que està tenint un gran èxit 
d'acollida des que es va instal·lar.

Vinaròs inaugura un nou espai esportiu de birles i petanca 

X.Flores 

La dama del Club de Biles, Isabel Vizcarro, va inaugurar les pistes juntament amb l’alcalde, Jordi Romeu
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L'Ajuntament de Vinaròs i les entitats lúdiques 
i esportives de la ciutat han decidit cursar 
una invitació als centres escolars d'educació 
secundària perquè es presenten dames per a la 
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. El motiu és 
que fins al moment, i quan falta dos mesos per a 
les festes, tan sols tres entitats tenen dama, amb 
la qual cosa actualment regna la incertesa de si 
haurà o no una cort d'honor, després de 50 anys 
de festes amb representants. 
El consistori, que té com a objectiu arribar “com 
a mínim a les cinc o sis representants”, segons va 
apuntar la regidora de Festes, Maribel Sebastià, 
deixa a més la porta oberta al fet que, sense 
pertànyer a cap entitat, es puga optar a aquest 
càrrec. El motiu principal de l'escassa participació 
és, sens dubte, l'elevat cost econòmic que suposa 
per a les famílies de les dames i les reines. “El 
problema és principalment el cost econòmic, 
ja que aquest no és un any per tindre despeses 

extra”, va apuntar Sebastià, afegint que també s'ha 
de tindre en compte que es tracta de xiques “que 
estan finalitzant els seus estudis de batxillerat i les 
festes són en unes dates difícils, quan preparen la 
selectivitat”. Per evitar aquesta situació les entitats 
han proposat rebaixar l'edat dels 17 als 16 anys, ja 
que així no tindrien problemes quant als estudis. 
La reunió entre el consistori de Vinaròs i els 
presidents de totes les entitats lúdiques i 
esportives que en alguna ocasió han tingut dama, 
va tindre lloc el dia 13 d’abril, i en ella també es 

va acordar donar un termini de deu dies perquè 
les entitats culturals, esportives i socials de la 
ciutat intenten animar joves vinarossenques 
perquè es presenten com a dames. 
Cal destacar que el problema se situa exclusivament 
en la cort de dames majors i no en la cort infantil, 
que es forma habitualment amb una dama de cada 
col·legi de la ciutat. Aquest podria ser el primer any 
de festes a Vinaròs sense dames majors des de 
fa més de cinquanta anys, una situació que ja ha 
succeït en altres municipis de la comarca.

Els números diuen que la despesa mitjana per a la 
família d'una dama durant les festes de Vinaròs és 
d'aproximadament uns 6.000 euros, encara que el 
cost pot arribar a ser fins i tot bastant més elevat. 
Aquest preu aproximat inclou la confecció del 
vestit regional i el del vestit de gala –en ocasions 
fins i tot se’n requereixen dos de cadascun, fet que 
en dispararia el pressupost–, més l'assistència als 
sopars per part tant de les dames com dels seus 
familiars més pròxims. La posterior realització del 
llibre fotogràfic com a record d'unes inoblidables 
festes, és un altre sobrecost a afegir a aquesta 
quantitat, i al qual pràcticament cap família de les 
dames i reines sol renunciar.
L'adquisició de les peces necessàries per al vestit 
regional i la posterior confecció arriba a costar al 
voltant dels 1.000 euros com a mitjana, repartits en 
uns 700 euros de les peces (la falda, les sinagües, el 
cosset, la calça curta, la manteleta, el mocador, el 
ventall i la mantellina blanca i negra), mentre que 
la confecció costa entre 150 i 200 euros, depenent 
de la modista. A això, cal sumar-hi la despesa en 
joieria, que també és imprescindible. Més dispar és 
el preu d'un vestit de gala, que pot oscil·lar entre 
els 600 i els 3.000 euros, depenent de l'elecció. 
La despesa en sopars, també molt important, 
és una altra que s'ha d'incloure en el capítol de 
despeses, atés que cal destacar que la dama sol 

anar acompanyada de la família, que ha de pagar 
cada cobert, i cal recordar que se celebren entorn 
dels quatre o cinc sopars d’entitats diferents.
A pesar d'això, l'Ajuntament de Vinaròs no renuncia 
a no disposar aquest any de cort d'honor i està fent 
tots els esforços possibles per aconseguir arribar 
a un mínim de cinc o sis dames majors. Per això, 
han fet una crida en els diferents col·legis de la 
localitat, perquè, en cas que hi haja xiques amb 
famílies interessades, contacten amb la secretaria 
del consistori i augmenten la xicoteta llista actual 
de dames amb vista a unes festes que se celebren 
a finals del mes de juny. 
Dos de les entitats que encara no compten amb 
dama major són Les Camaraes i l'Agrupació de 
Veterans del Vinaròs CF. El seu president, Gaspar 
Redó, explica que en el cas de l'Agrupació de 
Veterans, “les filles dels jugadors són o molt 
grans o molt menudes d'edat”. Quant a Les 
Camaraes, el problema és idèntic: trobar una 
xica que tinga 17 anys, que vulga ser dama i 
que els familiars de la qual estiguen disposats 
a assumir aquest cost. “Jo proposaria que es 
rebaixe l'edat per ser dama als 16 anys, perquè 
això evitaria els problemes amb els estudis 
que tenen moltes de les xiques, a les quals 
els coincideixen els exàmens de selectivitat 
just en els dies de les festes”, va apuntar Redó, 

encara que reconeix que això no eliminaria 
“el condicionament major perquè no hi haja 
dames, que és la crisi econòmica actual”.
Per la seua banda, el president de la Penya Barça, 
Felipe Fonellosa, explica que l'entitat que presideix 
ha presentat dama des que es va fundar, ja fa trenta 
anys, i té actualment una candidata a ser dama per 
a les pròximes festes, encara que la seua edat és de 
16 anys, mentre l'edat base per ser dama major és 
de 17. A pesar d'això, si aquest any entra en vigor 
la proposta de les entitats de rebaixar la franja 
d'edat en un any, no hi hauria cap problema. Amb 
la de la Penya Barça, ja hi hauria tres entitats amb 
representació de dames majors, ja que en aquests 
moments tan sols el Club Nàutic i la Caixa Vinaròs 
disposen de dama per a les pròximes festes.

Reduir despeses i rebaixar l'edat mínima 
Dos mesures es preveuen vitals per mantenir en 
un futur la cort d'honor. D'una banda, la reducció 
de despeses s’entreveu imprescindible, ateses les 
circumstàncies econòmiques actuals que afecten 
les famílies. De l’altra, la reducció en un any de l'edat 
per poder ser una dama major, que beneficiaria la 
presentació de més candidates. Per aquesta última 
proposta sembla que s’arribarà a un consens. Per a 
la contenció de despeses, una de les vies possibles 
és la reducció del nombre dels sopars de gala.

per a les festes 
X.Flores 

Vinaròs busca
dames

6.000 €Les despeses són d’una mitjana de
El vestit regional, el vestit de gala, els sopars i l'àlbum fotogràfic, entre les principals despeses 
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L'amenaça de pluja no es va complir i Vinaròs 
va viure el diumenge passat un agradable i 
multitudinari dia de la Fira de Llibre. El nou 
escenari de la plaça de Sant Antoni, ja que estava 
ocupada en part la plaça Sant Agustí per les obres 
de remodelació del mercat municipal, va ser un 
lloc magnífic per a la cita anual amb la literatura. 
En la fira es van disposar un total de 28 parades, 
entre institucions, llibreries i editorials, de les 
quals cinc eren noves incorporacions. No van 
faltar-hi les parades de venda de roses, també 
tradicionals en aquesta avançada celebració de 
Sant Jordi. Així, de les 10.15 del matí fins a les 

20 hores, el públic va poder conéixer en aquesta 
cèntrica plaça vinarossenca les últimes novetats 
del panorama literari actual. Durant la jornada, 
les regidories de Cultura i Joventut també van 
programar diverses activitats, com una cercavila 
de Nanos i Gegants, tallers de creació de punts 
de llibre i de pintar cares, un concert a càrrec de 
la Societat Musical La Alianza, a més de teatre i 
titelles per a xiquets. A més, al llarg del dia van 
signar llibres autors com Margarida Aritzeta, 
guanyadora del premi Víctor Català de contes 
i el Sant Jordi de novel·la; els vinarossencs 
Javier Garrit i Ángela Lófer, José Calvo Segarra, 

autor de l'èxit editorial La Pastora, del monte 
al mito, l'escriptor lleonés Santos Fernández o 
l'il·lustrador de còmics Diego Latorre. 
La Fira del Llibre forma part dels actes 
emmarcats en la celebració del Dia del Llibre 
i els drets d'autor que es van iniciar el dijous 
passat 15 d'abril amb una exposició dels nanos 
i gegants a l'auditori municipal i finalitzaran 
el dilluns 26 d'abril amb una conferència 
a la biblioteca municipal. Teatre, música, 
conferències, presentacions de llibres i tallers 
són algunes de les propostes per a un mes 
primaveral en el qual la cultura és protagonista.

