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El Fondo Estatal para Empleo desarrollado por el 
Gobierno de España a lo largo de 2009, diseñado 
como un plan de choque para la reactivación 
del empleo y la economía, se completa con una 
segunda convocatoria: el Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad local, también de 
ejecución inmediata, cuyos proyectos podrán 
iniciarse a partir de enero de 2010. Todo un 
ejemplo de cómo el gobierno de España entiende 
el compromiso con los valencianos y valencianas 
para salir de la crisis. Estas ayudas, a diferencia de 
lo que hace el gobierno de nuestra Comunidad, 
no son condicionadas y han permitido que cada 
ayuntamiento pueda, en el marco de la cantidad 
que tiene asignada, decidir qué proyectos le 
conviene más desarrollar para sus conciudadanos. 
En Vinaròs dos han sido los proyectos presentados:
El Centro Especial de Empleo para floricultura en 
el solar del antiguo pozo de Mangrano por un 
importe de 143.402,52 € adecuándose la licitación 
a empresas de Vinaròs por tal de seguir el espíritu 
del Plan, cual es el fomento del empleo local .
El segundo gran proyecto es el centro de día (1ª 
fase de la Residencia de la Tercera Edad) a construir 
en la avenida Gil de Atrocillo, frente al instituto 
Leopoldo Querol.
Nueve han sido las empresas que se han 
presentado al proyecto, que están expuestas en 

la Biblioteca Municipal y que valoradas por los 
servicios técnicos municipales se adjudicarán en 
menos de un mes .
Con esta segunda convocatoria para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, aprobado por el Consejo de 
Ministros del pasado 23 de octubre, Zapatero da 
continuidad al primer Fondo Estatal, propiciando 
proyectos municipales de desarrollo sostenible 
relacionados con el medio ambiente, la innovación 
económica y las iniciativas sociales, de ejecución 
inmediata. Es una iniciativa que contempla 
además la posibilidad de que los entes locales 
puedan destinar un 20% de lo concedido a gasto 
corriente destinado a la presentación de servicios 
educativos y sociales, principalmente a la atención 
a personas en situación de dependencia.

8 2 , 3  e u r o s 
p o r  h a b i t a n t e

La suma de los dos planes del Gobierno del 
Gobierno de España suponen 82,30 euros por 
habitante más que el gobierno autonómico, un 
38,1% más que lo que destina el Plan Confianza a 

los ayuntamientos. 
En cuanto a su eficacia en la lucha contra el paro, 
el Fondo Estatal de Inversión Local que están 
ejecutando todos los ayuntamientos valencianos 
a lo largo de este año, han permitido crear más de 
43.707 puestos de trabajo hasta la fecha. Frente a 
estos hechos, los resultados del plan anunciado 
por la Generalitat Valenciana no pueden valorarse 
dado el retraso en la financiación de los proyectos, 
la incertidumbre de los adjudicatarios en el cobro 
y la falta de información de los proyectos que se 
están llevando a cabo.
Otra cuestión muy relevante, a la hora de valorar 
el impacto de las medidas puestas en marcha por 
las dos administraciones, ha sido la efectividad de 
los anticipos transferidos a los ayuntamientos. El 
Gobierno de España establecía el 70% en el Fondo 
actualmente vigente, incrementando hasta el 85% 
en el segundo plan estatal, lo que ha permitido 
que los ayuntamientos recibieran las ayudas antes 
incluso de ejecutar las obras, proporcionando con 
ello gran liquidez y garantía de cobro inmediato a 
las empresas y proveedores de estos planes.
Por el contrario, la Generalitat Valenciana ha sido 
incapaz, siquiera, de acordar calendarios de pago 
con los ayuntamientos que están licitando las 
obras previamente autorizadas, y en el caso de 
Vinaròs, hasta la fecha ni un euro.
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Los tres ocasionan un colapso general
Europa y el mundo entero han padecido 
durante los últimos días un colapso general en 
el transporte por culpa de la erupción de un 
volcán islandés cuyo nombre no nos atrevemos 
ni a escribir.
Pero lo que para Europa y el mundo ha sido la 
primera experiencia de un colapso general, para 
los vinarocenses solamente ha sido uno más, 
acostumbrados como estamos, al colapso general 
que padecemos en nuestro Ayuntamiento 
por culpa de las cortinas de humo que vierten 
nuestros “volcanes” Romeu y Balada.
Porque es innegable que el consistorio municipal 
está más que colapsado, que más se parece a un 
barco sin capitán y que navega a la deriva que a 
un Ayuntamiento eficaz, eficiente y que solucione 
los problemas de la ciudadanía.
Vinaròs padece un colapso general, y no 
solamente de tráfico, desde que en 2003 dos 
“volcanes” menores, a los que la ciudadanía ignoró 
en las urnas, decidieron empezar a rugir y soltar 
todo lo que llevaban dentro... y ya se sabe que los 
volcanes en su interior solamente albergan fuego, 
destrucción y humo, demasiado humo para una 
ciudad como Vinaròs.

Los tres generan el caos y la desconfianza 
Las imágenes del caos generado por las cenizas 
volcánicas han recorrido el mundo, como estamos 
seguros que recorrerán el mundo todas las 
tropelías urbanísticas de los ínclitos gobernantes, 
empezando por la plaza San Antonio, con sus 
baldosines de baño resbaladizos y terminando 
por un paseo marítimo chapucero y sin gusto 
alguno, pasando por un parking que ha sido ya 
impermeabilizado en cuatro ocasiones y al que le 
aparecen fuentes de agua en las paredes.
Romeu y Balada son ya para los vinarocenses 
sinónimos de caos y desconfianza, de crispación, 
de mentiras y engaños y de promesas que a pesar 
de ser machaconamente repetidas nunca llegan a 
convertirse en realidad.
Cuando Vinaròs aparece en la prensa provincial 
como uno de los municipios más endeudados, 
quizás algunos podrían pensar que es 
consecuencia de obras que generan empleo y 
bienestar, pero no es así. La deuda de Vinaròs, 
la generada por los dos alcaldes, viene de 
gastar a manos llenas, de creer que el dinero 
público no es de nadie y malgastar el dinero 
de todos. ¿se acuerdan de los 40 millones de 
pesetas que malgastaron en una pista de hielo 
que prometieron que sería revolucionaria para 
nuestra ciudad?

Los tres provocan pérdidas millonarias
El volcán islandés ha provocado pérdidas 
millonarias en todo el mundo y Romeu y Balada 

han provocado, y continuarán provocando hasta 
dentro de 12 meses, pérdidas millonarias a todos 
los vinarocenses.
Porque los casi 9 millones de euros malgastados 
en el paseo han salido del bolsillo de todos los 
vinarocenses, los mismos vinarocenses que 
posiblemente hubieran preferido invertir ese 
dinero en la residencia de la tercera edad que 
prometieron y que sí que es una necesidad para 
nuestra ciudad.
Alternativas productivas existían y existen, pero 
las cenizas volcánicas que desprenden Romeu 
y Balada en cada una de sus intervenciones 
solamente tienen por objetivo no permitir que los 
vinarocenses vean el cielo despejado sino lleno 
de cenizas que lo cubren todo de forma macabra.
Nos intentan vender su “gestión” pero los 
ciudadanos en el día a día observan como Vinaròs 
pierde terreno frente a otras ciudades vecinas 
que han apostado correctamente por la inversión 
en beneficio de los ciudadanos y no buscando 
solamente una foto.

Los tres demuestran que es necesario un 
cambio 
Tras la erupción del volcán de cuyo nombre 
no queremos acordarnos se ha hecho patente 
la necesidad de un cambio en la gestión del 
espacio aéreo europeo, en Vinaròs, tras 7 años 
de desgobierno, los ciudadanos también tienen 
claro que hace falta un cambio de rumbo, de 
personas y de partido.
Los vinarocenses confían en el Partido Popular de 
Vinaròs, ven en Juan Bautista Juan una persona 

honrada, honesta y con ideas para mejorar 
nuestra ciudad, y por eso, cuanto más se acerca el 
mes de mayo de 2011 más y más cenizas sueltan 
nuestros dos alcaldes contra nuestro portavoz.
Pero deberían saber que las cenizas que sueltan 
de forma continua una vez en el aire dependen 
del viento y el viento sopla a favor del Partido 
Popular porque demostramos en Vinaròs que 
fuimos capaces de gestionar un Ayuntamiento 
que el PSOE nos dejó con 3.000 millones de 
deuda y que fuimos capaces en España de crear 5 
millones de puestos de trabajo. 

La ciudadanía espera que ninguno de los 
tres repita
Nadie en Europa quiere que una situación así se 
repita y nadie en Vinaròs quiere ya que Romeu y 
Balada nos sigan gobernando. Tener unos alcaldes 
que se dedican a amenazarnos con querellas de 
patas cortas y menor recorrido, que no aportan ni 
una sola idea, que siguen sin presupuestos, que 
siguen endeudando a nuestros vecinos y que no 
tienen ninguna idea ni proyecto ha provocado las 
ganas de un cambio que a pesar de las cenizas ya 
se respira en todas las calles de Vinaròs.
Dentro de 12 meses los vinarocenses acudirán 
a las urnas y para entonces todas las cenizas 
volcánicas que han generado Romeu y Balada 
serán un revulsivo más para los miles de 
vinarocenses que confiarán en el cambio, y 
como ahora, volverá a salir el sol, a despejarse 
el cielo y Vinaròs, con el Partido Popular, 
volverá a la normalidad en la que no se 
encuentra desde 2003.

Las similitudes de Romeu, Balada 
y las cenizas volcánicas 
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Carta abierta de Javier Balada Ortega

De alcalde y concejal de Urbanismo al “paro”

Hace unos días y como casi todo el mundo sabrá, en un pleno, el PP presentó una 
moción en la que, entre otros acuerdos, aprobaron quitarme la dedicación exclusiva. 
La justificación muy fácil, por la crisis actual, crisis que curiosamente sólo afecta a 
Vinaròs, porque estos mismos partidos en los ayuntamientos en que tienen mayoría 
(Benicarló, Peníscola, etc.), ni siquiera han presentado esta moción. 
La realidad admitida por el mismo portavoz del BLOC, incluso en algún pleno, es que 
el PP iba a por mí. 
Llevo más de 7 años con responsabilidad de gobierno, recibiendo palos por parte 
del Grupo Popular, casi desde el primer día en que acepté ser alcalde de Vinaròs. 
Nunca me lo han perdonado, siempre han considerado que les robé la alcaldía. 
Pero si difícil era aceptar mi designación en el 2003, lo que ya no han sabido ni ha 
podido digerir, ha sido mi apoyo a Jordi Romeu como alcalde en el 2007. 
Desde entonces, lo que era una crítica más o menos feroz, se convirtió en una 
persecución despiadada. Desde el día de la investidura de Jordi Romeu en el mismo 
salón de plenos hasta hoy, todo han sido insultos, descalificaciones y denuncias, 
buscando la posibilidad de implicarme en alguna prevaricación o ilegalidad. 
Pero vamos a hablar claro. 
Se me ha acusado muchas veces por su parte, de venderme al PSPV a cambio de la 
dedicación exclusiva y un sueldo. 
Y yo pregunto... 
¿Alguien duda de que si yo hubiera querido, sólo con cumplir mi palabra y votarme a 
mí mismo, no podría estar de alcalde o concejal con apoyo del PP, con el mismo o más 
sueldo? Llamadas de Fabra y de alguno más, las hubo y hasta el último momento. 
¿Alguien duda de que si yo hubiera querido, no estaría en cualquiera de los dos 
grandes partidos figurando como diputado o “asesor” sin ninguna responsabilidad 
y preocupación, ganando más dinero y viviendo del cuento como el “mariano” de 
turno? Ofertas las he tenido y más de una. 
¿Alguien duda de que para mí era mucho más fácil y cómodo votarme a mí mismo, 
tal como dije, que apoyar a Jordi Romeu? 
Pero si algo tengo claro, es que por encima de nosotros está aquello en que creemos 
y que queremos y yo, por supuesto, antepuse, lo creí y creo que era mejor para mi 
pueblo. Estaba y estoy convencido que hice lo que debía, seguir con los numerosos 
proyectos iniciados hace 7 años por el PVI y el PSPV. 
De alcalde a concejal de Urbanismo y al “paro”, menudo carrerón, pensarán algunos, 
pero la verdad es que en estos tiempos en que se destapan tantos casos de 
corrupción política y tantos alcaldes y concejales de Urbanismo van a la cárcel, casi 
es un orgullo el ir al “paro”, sobre todo teniendo en cuenta que estos años han sido 
los de mayor inversión inmobiliaria en nuestra ciudad, con el nuevo PGOU recién 
aprobado y con montones de urbanizadores, inversores y promotores pululando 
por nuestro Ayuntamiento. 
Es una satisfacción que nadie haya podido crear ni una sombra de duda sobre mi 
honradez, ni las de mis compañeros de partido ni del Equipo de Gobierno. 
Y no será porque desde el Grupo Popular, no hayan buscado desde el primer día en 
mi gestión, cualquier indicio de prevaricación, “comisión” o “pelotazo”. 
Ahora vivo una nueva situación, nueva novísima para mí y a raíz de esta decisión 
del PP, paso de concejal de Urbanismo con dedicación exclusiva, al “paro”. Una 
situación a la que llego por primera vez y que moralmente me afecta bastante, 
bueno, pienso que como a todas aquellas personas a las que desgraciadamente la 
delicada situación actual, les ha llevado a ngrosar las filas del INEM. Pero esto en 
vez de desmoralizarme (que era lo que supongo pretendían) me hace más fuerte 
todavía y me anima a seguir con más ganas, si cabe. 
Es más, me siento orgulloso, muy orgulloso de que después de 4 años de alcalde y 
3 de concejal de Urbanismo, con plenos poderes y con los “populares” buscándome 
cualquier indicio de prevaricación o delito, que nadie me pueda acusar de nada y 
pueda presumir de tener lo mismo que cuando entré, o sea nada y que desgraciada 
o afortunadamente tenga que vivir de mi sueldo. 
Y no tengo nada, si ese nada se refiere a lo económico o material. 
Pero tengo suerte, mucha suerte, de contar con el apoyo de mi mujer, de mi familia, 
de mis amigos, y con el aprecio, la amistad y confianza de mis compañeros de “viaje”, 
aquellos que empezaron conmigo allá en el 1987 con el CDS y que siguen casi todos 
estando ahí. Y los que se nos unieron en la aventura del PVI en el1998 y continúan 
prácticamente todos 12 años después, apoyándome y confiando en mí. 
Soy afortunado porque hay muchos vinarocenses que, a pesar de todas las campañas 
de descrédito y descalificaciones e incluso después de fallarles en alguna ocasión, 
siguen creyendo en mí, en el PVI y en nuestro trabajo. 
Podrán humillarme, desprestigiarme y machacarme, pero hundirme difícil, muy 
difícil. 
Gracias a todos. 