en un nou escenari 

X. Flores 

Multitudinària 
Fira del 
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La juvenil de La Alianza, magnífica

De magnífico podría calificarse el 
concierto que nos ofreció la banda 
juvenil de la Societat Musical La Alianza 
de Vinaròs, dirigida por Emilio José 
Salamanca Safont, dentro de los actos 
organizados con motivo de la celebración 
del día del libro.
El concierto fue presentado por Guillem 
Fuster, joven músico de la banda que 
además de tocar el saxo barítono, hizo 
las veces de presentador del acto y fue 
el encargado de ir desgranando cada 
una de las piezas al numeroso público 
que habitualmente llena el auditorio 
municipal en cada una de las actuaciones 
de la banda juvenil.
El programa fue muy variado, interpretando 
desde el pasodoble El abanico de A. 
Javaloyes, pasando por el clasicismo de W. 
A. Mozart en la Pequeña serenata nocturna, 
el romanticismo en Poeta y aldeano de F. 
Von Suppé hasta llegar a compositores 
más actuales como los holandeses Henk 

van Lijnschooten del que interpretaron la 
Petite oberture danzante y el conocido e 
interpretado, por la mayoría de bandas de 
música, Jacob de Hann y su famosa obra 
Ross Roy.
Como todo buen aficionado sabrá, las 
obras del Clasicismo y del Romanticismo 
son piezas originales para pequeños 
grupos de cuerda u orquesta y que 
posteriormente, para que pueda 
ser interpretado por las bandas de 
música, tuvieron que transcribirse. 
Por eso, hay que destacar la dificultad 
de este tipo de piezas musicales, muy 
conocidas por el gran público pero muy 
difíciles de interpretar por parte de los 
instrumentos de viento, así como la 
valentía de su director, por poner en 
el atril de estos jovenes músicos, estas 
difíciles partituras y conseguir que se 
superen ensayo tras ensayo.
En resumen, un concierto muy exigente, 
digno de cualquier banda senior.
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Totes les persones que estiguen interessades en l'adquisició per subscripció del llibre del IV Centenari 
de la relíquia de sant Sebastià, podran fer-ho en els següents establiments: Arts, Aparicio, Alfonso, 
Fotoprix, Foto Camps, Foto Francesc, Difo’s, Gama 5, Prades i Reula. 
La reserva s'efectuarà sota el lliurament de 20 euros a compte, i es farà amb el nom i cognoms que 
hauran d’aparéixer a les pàgines finals del llibre. Aquest constarà d'unes 200 pàgines i contindrà 3 DVD 
amb les imatges i un CD amb la música de Carles Santos. 

llibre del IV Centenari de l’arribada de la relíquia 

Subscripcions

La subscripció es podrà efectuar fins al 30 d'abril de 2010.
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Felicidades

Felicitats Gemelas

Va que xuta

El día 24 de febrero nacieron en València las gemelas Martina y Tatiana Saiz 
Boira. A los papas (Martín y Yeshica) les gustaría agradecer las muestras de 
cariño e interés mostradas por familiares y amigos durante estas semanas. 

Vicent Martorell celebra el seu 
94é aniversari en companyia de 
la seua família. Felicitats iaio!

Despedida de soltero de Francisco. Los 
amigos te desean muchas felicidades. 

Anem a parlar del viatge que vam fer els alumnes 
de 1r batxillerat de l’IES Leopoldo Querol a Sète 
del 26 al 31 de març.
El viatge va començar passant per la ciutat de 
Besiers després de set hores de viatge amb 
autobús… Allí vam visitar la famosa catedral 
de Saint Nazaire, la plaça de la Revolució, les 
antigues arenes romanes, l’església de Saint 
Jacques i vam contemplar els bonics paisatges 
del canal du Midi. La nostra visita a aquesta 
ciutat va finalitzar a les 14.45 h, hora a la qual 
havíem d’agafar el tren que ens portaria al 
nostre destí…
Vam arribar a Sète on ens esperava una mestra 
que ens va portar a l’institut Juliot Currie, on ens 
esperaven els nostres respectius correspondants. 
Tot seguit, vam marxar cap a la que seria la 
nostra llar durant uns dies.
El dissabte ens vam passar tot el dia passejant 
per la preciosa ciutat de Sète, visitant el 
cementeri, el port marítim, vam fotografiar la 
casa de Paco Batiste, el recorregut va finalitzar 
amb la peculiar exposició del Museu de les Arts 
Modestes.
El diumenge vam passar el dia amb les nostres 
respectives famílies, vivint com si fóssem 
autèntics francesos.
El dilluns al matí cada vinarossenc va assistir 
a les classes de l’institut francés com si fos un 
alumne més, fins a les tres de la tarda, hora 
en què havíem quedat per a una recepció a 
l’ajuntament de la ciutat.
Dimarts vam quedar tots prompte per agafar 
un autobús que ens portaria a Montpeller, on 
ens vam passar quasi tot el dia visitant la ciutat 
i vam aprofitar per acomiadar-nos dels nostres 
companys francesos.
Finalment vam sortir cap a Vinaròs per retrobar-
nos amb les nostres famílies.

Anael Vizcarro
Anna Prats

El passat 25 de març un grup de 
quinze estudiants de l’IES Leopoldo 
Querol van marxar a Sète, un poble 
mariner del sud de França, on van 
conviure amb famílies que els van 
ensenyar els costums propis de 
la regió del Llenguadoc-Rosselló. 
Durant cinc dies van ser tractats 
com un membre més de la 
família, van anar a l’escola, van 
visitar Montpeller, la capital de la 

regió, etc.
Ells van escollir Sète per millorar 
el seu francés i passar una bona 
experiència després que els 
francesos, interessats a conèixer la 
vida i el poble de Francisco Batiste, 
es posaren en contacte amb els 
estudiants del Leopoldo Querol. 
Al gener d’aquest any van viatjar 
fins a Vinaròs per visitar el poble, 
veure on descansa Batiste, parlar 

amb la seua família, i així seguir 
l’estudi d’un dels seus habitants 
més memorables, el qual va sofrir 
l’infern dels camps de concentració 
durant la Segona Guerra Mundial.
Finalment, tots els estudiants han 
aconseguit crear un vincle que 
esperen que continue. Per això 
han organitzat un viatge per al 
proper mes d’octubre i tornar a 
trobar-se tots.

l’IES Leopoldo Querol van marxar a Sète

A pesar de la lluvia la 
comparsa Va que Chuta 
hizo su paella en la ermita
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Feliz 
cumpleaños, 
Sonia

El passat dia 
12 Izan va 

celebrar el 
seu aniversari 

amb la seua 
germaneta 

i els seus 
amiguets

Felicidades

8 años
Fira a Vinaròs
Somriures de la 
Fira del Llibre
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Auditorio Municipal
Sábado 24, a las 19 horas

Grupo Folclórico Centro Aragonés Vinaròs

Conmemoración del Día de Aragón

jotadeFestival

San Jorge 2010

Les Jornades Literàries Assumiràs la Veu 
d’Estellés, que se celebren a la ciutat de 
Benicarló, han portat a les nostres terres 
figures d’especial relleu en el món de 
la narrativa com Isabel-Clara Simó, que 
va aprofitar el dia de lectura de la seua 
ponència per tal d’apropar-se a Vinaròs 
i ser entrevistada a la mateixa Casa 
Membrillera. L’escriptora d’Alcoi va ser 
sorpresa amb la presència del seu amic 
Carles Santos, donant lloc a moments 
vertaderament entranyables. Isabel-
Clara Simó, a més, va ser convidada 
de la mà del músic a recórrer les 
diferents dependències de la seu de 
la Fundació Caixa Vinaròs, que va 
visitar admirant, sobretot, la sala on 
va tindre lloc l’entrevista i on Carles 
Santos té el seu piano.

Isabel-Clara Simó, a Vinaròs
Redacció

Divendres passat 16 d'abril Editorial 
Antinea va presentar a l'espai Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs La 
hora de los gatos, la primera novel·la de 
la jove autora de Vinaròs, Ángela Lófer. 
La trama que transcorre en els carrers 
de Vinaròs, se centra en la història 
de Lola, una jove que s'enfronta a un 
sorprenent misteri personal en el qual 
els protagonistes són l'amor i el silenci. 
Llàgrimes, amor, intriga i sensibilitat 

són els ingredients d'un enigma que 
arriba a obsessionar el seu protagonista 
i enganxa el lector des de les primeres 
pàgines. L'acte de presentació va 
comptar amb la presència de l'escriptor 
madrileny Antonio Gómez Rufo, autor de 
novel·les com La noche del tamarindo o El 
secreto del rey cautivo (Premi Lara 2005); 
i és coautor amb Luis García Berlanga de 
pel·lícules com París-Tumbuctú o la sèrie 
televisiva Blasco Ibáñez.

La vinarossenca Ángela Lófer publica la seua primera novel·la, 
‘La hora de los gatos’, d'Editorial Antinea 

Redacció

Santos va convidar l ’escriptora a recórrer les dependències de la seu de la Fundació Caixa Vinaròs

Àngela Lófer, al centre, amb Alicia Coscollano i Antonio Gómez Rufo
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La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs ha sintetitzat 
la seua història en una exposició fotogràfica a 
l'auditori municipal Ayguals de Izco. L'exposició, 
oberta al públic fins al pròxim 25 d'abril, està dividida 
en dos parts diferenciades. D'una banda, es pot 
gaudir d'una selecció retrospectiva de fotografies 
dels últims setanta anys, on pot observar-se els 
canvis en el vestuari tant de nanos com de gegants, 
així com l'aparició de nous membres o el canvi 
d'altura del gegant i la geganta. 
En l'exposició també es pot gaudir de valuoses 
imatges d'aquells que eren gegants i alguns nanos 
abans de desaparéixer en la dècada dels anys trenta.
Un altre dels atractius de la mostra són les últimes 
imatges de la Colla amb motiu del Camí de Foc del 
quart centenari de l'arribada de la relíquia, amb 
fotografies espectaculars que, sens dubte, formaran 
part de la història de la ciutat.
Jordi Beltrán, membre de la colla, va explicar que 

l'objectiu de la mostra és exposar des del primer 
acte de la colla del qual es té constància fotogràfica, 
fins a l'última imatge, vinculada amb l'històric quart 
centenari de l'arribada de la relíquia. Es pot destacar 
que les imatges han estat cedides per vinarossencs 
com el col·leccionista Joaquín Simó, la família 
Gómez Sanjuán, Toni Orts, Ramon Redó o Agustín 
Delgado, entre d'altres. També pot veure's alguna 
imatge cedida per la premsa local. La fotografia 
més antiga es remunta a l'any 1908 i pertany al 
col·leccionista vinarossenc Joaquín Simó.
La primera constància escrita de l'existència 
dels nanos i els gegants de Vinaròs és un text de 
l'arxiu parroquial que data de 1694. Les figures 
anteriors van desaparéixer durant la Guerra Civil 
i no va ser fins a l'any 1944 quan l'Ajuntament 
vinarossenc va decidir recuperar aquesta cultura 
popular. Va ser aquest any quan els regidors 
Manolo García Julve i Vicent Caballer es van 

desplaçar a Barcelona per adquirir als Almacenes 
El Siglo les figures que quedaven. Són aquests, 
construïts al taller El Ingenio, els que passegen 
per la ciutat. El 1972 es van estrenar sis nanos 
nous i el 1999 es van incorporar dos nous 
gegants: el tio Gori i la tia Caballera, que 
representen dos personatges populars de 
Vinaròs. L'any passat es van complir 65 anys de 
l'adquisició dels nanos i els gegants de Vinaròs.
La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs és 
actualment una referència en el món geganter. 
Les seues contínues participacions i la contínua 
recerca de nou planter asseguren el futur 
d'aquesta tradició a la ciutat.

La Colla de 
Nanos i Gegants 
resumeix la 
seua història en 
imatges

X.Flores

Ésta es la fotografía con la que Evamar ha 
ganado el concurso mensual VinPhoto de 
marzo 2010 cuyo tema era “Deportes”. Si 
queréis ver más fotos suyas podéis hacerlo 
visitando su fotoblog: 
http://momentsdigitals.blogspot.com
Como premio Evamar va a recibir una 
ampliación en tela de 50×70 cm de su 
fotografía ganadora a cargo de HelloCanvas.
El hilo del foro en donde se pueden ver el 

resto de las fotografías presentadas está 
en http://www.vinarosphotobloggers.org/
phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=821
Como ganadora del concurso del mes 
pasado, Evamar nos propone para el 
concurso de este mes de abril 2010 el tema 
“A pares”:
“…porque uno no es ninguno, …no hay 
uno sin dos, …y porque a mí de pequeña 
también me daban dos”

Eva Llopis, ganadora del concurso mensual VINPHOTO

L’exposició fa un recorregut per la història dels nanos i gegants 
i estarà oberta fins el 25 d’abril
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agenda 

cultural

agenda cultural
Fins al 25 d’abril, exposició dels Nanos i Gegants
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs

Divendres 23 d’abril, a les 22.30 
hores, teatre per a adults amb 
l’obra Cantando que es gerundio a 
càrrec de la cia Mangarrufa Teatro.

Sinopsi: María Montserrat, una diva 

en hores baixes, i José Amador, un 
compositor d'estar per casa, eren parella, 
però ja no ho són. Tot i així, segueixen 
oferint recitals per a aules de la tercera 
edat, associacions de veïns, com a 
complement de reunions tupperware, 
noces, comunions, Copa Amèrica, Fórmula 
1 i tot tipus d'esdeveniments. Cada recital 
de Montse i José, Dúo Líric, es converteix 
en una aventura, una autèntica bomba de 
rellotgeria, on el musical i el personal es fon 
en una simfonia de cançons i passions... i 
rialles per a tots.

Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Teatres de la 
Generalitat i Conselleria 
de Cultura i Esports.

Dissabte 24 d’abril, a les 19 hores, actuació del Centre 
Aragonés.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Centre Aragonés de Vinaròs

Dilluns 26 d’abril, a les 19.30 hores, conferència El mestre 
Rodrigo i la seua obra per a guitarra. Didàctica musical a càrrec 
d’Antonio Ripollés, Dep. d’Educació de la Universitat Jaume I.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu Nord

4 i 5 de maig, Campanya escolar de teatre amb l’obra Mary Magic 
on the moon a càrrec de la cia. Forum Teatre.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Teatres de la Generalitat i 
Conselleria de Cultura i Esports.

De l’11 al 18 de maig, exposició de l’escola d’art
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Una vegada més els vinarossencs confien en l’associació Amics de Vinaròs 
i ens fan arribar testimonis del nostre passat. En aquest cas es tracta 
d’Àngel Estupiñá Giner que ens ha fet donació d’una clau que correspon 
a la porta d’una mota. És una clau de la primera meitat del segle xx i que 
passa a engrossir la nostra col·lecció etnogràfica.

El pasado viernes 16 de abril, la 
banda del Cristo de la Paz estuvo 
en la tamborada de Sant Mateu, 
donde representó una vez más 
el nombre de nuestra ciudad, 
dando una buena actuación 

y disfrutando posteriormente 
de la fiesta de la Mare de Déu 
dels Àngels, cerrando así la 
temporada con el último acto de 
la Semana Santa en la provincia 
de Castellón.

La banda del Cristo de la Paz actúa en Sant Mateu 

Concierto de la orquesta y de la banda 
juvenil de la Societat Musical La Alianza 
conjuntamente con la banda de la 
escuela de música Luis Morondo de 
Barañáin (Navarra).

AVISO

a las 20 h, 
auditorio 
municipal

8 de mayo

Nova donació a l’associació Amics de Vinaròs 
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PESCA

Andrés Albiol Peix porc 

Ventoses

Reparaciones en el muelle de atraque de la lonja

Semana con unas aguas tranquilas y un tanto 
soleadas a pesar de alguna llovizna, pero que 
a la postre elevaron un poco la temperatura, 
haciéndola ya más de primavera. Se pudo 
faenar los cinco días hábiles de este periodo 
semanal. Las pesqueras artesanales no han 
sido lo rentables que cabía esperar, pues 
a pesar de efectuar capturas normales, las 
cotizaciones resultaron flojas para las especies 
más abundantes. 
La pesca arrastrera extrajo a diario buena varie-
dad de pescados y mariscos al operar en distin-
tos caladeros, con unos precios medios de ciga-
la a 30 €/kg, calamar de 15 a 25, pescadilla de 4 
a 12, s. punxa a 13, salmonete a 8, rape de 2 a 6, 
caracol a 7, galera de 6 a 9, misèria a 10, peluda 
a 6, mòllera, caballa y maire de 2 a 4, aranya, so-
rella, burros y cintas de 2 a 3, pulpo blanco a 2 y 
cangrejo y morralla de 1 a 3.
Los cerqueros en su pesca nocturna 
capturaron peix blau. El lunes entre cinco 
traíñas pillaron 150 cajas de sardina a 30 €/

caja (12 kg) y 100 de boquerón a 25. El martes 
cinco llums atraparon 200 cajas de sardina de 
10 a 20 y 150 de seitó de 8 a 17. Y el miércoles 
siete barcas desembarcaron 200 cajas de 
sardina a 20 y 250 de “oro azul” de 2 a 15.
La procedencia era de cuatro de Vinaròs, dos 
de Adra y una de Carboneras.
En cuanto a la flota trasmallera, unas barquitas 
se dedican a calar las redes de tiret para el 
langostino a 35 €/kg, sepia a 7 y mabre a 8. 
Otras pescan con artes de plástico a poca 
profundidad pagel de 3 a 10, palometa a 2 y 
esparrall y llisa a 1. Algunas siguen en fondos 
medios tras el lenguado a 19 y rombo a 21. 
El xarcier del gran fondo rocoso llevó poca 
langosta a 40, bogavante a 25, gallineta a 13, 
pargo y dentón a 15 y corva y mamona a 2. 
La escasa recolecta de pulpo roquero con 
cadufo que se efectúa próximo al litoral, se 
subasta de 4 a 6 €/kg.
Un palangrero capturó con anzuelo cerca de la 
costa, lubina a 22 €/kg, raya a 3 y congrio a 2.