Javier Balada Ortega, Mamen Obiol Aguirre, Maria Dolores Miralles Mir, Juan 
A. Blanchadell Miralles, Amapola Sánchez Martínez, Juan Carlos Roger Belda, 
Patricia Dippl, Sandra París Català, Nua Tena Eroles, Aitor Hortas Casas, José 
María Galán Martínez, Amalia Rosa Esparducer Fibla, Rosa Gómez Mateu, Rafael 
Baila Ferreres, Tadeo Boix Vizcarro, Aida Beltrán Anglés, Antonio Solsona Celma, 
Adela Serret López, Agustín Redó Caballer, Julia Balada Sánchez, Joaquín Buj 
Alegre, Juan José Ayza Guillén, Ana Isabel Baila Puigcerver, Federico Mercadal 
Ruiz, Natalia Gratovil Fernández, Agustín Baila Mir.

Javier Balada Ortega, Mamen Obiol Aguirre, Joaquín Buj Alegre, Juan Carlos 
Roger Belda, José Galán Martínez, Juan Manuel Hens Pérez, Esteban Beltrán 
Traginer, José Luis Dasí Buenaventura, Carlos Elorduy Puertes, Julio Barrachina 
París, Antonio Solsona Celma, Patricia Dippl, Jesús Padial Palomino, Tadeo Boix 
Vizcarro, Adolfo Sales Martí, Agustí Robert Forner, Natalia Gratovil Fernández, 
Juan Ramon Ayza Roda, José Rodríguez Montesa, Rafael Baila Ferreres, Agustín 
Baila Mir, Maria José Cano Lucas, Federico Mercadal Ruiz, Juan José Ayza Guillén. 

Javier Balada Ortega, Mamen Obiol Aguirre, Juan Carlos Roger Belda, Maria 
Dolores Miralles Mir, José Galán Martínez, Amapola Sánchez Martínez, Juan 
Manuel Hens Pérez, Patricia Dippl, Carlos Elorduy Puertes, Sandra París Català, 
Adolfo Sales Martí, Adela Serret López, Tadeo Boix Vizcarro, Inmaculada 
Rodríguez Gómez, Rafael Chaler Fuster, Noé Pascual Vélez, Patricia Boukhiar, Iván 
Ayza Forcadell, Antonio Solsona Celma, Rafael Baila Ferreres, Joaquín Buj Alegre, 
Federico Mercadal Ruiz, Juan José Ayza Guillem y Agustín Baila Mir. 

jbalada@pvi-vinaros.org
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E l  B LO C  Vi n a r ò s  d e m a n a  l a  q u a n t i t a t  i  r e l a c i ó 
d e  p e r s o n e s  q u e  t e n e n  m ò b i l s  a  c à r r e c  d e 

l 'A j u n t a m e n t

El regidor i portaveu del BLOC a l'Ajuntament 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, va preguntar a 
l'alcalde en el passat plenari del mes d'abril en 
el torn de precs i preguntes “que respongués per 
escrit quina quantitat de mòbils té contractats 
l'Ajuntament? I la relació dels noms i càrrecs que 
tenen les persones que disposen d'un mòbil pagat 
per l'Ajuntament”.

Arran de la justificació que va fer l'alcalde i el 
regidor d'Hisenda “d'estalviar recursos i diners 

a l'ajuntament” per llevar-li el mòbil al regidor 
i portaveu del BLOC, volem saber la quantitat 
de mòbils contractats per l'Ajuntament i 
la relació de persones i càrrecs que té dins 
l'administració local. El regidor nacionalista 
continua dient “com a exemple puc dir que no 
entenc com un conserge disposa d'un mòbil 
pagat per l'Ajuntament i els portaveus de 
l'oposició no. Crec que més que per estalviar 
diners ha estat per venjança al regidor del 
BLOC, per no sotmetre's a les ordres de l'equip 

de govern del PVI i PSOE i per voler mantenir 
la seua independència com a Grup Municipal a 
l'oposició a l'hora de determinar els nostres vots i 
decisions. En aquesta acció l'equip de govern del 
PVI-PSOE està coartant la tasca que desenvolupo 
com a regidor i portaveu a l'ajuntament i això 
està penalitzat per la justícia”. 

Per tant, des del BLOC hem demanat que “ se’ns 
facilite per escrit la quantitat i la relació de mòbils de 
què disposa l'Ajuntament“.

Des del Grup Municipal del BLOC no 
ens cansarem d'advertir i informar 
la ciutadania de la perillositat i els 
problemes que pot ocasionar per al 
nostre poble i comarca la realització 
del Projecte Castor. Passarem de no 
tindre cap empresa “potencialment 
contaminant” al nostre municipi, a tindre 
un Pla Especial d'Evacuació per si hi ha 
cap problema en la planta terrestre. Totes 
aquestes qüestions sobre la seguretat 
del projecte Castor d'emmagatzematge 
de gas natural, ens han de fer 
reflexionar seriosament, perquè no 
s'ha d'oblidar que aquest projecte és 
una activitat qualificada per la mateixa 
empresa promotora ESCAL UGS com a 
potencialmente contaminante, i això 
ja vol dir alguna cosa. A qui beneficia 
aquesta instal·lació? La resposta és clara, 
uns pocs. I a quants perjudica? Molts. No 
al projecte Castor.

Domènec Fontanet: “Una de les tasques que 
tenim els partits de l'oposició és el control i la 
vigilància de la gestió de l'equip que ens governa, 
examinar com es distribueixen i es destinen els 
diners públics. No entenc com els deu regidors que 
estan governant disposen d'un mòbil pagat per 
l'Ajuntament i els portaveus de l'oposició no. És que 
no treballem tots pel mateix? Per ajudar a millorar 
el nostre poble, doncs es veu que uns tenen més 
facilitats que altres, això és injust i tendenciós”. 
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Tomás Caudet Esquerra Unida

OPINIÓ 

Com està de salut la sanitat de Vinaròs“Por razones de casta” Primer de Maig 2010

Puede llegar el tic xenófobo, otra razón no 
encuentro. El voto del Sr. Fontanet les facilitó 
el gobierno. Posteriormente, por razones de 
soberbio talante, en los plenos se reflejan 
tensiones de Balada contra Fontanet, las 
discrepancias no son toleradas. Balada pretende 
la misma sumisión que los hechos demuestran le 
tiene el alcalde. Son desagradecidos, la arrogancia 
que siempre es autodestructiva, provoca el olvido 
a la decisión del BLOC que les prefirió antes que 
al PP, Balada no tolera la presencia del en su día 
benefactor porque ¡Mi palabra es ley!..., vaya 
desorden de ética-moral.
El agravio que pudiera tener el PP, creo no existe, 
pudiera ser bienvenido a nuestro lado Sr. Fontanet, 
y olvide los míseros abruptos que le han proferido 
(ya pronostiqué las “arrogancias” de doña Mamen). 
En mi opinión, ambos dos y toda la camarada han 
reflejado su insociable catadura, desconocen los 
verbos; cortesía, condescendencia, etc.
¿Significa la decisión del cambio de “asiento” 
una estrategia para provocar una moción y 
gratuitamente liberarse de la situación límite 
que han creado en nuestra ciudad? Tal vez sí, las 
triquiñuelas forman parte de su práctica. 
Mis recuerdos históricos vividos, los últimos 
acontecimientos me los hacen revivir y me 
estremecen, quiero ser breve y conciso...
...La última voluntad del ilustre Samaranch ha 
sido la canción ¡Amigos para siempre! La máxima 
deseable entre los políticos debería ser esta 
alegoría. No obstante, soy consciente de mi 
utopía. 

Els senyors del PP ens deuen prendre per tontos 
als ciutadans de Vinaròs, sobretot amb el tema 
de l'ampliació de l'hospital. Tot el poble sap el 
que costa la part nova, 10,02 milions d'euros, 7,81 
dels quals corresponen a l'obra civil i 2,21 al pla 
de muntatge. També sabem que tindrà 38 noves 
habitacions i que seran individuals. 
Així mateix, s'amplia la capacitat i superfície del 
servei d'urgències que passarà de 5 a 8 boxs i una 
nova sala d'observacions d'urgències amb 8 llits. 
També s'augmenta un box de vitals pediàtrics i es 
doblen ja que passen de 3 a 6, segons l'escrit del 7 
Dies del 10 d'abril de 2010. 
De totes maneres trobem que si a part de la 
planta baixa es passa de 3 a 6 quiròfans i que això 
comportarà una disminució de les llistes d'espera, 
aleshores els aplaudirem i, si nó, seguirem com 
ara, amb la crítica i demanda dels serveis que ens 
mereixem.
I, a més a més, hi hauran 2 paritoris totalment 
equipats amb 4 sales de dilatació, l'hospital de dia 
estarà situat a la planta baixa.
Nosaltres creiem que el pla de muntatge arribarà 
quan arribe i també pel que pertoca al personal. 
Tot això costa un grapat de milers d'euros cada 
mes i els mesos passen volant i el que veiem és 
que vostés s'ho estalvien, que no tenen la suficient 
liquiditat per contractar i nosaltres en sofrim la 
demora. Vostés han fet molts articles parlant de 
l'hospital però els ciutadans el que volem saber és 
quan en faran la inauguració, i encara més, volem 
sentir notícies que diuen que s'han incorporat tants 
metges, infermeres, auxiliars, administratius i gent 
per fer la neteja, perquè al cap i a la fi són els que 
donaran la vida necessària per portar-lo endavant.

Un any més la celebració del 
Primer de Maig, encara que aquest 
any serà un any de celebració 
especial. Celebrarem que hi ha 

més de quatre milions de persones a l’atur; més 
del 60% d’espanyols estem hipotecats; cada dia 
augmenten els desnonaments d’habitatges per no 
poder-los pagar; és més difícil aplegar a fi de mes 
econòmicament; la inseguretat de poder mantenir 
el lloc de treball està augmentant; els comiats 
laborals són més barats i més fàcils; puja l’IVA, el 
gas i alguns impostos, i molts altres, motius pels 
quals cal celebrar aquest Primer de Maig.
Per a Esquerra Unida seria un motiu de satisfacció 
que fos un Primer de Maig participatiu i reivindicatiu 
dels drets de tota la classe teballadora. Perquè 
la crisi que tan descaradament estan utilitzant el 
Govern i el Partit Popular políticament i que l’estem 
pagant els treballadors i treballadores, cal que ho 
celebrem manifestant-nos en contra d’aquesta 
actitud i comportament.
El Partit Popular utilitza la crisi per desprestigiar el 
Govern, però no hi aporta cap solució ni col·labora 
en solucions.
El Govern fa la seua pròpia campanya de mesures 
que poc estan solucionant, ja n’estem veient els 
resultats. 
El que sí que seria motiu de satisfacció i celebració 
per a Esquerra Unida seria la unitat de tota la classe 
treballadora. Tots units celebrarem un Primer de 
Maig per reivindicar i defensar els nostres drets. 
Perquè com tots sabem aquesta data és un dia 
assenyalat per a la classe treballadora, reivindicar i 
defensar els nostres drets. Com també sabem que 
la resta dels dies de l’any són els dies assenyalats 
per a la dreta i el capital, defensar, lluitar i 
reivindicar els seus interessos.
Demostrem tota la classe treballadora que també 
sabem estar units i que també sabem defensar els 
nostres interessos i els nostres drets.
Per tal motiu Esquerra Unida demana la 
participació de tota la ciutadania a la concentració 
que tindrà lloc el proper 1 de maig a la plaça del 
Primer de Maig de Vinaròs a les 11 del matí.
Hi esperem la vostra participació i visca el Primer 
de Maig.

llibre del IV Centenari de l’arribada de la relíquia 

Subscripcions
Ja t’has inscrit per aconseguir el teu Àlbum del IV Centenari?
El teu nom podrà figurar en les pàgines del llibre si fas la reserva 
abans que finalitze el termini.
No ho oblides, és un àlbum que conté un material audiovisual 
que recorda un esdeveniment únic... És un àlbum per sempre. 
Per inscriure-t’hi pots dirigir-te a: Arts, Aparicio, Alfonso, Fotoprix, 
Foto Camps, Foto Francesc, Difo’s, Gama 5, Prades i Reula

A què estàs 
esperant?
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Ramon PuigEl veïnat del carrer Sta. Rita

OPINIÓ 

El pobre Ajuntament i la gallina del CastorAclariment

 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Des del baixador de Valero 
entre el Montsagre de Paüls i la 
Gelaberta hi havia una de les més 
espectaculars panoràmiques que 
la retina podia contemplar i el 
cervell pot recordar. Ara, però, tot 
s’ha capgirat. A l’horitzó, desenes 
de ventiladors crestegen des del 
nord-oest amenaçant escampar-
se per totes les serralades. Entre la 
cresta del baixador i Horta de Sant 
Joan hi havia una vall paradisíaca, 
travessada pel riu Canaletes, 
on es combinaven en perfecta 
simbiosi pinars, carrasques, boixos 
i planures de pastura ufanosa d’un 
verd aclaparador. 
Ara sembla un infern carbonitzat 
que corprèn de tristor tothom 
que l’ha conegut abans que la 
insensibilitat i la incapacitat política 
ho convertís en un desert infernal. 
A l’esquerra del baixador, sota 
la paret de pedra del Montsagre 
d’Horta encara se sent la pudor dels 
cossos cremats dels cinc bombers 
que no han merescut ni una sola 
dimissió.
A gairebé tots els balcons d’Horta 
hi ha pancartes que diuen Horta 
ha dit que no als ventiladors i, a 
l’entrada, un rètol amb un missatge 
intemporal “Quan a un pobre li 
donen gallina, o està malament el 
pobre o està malament la gallina”.
Aquesta dita hauria d’estar gravada 
en lletres de foc al front dels polítics 

de dins i fora de l’Ajuntament de 
Vinaròs, que veuen en el projecte 
Castor la gallina dels ous d’or. Aquí 
el pobre és l’Ajuntament i el seu 
dèficit astronòmic, la gallina, la 
gasificadora. La pobresa d’Horta 
és ser una ciutat rural, tranquil·la, 
sense l’angoixa de la indústria, 
ni la necessitat del consumisme 
compulsiu; la gallina és el parc 
industrial de ventiladors. 
La legislació europea adverteix 
l’Estat espanyol que “la 
Administración estará obligada a 
ejercer las acciones necesarias para la 
integridad y protección del dominio 
público marítimo terrestre, no 
pudiendo allanarse a las demandas 
que afecten a la titularidad de los 
bienes que lo integran. […] si se 
cambia el uso del suelo, se adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
impedir cualquier efecto adverso 
para la salud humana”.
La gallina de la gasificadora ocuparà 
gairebé 300.000 m2 de tarongers i les 
xemeneies amollaran a l’atmosfera 
25.700 tones de CO2 anuals, diòxid 
de sofre i monòxid de carboni, 
entre els més contaminants. Al 
pobre Ajuntament no li importen 
els danys col·laterals que poden 
comportar aquesta indústria per a 
la salut de la població, només els 
miserables euros que ingressarà la 
caixa del poble que malversa com 
si fos seua. 