Retorno al mar primaveral

De les diverses espècies que hi ha d'aquests peixets, 
que s’enganxen amb la ventosa abdominal als palets 
o les pedres redones de la desembocadura del riu 
Cervol, i que també són coneguts pel nostre litoral 
com a roquerets, aquest exemplar pertany a un gènere 
molt poc habitual. En castellà se l’anomena també 
chafarrocas i pez puerco. En francés, gouanie. En anglés, 
blent-snouted suker. I en alemany, welsangauger. El seu 
nom científic és Gouania wildenowi. 
La principal diferència d'aquest peix pertanyent a la 
família dels gobiesòcids, és que l’aleta dorsal i l’anal 
estan unides a la caudal, aquest tret fa que s’aparega 
a un capgròs. 
El cos és pla dorsiventral, amb el cap ample i deprimit. 
Els maxil·lars són protràctils i les dents fortes. L'orifici 
nasal disposa d'un petit tentacle, o simple o bífid. 
L’opercle és apuntat.
Sense bufeta natatòria, tot i que no li fa falta ja que 
és un mal nadador i no ronda entre aigües. Les aletes 
ventrals i pectorals estan reunides en dos ventoses 
aspirants. 
La mida no sol sobrepassar els 6 cm de llarg. 
La pell no té escates.
La composició de les aletes és: D13-19, A 10-12, P18-20, 
V4 i C1+20+1
El seu color és verd groc i gris, puntejat de roig i 
bandes blavoses. Quan està en zel aquesta coloració 
és virolada. La reproducció és abans de l'estiu. Darrere 
de l'obertura anal té una papil·la genital que depén 
dels primers radis de l'aleta anal, per efectuar una 
fecundació interna. Després la femella posa sobre 
uns 200 ous en forats de roques o closques buides, 
però sempre en llocs protegits. Ambdós progenitors 
els cuiden i vigilen fins que es desclouen. Després de 
nàixer, primer són pelàgics i s'alimenten del plàncton, 
després ja baixen al fons per dur sempre una vida 
bentònica entre les pedres. Són especialistes a caçar a 
l'aguait, crustacis com mol·luscos diminuts que atrapa 
amb la desmesurada boca que té. 
De vegades se'ls veu a les zones de marees a la 
baixamar, ja que poden aguantar humits sense aigua 
circumdant. Reposen sempre amb la cua doblegada. 
No tenen valor comercial. La seua captura és molt rara i 
accidental. De vegades menja de l'ham dels pescadors 
esportius amb canya.

.  Embarcaciones de pesca 2009
Modalidad    Nº barcas  Tonelaje  H.P.
ARRASTRE    14  595,23   3.771,48
CERCO        4  223,23  1.737
TRASMALLO Y OTRAS   19   154,92  1.437,07
TOTAL     37   973,38   6.945,55

.  Estado comparativo 2008 / 2009
Arrastre y cerco    2008   2009   diferencia 
N.º barcas    17   18    +1
Tonelaje    758,13   814,46    60,33
H.P.     5.250,48  5.508,48   258 

Trasmallo y otras   2008   2009   diferencia 
N.º barcas    19   19    0
Tonelaje    153,03   154,92    +1,89
H.P.     1.384,48  1.437,07   +53

Personal afiliado   2008   2009   diferencia
Pescadores activo   143   148    +5
Pensionistas    179   179    0
Funcionarios    11   10    -1

Depósito de envases de madera
El movimiento de cajas de madera ha sido de 202.812 
envases suministrados a la pesca de cerco. 

Fábrica de hielo
La producción de hielo fue de 4.005.616 kg, 
suministrándose 2.938.476 kg a embarcaciones y 
1.066.870 kg a los arrieros, etc. 

Conclusión de las extracciones (kg)
Las capturas del arrastre durante este ejercicio 
aumentaron un 20,41%. Las del cerco subieron un 
0,13%. Y las del trasmallo y otras artes experimentaron 
otro aumento del 11,72%.

MEMORIA DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SAN PEDRO DE VINARÒS 
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ESPORTS

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Cal y arena para el 
deporte local

El fútbol sala ha sido uno de los grandes 
protagonistas de la jornada deportiva 
local por la espectacular y brillante 
victoria conseguida por el equipo F.S. 
Llangostí de Vinaròs en la cancha del F.S. 
Ollería por un aplastante y contundente 
1-6 que le permite ganar más puestos 
en la tabla clasificatoria del campeonato 
de liga de Primera División Nacional B.
En cuanto al baloncesto, hay que 
mencionar que la pasada jornada 
también fue uno de los deportes más 
destacados por la extraordinaria y 
“explosiva” victoria del equipo femenino 
senior del C.B. Vinaròs en la cancha 
del pabellón, endosándole un claro 
y contundente resultado de 77 a 33 
conservando con este triunfo el liderato 
del campeonato autonómico.
Por el contrario, la parte negativa de 
la jornada la protagonizaron en fútbol 
el Vinaròs C.F. y su equipo juvenil. El 
primero cayó derrotado en el Cervol 
ante el C.D. Benicarló por 0 a 2 en uno de 
los clásico duelos de rivalidad comarcal. 
En cuanto al juvenil, que ha estado 
realizando una buena temporada, está 
en horas bajas y también sucumbió la 
pasada jornada en el campo Cervol por 
un contundente 1 a 4.
Aplaudimos los éxitos de los equipos 
locales de baloncesto y fútbol sala y 
animamos tanto al primer equipo del 
Vinaròs C.F. como al juvenil para seguir 
cosechando triunfos para nuestro 
deporte.

INFO CME
Ha arribat el gran dia, demà dia 25 d'abril a les 
10.30 hores, comença una nova edició de la Marató 
Popular de Vinaròs. Com cada any volem arribar a 
la xifra rècord de 4.000 participants i volem que els 
participants puguen gaudir d'una prova esportiva 
molt familiar i en un ambient molt festiu. 
És una prova oberta a gent que vol millorar la seua 
marca, a gent que vol provar-se físicament, a gent que 
vol sortir a passejar i, sobretot, a gent que vol gaudir d'un 
diumenge molt esportiu. En definitiva, per a tothom. 
Recordem que el CME prepara per a tots els participants: 
aigua i refrescos, samarretes, sorteig de regals, 
servei de massatge, control d'arribada cronometrat, 
una magnífica sardinada i aquest any també fruita. 
Inscripcions a: l’oficina de turisme, l’oficina del 
CME, les instal·lacions esportives i les botigues 
d'esports de Vinaròs. Per millorar el funcionament 
de la sortida demanem als participants que 
s'inscriguen amb antelació als punts indicats. Gràcies. 
No dubteu i veniu a gaudir d'un diumenge molt 
esportiu!
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FUTbOl.  Campeonato Regional Preferente

FUTbOl.  Campeonato Regional Juvenil

Gaspar Redó

Gaspar Redó

Mal juego y pinchazo langostinero en el Cervol

Estrepitosa derrota del equipo local

ESPORTS

Exitosa y multitudinaria jornada del balonmano base 
que se vivió en la matinal del sábado en Vinaròs, nos 
acompaño todo menos el tiempo ya que nos obligó 
a aplazar la Liga Interescolar Portal Mediterráneo, a 
este fin de semana. 
Con todos los ingredientes de los que disponíamos, el 
resultado no fue otro que una jornada de diversión y 
deporte en la que los niños y niñas de toda la provincia 
de Castellón participaron y compitieron en diferentes 
partidos y torneos a lo largo del día.
Todo esto fue posible gracias a la ayuda de todos los 
patrocinadores, equipos, monitores y árbitros que 
colaboraron desinteresadamente en la celebración 
de esta jornada, por eso queremos agradecer a Portal 
Mediterráneo, nuestro patrocinador principal de base, 
ya que nos ha permitido realizar esta jornada y aparte 
contar con diversos equipos de base en Vinaròs (alevín, 
infantil, cadete y juvenil).
Como hemos dicho al principio, fue una jornada 
multitudinaria ya que vinieron equipos de toda 
la provincia de Castellón como Onda, Benicarló, 
Peníscola, Almassora, Betxí, Vilafranca y Vinaròs, 
reuniendo así a más de 200 niños y niñas amantes del 
balonmano y del deporte en general en el pabellón 
polideportivo de Vinaròs.
Después de este breve resumen de lo que fue la 
jornada, pasaremos a analizar los resultados obtenidos 
por los diferentes equipos del Club Balonmano Vinaròs.
El equipo alevín jugó 2 partidos, ganando el primero 
de ellos y empatando el segundo. Hay que decir 
que este equipo está repleto de pequeños grandes 
jugadores que en el futuro seguro van a tener un papel 
importante dentro del Balonmano Vinaròs. El equipo 
infantil ganó su partido correspondiente a la primera 
jornada de Copa Federación con un resultado de 23 
– 18 contra el Betxí. El partido cadete fue aplazado 
debido a que el equipo visitante no se pudo desplazar. 
Para finalizar, el equipo senior jugó un partido amistoso 
contra el Benicarló para preparar la copa que empezará 
este fin de semana. 