El dilluns 9 d’abril, en roda de 
premsa, el regidor de Comerç de 
l’Ajuntament de Vinaròs va fer 
aquests comentaris referits al canvi 
d’ubicació dels aparells de l’aire 
condicionat del mercat municipal, 
sol·licitat pel veïnat del carrer de 
Santa Rita. 1r: “ningú no s’hi va 
interessar, preguntant a la regidoria 
de Comerç”. 2n: “estem esperant que 
aquella gent que va parlar tantes 
vegades, pregunte una altra vegada”. 
3r: “no hi havia raó d’alarma”. Per 
si de cas el senyor regidor ha 
perdut l’agenda, li repassarem la 
cronologia dels fets. 
1r. La primera persona amb qui va 
contactar el veïnat per demanar 
una entrevista va ser vosté. Ho 
recorda...? Va ser vosté qui ens va 
citar al saló de plens el dia 5 d’abril. 
Ho recorda, ara? També hi era el 
regidor d’Hisenda. I en adonar-nos, 
al cap del temps, que algunes de 
les conclusions d’aquella reunió 
no es complirien, vam reprendre el 
contacte telefònic amb vosté, per 
demanar-li una segona entrevista. 
Aquesta entrevista tingué lloc al 
mes de desembre. Ho recorda...? 
No...? Vosté també hi era.
2n. En la reunió del desembre vostés 
ens van reptar que si volíem el canvi 
de la ubicació dels aparells de l’aire 
condicionat teníem dos alternatives: 
a) pagar nosaltres mateixos els 
costos de l’obra; b) traure profit de 
l’aritmètica en el ple municipal: 

“10+1=11”. Hem estat els veïns 
qui hem anat a serveis tècnics per 
aconseguir informació del projecte. 
Per tant, és obvi que si del desembre 
ençà no hem tornat a insistir un 
altre cop ha estat perquè finalment, 
i gràcies al suport del que vostés 
anomenen “Frente Popular” (BLOC, 
PP, ERPV i AVV Migjorn), el canvi de 
la ubicació dels esmentats aparells 
sembla que és una realitat... de 
moment. 
3r. Des del primer moment els 
hem convidat, perquè vinguen a 
casa nostra i comproven in situ si 
el nostre temor està fonamentat o 
no. Encara els hi esperem. En quina 
base empírica, doncs, recolza la 
seua afirmació que “no hi havia raó 
d’alarma”?
Estem suportant estoicament les 
obres del carrer de Santa Rita, que 
en alguns moments, quan van 
trencar la volta, ens ha fet témer per 
la seguretat d’alguns edificis. Encara 
tenim els nostres patis plens de les 
restes de morter de les obres del 
mercat. Des de fa mes i mig tenim 
una bastida dintre de les nostres 
cases, que ens han instal·lat sense 
preguntar... I d’això, sí que no n’hem 
dit res. Potser des del seu càrrec 
circumstancial, la realitat es veu 
molt diferent, però tanmateix, no 
ens ha de veure com un enemic. 
Només som uns veïns que volem 
viure amb els mínims de dignitat i 
qualitat de vida. Res més. 



10

1  maig  2010

X.Flores

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs tancarà l'exercici 
corresponent al 2009 amb gairebé cinc milions 
d'euros de romanents de tresoreria, encara 
que no podrà destinar-los en la seua totalitat a 
inversions, ja que tres milions haurà de destinar-
los al pagament d'expropiacions. 
Tot i que els pressupostos del 2010 segueixen 
sense data exacta d'aprovació, el ple extraordinari 
previst per aquest divendres -amb aquesta edició 
ja tancada- resultarà un gran pas per a plasmar-lo, 
atés que es resoldrà la liquidació del pressupost 
de l'exercici anterior, els romanents del qual 
ascendeixen en concret a 4.920.482 euros. El 
segon punt de l'ordre del dia conté l’aprovació 
de la modificació pressupostària de 3.109.005 
euros d'import que aniran destinats al pagament 
de l'expropiació de la zona verda de Joan XXIII, 
que ja ha estat valorada pel tribunal del preu just. 
“No vull dir terminis exactes, però una vegada 

celebrat aquest ple extraordinari l'aprovació dels 
pressupostos es produirà en breu, potser d’aquí a 
uns quinze dies”, va assegurar el primer regidor, 
així doncs l’aprovació o desestimació sembla que 
serà durant aquest pròxim mes de maig. 
Precisament aquesta expropiació, segons 
Romeu, “ha sigut un dels punts que han retardat 
la presentació dels pressupostos municipals”. 
L'alcalde va informar que una vegada resolta la 
quantitat a pagar als propietaris, “l'ajuntament 
s’havia plantejat pagar en tres anualitats, tot i 
que això comporta el pagament d'uns interessos 
i per això fem un gran esforç a pagar-ho en una 
sola quota, ja que després caldrà plantar cara a 
altres expropiacions”. Entre elles, destaca la de 
l'edifici dels antics jutjats, que actualment acull 
les dependències municipals de Benestar Social. 
L'elevada quantitat de romanents de tresoreria 
del passat exercici va ser explicada per Romeu. 

“D'una banda, 1.192.000 euros que teníem 
pressupostats en crèdit i que havíem destinat 
a la residència de la tercera edat, que, en 
haver entrat part de l'obra en el Pla Zapatero, 
utilitzarem per a pagar aquesta expropiació”. 
Una altra de les partides que han incrementat 
els romanents en 150.000 euros ha sigut el fet 
de descartar el projecte de cobriment de la pista 
annexa del pavelló poliesportiu, innecessari ja 
després de la realització del nou camp de birles 
i petanca i amb la pista multiusos coberta ja en 
funcionament.

L'oposició es va mostrar dimecres oberta al con-
sens amb l'Equip de Govern per a l'aprovació dels 
pressupostos. Els portaveus del PP, Juan Bautista 
Juan, i del BLOC, Domènec Fontanet, van apuntar 
en quin sentit han de realitzar-se els comptes per 
al 2010, perquè el govern local, en minoria, puga ti-
rar-los endavant aquest mes de maig. Ambdós, na-
cionalistes i populars, van apel·lar al consens, en-
cara que amb diferents matisos.  El PP no ha supe-
ditat la seua aprovació a la inclusió de les seues 
propostes, manifestant que el més important és 
que siguen “realistes i adequats a les necessitats 
dels vinarossencs”, mentre que el BLOC ha recor-
dat alguns incompliments d'exercicis anteriors i 
considera fonamental que es tinguen en compte 
les seues propostes. 
Fontanet va informar que ja ha tingut el primer 
contacte amb el regidor d'Hisenda, el socialista 
Juan Antonio Beltrán, amb el qual es va parlar 
dels pressupostos. “Em va preguntar quin 
plantejament tenia el BLOC a l'hora d'enfocar 
els pressupostos i també a l'hora d'enfocar les 
relacions amb l'Equip de Govern”, va indicar, 

afegint que “li vaig dir que les relacions no han 
variat, i que si aquest govern vol comptar amb el 
vot del BLOC ha de trucar-nos, parlar, exposar els 
temes i llavors valorarem”. 
Fontanet va insistir que el seu partit no ha variat 
la seua postura des del principi de la legislatura. 
“Estem en l'oposició i escoltem tant l’equip de 
govern com el PP i estem oberts a consensuar 
amb tots”, va reiterar. 
Respecte a la seua postura en el tema de 
pressupostos, Fontanet va apuntar que “nosaltres 
ja tenim el treball fet fa mesos i si aquest Equip 
de Govern vol comptar amb el BLOC ha de 
trucar-nos, i exposar-nos els seus pressupostos. 
Llavors els estudiarem i presentarem les nostres 
aportacions”, va explicar. Si no es recullen 
aquestes propostes nacionalistes per al present 
exercici, el BLOC no donarà suport als comptes, 
com va indicar Fontanet, que va recordar que 
“l'any passat a les regidories de Festes i Serveis 
es van incomplir compromisos”. 
Per la seua banda, el portaveu del PP, Juan 
Bautista Juan, va reiterar que els populars estan 

disposats a aprovar els pressupostos, encara que 
va lamentar que ningú de l'equip de govern no 
s'haja posat en contacte amb ells per consensuar-
los. “No tenim cap problema a aprovar els 
comptes si són realistes i adequats a la situació 
actual i a les necessitats de la ciutat, perquè 
volem sortir d'aquesta situació econòmicament 
tan complicada”, va indicar dimecres Juan, que 
va tornar a lamentar el retard en l’aprovació dels 
pressupostos.

Zona verda 
Respecte a l'aprovació plenària, que es va debatre 
aquest divendres, amb aquesta edició ja tancada, 
d'una modificació pressupostària per import de 
tres milions d'euros destinats al pagament de 
l'expropiació de la zona verda de Joan XXIII, Juan 
va acusar l'Equip de Govern de no haver donat 
una solució en els seus anys al capdavant de 
l'ajuntament “quan els expedients van començar a 
tramitar-se fa ja molt temps”. Juan també va acusar 
l'Equip de Govern d’“haver malgastat el patrimoni 
en qüestions innecessàries i en canvi no ha volgut 
plantar cara a despeses que ja coneixia”. 
Per la seua banda, Fontanet va indicar que el BLOC 
està estudiant en quin sentit decantarà el seu vot. 
D'una banda, els nacionalistes no entenen perquè 
en l'elaboració del Pla General d'Ordenació Urbana 
(PGOU) del 2001, el PP no inclogués aquesta zona 
en un PAI evitant així costos per a l'ajuntament, 
mentre que, d'altra banda, acusen l'Equip de 
Govern de no haver-hi fet “res” durant els seus 
set anys de govern per solucionar la situació. Per 
Fontanet, una de les solucions que haguessen 
pogut aplicar-se en el seu moment és haver ofert 
als propietaris aprofitament urbanístic.

Vinaròs tanca el 2009 amb 5 milions de 
romanents, encara que 3 es destinaran al pagament 
d'expropiacions 
L'aprovació dels pressupostos es debatrà aquest mes de maig 

El PP i el BLOC, oberts al consens per aprovar els pressupostos 
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs va inaugurar el divendres 
passat la remodelació de l'avinguda de Jaume 
I i l'escultura amb què aquest vial ja compta en 
honor a la seua memòria. 
El regidor de Serveis, Agustí Guimerá, va apuntar 
que els treballs de jardineria en aquesta avinguda 
han estat pensats tenint en compte que aquesta 
és una “zona de marxa” de la ciutat. Així, s'ha reduït 
l'espai de gespa, atés que l'herba es malmet molt 
els caps de setmana. El consistori ha optat així 
per posar-hi grava, encara que l'avinguda disposa 
d'arbrat. També s'ha elevat la vorada per evitar 
aparcaments en l'espai central d'aquesta avinguda, 
actes freqüents abans de la remodelació. Més 
endavant, Guimerá va avançar que l'Ajuntament 
té previst instal·lar-hi bancs per a asseure's. 

L'alcalde, Jordi Romeu, també es va referir al 
reforç que necessitava aquesta zona per afavorir 
la circulació. “S'ha reforçat una zona de molt 
trànsit, i les vorades han hagut d'elevar-se perquè 
la circulació siga fluida”, va destacar el primer 
regidor. 
Respecte a la nova escultura de Jaume I, Guimerá 
va apuntar que ha estat elaborada per l'artista 
de Borriana Juan Carlos Molés. L'escultura, que 
s'erigeix sobre una gran pedra, està realitzada en 
polièster i un tractament especial que li confereix 
un aspecte molt similar al d'un espill. “L'associació 
de veïns volia que fos una representació fidel de 
la figura de Jaume I, i a més hem volgut reflectir 
la llum de la nostra ciutat en l'estàtua”, va indicar. 
D'altra banda, també es va inaugurar la renovació 
del carrer de la Mare de Déu del Lledó, que 
ha sigut possible gràcies a una millora de la 
constructora de la zona de l’Hort dels Farga, com 
va comentar el president de l'associació de veïns 
Migjorn, Vicent Beltrán. Beltrán va recordar que 
aquest carrer ja ha tingut tres remodelacions. Cal 
destacar que aquest vial va ser el primer a Vinaròs 
a retolar-se en valencià.

S'inaugura la remodelada avinguda de Jaume I 
L'Ajuntament opta per eliminar un espai verd molt malmés per ser una ‘zona de marxa’ 

L'Ajuntament de Vinaròs convertirà la part de la zona 
de Fora del Forat més propera a la desembocadura 
del riu Cervol en un gran parc destinat a l'oci i l'esport 
per a totes les edats. 
“Hi haurà dos zones molt diferenciades: una per al 
parc sènior, destinada als adults, i l’altra part més 
pensada per a la gent jove, on instal·larem tirolines i 
una cosa similar a una pista americana”, va avançar el 
regidor de Serveis, Agustí Guimerá. 
Actualment, els serveis tècnics de l'ajuntament estan 
realitzant el projecte i estudiant la ubicació idònia 
d'ambdues zones de joc i esport, que es disposaran 
en la part de pineda on abans estaven situades 
les pistes de birles i de petanca. Per a la pràctica 
d'aquests esports, l'Equip de Govern ja ha adequat i 
inaugurat un nou espai esportiu tan sols cent metres 

més amunt d'on estaven situades, també al costat 
del riu Cervol, amb un total de 18 pistes. 
Actualment, el passeig de Fora del Forat es troba 
en fase d'obres emmarcades en la tercera i quarta 
fase de remodelació del passeig marítim. Sens 
dubte, la gran acollida que ha tingut entre el 
públic el parc sènior realitzat en el denominat PAI 
de Foret, darrere de la plaça de bous, ha sigut un 
dels factors que s'han tingut en compte per a la 
construcció d'un segon parc saludable en l'altre 
extrem de la ciutat. 
Després de les obres i la construcció d'aquest 
parc, Fora del Forat es convertirà en una gran zona 
de passeig, oci i esport, atés que també allí hi ha 
l’envelat multiusos per a espectacles i esports, a més 
de pistes de bàsquet i un parc per a xiquets.