Diversión y deporte en 
el Interescolar Portal 
Mediterráneo

Mal le fueron las cosas al conjunto juvenil del 
Vinaròs C.F. al caer derrotado por goleada a 
manos de un equipo que está luchando por 
conseguir el ascenso de categoría.
Los locales fallaron en su estrategia y el rival 
supo aprovechar los fallos en el marcaje 
para lograr una contundente victoria que le 
permite mantenerse en lo más alto de la tabla 
clasificatoria luchando por el título.

Desastroso partido del equipo local que no 
dio una a derechas cuando más necesitaba los 
tres puntos. En esta ocasión, el clásico derbi 
comarcal se lo llevaron los benicarlandos, que 
a pesar de estar prácticamente abocados al 
descenso de categoría supieron aprovechar la 
superioridad numérica por la injusta expulsión 
del defensa local Cristian par ganar un 
encuentro que por el mal juego realizado por 
los dos equipos mereció acabar en tablas.

Alineación
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Cristian, Álex Bueno, Wifredo 
(Florín), Agus (Folch), Martín (José Ángel), Ernesto, Víctor 
Pla, Espinosa y Potrimba.

C.D. Benicarló: Guillamón, Raúl Mora, Óscar, Dani, Esbrí, 
Pitu, Kammal (Paco), Anta, Ovi, Monti y Raúl Martínez 
(Vázquez).

Goles: 0-1 min 37: Raúl Martínez; 0-2 min 77: Vázquez.
Árbitro: el colegiado Monzón Domingo dirigió la 
contienda. Su actuación fue desastrosa. Enseñó cartulina 
amarilla al local Espinosa, expulsando con roja directa a 
Cristian. Por parte visitante, Raúl Martínez y Raúl Mora 
vieron la amarilla.
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Alineación
Vinaròs C.F.: Toni, Marc Simó, Javi, Nacho, Carmona, 
Kevin, Gerard, Javi Garcia (1), Drago, Cristian, Néstor, 
Carri, Pablo, Óscar, Redondo y Dani.

La imagen de los dos benjamines en sus 
respectivos encuentros, ha sido muy buena. 
El sábado el benjamín A se desplazó a Benicarló 
para enfrentarse al equipo local, el Benicarló Base 
Fútbol C, situado seis puestos por encima en la 
tabla clasificatoria. El resultado final fue de 12 a 1.
El domingo, el desplazamiento fue para jugar 
contra el Vinaròs CF C. La imagen mostrada 
por los jugadores fue muy buena, al igual que 
en el otro encuentro del fin de semana, pero el 
resultado no acompañó, cayeron derrotados 

por 8 a 2.

Fiesta Futur09 en la ermita
El sábado 24 de abril, los jugadores, tanto 
actuales como los que han participado durante 
esta temporada en las filas del Futur 09, junto 
con los familiares, tienen una cita en la ermita 
para pasar una jornada festiva. Tras los partidos 
de la mañana, se desplazarán hasta la ermita 
de Vinaròs para disfrutar de una paella y, 
esperemos, de un buen día de primavera.

HANDbOl.  Club Balonmano Vinaròs

Máximo esfuerzo
FUTbOl.  Futur 09
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Campeón de copa de Reyes temporada 2009/2010
Asesoría Pablo Muñoz – Trofeo donado por Dietética Maestrat

Liga local de fútbol sala

Subcampeón de copa de Reyes temporada 2009/2010
Bar El Chispazo – Trofeo dorado por Cafés Costa Dorada

FUTbOl SAlA.  

FUTbOl SAlA.  

PESCA.  

Autonómico Infantil 
C.F.S. Castalla Alicante 5 – 3 Vinaròs F.S.

Gran partido disputado del Puchal Climatizaciones en 
la pista del Vila-real, jugándose los dos equipos una 
plaza para entrar en la final, ya que se está disputando 
las semifinales a doble partido y cuenta el gol average. 
A destacar que este sábado en el pabellón de Vinaròs 
se juega la vuelta y hay que remontar la desventaja de 
dos goles para poder pasar a la final del campeonato 
de fútbol sala. El partido es el sábado día 24 de abril a 
las 15:30. Esperamos que los aficionados del deporte 
en Vinaròs vengar a apoyar al equipo ya que el apoyo 
de la grada es fundamental.

El pasado sábado tuvo lugar en la playa de Les 
Deveses de Vinaròs el primer concurso social 
del Club de Pesca Vinaròs, desde las 19:30 hasta 
las 02:00. A pesar de que el día se presentó 
lluvioso, el desarrollo del concurso se llevó 
a cabo bajo un buen tiempo climatológico, 
permitiéndonos disfrutar de una agradable 

jornada de pesca. Respecto a las capturas, 
éstas hicieron presencia desde el principio, 
sobre todo doradas y mabres de buen tamaño. 
La clasificación quedó de la siguiente 
manera: primer clasificado, Antonio Gallardo 
Carmona, con 1.056 gramos; segundo 
clasificado, Isaac Taviro Durán, con 832 g, y 

tercero Ángel Serrano Bonet con 477 g. La 
pieza mayor la obtuvo Ángel Serrano con 
una dorada de 477 g.
Sólo nos queda recordar que nuestro segundo 
concurso social se disputará el próximo día 8 
de mayo, desde las 19 h hasta las 02 h, también 
en la misma playa de Les Deveses.

Primer concurso social del Club de Pesca Vinaròs

Alineación:
Vinaròs F.S.: Boris Montoya (1), Antonio 
Portilla (2), Alejandro Zaragoza (5), 
Albert Constantí (6), Carlos Belenguer 
(7), Ángel Artigas (8), Javi Carbonell (9), 
Jaime Sastre (10), Pau Belles (14).
Goles
Vinaròs F.S.: Jaime (1) (1 pp), Javi (1), 
Ángel (1).

El partido era importante, ya 
que se jugaban el pase a la final 
del campeonato autonómico en 
un terreno de juego repleto de 
expectación, emoción e intensidad. 
Se jugará la vuelta de la eliminatoria 
en Vinaròs el próximo sábado con 
una brutal expectación.

Senior
Vila Sport F.S. 4 – 2 Puchal Climatizaciones F.S.

Alineación: José 
Zaragoza, Óscar 
Beltrán (1), Óscar 
calvo, Juanjo Parra y 
David Parra.
Más tarde 
intervinieron: 
David Beltrán, Edu 
Miralles, Javi Aicart 
y Pepelu.
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Club Natació Vinaròs - Cala Montero

ESPORTS

Els nostres nadadors de les categories infantil, 
júnior i absolut es van desplaçar el passat 
cap de setmana fins a la piscina municipal La 
Salera de Castelló, per tal de competir en la 
sisena jornada de la Lliga Interclubs. 
Els 15 nadadors i nadadores que ens han 
representat han sigut: Aroa Guadix, Antoni 
Bordes, Joel Segura, Albert Castañeda, Didier 
Boucanssot, Ana Roca, Mireia Queralt, Pilar 
Palmeiro, Silvia Barranco, Anna Ibáñez, Ana 
Lleixà, Sebastián Juan, Alex Sebastià, Manolo 
Beltrán, Guillem Segura. 
En la prova de 400 m estils masculí, en un 
temps de 5:10,33, en primer lloc i destacat 4 
segons davant del segon classificat, arribà 
Albert Castañeda.
Didier Boucanssot va arribar segon en la 

prova de 200 m braça masculí en un temps de 
2:52,84.
En 100 metres braça masculí, Manolo Beltrán 
va arribar segon classificat en un temps 
d’1:19,46, acompanyat d’Antoni Bordes en un 
crono d’1:19,50.
Silvia Barranco va ser tercera classificada tant 
en la prova  de 50 m papallona femení marcant 
32,69 segons com en la de 100 m papallona 
femení en un temps d’1:14,15 i també en la de 
200 m papallona femení en 2:48,31.
Encara ens queda per tancar el Trofeu 
Interclubs la competició a la piscina de 
Benicarló el 23 de maig i de nou a la piscina 
olímpica de Castelló el 26 i 27 de juny en 
plenes festes de Sant Joan i Sant Pere.
Seguirem entrenant.