L'espai de Fora del Forat més proper 
al mar es convertirà en un gran 
parc per a totes les edats 

La biblioteca municipal acull l'exposició pública de les 
infografies dels nou projectes que liciten per a l'adjudi-
cació del centre de dia, una de les dos obres incloses en 
el segon Pla E. Els projectes compleixen amb les especi-
ficacions que l'Ajuntament va exigir, és a dir, no només 
la inclusió del projecte complet del centre de dia, sinó 
també la realització de l'edifici la residència de la tercera 

edat. 
Els serveis tècnics de l'ajuntament ara estan analitzant 
els nou projectes i l'adjudicació està prevista per d’aquí 
a dos setmanes. Una vegada adjudicat, l'empresa dispo-
sarà d'un mes per elaborar i presentar el projecte cons-
tructiu definitiu. Posteriorment, l'empresa adjudicatària 
disposarà de set mesos per a l'execució de l'obra, la fina-
lització de la qual està prevista per al mes de desembre 
d'aquest any. “És un període molt ajustat, com ha estat 
en el primer Pla E, i per la magnitud de l'obra, es podria 
arribar a demanar una pròrroga”, va apuntar Romeu. 
L'alcalde va destacar que Vinaròs ha optat per al segon 
pla E “per dos projectes amb finalitats socials”. A més 
del centre de dia, , el consistori ha optat per invertir 
la resta del segon pla estatal en un taller ocupacional 
per a discapacitats dedicat a la floricultura a la finca del 
Pou de Mangrano. 

Els projectes del centre de dia s'exposen a la biblioteca municipal 

L'empresa vinarossenca Pep 
Selgar Arquitectura SL s'ha ad-
judicat la direcció d'obra del 
centre de coneixement, des-
prés de la celebració de la cor-
responent mesa de contracta-
ció. Un total de sis arquitectes 
de Vinaròs van optar a aquesta 
adjudicació, que de moment 
és de caràcter provisional. 

Pep Selgar Arquitectura 
s'adjudica la direcció 
d'obra del centre de 
coneixement 

També es va inaugurar la renovació del carrer de la 
Mare de Déu del Lledó
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El portaveu del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
va insistir dimecres a l’Equip de Govern que 
contacte amb la conselleria per aconseguir que 
la ciutat dispose d’una escola oficial d’idiomes. 
Juan considera que, si no s’actua amb celeritat, la 
localitat tampoc no disposarà aquest any de seu 
d’idiomes. 
“Si l’EOI no ve a Vinaròs serà perquè no la treballem, 
perquè no ens l’hem guanyat, i la responsabilitat 
serà únicament i exclusivament del senyor Romeu”, 
va sentenciar el líder popular. 
Juan va recordar que “l’any passat per aquestes 
dates vam anunciar que perdríem l’EOI per la 
passivitat i la desídia que va mostrar l’Equip de 
Govern”. Un any després, el portaveu popular 
torna a denunciar que no s’hi ha fet res. “Ha passat 
un any, i vam tornar a reclamar a l’alcalde en junta 
de portaveus si havia fet alguna cosa referent a 

això, però ens va dir que no, fins i tot sabent que 
hi ha hagut un canvi de director general. Passen 
els dies i no s’ha fet res fins a la data”, va assegurar. 

Vehicle oficial 
Juan va recordar que l’Equip de Govern disposa 
d’un segon vehicle oficial d’alta gamma –un 
Audi A6– per a funcions de l’alcaldia, apuntant 
que espera que s’utilitze per fer gestions en les 
diferents conselleries. “Amb independència del 
cost del cotxe, que ja ens han dit que no n’ha 
suposat cap, hauria de servir perquè l’Equip de 
Govern potencie i active gestions allí on no les 
ha fet”, va indicar. 
El portaveu popular també va demanar a l’alcalde 
“que amb la seua facilitat per obtenir vehicles sense 
cost, en cedisca un a la secció local de Protecció 
Civil, atés que de vegades han de llogar-ne”. 

El PP demana al Govern local que actue per aconseguir l’EOI 

El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, 
considera incompleta la remodelació de 
l’avinguda de Jaume I. 

“Els veïns troben a faltar la remodelació i 
l’arranjament de la vorera que està en mal estat 
i plena de clots, dificultant el pas a les persones 
majors o amb mobilitat reduïda i l'entrada a 
les cases i a les empreses”, va indicar el regidor 
nacionalista. 
Fontanet va afirmar que també falta un 
lloc específic per a càrrega i descàrrega per 
a mercaderies “ja que a la zona hi ha dos 
discoteques, diversos pubs, bars, pizzeria i locals 
comercials, i a hores d'ara no poden descàrregar 
si no és en doble fila dificultant la bona circulació”. 
A més a més, considera que falta pintar les zones 

marcades per a pas de vianants. 
Fontanet també creu que la col·locació de 
pedres en lloc de gespa pot ser més aviat un 
problema. “No veig massa bé la col·locació 
d'aquestes pedres soltes, ja que poden anar a 
parar a la calçada i els vehicles que hi circulen 
poden ocasionar algun desperfecte als vehicles 
estacionats a la vorera”, va apuntar.
Segons el regidor, “aquestes pedres també 
dificultaran la feina de recollida de rames i fulles 
en època de poda o a la tardor quan cauen les 
fulles”, fet que “farà que es paguen més hores per 
mantenir aquest jardí”. 

El BLOC considera incompleta la remodelació de 
l’avinguda de Jaume I

El portaveu d’Esquerra Unida a Vinaròs, Manuel 
Villalta, va lamentar que l'increment de trens a la 
comarca depenga de la seua viabilitat econòmica. 
“No és una bona notícia perquè Vinaròs necessita 
un millor servei ferroviari”, va indicar. 
D'altra banda, va criticar el Govern local per no 
haver deixat participar en la Fira del Llibre els 
partits polítics, i va denunciar que “va haver-hi 
partits polítics que van participar camuflant-ne 
el nom”. “No entenem en què s'han basat i em 
pregunto si els partits polítics no representen 

la cultura. Espero que rectifiquen en posteriors 
edicions”, va indicar. 
Finalment, va demanar que l’ampliació de l'hospital 
es complete amb altres actuacions com un heliport 
o disminuir les llistes d'espera en especialitats com 
traumatologia o oftalmologia. També va acusar 
la Generalitat d'exercir massa propaganda de 
l'ampliació de l'hospital abans de la seua entrada 
en funcionament. “No entenem perquè dos anys 
després de finalizar les obres encara no s'haja 
posat en marxa”, va concloure.

Esquerra Unida lamenta que l'increment de trens depenga de la seua viabilitat 

Homenatge als vinarossencs morts i represaliats 
als camps d’extermini nazis. Acte d’homenatge a 
Paco Batiste Baila

5 de maig, a les 19.30 hores, 
al cementeri municipal
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L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vinaròs 
ha anunciat que aprofitarà la visita a la ciutat 
de la secretària d'Infraestructures, Inmaculada 
Rodríguez Piñeiro, prevista per al pròxim 12 
de maig, per demanar una ràpida elaboració 
de l'estudi de viabilitat de rodalies en el tram 
Benicàssim-Vinaròs. “Demanarem la immediatesa 
en l'elaboració i resolució d'aquest pla”, va 
assegurar dimarts l'alcalde de Vinaròs, el socialista 
Jordi Romeu. El primer regidor va demanar 
solucions mentre no s'implanten les rodalies 
en aquest tram, apuntant que “el pla de rodalies 
és per al període 2010-2020, però a ningú no se 
li passa pel cap que aquí no hi haja una solució 
intermèdia, ja siga via increment de trens fins que 
rodalies siga una realitat en el nostre tram”, va 
apuntar. 
En aquest sentit, va demanar la implicació de la 
Diputació, recordant que en 2006 “es va arribar a 
un acord per part de tots els partits polítics a la 
Diputació de Castelló en el qual s'arbitrava que la 
Diputació impulsaria una reunió entre Renfe, Adif, 
la Conselleria, la Diputació i els municipis, però no 
s'hi ha fet res”. 
D'altra banda, el portaveu del PVI, Javier Balada, 
també va manifestar que aprofitarà la visita de la 
secretària d'Infraestructures per “pressionar” en la 
ràpida presentació de l'estudi de viabilitat. Balada 

va responsabilitzar per igual l’adminsitración 
autonòmica com l'estatal de no haver impulsat les 
rodalies de Benicàssim a Vinaròs. “Quan se signa 
un protocol intervenen dos parts, per la qual cosa 
la responsabilitat és compartida entre Generalitat 
i Foment. Si la zona de Benicàssim a Vinaròs ha 
quedat en un estudi de viabilitat i Benicassim a 
Castelló es potencia, la responsabilitat és tant 
d'uns com dels altres”, va insistir. 
Balada va acusar la Generalitat de no haver insistit 
en el fet d’incloure en el conveni les rodalies a 
Vinaròs i haver-se escudat en la resolució de 
Foment de preveure un estudi de viabilitat. “Si 
hi hagués hagut un interés real de la Generalitat, 
hauria pressionat Foment perquè el conveni se 
signés amb uns condicionants”, va considerar. 
El regidor independent va criticar que des del PP 
“es diga ara que posaran a treballar la maquinària 
de la Generalitat en aquest sentit, perquè això 
haguessen hagut de fer-ho abans i ara no ens 
trobaríem amb un pla de viabilitat que sabem que 
econòmicamente no serà rendible i ja tindríem la 
nostra línia potenciada”. 
A més, Balada va apuntar que l'increment de trens 
a set diaris no és una solució. “Seria pa per avui i 
fam per demà”, va apuntar, afegint que “crec que 
un servei de rodalies ha de tindre un servei de tren 
cada una o dues hores”. 

El robatori de sis sondes d’ecògrafs del 
departament de radiologia ha deixat sense 
servei d'ecografies durant tres dies l'Hospital 
Comarcal de Vinaròs, mentre que el servei 
programat també ha hagut de ser suspés 
durant una setmana, segons va informar a El 
Periódico Mediterráneo dimarts el director de 
l'hospital de Vinaròs, Alejandro Suay. 
Segons Suay, el servei ja funciona 
amb regularitat després de requerir la 
col·laboració d'altres centres hospitalaris 
abans d'haver-se reposat el material sostret, 
el valor del qual és d'entre 6.000 i 12.000 
euros. “Més enllà de l’import econòmic que 
suposa, considero que ha sigut un atemptat 
contra la salut pública”, va apuntar dimarts 
Suay, que va manifestar sentir-se “indignat, 
ja que al meu entendre el lladre o lladres 
sabien que estaven deixant sense servei el 
nord de la província de Castelló”. 
Va ser la mateixa direcció de l'hospital qui va 
interposar una denúncia davant la Guàrdia 
Civil de Vinaròs després d’adonar-se de la 
falta de les sondes. 

L’ajuntament demana celeritat en l'elaboració de l'estudi 
de viabilitat de rodalies 

Roben sis sondes 
d’ecòfrafs a l’hospital 
Alejandro Suay: “Ha sigut un atemptat 
contra la salut pública” 
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Una idea que ja es va posar en pràctica l’any 
passat i que, a causa de l’èxit que va tindre, ha 
repetit fórmula en aquesta edició. 
Les àvies que conten contes són voluntàries. 
L’objectiu proposat és promoure la tradició 
de la lectura i l’estímul de la imaginació en 
la primera infància com a pràctica d’alt valor 
cultural. A més, la inevitable interacció que es 
produeix entre les àvies que conten contes i els 
xiquets enriqueix especialment la trobada de tal 

manera que les satisfaccions que tant els menuts 
com els adults obtenen són múltiples. Així, les 
àvies que participen en aquest voluntariat es 
feliciten de l’atenció que posen els xiquets quan 
escolten els relats i de la capacitat de sorpresa 
que es pot veure en les seues cares. Així ho van 
sentir el passat cap de setmana dos de les àvies 
participants, Set Arguimbau i Tere Bengochea, 
quan van explicar els tradicionals contes El 
granet d’arròs i La rateta que agranava l’escaleta. 

Mentrestant, els xiquets i les xiquetes assistents 
gaudeixen de la història i fan improvisades i 
enginyoses preguntes. 
De fet, un conte és una eina immillorable per 
acostar-se als més menuts, per compartir un 
mateix espai, per fer volar la imaginació, aprendre 
noves paraules i fins i tot per entendre el món. I qui 
millor que la veu de l’experiència per a contar-ho? 
La pròxima experiència serà el dijous 20 de maig i 
serà a càrrec de Carmen Buj.

‘Les iaies conten’, 
Contes que uneixen generacions 
L’Ajuntament de Vinaròs ha engegat una nova i entranyable experiència en 
el saló d’actes de la biblioteca municipal que té la important capacitat d’unir 
generacions. Aquesta iniciativa de la Regidoria de Cultura dirigida per María 
Dolores Miralles, i que duu per nom Les iaies conten, és una activitat de foment 
de la lectura i d’estímul de la imaginació en la qual àvies voluntàries llegeixen 
o expliquen contes i relats a xiquets d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys. 
“Dedicar aquesta activitat a aquesta franja d’edat es deu al fet que en la biblioteca 
ja hi havia la bebeteca per a xiquets i xiquetes d’edats compreses entre 0 i 2 anys, 
mentre que de 6 a 12 anys hi ha diverses activitats programades. Hi havia una 
franja sense cobrir, i vam pensar que seria una bona idea”, explica la regidora de 
Cultura, María Dolores Miralles. 

La junta encabezada por José María Pozo, que ya 
formaba parte de la anterior directiva presidida por José 
Antonio Jiménez, ha resultado elegida por unanimidad 
para dirigir el Carnaval de Vinaròs hasta el año 2014, 
tras la votación de la reunión mantenida el jueves 22 de 
abril, en la que tan sólo hubo una abstención. 
La de José María Pozo fue la única lista que se ha 
presentado a la candidatura para presidir la Comisión 
Organizadora del Carnaval (COC). 
Entre los objetivos que se ha propuesto el nuevo 
presidente de la Comisión Organizadora del 
Carnaval (COC) destacan “la mejora de los desfiles, la 
potenciación de la noche de los estandartes buscando 
una mayor implicación de las comparsas, estudiar la 
manera de mejorar el espacio para las comparsas 
más numerosas y realizar una actualización de los 
estatutos de la COC”. Aunque a corto plazo, su objetivo 
es la recuperación de la gala de reinas de este verano, 
dado que el año pasado no llegó a celebrarse.

En cuanto a los desfiles, Pozo apuntó que una de las 
ideas de la nueva junta es buscar un trayecto más 
lucido que en anteriores ediciones, evitando los 
parones. “Queremos evitar que haya tantas curvas en 
el recorrido, aunque sabemos que es muy complicado, 
y repartir más a la gente por las calles, que sigue 
aglomerada en sitios muy concretos como por 
ejemplo la avenida del País Valencià”.
Pozo insiste en que su principal objetivo es seguir 
mejorando el Carnaval de Vinaròs y, pese a su presencia 
en la anterior COC, ha anunciado que su trabajo al frente 
no será continuista sino que apostará por la innovación. 
Así, asegura que “la nueva COC debe tener sus propias 
ideas, y mejorar el nivel de la anterior junta debe ser 
nuestra ilusión y nuestro reto”.
Y en este reto, el nuevo presidente es consciente de 
la complicada situación económica actual, por lo que 
también valora la necesidad de buscar patrocinadores 
para sufragar los gastos. 

Televisió Ulldecona ha començat a emetre pel 
canal 46 de la TDT a Vinaròs (Televisió Castelló-
TVCS). L’objectiu de l’equip de RTVU és seguir 
la línia que ha mantingut durant els 10 anys 
d’emissió analògica, la proximitat i la pluralitat. 

TVU, 13 hores setmanals
Emetre a través de TVCS suposarà reduir el 

nombre d’hores setmanals de TVU. Tot i així, 
estaran a l’aire cada dia, de dilluns a dijous, de 
13.00 a 14.30 i de 18.30 a 19.30 hores i divendres 
de 13.00 a 14.30 i de 18.00 a 20.00 hores.

 Els programes
Els continguts de TVU seran El reportatge, on 
treballa Julian Zaragozà cobrint els actes i rodes 

de premsa que s’organitzen a diversos municipis, 
Notícies a TVU presentades per Lídia Labernia, 
Esports amb Josep Maria Forner, El Temps amb 
Jordi Miralles de La Vanguardia, L’entrevista amb 
Noemí Polls i Lídia Labernia i M’ho dius i m’ho 
contes, el programa d’humor, crítica política i 
actualitat que s’encarreguen de recollir el duet 
format per Julian Zaragozà i Josep Maria Forner.

José María Pozo, nuevo presidente de la COC

Televisió Ulldecona comença les emissions per la TDT 
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE 
BAIX MAESTRAT

FOTODENUNCIA
Los pasos de peatones que han 

hecho recientemente en el centro de 
la avenida Jaime I no sirven de nada, 

si no se rebajan los bordillos de las 
aceras laterales… cuánta falta hace 

crear ya la comisión de accesibilidad 
y que el Equipo de Gobierno no 

quiere por lo visto crear

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!

Juan Bover
AB )Jow0td METEOROLOGIA

Per Domingo Callariza

VINARÒSde
des del 21/04 al 21/04 www.meteovinaros.com

Temperatura

Index UV

Humitat

Pluja

A pesar de la mitjana del vent sobre 12 Km./h. la humitat ha estat alta

L'índex es troba ja en nivells de moderada alta

Les temperatures mínimes han pujat, està previst que no tornin 
a baixar a nivells com en setmanes anteriors.
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De crucero

Elena 
cumple 
8 años

Professors

Felicitats

Boda · 
Estefanía 
i Víctor

Boda · Jesús 
y Rosa Mª Unos amigos de Vinaròs, durante la Semana Santa, 

realizaron un crucero por las islas griegas

Jesús y Rosa Mª
Ceremonia y restaurante 
Les Moles de Ulldecona
6 de marzo de 2010

Desitgem 
que els vaja 
molt bé!
Els amics de 
la plaça
Estefanía i 
Víctor

Elena 
Aguilera 
celebró su 8º 
aniversario. 
Felicidades

Moltíssimes 
felicitats! Miguel. 

I per molts anys més!

Dinar de Sant Jordi del claustre de 
professors de l’IES Leopoldo Querol
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Felicitats Lola

Felicitats
Els amics van 
sorprendre 
Juanma el 
dissabte 
passat amb 
motiu del seu 
comiat com a 
fadrí. A partir 
d’ara només 
et desitgem 
el millor en 
aquesta nova 
etapa

Feliz cumpleaños de parte de todos 
tus amigos y familia, un besito, Fátima 

La comparsa No en Volem 
Cap té una nova component: 
Lara Bas Prades

Jóvenes 
promesas 
de la 
banda de 
cuerda de 
la Banda 
Juvenil 

Después de más de 25 años al frente 
de Sybaris, primero en la plaza de la 
Mera y después en la plaza del mercado, 
cerramos las puertas definitivamente. 
Toca ya descansar. Desde estas páginas 
quiero dar las gracias a todos nuestros 
clientes de estos años, que han formado 
parte de una entrañable familia, siempre 
pendientes de las fideuàes o de las 
paellas o de cualquier otro plato que 
les ayudase a compartir momentos de 
felicidad, porque no cocinar es, a veces , 

un momento de felicidad.
También quiero dar las gracias a la 
plantilla de trabajadoras y trabajadores 
que han ido pasando estos años con los 
que hemos compartidos horas y horas de 
esfuerzo y sacrificio para ofrecer un buen 
producto a nuestros clientes. Y gracias 
también por la sorpresa inesperada 
que recibí con la cena de despedida y  
hacerme pasar una velada inolvidable. 
Gracias a todas y a todos.

 Tomás Ribera Limorte

Sybaris bajó el telón

Músicos

Felicidades

Benvinguda
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Joan Safont Pitarch

El dimecres 21 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES Leopoldo Querol, ens vam desplaçar fins a 
Benicarló on va tindre lloc la V Fira Internacional 
d’Oferta Formativa.
Des de les 11 fins a les 13 hores ens vam 
informar sobre diferents mòduls, sortides 
professionals, cicles formatius de grau mitjà i 
de grau superior... dels diferents centres de la 
comarca, que podem realitzar després d’acabar 
l’ESO, com per exemple el Batxillerat Artístic que 
s’imparteix al nostre centre.
Ens va agradar molt aquesta visita ja que vam 
veure que hi ha moltes sortides professionals 
després de finalitzar l’ESO, en què podem seguir 
els nostres estudis.

SOCIETAT

Se ha constituido legalmente la Asociación Víctimas de Unidental. 
Todas las personas que hayan sido tratadas en cualquier clínica de 
la marca Unidental y tengan secuelas o los tratamientos a los que 
han sido sometidos les hayan perjudicado su salud dental pueden 
ponerse en contacto con la Asociación llamando al teléfono 
630.626.909 o escribiendo al siguiente correo: sanchopiramide@
hotmail.com.

Asociación Víctimas de Unidental informa:Amas de Casa de Vinaròs informa:

Moment de l’entrega de la mona de Pasqua, gentilesa de Caixa Vinaròs i Pastisseria Macip, que 
enguany es va endur el col·legi de la Misericòrdia

Els alumnes del col·legi de l’Assumpció van visitar l’exposició al voltant dels nanos i gegants a l’auditori municipal

V Fira Internacional d’Oferta Formativa

Se comunica a todos los socios que para la 
asada de hermandad del sábado día 8 de este 
mes en la ermita se deberán utilizar bidones 
con patas para poder asar y hacer fuego en el 
interior de los mismos. A partir de las 9 horas 
de la mañana habrá servicio de autobuses, la 
parada estará frente a los juzgados. Asociación Víctimas de Unidental
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Joan Albiol Aguilera, guanyador 
del viatge a Disneyland París, va 
gaudir intensament de l’aventura 
viatgera en companyia dels seus 
pares, gràcies a l’Associació de 
Comerciants de Vinaròs, ja que 
va ser el guanyador en el sorteig 
de la carta dels Reis Mags que 
l’Associació de Comerciants 
organitza anualment. 
Felicitats, Joan!

SOCIETAT

Visita guiada sobre la Guerra Civil a Vinaròs, conduïda per l’arxiver municipal Xavier Palomo, als alumnes de quart d’ESO de l’IES Leopoldo Querol

l’IES Leopoldo Querol 

Guanyador en el sorteig 
de la carta dels Reis Mags
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CULTURA

El passat 22 d'abril es va presentar a la biblioteca 
municipal el llibre de Javier Garrit Hernández 
El secreto de la Misericordia, tot i que ja s'havia 
donat a conéixer la passada Fira del Llibre amb 
un gran èxit de vendes. 
L'autor estava acompanyat per la regidora de 
Cultura, Maria Dolores Miralles, i la poetessa 
Encarna Fontanet. Miralles va agrair a l'autor, 
nascut a Ulldecona, el fet que hagués ambientat 
aquesta novel·la de misteri i intriga a Vinaròs, 
mentre per la seua banda, Encarna Fontanet 
va ressaltar la gran qualitat narrativa d'aquesta 
obra, que barreja ficció amb diversos fets 
històrics i que deixa el lector en suspens fins a 

l'última pàgina. 
Francisco Javier Garrit va nàixer a Ulldecona en 
1979 i resideix a Vinaròs. És autor de La máscara 
de Venecia i La brújula, dos novel·les d'acció.

Es presenta el llibre 
‘El secreto de la Misericordia’, de Javier Garrit 

Redacció 

Emili Fonollosa 

“Les seues pinzellades parlen per ell, la seua 
gran sensibilitat i la seua meticulositat”, diu 
la coneguda pintora vinarossenca Isabel 
Serrano del que és sens dubte un dels seus 
deixebles preferits, l’argentinovinarossenc 
Vicente Fontes, un xic “especial amb 
síndrome de Down”, que expressa els seus 
sentiments a través de la paleta. 
La associació cultural Amics de Vinaròs 
ofereix en aquests dies a la seua seu social 
una de les més entranyables exposicions 
de les moltes que porta organitzant des 
que aquesta entitat experimentés una gran 
revitalització. “Amics, espero que us agrade 
aquesta exposició com jo gaudeixo en pintar 
aquests quadres, gràcies i endavant”, va dir 
Vicente, concisament i de forma emocionada 
durant la inauguració oficial de la mostra, de 

la qual ja ha venut diverses obres, com va 
remarcar amb orgull la seua professora. 
El president d’Amics de Vinaròs, José 
Luis Pascual, va comentar que “és molt 
important estar al servei de les persones 
que són i viuen a Vinaròs i tenen coses a 
ensenyar i explicar”. 
Vicente Fontes Castañeda va nàixer a 
l’Argentina en 1978, de mare argentina i pare 
vinarossenc. L'any 1988 aquesta família es va 
establir a Vinaròs. Pinta i dibuixa amb una 
pinzellada segura i ha trobat en la pintura 
la seua millor forma d'expressió, triant els 
colors sempre alegres i molt sovint fidels 
al model, com va comentar Serrano. Encara 
que siga la seua primera exposició, duu 
diversos anys pintant i “jo he aprés molt 
d'ell”, va remarcar la seua professora.

L'art supera la 
discapacitat 
Vicente Fontes combat la síndrome de 
Down pintant 

Salvador Quinzá Macip

En la Fundació Caixa Vinaròs (Casa 
Membrillera), el pasado sábado día 
24 de abril tuvo lugar una importante 
conferencia a cargo del conocido 
organista y gregorianista, Rossend Aymí i 
Escolá, director a la vez de la coral García 
Julbe de nuestra ciudad, y persona muy 
apreciada y querida en nuestra comarca.
Si dice el refrán que “una imagen vale 
más que mil palabras”, si le añadimos a las 
imágenes históricas que nos pasó, desde 
los inicios del canto gregoriano hasta su 
última época, que aparte de mostrarnos 
las imágenes, algunas de ellas nos las 
cantó para una mejor comprensión, pues 
uno no sabe qué adjetivo le adjudicaría ya 
al maestro Aymí.
Nos mostró las diferencias entre las 

partituras de música clásica, con las del 
canto gregoriano, las cuales se escriben 
con un lenguaje diferente.
Nos comentó desde los inicios del 
canto en el siglo i D.J. hasta sus últimas 
publicaciones. Explicó que el nombre le 
viene de San Gregorio el Magno, el que 
fuera Papa (540-604 dC), el cual difundió 
el canto, no sólo por Italia sino por toda 
Europa.
Para finalizar esta importante conferencia, 
interpretó la melodía del compositor T.L. 
de Victoria Ave María, primero cantando 
él solo la melodía, para seguidamente 
subir la coral García Julbe e interpretar 
la polifonía, dirigidos por su maestro-
director.
La verdad es que a los que somos amantes 

del canto coral, y concretamente del 
gregoriano, se nos hizo corto el tiempo, 
y tras felicitar al maestro, le pedimos 
que, si es posible, no sea ésta su última 
conferencia aquí en Vinaròs. 
Presentó el acto Nati Romeu, excusando 
la presencia del presidente de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Sr. Molinos, por hallarse de 
viaje de trabajo.

“El canto gregoriano y la evolución de la escritura musical”

Se abre el plazo 
de inscripción de 
candidaturas a la 
presidencia de la 
Junta de Cofradías 
de la Semana 
Santa de Vinaròs 
que finaliza el 15 
de mayo.

La junta electoral

Convocatoria 
de elecciones
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El jove músic de la banda i professor 
de trompeta de l'escola de música 
de la Societat Musical La Alianza de 
Vinaròs, Raül Calvo Royo, ha entrat a 
formar part de la que és considerada 
millor orquestra de joves del món, la 
prestigiosa Jove Orquestra Gustav 
Mahler.
Per les files de la Gustav Mahler 
han passat una infinitat de músics 
que avui en dia estan treballant 
en les orquestres professionals de 
mig món.
La gira que l'orquestra fa, en la qual 
participa Raül, visita les ciutats de 
Lisboa, París, Amsterdam, Viena, Zuric, 
Nàpols i Madrid. Els assajos tindran 
lloc a Portugal i estaran dirigits per 
l'actual director de la Royal Opera 
House de Londres, Antonio Pappano, 
amb qui treballaran les obres Concert 
de Chelo de Schostakowitsch, Mort 
i transfiguració de Richard Strauss i 

Una vida d'heroi de Richard Strauss.
La Jove Orquestra Gustav Mahler es 
va fundar el 1986 sota la iniciativa 
de Claudio Abbado, ara, el seu 
director musical, per donar cabuda 
a tots els països de l'Est, amb la resta 
dels països europeus. Fa audicions 
cada any, de novembre a gener, en 
diferents ciutats del continent (Raül 
va fer la prova a Berlín), dirigides a 
instrumentistes d'entre 16 i 25 anys, 
de totes les nacionalitats europees 
per seleccionar els músics que 
integraran aquesta agrupació durant 
l'any següent, any en què s'efectuaran 
dues gires d'aproximadament un 
mes cadascuna, a l'abril i l'agost.
Els primers quinze dies de trobada, 
els dediquen a preparar el repertori, 
i a un altre dels privilegis que tenen 
aquests joves músics, poder rebre 
classes impartides pels solistes de la 
Filharmònica de Berlín.

Raül Calvo va nàixer fa 21 anys a 
Vinaròs. Als 9 anys va començar 
l’aprenentatge musical a l'Escola de 
Música de Vinaròs on, l'any següent, 
començaria les seues classes de 
trompeta amb el professor Daniel 
Arlandis Gascón, fins que als 18 
anys, va aconseguir una plaça per 
estudiar el Grau Superior de Música 
a Barcelona, a l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), amb la 
professora Mireia Farrés i el professor 
Matthew Simon, en la modalitat de 
trompeta jazz.
Cal destacar de la seua curta 
carrera musical, la segona plaça 
aconseguida en el Concurs Nacional 
Yamaha Xeno en la modalitat de 
grau mitjà el 2004. És membre 
titular de la Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya (JONC), ha col·laborat 
amb la Jove Orquestra Simfònica 
de Castelló (JOSC) i pertany també 

a l'actual plantilla de músics de la 
Jove Orquestra Nacional d'Espanya 
(JONDE), de la Schleswig-Holstein 
Musik Festival (SHMF). A més, 
ha col·laborat amb orquestres 
professionals com l'Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC), l’Orquestra 
Simfònica del Vallès (OSV) i la Reial 
Filharmònica de Galícia (RFG).