Sisena jornada del Trofeu Interclubs 

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero



30

24  abril  2010

Mª Jesús Pablo  C.Esportiu-Aigües de Vinaròs

ESPORTS

Día del Mini - Etapa A-1 Vinaròs
Por tercer año consecutivo nuevamente se ha 
realizado en nuestra ciudad el Día del Mini. Este 
año con la salvedad de la división entre etapa de 
alevines y etapa de benjamines, etapa que también 
tendrá lugar en Vinaròs el próximo día 9 de mayo.
Como cada año hemos contado con la excelsa 
colaboración de Ruralcaixa Castelló, Telepizza 
y Hostelera Vinaròs S.L, que han aportado lo 

necesario para el perfecto desarrollo de la misma.
Este año hemos contado con la participación 
de los siguientes equipos: C.B. Benicarló, B.C. 
Peníscola, C.B. Alcanar, Ruralcaixa-A.B. Castelló 
y dos del Ruralcaixa Vinaròs, dándose la baja en 
última instancia del Morella femenino al no haber 
modalidad.
Desde las nueve de la mañana los jóvenes 
deportistas integrantes de todos los equipos 
fueron desgranando los encuentros para llegar a 

las semifinales que enfrentaron a los equipos del 
Benicarló y del RuralCaixa-Vinaròs A, por un lado, y 
el C.B. Alcanar y RuralCaixa-Castelló, por el otro.
Tras sendos y competidos encuentros fueron 
finalistas el C.B. Alcanar y el Benicarló, que a la postre 
sería el vencedor de la etapa tras una gran final.
Al mismo tiempo que los encuentros, se 
realizaron las pruebas de habilidad y tiro entre los 
participantes del evento, siendo el vencedor por 
un punto Víctor Senén de Benicarló.
Sobre las 14:15 horas se procedió a la entrega de 
los trofeos donados por la Diputación Provincial 
de Castellón a los finalistas y Víctor Senen como 
vencedor de las pruebas de habilidad.
Durante cinco horas cerca de 80 jóvenes promesas 
del deporte del básquet estuvieron haciendo 
eso, deporte, compitiendo y disfrutando, aunque 
a algunos les costase unas sentidas lágrimas, y a 
buen seguro que dentro de unos años los veamos 
competir a más altos niveles representando a 
sus clubes o ciudades. Lástima del escaso apoyo 
institucional que recibieron.
Hasta la etapa de los benjamines, día 9 de mayo.

El diumenge passat 18 d'abril es va celebrar 
en la veïna ciutat de Benicarló, el XI Torneig 
Interclubs de promoció d'atletisme en què 
van participar els equips de la Selecció 
Andorrana, la Selecció de Castelló, el Club 
Atletisme Els Sitges de Burjassot, el Club 
Atletisme Guadassuar, el Medilast Sport 
Lleida U.A., el Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
i els amfitrions Club Atletisme Baix Maestrat.
El pròxim cap de setmana comença les Lliga 
de Clubs d'Atletisme, i per aquest motiu 
diversos atletes vinarossencs es repartiran 
per la geografia espanyola per a defendre 
els colors dels clubs a què representen. 
Gaspar Mateu amb el Fent Camí Mislata en 
Divisió d'Honor competirà a Alacant; Guillem 
Adell amb el Playas de Castelló en Divisió 

d'Honor competirà a Lleida, i les marxadores 
Andrea Cabré amb el Playas de Castelló en 
Divisió d'Honor a Pamplona i Alba Sánchez 

del Medilast Lleida UA, 1ª Divisió ho farà a 
Badalona. Des del Club Esportiu Aigües de 
Vinaròs els desitgem molta sort a tots.

XI Torneig Interclubs d’atletisme de promoció
ATlETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Club Pesca Deportiva La Lubina

El club de pesca deportiva La Lubina ya se ha adentrado en el campeonato social del 
2010. El pasado domingo día 18 de abril se realizó el segundo concurso social en la 
modalidad de individual, en la costa norte desde las 07:00 a las 13:00 horas. Con un 
bajo porcentaje de capturas, pero con mejora con respecto al anterior concurso, la 
clasificación final quedó del siguiente orden: José A. García Burgos, en primer lugar; 
Antonio Carrasco Romero, en segundo lugar, y Álex Boix Roig, en tercer. Mientras que 
Rosa Roig se hizo con la pieza de mayor peso, una dorada de 280 gramos. 
Sólo nos queda ahora despedirnos agradeciendo a todos los socios participantes 
vuestra participación y colaboración y animar a los restantes socios a que participen en 
el próximo concurso que se va a realizar en la costa norte el próximo día 15 de mayo. 

Segundo 
concurso 
de pesca del 
C.P.D. La Lubina

PESCA.  La Lubina

Intenso fin de semana
Este fin de semana pasado se disputaron partidos 
tanto en Amposta como en Castellón. Aparte jugó 
nuestro senior femenino no así el junior, ya que no 
se presentó el equipo contra el que jugaba, el Puçol.
Nuestro benjamín se trasladó a Amposta el 
domingo a jugar una Trobada organizada por la 
Federación Catalana. En la Trobada de básquet se 
enfrentó a los equipos de Amposta y L’Ampolla 
consiguiendo una victoria y una derrota, pero 

dejando una muy buena impresión.
De nuestros alevines uno se traslado a Castellón 
para no jugar ya que llovió y no se pudo disputar 
el partido y el otro se trasladó a Amposta el sábado 
de donde se trajo una derrota ante el mejor equipo 
de la competición. 
El equipo infantil del Rural Caixa Vinaròs dio la 
alegría del fin de semana ya que se trasladó a 
Castellón a jugar su último partido de liga donde se 
jugaba el tercer puesto ante el Vila-real. El Vinaròs 
se llevó el triunfo por 7 puntos de diferencia y 

levantaron la copa de tercer clasificado.
El otro partido interesante lo disputaba el equipo 
senior femenino que jugaba contra el Segorbe, 
uno de los dos únicos equipos que le han ganado 
durante esta temporada y logró una gran victoria 
llegándose al final con un resultado de 77 a 33.
Promociones Becervi-Vinaròs 77 - En-Pal 
Segorbe 33
Anotadoras
Vinaròs: Sonia 8, Bea 14, Celia 24, Aida, Edna 3, Lara 
12, Arantxa 12, Silvia 2, Maria José 4, Noelia 

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs
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1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una 
bolsa de trabajo de PERSONAL DE LIMPIEZA, otras agrupaciones 
profesionales (laborales), para futuras contrataciones temporales.
El puesto de trabajo requerirá plena disponibilidad horaria, para 
adecuar el horario laboral al buen desarrollo del Servicio.
Las contrataciones podrán ser a tiempo parcial. 
El proceso selectivo se realizará por el sistema de concurso oposición. 
La creación de esta Bolsa de Trabajo anulará la existente con 
anterioridad. 
La bolsa de trabajo estará formada por los aspirantes ordenados por 
orden de la puntuación total obtenida, de mayor a menor.

2.- NORMATIVA APLICABLE
A la presente convocatoria y bases les será de aplicación la Ley 
7/2007, de 12 de abril de 2007, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984 de Medidas de Reforma de la Función 
Pública, el Decreto de 24 de octubre de 1995, del Gobierno 
Valenciano por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
la Función Pública Valenciana, el Decreto 33/1999 del Gobierno 
Valenciano por el cual se aprueba el Reglamento de Selección, 
Provisión de Puestos de trabajo del personal comprendido 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública 
Valenciana, la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el Real decreto Legislativo 781/1986 por el cual se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local. 

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos en la realización de las pruebas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias
•	 Tener la nacionalidad española, de alguno de los estados 
miembros de la Unión Europea o extranjera en los términos 
establecidos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.
•	 Tener cumplidos 16 años, y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa.
•	 Tener la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas 
propias del puesto que se convoca.
•	 Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad. 
•	 No haber sido separado mediando expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que se desarrollan en el caso de personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en el mismos términos, el acceso al empleo público. 