Un vinarossenc, en la millor orquestra de joves del món
Raül Calvo acaba de ‘fitxar’ per la Jove Orquestra Gustav Mahler

Emili Fonollosa 

Aquest cap de setmana passat, la Colla de Dolçaina i Tabal de 
Vinaròs ha viatjat fins al Perelló dins el marc de la Fira de l'Oli i la 
Mel que se celebra anualment en aquesta població del Baix Ebre, 
per tal d’acompanyar els gegants de Perpinyà, que han vingut des 
de la Catalunya Nord per participar en una desfilada, juntament amb 
els gegants de la ciutat. La veritat és que quan ens van contractar 
ens va fer molta il·lusió el fet de participar en una cercavila, braç a 
braç amb els nostres germans de la Catalunya Nord. En arribar al 
Perelló ja ens tenien preparat un esmorzar a base de llonganisses, 
botifarres, acompanyades d'una salsa boníssima, preparada amb 
oli, pol·len i mel. Tot seguit començà la cercavila pels carrers del 
poble, que va acabar amb una ball col·lectiu davant del pavelló firal. 
Aprofitem aquesta ocasió per informar-vos que la Colla ja compta 
amb un bloc, on podeu informar-vos de les actuacions, baixar-
vos partitures, visualitzar fotos, etc. L'adreça és la següent: http://
dolcitabvinaros.blogspot.com. Esperem la vostra visita, però aquí us 
deixem unes fotos de l'actuació de diumenge per anar fent boca.

La Colla de Dolçaina i Tabal 
de Vinaròs al Perelló

CULTURA
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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

LLOC: Saló de juntes d’Agustín Delgado (carrer dels Franciscans)
DIA: 28 de maig
HORA. 19 hores, en primera convocatòria, i 19.30 hores, en segona

ORDE DEL DIA

1. PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ D’ESTA
2.  LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANTERIOR
3. INFORME DEL TRESORER 
4. INFORME D'ACTIVITATS
5. PRECS I PREGUNTES
6. COMIAT

EL PRESIDENT                                                                           EL SECRETARI
José Luis Pascual Pla                                                                    Ángel Vallés Verge

agenda 

cultural

agenda cultural

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

Del 5 de maig al 13 de juny, exposició 
“Comerç Just: una història, un producte”
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació la Caixa i 
Regidoria de Cultura

Dimecres 5 de maig, a les 20 hores, cicle 
de cinema d’Alfred Hitchcock amb la 
projecció de la pel·lícula La soga.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu del Nord

Dissabte 8 de maig, 
A les 10.30 hores taller de gastronomia a 
càrrec del restaurant Bergatín (per a xiquets 
de 4 a 12 anys). Xiquets elaboraran la Tarta 
Fabiola. Cal preinscripició. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal
A les 20 hores Concert a càrrec de la Jove 
orquestra de la Societat Musical La Alianza, 
de la banda infantil de l’Escola de música 
Luis Morondo de Barañaín (Navarra) i de 
la Banda Juvenil de la Societat Musical La 
Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat 
Musical La Alianza

Diumenge 9 de maig, a les 19 hores, 
concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica 
de Castelló.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació 
de Castelló

ASSEMBLEA GENERAL
CONVOCATÒRIA

Divendres 7 de maig a les 19.30 hores, 
presentació del llibre Les bruixes 
d'Arnes a càrrec de David Martí Martínez 
i la regidora de Cultura, Mª Dolores 

Miralles Mir.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal
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PESCA

Andrés Albiol Llepó

Desembarcos de capturas de peix blau

En aquesta època de l'any, segons les condicions 
climatològiques i de les marees, o d'abundant aliment, 
aquests animals de fins a 7 cm de llarg cadascun, del 
tipus dels tunicats, fan una aparició pelàgica i massiva 
en el nostre litoral. Els pescadors els temen, ja que la 
seua presència obstrueix les xarxes i no poden pescar 
en la majoria de pesqueres. 
És conegut també en diferents llocs per bava, salpa 
i moc. El seu nom científic és Pegea confoederata. 
Aquesta espècie la podem veure de tres formes com 
s'aprecia en les fotos: de cos ovoide o en forma de 
barril, la nodrissa en forma de pera i la cadena de 
salpes. Invertebrat marí, el cos és espés, gelatinós, de 
coloració blanca transparent. La massa corporal està 
separada en dos parts per l'aparell branquial, i quatre 
bandes musculars. L'intestí està format per un cabdell 
compacte de color marró ataronjat. 
També poden aparéixer fenòmens de luminescència 
gràcies als bacteris lumínics que viuen en simbiosi. 
Són hermafrodites amb alternança de generacions i 
formació de colònies. 
Els individus asexuats solitaris es reprodueixen 
asexualment per una sèrie de gemmacions, així 
apareixen cadenes d'individus sexuats. Es formen 
primer els productes sexuals femenins, un òvul la 
fecundación i el desenvolupament del qual té lloc a 
l'interior de l'animal. 
El seu moviment consisteix en contraccions musculars 
i expulsió de l'aigua per la obertura posterior del cos a 
sacsejades. 
S'alimenta de partícules i formes planctòniques 
diminutes, algues, larves, etc. en filtrar l'aigua per 
l’interior i passar per superfícies mucoses. 
Al març i l’abril apareixen nadant entre aigües i 
després d'una vida breu moren, cauen sobre el fons i 
es desintegren, però que al seu torn formaran part de 
la cadena alimentària per a altres criatures marines.

Mar tranquila con pesquerías
Semana de cuatro jornadas hábiles para todas las modalidades de pesca, al declarar 
fiesta el viernes como consecuencia de la festividad del sábado 1º de mayo. 
El estado de las aguas fue de calma, con un radiante sol de día y luna llena de noche.
La pesca de arrastre operó bien con normales extracciones de pescados y mariscos. 
La cigala se subastó a 30 €/kg, calamar de 15 a 25 (según tamaño), pescadilla de 4 a 
12, salmonete a 7, s. punxa a 10, misèria a 9, rape de 3 a 7, caracol de 6 a 8, galera a 
9, mòllera, sorella, caballa, burros, maire y cintas de 3 a 4, jurel, aranya, pulpo blanco 
y morralla de 2 a 3. 
Los cerqueros el lunes entre cinco pillaron 150 cajas de sardina a 25 €/caja (12 kg) y 
200 de boquerón a 38. El martes entre diez traíñas atraparon 500 cajas de sardina y 
1.200 de seitó a 8. Y el miércoles entre ocho barcas capturaron 500 cajas de sardina a 
17 y 500 de “oro azul” a 9. La procedencia era de cuatro de Vinaròs, tres de Mazarrón, 
una de Carboneras, una de Águilas y una de Almería.
Las barquitas de los artes menores, unos trasmalleros pescan langostino a 40 €/kg, 
sepia a 7 y mabre a 8. Otros desembarcan pagel de 3 a 8, palometa a 2 y raspallón a 
1. Varios siguen al lenguado a 19, tigre a 8 y raya a 4. El xarcier del gran fondo rocoso 
pilla langosta a 40, bogavante a 25, gallineta a 15, pagre y dentón a 13, corva y 
mamona a 3.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo se cotiza de 4 a 6 €/kg.
Un palangrero pescó con anzuelo lubina a 20 €/kg, dorada a 17 y congrio a 2.

Pesqueras perdidas
La pesca de la langosta con nasa hasta hace tres décadas era habitual en nuestro 
litoral. Fue una lástima que desapareciese, pues era un modo de pescar muy selectivo 
y poco destructivo con el entorno submarino. 
La nasa era un aparejo de forma troncocónica a modo de trampa-jaula para la pesca 
pasiva.
La construcción de este artilugio corría a cargo del pescador. El último maestro 
que pescó fue Juanito el Surdo (+). Él mismo, una vez ya jubilado, confeccionó una 
para la entrevista que le realizamos en El Diariet. Para ello se proveyó de material 
silvestre que buscó a propósito en el barranco de Aiguadoliva, como cañas, mimbre 
y juncos. Así, cuchillo en mano iba cortando las cañas longitudinalmente para hacer 
unos aros de 60 cm diámetro. Tras atarlos y separarlos cerca de 1 m, comenzaba un 
enrejado lateral con los juncos. En el extremo de la parte más ancha, dicho enrejado 
se iba estrechando hacia dentro en forma de embudo, para dejar entrar el crustáceo, 
pero dificultándole la salida por el diseño del enfás (abertura). El otro extremo bien 
terminaba en punta con los juncos atados en unión, o bien en una tapadera si no 
estaba al lateral, para sacar la presa y poner el cebo en el interior. 
Se calaban en fila sobre fondos rocosos, con un cabo que las unía. Tras fijarlas al 
fondo con un ancla, se balizaba en la superficie para encontrarlas después. 
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X. Flores 

Més de 4.000 
persones prenen part en la 
Marató Popular de Vinaròs 

El diumenge passat més de 4.000 persones van 
participar en la Marató Popular de Vinaròs 2010, 
organitzada pel Consell Municipal d’Esports. Abans 
de la sortida, els participants van retre una gran i 
càlida ovació al recentment traspassat Agustín Ribera 
Korea, que va col·laborar durant anys en l'organització 
d'aquest esdeveniment. 
La prova es va convertir en una gran festa familiar, tret 
pel qual es caracteritza aquesta trobada esportiva, 
en la qual es va poder veure xiquets, bebés i fins i tot 
mascotes com a participants. El recorregut d'aquesta 
prova popular era de 9 quilòmetres, amb sortida 
neutralitzada des del carrer de Sant Cristòfol i arribada 
al recinte portuari. La sortida llançada de la cursa va 
tindre lloc a l'avinguda de Maria Auxiliadora. 
El vencedor d'aquesta prova de caràcter no competitiu 
i destinada al foment de l'esport entre els ciutadans 
va ser el vinarossenc Guillem Adell, del Club Esportiu 
Vinaròs, amb un temps de 28 minuts i 55 segons. La 
primera dona a entrar a meta va ser la benicarlanda 
Beatriz Sorlí, del Club Esportiu Baix Maestrat.

Guillem Adell i Beatriz Sorlí, guanyadors de la 
prova de 9 quilòmetres 
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Guillem Adell i Beatriz Sorlí, els primers en arribar a meta
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Milers  d ’agraïments
El Consell Municipal d’Esports i la Regidora d’Esports 
reiteren la seua felicitació a tots el participants de la marató 
2010 per la seua participació, per fer la prova cada vegada 
més gran i atractiva.
Però molt especialment pel seu comportament en el 
moment de la sortida i part neutralitzada (sempre complicat), 
en relació a les indicacions del recorregut i punt de control 
(respectat molt majoritàriament) i per convertir l’esplanada 
del port en un veritable agermanament entre esportistes, 
siga quin siga el nivell i resultat.
Tot això no seria possible sense la col·laboració d’una gran 
quantitat de persones, que si bé no hi participen com a 
esportistes, sí que ho fan com a col·laboradors i cal tindre 
present que sense ells els milers de participants no ho 

podrien fer. 
Per  tant,  moltes gràcies a: 
• Diverses regidories i departaments de l’Ajuntament de 
Vinaròs: Comerç, Turisme, Serveis, Policia local, Protecció civil, 
Casal jove.
• Entitats i institucions: Associació de Comerciants, Confraria 
de Pescadors Sant Pere.
• Entitats esportives locals: Club Esportiu Vinaròs, Club 
Birles, Club Patinatge Artístic, Club Balonmano Vinaròs, Club 
Bàsquet Vinaròs, Club 8 Onzas, Club Llangostí Futbol Sala, 
Club de Tenis Vinaròs, Escola de Futbol Base Vinaròs C.F., 
Club Natació Vinaròs, Club Ko Ry Kombat Vinaròs, Sociedad 
Deportiva La Lubina, C.D. Vinaròs Fútbol Sala.
• Entitats i persones: Sambeiros dels Povals, mossén Emili 
Vinaixa, escola de massatges Mans.

• Botigues d’esports de Vinaròs: Intersport Piñana, Base 
Moliner Bernat, Azahar Sports, Jaques Sports, DJ Sports, 
Fandos Sport.
• Mitjans de comunicació en general i especialment: Cadena 
Ser, 40 Principales i Canal 56.
• Empreses de diversos àmbits: Hangar, forn de pa Alfredo 
Cano, Benihort, Coca cola, Aigües de Bejis.
En una primera valoració ens referíem a la prova del diumenge 
com: “la vostra marató”. Aquesta cursa està institucionalitzada 
de fa ja temps. Ara, pel volum, per la participació i per la 
implicació de tota la població, com reflecteix la llarga llista 
d’agraïments, en el seu desenvolupament, es pot qualificar 
com l’esdeveniment esportiu de tots els vinarossencs.
L’any que ve en podem ser 5.000. Us hi esperem!

C.M.E.

Carrer Pont, 36
Tel. 964 454 638

Se necesita peluquera con experiencia

V I N A R Ò S

¡Feliz dia de 
la madre!

Ven a visitarnos para 
estas comuniones
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Bamesad

P. Manchón Pau

ESPORTS

FUtbol sala.  

baMEsaD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

boXa.  

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Éxito rotundo del 
maratón de Vinaròs

9 4
LLANGOSTí dE 
VINARòS F.S. 

L’ALCORA F.S. 

Sin lugar a dudas el evento deportivo 
más importante del año lo protagoni-
zó el pasado domingo el Maratón Po-
pular que año tras año está cogiendo 
una mayor proyección consolidando 
esta clásica carrera popular en una de 
las más importantes y multitudinarias 
de la Comunidad Valenciana.
Mayores y pequeños se dieron cita a 
la hora de la salida para recorrer los 
más de 9 km en una magnífica mati-
nal en la que una vez más se batió el 
récord de participación superando al 
resto de pasadas ediciones.
Parte de este éxito hay que atribuírse-
lo al Consell Municipal d’Esports que 
con una magnífica organización ha 
hecho que el éxito de la prueba estu-
viera asegurado de antemano.
Ya para finalizar, hay que felicitar a 
los participantes porque en definitiva 
ellos han sido los grandes protago-
nistas de este extraordinario evento 
deportivo que hace que Vinaròs con-
tinúe siendo la ciudad piloto del de-
porte provincial.

El pasado domingo día 18 el equipo de básquet 
del club Bamesad de Cocemfe Maestrat, y con 
la intención de ir promocionando el deporte 
adaptado por toda la provincia de Castellón, se 
desplazo hasta Segorbe para jugar un partido de 
básquet en silla de ruedas con un combinado de 
jugadores/as de básquet del club de Baloncesto 
de Segorbe, a los cuales hay que agradecer 
que se sentaran en las sillas de básquet que 
proporcionamos nosotros ya que actualmente en 
nuestro club disponemos de 14 sillas. 

Bamesad promociona 
el deporte adaptado 
por toda la provincia

El primer combate con participación directa de 
8 Onzas fue el protagonizado por Andrés José 
Pascual, quien obtuvo una trabajada victoria 
en su enfrentamiento con Cristian Mijares, del 
Club San Cristóbal. Por su parte, J.J. Querol, uno 
de los púgiles más representativos del equipo 
vinarocense, regalaría junto a Dani Albarracín 
una pelea que a juicio del árbitro ninguno de 
los dos mereció perder. El campeón de España 

Senior contra el campeón de España Junior. Esa 
era la carta de presentación del combate que 
cerraba una tarde de boxeo que con el tiempo, 
a medida que como es de esperar se puedan 
producir más veladas en la localidad, ganará en 
valor por significar un buen comienzo para una 
mejor continuidad. Pas Fontanet y Dani Cuevas, 
éste último del Club Sedaví, pusieron la guinda 
al espectáculo, y el campeón local demostró 

sobre el cuadrilátero una parte del repertorio de 
recursos que le han llevado a traer a su ciudad 
una medalla del prestigio de la conseguida 
recientemente y que le reconoce como el mejor 
del Estado en su peso y modalidad. Su victoria 
contra Cuevas, como la conseguida por Andrés 
José Pascual y el espectáculo ofrecido por J.J. 
Querol, tuvo el valor especial de conseguirse 
ante su gente.

8 Onzas celebra el Interclubs de Vinaròs y la afición 
al boxeo sigue creciendo en la comarca

Andrés Pascual Pas Fontanet Querol

El passat cap de setmana les pistes 
d'atletisme de moltes ciutats espanyoles 
van ser testimoni de l’inici de la lliga 
d'aquesta primera cita de la temporada 
a l'aire lliure. Els atletes vinarossencs 
van participar en diferents disciplines 
atlètiques en què van defensar els 
colors del clubs a què representen 
aconseguint uns bons llocs i un bon 
nombre de punts.

Andrea Cabré, a Pamplona, va ser tercera 
en 5 km marxa; Alba Sánchez, a Manresa, 
primera en 5 km marxa; Guillem Mateu, 
a Lleida, vuité en 3.000 metres llisos, i 
Gaspar Mateu, a Alacant, primer en salt 
de perxa. 
A Guillem encara li quedaren forces 
després d'haver competit el dissabte a la 
lliga i a l’endemà va participar i guanyar un 
any més en la marató popular de Vinaròs.

atlEtIsME.  
Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Comença la XLV 
Lliga Nacional 
de Clubs

Primera parte en la que L’Alcora 
consiguió marcar tres goles en las 
cuatro ocasiones que tuvieron. El 
Llangostí dominó esta primera parte, 
aunque el marcador reflejó un 3 a 3.
Ya en la segunda, en la primera jugada 
consiguió adelantarse L’Alcora 3-4, pero 
sólo fue un espejismo ya que el Llan-
gostí les dio un baño con 6 goles más.
El equipo local está en un gran 
momento de juego y ganas, 
haciendo un final de temporada 

sobresaliente, con los jugadores 
todos de Vinaròs, lo que tiene más 
mérito. Ocupa el octavo lugar en la 
clasificación, que se espera llegar así 
al final de la liga.
Este sábado se disputa a las 11 de 
la mañana el partido aplazado de 
carnaval contra el Corbera, equipo 
que se encuentra a un punto del 
Llangostí. Esperemos ver una buena 
matinal de fútbol sala y que Llangostí 
sea el equipo vencedor.

Llangostí de Vinaròs F.S.

Goleada en la segunda parte
Jornada 28

Alineación
Llangostí de Vinaròs F.S.: 
Raúl, Esteban, Kevin, 
Migue, Jony, Héctor, 
Agus, Richi, Navarro
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PatInatGE artístIc.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

Gaspar Redó

Gaspar Redó

ESPORTS

FUtbol.  Campeonato Regional Preferente FUtbol.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

Los langostineros merecieron la victoria derrota injusta en el estadio tortosino

3 34
3

C.F. NULES
A.V. VINARòS C.F.C.d. TORTOSA

VINARòS C.F. 

Encuentro trepidante el disputado la pasada jornada en el estadio Noulas con 
dos equipos desmelenados en busca de la victoria que tanto necesitaban. Los 
langostineros en un magnífico primer tiempo se fueron al descanso con ventaja 
en el marcador. En la segunda mitad, los jugadores que prepara Santi Forner 
aguantaron a su rival y a punto estuvieron de llevarse los tres puntos en juego a 
no ser por un jugada de fortuna del equipo local.

El infantil A de la 
Escola del Futbol 
Base Vinaròs C.F., 
tras su magnífica 
temporada, a falta 
de cinco jornadas 
para terminar el 
campeonato ¡ya 
se ha proclamado 
campeón de liga! 
Felicidades a todo 
el equipo y a sus 
entrenadores, Sergio 
y Abraham, así como 
a toda la familia de 
la Escola del Futbol 
Base Vinaròs C.F.

Un día con el Futur 09
El pasado sábado, tras los partidos de la mañana 
de los benjamines, los jugadores, familiares…, 
se desplazaron hasta la ermita de Vinaròs para 
una jornada festiva.
El sábado era un gran día para la corta vida de la 
Escola de Fútbol Futur 09, ya que tras los habituales 
partidos ligueros, todos los que habían confiado 
en el proyecto que dio comienzo el verano pasado, 
estaban invitados a comer en la ermita: niños, 
familiares, técnicos, y demás apoyos.
El Benjamín A cayó derrotado ante el Renomar Els 

Ports A, jugando una de sus mejores segundas 
partes, mientras el Benjamín B disputó uno de sus 
mejores partidos ante el Renomar B, consiguiendo 
un meritorio empate a uno al descanso, aunque al 
final fue derrotado. 
Mientras los niños se divertían en sus 
correspondiente partidos, los Futuritos, que no 
disputan liga, estaban animando a sus compañeros, 
y el club ya estaba montando la paella en la ermita. 
Tras los encuentros, todos se desplazaron a la ermita, 
y en un ambiente impresionante, todos los padres 
echaron una mano en el montaje y preparación de 

mesas, sillas y paellas. Los niños disfrutaron de un 
estupendo día de primavera, jugando por la ermita.
Gracias a todos por venir.
Preinscripción
El próximo 1 de mayo, iniciamos el periodo de 
preinscripciones para la temporada 2010-2011, que 
empezará en mayo. Si has nacido entre el 1-1-1999 
y el 31-12-2005 realiza tu preinscripción gratuita 
antes del 30 de junio y tendrás un descuento 
del 10% en la matrícula. Puedes encontrar más 
información y la ficha de preinscripción, en www.
escolafutur.es.

El pasado sábado 24 de abril se celebró 
en el polideportivo de Alberic, el 
Campeonato Provincial de Patinaje 
Artístico, en las modalidades de figuras 
obligatorias y libres. El campeonato 
comenzó a las 10 de la mañana en la 
competición de figuras obligatorias, 
pasando después a la realización del 

ejercicio de disco corto y por la tarde el 
disco largo.
El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
participó con siete patinadoras, de las 
cuales seis consiguieron clasificarse 
entre las tres primeras. Una mención 
especial se merece Paula Escura, que 
siendo la primera vez que participa 
en una competición de este nivel ha 
conseguido quedar clasificada en el 
tercer puesto.
También queremos destacar que en la 
categoría Juvenil, por primera vez, el Club 
Patinaje Vinaròs ha conseguido un podio 
completo. Los días 22 y 23 de mayo se va a 
celebrar en el polideportivo el Campeonato 
Autonómico de Patinaje Artístico.

Categoría alevín:  
Paula Escura Roca  3ª clasificada

Categoría infantil: 
Patricia Gomis Miralles 1ª clasificada
Irene Tomás Rodríguez 2ª          “
Olga Calvo Beltran 5ª          “

Categoría juvenil 
Maria Gomis Miralles 1ª  clasificada
Almudena Gómez Beltran 2ª          “
Lledo Bien Usó  3ª          “

Campeonato provincial de patinaje artístico

FUtbol sala.  6 6
PUChAL 

CLIMATIZACIONES F.S.
VILA SPORT

Partido muy intenso disputado entre el Puchal y la Vila 
Sport disputándose el pase para la final de liga, que al 
final cayó para el equipo visitante.
A los cinco minutos de partido se adelantaban los 
visitantes, pero Puchal supo reaccionar bien ya que 
a partir del gol dispuso de sus mejores ocasiones. 
Después de un saque de falta, David Parra anotaba el 
1-1 con el que se llegaría al descanso.
A los dos minutos de empezar la segunda parte, Óscar 

Calvo anotaba el 2-1 culminando una jugada personal. 
Puchal estaba a sólo un gol para parar a la final y las 
ansias para marcar ese gol les hizo que después de 
un saque de esquina a favor de Puchal, robaran la 
pelota y a la contra anotaban los visitantes el 2-2. En 
la jugada siguiente, la Vila Sport anotaba el 2-3. Puchal 
necesitaba ganar de tres goles y ya se puso a jugar con 
portero jugador y de ahí que se viera una gran cantidad 
de goles llegando al 6-6 con el que concluyó el partido. 

Lluvia de goles
Alineación: Pepelu, David Beltrán, Óscar Calvo, 
Juanjo Parra y David Parra
Más tarde intervinieron: Amadeo, Edu Montserrat, 
Óscar Beltrán, Josep Miquel y Javi Aicart.

Alineación
C.F. Nules: Canari, Montoya, Juanlu, Narcís, Alberto (Gabi), Pablo (Ximo), 
Sergio (Roger), Javi, Ferran, Pedro y Andoni (Edo).
Vinaròs C.F.: Peinado, Potrimba, Alberto, Álex Bueno, Wifredo, Javi (Agus), 
Pedro (Martín), José Ángel, Espinosa, Nacho y Florín (Folch).
Goles: 0-1 min 15: Florín; 1-1 min 17: Pedro en propia puerta; 1-2 min 26: 
José Ángel; 2-2 min 33: Narcís; 2-3 min 41: Espinosa; 3-3 min 84: Ximo.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado Altaba Márquez. Mostró cartulina 
amarilla a los locales Pablo, Edo y Alberto, expulsando a Gabi con roja 
directa. Por parte visitante, Pedro vio la amarilla.

No mereció perder el equipo veterano del Vinaròs C.F. la pasada jornada 
en el encuentro disputado en el estadio municipal de la capital del Baix 
Ebre, donde una vez más fue víctima propiciatoria de un nefasto arbitraje 
que dio al traste en las aspiraciones del conjunto langostinero de reeditar 
el título conseguido la pasada temporada.
El encuentro transcurría con claro dominio de los jugadores que prepara 
el míster Cristóbal Gilabert hasta que salió a relucir de forma inesperada 
la actitud el señor de negro expulsando a dos jugadores vinarocenses, 
circunstancia que aprovecharon los tortosinos para ganar un partido que 
nunca merecieron.

A.V. Vinaròs C.F.: Elkin, Benja, Aníbal, 
Piñana, Luis Carlos, Jesús, Vázquez, 
Mincho, Diego (1), Sánchez (1) y Eric (1).
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HanDbol.  

trIatlÓ.  

Club Balonmano Vinaròs

28

18

hANBOL 
BENICARLó 

VINARòS

BALONMANO 
ALMASSORA

natacIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

ESPORTS

El alevín y el junior consiguen la 
victoria
Este fin de semana sólo se jugó un 
partido en Castellón, el último de liga 
para el alevín, que acabó ganando su 
primera victoria en esta liga ante el 
Almassora. 
También jugó el junior masculino contra 
el Almassora consiguiendo una victoria 
por 67 /42.
Anotadores: Joaquín 6, Marc 3, Héctor 
11, Alex 8, Sergi 3, David 8, Joan 13, Raúl 
6 y Rubén 9.

El Senior Femenino, campeón de la 
Liga Autonómica 

Promociones Becervi-Vinaròs 60 
Sigma-C.B. Almassora 56
Este fin de semana tuvo lugar un duelo 
triple entre el Vinaròs y el Almassora, ya 
que el senior también se enfrentó a este 
equipo consiguiendo una victoria muy 
trabajada dado que el Almassora vino 
a por todas y puso en serios apuros al 
Vinaròs. Al final, victoria por 60 / 56, que 
refleja la igualdad que hubo durante 
todo el partido.
Anotadoras: Sonia Hidalgo 20, Bea 7, 
Celia 22, Aída, Edna 2, Lara 4, Arantxa 5, 
Silvia, Maria José, Sonia Pascual y Noelia 

Resultats en categoria benjamina: 
200 m lliures femení 2001, Alba Hernández va 
arribar en setena posició com a única nadadora del 
nostre club en esta categoria.
200 m lliures masculí 2000, Hugo Simó en 2n lloc, 
Aaron Queralt 3e, Andreu Navarro 8é i Daniel Forner 
11é.
400 m lliures masculí 1999, Martí Segarra en 2n 
lloc, Óscar Ruiz 3é, David Milián 4t, Àngel Lleixà 7é 
i Mikel Ocio 13é.
Resultats en categoria alevina: 
400 m estils masculí 1997, David Miranda va arribar 
1r, Dany Brites 2n, Héctor Sergura 5é, Jesus Sancho 
6é i Eric Folch 11é.
400 m lliures femení 1999, Laia Albiol en 2a posició, 

Maria Compte en 5a, Llucia Jaime 13é i Maria Galán 20a.
400 m lliures masculí 1998, David León 3é, Joan 
Ferrer 4t i Xavier Bordes 5é.
400 m lliures femení 1998, Laia Casanova en 12a 
posició.
400 m lliures masculí 1997, en 1a posició Dany 
Brites, 2n David Miranda, 4t Jesús Sancho, 6é Héctor 
Segura i Eric Folch 10é.

Los jugadores, dirigidos esta vez por Harald 
Feutchmann, del Vinaròs, no tuvieron 
muchas dificultades a la hora de controlar 
el partido ya que en todo momento el 
equipo del Baix Maestrat fue por delante en 
el marcador y casi no encontró oposición 
en un equipo, el Almassora, que vino con 
muchas bajas y con jugadores, muchos 
de ellos, juveniles. En resumen, el Hanbol 
Benicarló Vinaròs dominó de principio a 
fin el partido, pudiendo así entrar en él los 
jóvenes jugadores de este equipo.

Copa Federación 
Primer partido, primera victoria

El passat dia 25 d’abril alguns membres 
del Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs van 
participar en la VII Triatló Internacional B 
de Banyoles. Van recórrer una distància de 
2.200 m nadant, 80 km en bicicleta i 20 km 
corrent a peu. Tots els membres del Club 
van poder finalitzar la prova fent un molt 
bon temps dins de les seues respectives 
categories.