4.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se 
dirigirán al Sr. alcalde presidente de este Ayuntamiento, pudiendo 
utilizarse la instancia modelo que facilitará la oficina de información 
municipal. Las instancias se presentarán en le Registro General o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
En la instancia hay que señalar el puesto de trabajo para el cual se 
concurre. 
Los derechos de examen se fijan en 10€. El importe de la tasa, se 
hará efectivo en régimen de autoliquidación, mediante el impreso 
establecido a tal efecto por el Ayuntamiento de Vinaròs, y que estará 
a disposición de los aspirantes a la oficina de Rentas y Exacciones del 
Ayuntamiento de Vinaròs (Pl. Parroquial, núm. 12, bajos).
A las solicitudes, en qué se hará constar que se reúnen todos los 
requisitos señalados a la base tercera, deberá acompañarse el 
documento acreditativo del pago de los derechos de examen, 
“currículum vitae” y las fotocopias, debidamente compulsadas: del 
DNI, de la titulación exigida y de los méritos alegados para la fase de 
concurso (base octava). 
No se tendrá en cuenta ningún otro mérito que los alegados en este 
momento. 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días naturales 
a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

5.- ADMINISIÓN DE LOS ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de instancias, mediante una 
resolución de la Alcaldía, se aprobará la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos. Esta resolución se publicará únicamente en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y se concederá un plazo de 3 días 
hábiles para la enmienda de defectos de los aspirantes excluidos. No 
obstante, los errores de hecho podrán enmendarse en cualquiera 

momento, de oficio o a petición del interesado. Transcurrido este 
plazo sin que se formule reclamación, las listas se entenderán 
definitivas.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal Calificador, estará compuesto por los siguientes miembros, 
todos ellos, incluido el secretario con voz y voto:
Presidente: Un trabajador en régimen laboral o funcionario 
designado por el Alcalde presidente. 
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Vocales: Un trabajador en régimen laboral o funcionario designado 
por el Alcalde presidente.
La pertinencia a los órganos de selección es siempre a título individual, 
y no podrá ostentarse en representación o cuenta de nadie.
Los vocales del Tribunal poseerán igual o superior titulación 
académica que la exigida para los puestos de trabajo ofertados.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, de la mitad más un de sus miembros, titulares o suplentes.
Los miembros del tribunal podrán ser recusados por los aspirantes de 
conformidad con el que prevé el artículo 28 y 29 de la vigente ley de 
procedimiento administrativo (Ley 30/1992).

7.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN
Los aspirantes serán convocados en una única llamada, excepto casos 
de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por 
el Tribunal. La no presentación de un aspirante, en el momento de 
ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios, determinará 
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en el mismo 
ejercicio y en los sucesivos, por la que cosa quedará excluido del 
procedimiento selectivo.
La orden alfabético de los aspirantes será el que se empleará en 
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.
El tribunal podrá requerir en cualquiera momento a los aspirantes 
que acrediten su identidad, con esta finalidad deberán ir provistos 
del Documento Nacional de Identidad.
Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de celebración de los restantes ejercicios en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Los anuncios deberán hacerse públicos 
por el Tribunal en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, con 
12 horas de antelación del comienzo de las pruebas, si se trata del 
mismo ejercicio, o de 48, si se trata de un nuevo ejercicio.

8- SISTEMA DE SELECCIÓN
El proceso selectivo será concurso oposición:
8.1. FASE DE OPOSICIÓN: Constará del siguiente ejercicio:
Prueba práctica. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Esta prueba consistirá en el desarrollo de una prueba práctica dirigida 
a apreciar la capacidad de los aspirantes para realizar las funciones 
propias del puesto de trabajo (personal de limpieza). 
El tiempo máximo para desarrollar esta prueba se establecerá por el 
tribunal el día de su realización
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos y se requerirá un mínimo 
de 5 puntos para superarla.
8.2.-FASE DE CONCURSO. Los méritos se valorarán de acuerdo con el 
siguiente baremo:
1.-Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional 
acreditada como personal de limpieza a razón de 0,15 puntos cada 
tres meses trabajados con contrato de 35 horas semanales o superior, 
hasta un máximo de 2,25 puntos.
Las fracciones inferiores de tres meses una vez sumados todo 
los periodos no se consideraran. Los trabajos a jornada parcial se 
valorarán proporcionalmente.
La experiencia se acreditará:
Administración Pública: por medio de la presentación de la 
certificación expedida por la Administración en la que se han 
prestado los servicios. 
Sector privado: se acreditará por medio de la presentación simultánea de: 
*Trabajadores por cuenta ajena: por medio de la presentación de los 
contratos de trabajo y certificación de la empresa de las funciones 
desarrolladas, cuando está no puedan deducirse de los términos 
del contrato, así como certificación o vida laboral que acredite haber 
cotizado a la Seguridad Social en la categoría profesional que se 
alegue. 
*Profesionales autónomos: licencia fiscal o IAE y certificación o 
vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad Social en la 
categoría profesional que se alegue.
2.- Titulaciones: Hasta un máximo de 0,25 puntos.
•	 Graduado en educación secundaria: 0,25 puntos
Las titulaciones se acreditarán mediante fotocopia compulsada del 
título o del documento acreditativo de haber abonado las tasas 
académicas para la expedición del título. 
La homologación de títulos deberá ser acreditada por los aspirantes 
mediante certificación emitida por el organismo competente.
3.-Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán aquellos 
que hayan sido impartidos o homologados por centros u organismos 
oficiales, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con la siguiente 
baremación:
Cursos relacionados con las funciones del puesto de trabajo, 

hasta un máximo de 0,5 puntos:
•	 De 100 o más horas, 0,50 puntos
•	 De 50 o más horas, 0,25 puntos
•	 De 25 o más horas, 0,10 puntos
Cursos del área de prevención de riesgos, se puntuaran a razón 0,05 
puntos por cada 10 horas acreditadas de formación en este ámbito, 
hasta un máximo de 0,5 puntos.  
4.-Por estar en la situación de desempleo acreditada mediante una 
copia compulsada de la tarjeta de demandante de empleo emitida 
por una oficina de empleo y que esté vigente: 0,25 puntos.
El tribunal podrá solicitar a los aspirantes la presentación de la tarjeta 
actualizada si lo cree oportuno con posterioridad a la presentación 
de los méritos.
5.- Conocimientos del Valenciano. Los conocimientos, que deberán 
estar acreditados o homologados por la Junta Calificadora de 
Conocimientos de Valenciano de la Generalitat Valenciana, las 
diferentes titulaciones no serán acumulables, y se valorarán hasta un 
máximo de 0,25 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:
•	 Oral: 0,05 puntos
•	 Elemental: 0,125 puntos
•	 Medio: 0,175 puntos
•	 Superior: 0,25 puntos
6. Entrevista: El tribunal podrá entrevistar a los aspirantes con la 
finalidad de valorar su adecuación al puesto de trabajo que se oferta. 
La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será 
de 2 puntos.
El tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá 
tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no 
previstos en las bases.
La calificación final de la fase de concurso será el resultado de la suma 
de las puntuaciones otorgadas por el tribunal a cada mérito. 

9.- BOLSA DE TRABAJO
Acabada la calificación de los aspirantes el Tribunal publicará la 
relación de aspirantes propuestos para incluir en la Bolsa de Trabajo 
ordenados por orden de la puntuación total obtenida, en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y elevará a la Alcaldía la propuesta 
de constitución de la Bolsa de Trabajo. En caso de empate en las 
puntuaciones finales, se dará preferencia a los aspirantes que hayan 
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. En caso de 
persistir el empate, se dará preferencia a los aspirantes que hubieran 
obtenido mayor puntuación en el apartado de la entrevista de la fase 
de concurso; si se mantiene a quien haya obtenido más puntuación 
en el apartado de experiencia y así sucesivamente, siguiendo la 
orden de los méritos señalados en esta base, hasta llegar al apartado 
de le Conocimiento de valenciano.
Mediante Decreto de la Alcaldía se constituirá la Bolsa de Trabajo.
La creación de la bolsa de trabajo anulará las existentes con 
anterioridad.
En lo concerniente al funcionamiento de la bolsa de trabajo se 
estará al previsto en la Orden de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, de 17 de enero de 2006 (publicada en el 
DOGV núm. 5184 (Pág. 3652), de fecha 25 de enero de 2006.
El período de vigencia de esta bolsa de trabajo será de dos años, 
contados a partir del día siguiente del Decreto de constitución de la 
bolsa. Si al final de dicho período no se hubiera constituido una nueva 
bolsa que sustituya a la anterior, la vigencia de esta se prorrogará 
con carácter automático, sin necesidad de ningún acto expreso, 
hasta que quede constituida la nueva bolsa. No obstante, podrá 
convocarse una nueva bolsa antes de que transcurra el  período de 
vigencia, por causa motivada.
La inclusión en la bolsa de trabajo no garantiza la contratación por 
parte del Ayuntamiento.

10.- PERÍODO DE PRUEBA
Las personas que deban ser contratadas en uso de esta bolsa de 
trabajo deberán superar un período de prueba, de dos meses. 
En el caso de que el aspirante no supere satisfactoriamente el período 
de prueba, porque no asuma el nivel suficiente de integración y 
eficiencia en el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria 
será declarado no apto, por resolución motivada del órgano 
competente, y perderá, en consecuencia, todos los derechos a su 
contratación y se dará por finalizado su contrato.

11.- RECURSOS
Contra la resolución de aprobación de estas bases y los actos 
administrativos definitivos se deriven y  que pongan fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente de su publicación. Alternativamente, y de forma 
potestativa, se puede interponer recurso de reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de su publicación.

12.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES
Las bases una vez aprobadas y la convocatoria, se publicarán 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vinaròs.

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2010 se han aprobado las bases específicas de selección que se reproducen a continuación: 
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL DE LIMPIEZA, OTRAS AGRUPACIONES PROFESIONALES (LABORALES) (Ref. convocatoria núm. 7/2010).
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Ban de l’alcaldia 

Jordi Romeu Llorach, alcalde president de 
l’Ajuntament de Vinaròs
FAIG SABER
El present ban té com a objectiu informar sobre 
una plaga anomenada morrut de les palmeres 
(Rhynchophorus ferrugineus), que produeix danys 
d’importància a diferents espècies de palmeres 
fins a arribar a produir la seua mort. A la Comunitat 
Valenciana va aparéixer per primera vegada l’any 
2004, i recentment s’ha detectat en municipis de 
la província de Castelló, com Castelló i Benicàssim, 
per la qual cosa s’ha d’estar alerta i prendre les 
mesures preventives adients. 

És una plaga que prové del nord d’Àfrica, i en 
aquesta zona no es troben els depredadors que 
controlen la seua població. A la zona mediterrània 
afecta principalment a la palmera canària (Phoenix 
canariensis) i també a la datilera (Phoenix 
dactylifera). A la Comunitat Valenciana, fins ara, 
la pràctica totalitat de les palmeres afectades han 
estat canàries, però no es descarten atacs a altres 
espècies. 

Aquesta plaga és difícil de detectar, i quan es 
manifesten els seus símptomes, els danys ja són 
molt importants. Les fulles de la palmera en poc 
temps es marceixen i en qüestió de setmanes, la 
palmera mor.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
publicat recentment l’Ordre de 22 de desembre de 
2009, per la qual s’estableixen mesures fitosanitàries 
obligatòries per al control i eradicació de la plaga, i 
es qualifica d’utilitat pública la lluita contra aquesta 
plaga. L’article 5 d’aquesta Ordre estableix les 
obligacions i recomanacions als particulars, que 
són les següents:

1. Els propietaris particulars de palmeres 
sensibles a la plaga han de vigilar la presència 
de la plaga i, en el cas d’observar símptomes, 
comunicar-ho a la conselleria competent en 
matèria d’agricultura, pesca i alimentació. Així 
mateix, executaran les mesures especificades 
en l’article 9 (Actuacions sobre palmeres 
afectades).

2. Es recomana la realització de tractaments 
preventius amb els mitjans de defensa 
fitosanitaris autoritzats pel Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí durant els mesos 
de març a desembre.

3. Els propietaris vetlaran perquè en la seua 
propietat la poda es realitze a l’hivern, de 
gener a febrer, en el cas del gènere Phoenix, 
es recomana que la poda es limite a la neteja 
de les fulles seques. Es recomana realitzar 
tractaments fitosanitaris després de qualsevol 
operació de poda i/o neteja.

Només amb l’esforç de tots plegats podrem fer 
front a aquesta plaga i salvar les palmeres del 
nostre paisatge.

Si voleu més informació no dubteu a posar-vos en 
contacte amb l’Ajuntament i us la facilitarem.

La qual cosa es fa pública per al coneixement i 
compliment general.

Vinaròs, 06 d’abril de 2010

Semana de la 
Autonomía en 

Vinaròs
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L’Ajuntament informa:

El gabinet de normalització lingüística
de l’Ajuntament de Vinaròs informa:

PUNT IBERDROLA 
Obertura el proper dilluns, dia 29 de març
Adreça: C/ St. Francesc, n. 96
Horari:  de dilluns a dijous, de 9.30 a 
13.00 i de 16.00 a 19.00
divendres, de 9.30 a 13.00
Amb la finalitat d'atendre de manera persona-
litzada i individual a tots els clients d’Iberdrola 
Generación SA que vulguen resoldre qualse-
vol tipus de problema o explicacions sobre 
les seues factures o contractacions.

El Consell Municipal d’ FPA us informa:

El Consell Municipal d’FPA us informa que encara queden places en els cursos següents:

CURSOS D’ INFORMÀTICA

CUINA

*NOTA: Els membres de l’Associació d’alumnes tindran una bonificació del 8% en el preu de les taxes.

Encara queden places per als cursos següents:

Convocatòria de les proves de la Junta Qualificadora
 de Coneixements de Valencià 2010

PERÍODE DE MATRÍCULA: fins al 30 d’abril de 2010

CALENDARI DE LES PROVES

Certificat Dia Hora 
Localitat
Coneixements orals (A2) 29 de maig 9.30  
Vinaròs
Grau elemental (B1) 5 de juny 9.30 
Vinaròs
Grau mitjà (C1) 12 de juny 9.30 (cognoms de la A a la L)  
Vinaròs
  16.30 (cognoms de la M a la Z) 
Grau superior (C2) 19 de juny  9.30 
Vinaròs
Llenguatge als mitjans  5 de juny 10.00 
València
de comunicació  
Llenguatge administratiu 12 de juny 10.00 
València
Correcció de textos 19 de juny 10.00 
València
Centres d’examen:
•	Vinaròs: IES Leopold Querol (av. Gil d’Atrosillo s/n)
•	València: Universitat Politècnica, camí de Vera, s/n
Per a més informació i per a recollir impresos de matrícula:
•	Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vinaròs (Ajuntament, 3r pis)
•	Oficina PROP
•	Biblioteca
•	Oficina de Turisme 
•	 Internet: www.edu.gva.es/jqcv

La Cambra de Comerç de Castelló amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vinaròs, a 
través de l’Agència de Desenvolupament 
Local, portaran a terme, a la ciutat, la 
realització d’un Pla de Millora Empresarial, 
amb la finalitat de potenciar la innovació i la 
modernització de les empreses.

¿Què és? Es tracta d’un curs totalment 
gratuït, finançat per la Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació i el Fons FEDER, que es 
caracteritza per adaptar-se a les necessitats 
dels participants.
Metodologia
Sessions conjuntes de 3 hores dos tardes a la 
setmana durant els mesos de maig i juny.
Sessions d’acompanyament individuals, 
les quals s’organitzaran d’acord amb les 
necessitats i disponibilitat de l’alumne.
Dates i lloc
Del 3 de maig al 25 de juny de 2010
Classes teòriques: Dependències municipals 
de la plaça de Sant Antoni, 1ª planta
Tutories: Dependències municipals del carrer 
de Sant Roc 11, 2ª planta

Objectius
Adquirir una visió global de la gestió 
empresarial
Ajudar a elaborar un pla estratègic de gestió 
i rendibilitat
Potenciar la innovació i la modernització de 
les empreses
Programa
Metodologia d’elaboració d’un pla estratègic
Àrea de màrqueting i comercial
Àrea administrativa i financera
Àrea jurídica i fiscal
Consultoria del director del programa. 
Ferramentes de gestió
Sistemes de seguretat, qualitat i gestió 
mediambiental
Àrea de recursos humans. Operacions i 
logística
Presentació final de plans estratègics. 
Consultoria del director del programa.
Formalització de la matrícula 
Més informació a
Cambra de Comerç de Castelló 
ADL / AFIC
Departament de Formació 
Ajuntament de Vinaròs-3a planta
Tel. 964356500 / Fax 964356528 
Tel. 964407700
A/e formacion@camaracastellon.com 
A/e aedl@vinaros.org
www.camaracastellon.com/formacion 

Curs de formació per a la 
millora empresarial

CURS
DATA DE 

COMENÇAMENT
HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Photoshop 26 d’abril

Dilluns, 
dimecres i 
divendres 

de 20 a 22 h

Eva Roig
Aula del local 
de les Ames 

de Casa

57,50 € 
(sense 

bonificació)
52,90 €

(amb bonificació)

Edició de 
vídeo*

SUSPÉS

CURS
DATA DE 

COMENÇAMENT
HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Monogràfic: 
Cuina amb 

productes de 
comerç just

7 de maig
Divendres 

de 17 a 
20 h

Juanjo Roda
El Centre 
Aragonés

10 € 
(sense bonificació)

9,20 €
(amb bonificació)
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ESQUELES

ESQUELES ANIVERSARIS

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

El trobareu 
en els següents punts de venda 

Katia | Av. País Valencià

Lisboa | Av. País Valencià

Sagal | C. St. Tomàs

Portilla | C. Costa i Borràs

La Mera | Trv. Safont

Pilar Garcia | Pg. Colom

Mercader | C. St. Pasqual

MercaPress | Av. Picasso

Tres Pontets | Av. Pablo Béjar

Llapis i Paper | Av. Leopoldo Querol

Docet | Av. M. Auxiliadora

Papelería Mateo | C. Pont

Kiosco C/ Pilar | Pl. St. Esteve

Diaris | Pl. Jovellar

Arnau | C. St. Cristòfol
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

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

24 abril SANZ c. Pont, 83
25 abril VALLS zona turística nord, 11
26 abril MATEU c. Sant Francesc, 103
27 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9
28 abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
29 abril FERRER pl. Sant Antoni, 39
30 abril ROCA c. Sant Francesc, 6
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