El Club Natació Vinaròs-Cala Montero participa en 
la sisena jornada de la lliga promeses 2009-2010

bÀsQUEt.  Club Bàsquet Vinaròs



Tauler Municipal

31

1  maig  2010

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril s’han 
aprovat les bases que figuren a continuació: 
BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE FORMADORS/
ES AMB DESTINACIÓ AL CONSELL MUNICIPAL 
DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
(Convocatòria núm. 6/2010)
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 
L’objecte de la present convocatòria és la 
constitució d’una borsa de treball de formadors 
/es, per tal de cobrir les necessitats de personal 
del Consell Municipal d’FPA, per a impartir els 
cursos que s’assenyalen a continuació.
La Borsa estarà vigent durant els anys escolars 
2010/2011 i 2011/2012, prorrogables per un 
any escolar més. La integració en aquesta borsa 
no pressuposarà cap dret adquirit per a la 
contractació.
Segons les necessitats de personal docent del 
Consell, s’aniran efectuant les contractacions 
laborals temporals dels formadors/es que 
s’integren a la borsa.
En cas de fer-se efectiva la contractació, el 
formador/a es compromet, a més a més de les 
funcions pròpies de la docència del curs per al 
qual ha estat seleccionat, a:
La cumplimentació sistemàtica dels documents 
de seguiment que li seran facilitats.
L’elaboració d’una memòria d’avaluació del curs 
impartit, segons model facilitat.
L’assistència a les reunions de coordinació que 
es fixen des del Consell.
Promoure la participació del seu grup d’alumnes 
en les activitats transversals.
El procés de selecció es realitzarà a través de 
concurs de mèrits. 
Llocs que es convoquen:
- Formadors/es per cobrir la docència dels 
cursos que a continuació s’enumeren:
BLOC I
Àrab
Ball de saló 
Boixets
Bonsai
Tall i confecció 
Dansa 
Maquillatge 
Patchwork
Restauració de mobles
Tai-txi
Step
Ioga
Guitarra
Gimnàstica de manteniment i tonificació
Pilates
La veu com a instrument
Fotografia
BLOC II
Cuina 
Comptabilitat informatitzada
Disseny de pàgines web
Adobe photoshop
Windows XP – Office 2007– Internet
Edició de vídeo 
BLOC III
Autoestima i habilitats socials
Control d’estrés i ansietat
Entrenament de la memòria
Accés a Cicles Formatius Grau Superior : 
Matemàtiques
Accés a Cicles Formatius Grau Superior : Llengua 
i Literatura
Accés a Cicles Formatius Grau Superior : Anglés
Castellà per a estrangers
Valencià 
SEGONA. NORMATIVA APLICABLE. A la present 
convocatòria i bases se li aplicarà la Llei 7/2007 
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 
1995, del Govern Valencià pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de la Funció Pública 
Valenciana, el Decret 33/1999 del Govern 
Valencià pel qual s'aprova el Reglament de 
Selecció, Provisió de llocs de treball del personal 
comprés dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de 
la Funció Pública Valenciana, la Llei 7/1985 de 2 
d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 
i el Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel qual 
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals 
vigents en matèria de Règim Local.
TERCERA. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per 
ser admesos al procés de selecció els aspirants 
hauran de reunir els següents requisits en la 
data d'expiració del termini assenyalat per a la 
presentació d'instàncies
Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels 
estats membre de la Unió Europea o estrangera 
en els termes establerts a l’art. 57 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.
Tindre complits 16 anys, i no excedir de l’edat 
màxima de jubilació forçosa.
Tindre la corresponent titulació per a exercir la 
docència dels cursos als quals s’opta, segons la 
següent classificació:
Cursos Bloc 1: estar en possessió del Certificat 
d’Escolaritat o equivalent.
Cursos Bloc 2: estar en possessió del títol de 
Batxillerat o equivalent.
Cursos Bloc 3: 
Autoestima i habilitats socials, Control 
d’estrés i ansietat i Entrenament de la 
memòria: estar en possessió de la llicenciatura 
de psicologia. 
Castellà per a estrangers: estar en possessió 
d’una diplomatura en magisteri o  llicenciatura 
relacionada amb la matèria a impartir (àrea 

lingüística).
Preparació de la prova d’accés a CFGS: estar 
en possessió d’una llicenciatura relacionada 
amb la matèria a impartir.
Valencià per a estrangers, valencià oral, 
valencià elemental i valencià mitjà: ser 
llicenciat/ada en Filologia Hispànica, especialitat 
Filologia Valenciana o equivalent; o estar en 
possessió d’una Diplomatura i/o Llicenciatura i, 
a més a més, el diploma de Mestre de Valencià.
Valencià superior: ser llicenciat/ada en Filologia 
Hispànica, especialitat Filologia Valenciana 
o equivalent; o estar en possessió d’una 
diplomatura i/o llicenciatura i, a més a més, el 
diploma de Mestre de Valencià i/o el certificat 
de grau superior de coneixements de valencià 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià. 
Tindre la capacitat funcional per al 
desenvolupament de les tasques pròpies dels 
llocs que es convoquen.
No haver estat separat mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de 
les Administracions Públiques o dels 
òrgans constitucionals o estatutaris de 
les Comunitats Autònomes, ni trobar-se 
en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució 
judicial, per a l’accés al cos o escala de 
funcionari, o per a exercir funcions similars 
a les que es desenvolupen en el cas de 
personal laboral, el qual haja estat separat o 
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre 
Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmés a sanció 
disciplinària o equivalent que impedisca, en 
el seu Estat, en el mateixos termes, l’accés a 
l’ocupació pública.
QUARTA. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I 
BASES. Les bases i la convocatòria, una vegada 
aprovades, es publicaran íntegrament en el 
Setmanari d’Informació Local i en el Tauler 
d'anuncis de l’Ajuntament de Vinaròs.
QUINTA. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. 1. En les 
instàncies els aspirants sol·licitaran prendre part 
en la convocatòria, hauran de manifestar que 
reuneixen totes i cada una de les condicions 
exigides en la base tercera i es comprometran 
a acreditar-los documentalment quan els fóra 
exigit. Es dirigiran a l'alcalde de la Corporació 
i es presentaran en el Registre General de 
l'Ajuntament o de qualsevol de les formes 
previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i Procediment Administratiu Comú.
2. El termini de presentació d’instàncies serà del 
3 de maig de 2010 al 24 de maig de 2010.
3. Amb la instància, en què es farà 
constar l’especialitat a la qual es concorre, 
s'acompanyaran els següents documents, 
originals o mitjançant fotocòpia compulsada: 
DNI o NIE en el cas de estrangers. 
Títol requerit.
Currículum vitae.
Documents acreditatius del mèrits a què 
fa referència la base octava. No es podran 
considerar més mèrits que els que s'aporten en 
aquest moment. 
Projecte del curs a impartir en què s’haurà de 
reflectir:
Denominació del curs a impartir
Objectius a aconseguir
Continguts
Activitats temporalitzades per sessions.
Metodologia
Recursos necessaris
Breu descripció de la trajectòria professional 
i formativa en relació amb el curs a impartir 
(només aspirants cursos BLOC I).
Les persones que opten a les places de castellà 
per a estrangers (alfabetització o nivell 1 i/o 2) 
o valencià (valencià per a estrangers o valencià 
per a la preparació de les proves de la JQCV), 
hauran d’especificar a quin dels nivells opten, 
elaborant el projecte en funció d’aquests.
Document acreditatiu del pagament de la taxa 
per drets d’examen.
L’import de la taxa, que es fixa en 12€, es farà 
efectiu en règim d’autoliquidació
mitjançant l’imprés establert a tal efecte per 
l’Ajuntament de Vinaròs, i que estarà a disposició 
dels aspirants a l’oficina de Rendes i Exaccions 
de l’Ajuntament de Vinaròs (pl. Parroquial, núm. 
12, baixos). 
SEXTA. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS. 
1. Expirat el termini de presentació d'instàncies, 
l'alcalde dictarà una resolució en el termini 
màxim de 15 dies hàbils declarant aprovada la 
llista provisional d'admesos i exclosos. En la dita 
resolució que es publicarà en el Tauler d'Edictes 
de l'Ajuntament s'indicarà la causa de l'exclusió, 
concedint un termini de 5 dies hàbils per a 
esmena de defectes, si és el cas. Finalitzat el 
termini l'Alcaldia dictarà una resolució aprovant 
la llista definitiva d'admesos i exclosos.
2. Les resolucions que aproven la llista 
provisional, llista definitiva i successives crides 
als aspirants es publicaran únicament en el 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
En la mateixa resolució l'Alcalde determinarà 
el lloc i data de la constitució del Tribunal 
qualificador i la seua composició. La designació 
dels membres del Tribunal inclourà la dels 
suplents.
SÈPTIMA. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL. El 
Tribunal qualificador designat per l'Alcalde 
estarà integrat pels membres següents:
President: Un empleat públic en règim laboral o 
funcionari, designat per la corporació.

Secretari: El de la corporació o funcionari 
d'aquesta en qui delegue.
Vocals: Un/a empleat/ada del Centre de 
Formació de Persones Adultes Llibertat de la 
Generalitat Valenciana.
La designació dels membres del tribunal 
inclourà la dels respectius suplents. 
Tots els membres del tribunal, inclòs el secretari, 
tindran veu i vot.
La pertinença als òrgans de selecció és a 
títol individual i no es pot dur a terme en 
representació o per compte de ningú.
El tribunal podrà disposar la incorporació 
d’assessors especialistes en les seus sessions. 
Els membres del tribunal podran ser recusats 
pels aspirants de conformitat amb allò que 
preveuen els art. 28 i 29 de la Llei 30/1192.
OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓ. El sistema de 
selecció es realitzarà per concurs:
Mèrits a valorar
Es valoraran conforme al següent barem:
1 Experiència: Aquest apartat es valorarà fins a 
un màxim de 2,5 punts, d’acord amb el següent:
1.1 Per funcions similars a les que haurà 
d’exercir, en l’àmbit de la docència amb 
persones adultes en l’Administració Pública, a 
raó de 0,1 punts per cada 10 hores de docència.
1.2 Per funcions similars a les que haurà 
d’exercir, en l'àmbit de la docència amb 
persones adultes en l’empresa privada o en 
l’àmbit de la docència en general sobre la 
matèria a impartir, a raó de 0,05 punts per cada 
10 hores de docència.
1.3 Per experiència en la matèria sobre la qual 
impartirà el curs, fins un màxim de 0,25 punts. 
L’experiència s'acreditarà:
Administració Pública: per mitjà de la presentació 
del certificat expedit per l'Administració Pública 
en què s'han prestat els serveis. 
Sector privat: 
*Treballadors per compte d'altri: per mitjà de 
la presentació simultània dels contractes de 
treball i certificació de l'empresa de les funcions 
desenvolupades, quan aquestes no puguen 
deduir-se dels termes del contracte, així com 
de certificació o vida laboral que acredite haver 
cotitzat a la Seguretat Social en la categoria 
professional que s'al·legue. 
*Professionals autònoms: llicència fiscal o IAE 
i certificació o vida laboral que acredite haver 
cotitzat a la Seguretat Social en la categoria 
professional que s'al·legue.
2. Titulacions: Només es valoraran aquelles 
que tinguen relació amb el curs a impartir i 
que no siguen requisit per a accedir a la borsa 
corresponent. La valoració màxima serà de 2 
punts.
1.1 Llicenciatura (o equivalent) .............................
2 punts
1.2 Diplomatura (o equivalent) .............................
 1,5 punts
1.3 Cicle formatiu de grau superior (o 
equivalent) .........................................................................
1 punt
1.4 Batxillerat (o equivalent) ...................................
0,75 punts
1.5 Graduat en Educació Secundària (o 
equivalent) .........................................................................
0,5 punts
Els mèrits d’aquest apartat no es computaran 
acumuladament. Es valorarà únicament la 
titulació superior i, en cap cas, es valorarà cap 
titulació que siga requisit per a obtenir-ne una 
altra.
Les titulacions s’acreditaran mitjançant fotocòpia 
compulsada del títol o del document acreditatiu 
d’haver abonat les taxes acadèmiques per a 
l’expedició del títol. L’homologació de títols 
haurà de ser acreditada pels aspirants, si escau, 
mitjançant certificació emesa per l’organisme 
competent. 
3. Cursos: Es valoraran fins a un màxim d’1,5 els 
cursos directament relacionats amb els llocs 
que es convoquen, d'acord amb la següent 
baremació:
3.1. Curs d’Aptitud Pedagògica, impartit, 
organitzat o homologat per un centre o 
organisme oficial: 0,5 punts
3.2. Cursos oficials de Formació de Formadors, 
impartits, organitzats o homologats per un 
centre o organisme oficial: 
De 25 a 49 hores 0,10 punts
De 50 a 74 hores 0,20 punts
De 75 o 99 hores 0,30 punts
De 100 o més hores 0,50 punts
3.3. Altres cursos relacionals amb les funcions 
a desenvolupar, impartits, organitzats o 
homologats per un centre o organisme oficial 
(Administracions Públiques, Universitats, 
Col·legis Professionals i les Organitzacions 
Sindicals en el marc de l’Acord de Formació 
Contínua): 
De 25 a 49 hores 0,10 punts
De 50 a 74 hores 0,20 punts
De 75 o 99 hores 0,30 punts
De 100 o més hores  .........................
0,50 punts
3.4. En cas d’accedir a alguna borsa dels cursos 
assenyalats en el BLOC I, cursos relacionats 
amb la matèria, organitzats o impartits per 
qualsevol entitat privada, que puguen ser 
valorats a criteri del tribunal (només en el 
cas d’accedir a alguna borsa dels cursos 
assenyalats en el BLOC I): 0,05 per cada 20 
hores acreditades de formació fins a un màxim 
de 0,25 punts. 
Els cursos de formació es justificaran mitjançant 
la fotocòpia del títol o certificat el curs on conste 
l’entitat que l’imparteix, organitza o homologa, 

la matèria, el programa del curs i quantitat 
d’hores. 
4. Projecte: es valorarà la presentació del projecte 
per al curs al qual opta, fins a un màxim de 3 
punts. Es valorarà, a més a més dels continguts 
previstos per al curs, que la metodologia 
tinga en compte la implicació en el projecte 
general del Centre d’FPA i les seues activitats 
transversals. 
5. Valencià: es valorarà el coneixement de 
valencià, que s’acreditarà amb la possessió 
dels nivells oficials de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià o equivalents fins a 
un màxim de 0,5 punts. Només es puntuarà el 
nivell més alt:
5.1 Nivell Oral (A2) ...........................................................
0,125
5.2 Nivell Elemental (B1)  ..............................................
0,25
5.3 Nivell Mitjà (C1) .........................................................
0,375
5.4 Nivell Superior (C2) ..................................................
0,5
Aquest apartat no es valorarà en el cas dels 
aspirants a formadors dels cursos de valencià, 
atés que en aquest cas és requisit per prendre 
part en la convocatòria. 
6. Entrevista: El tribunal, en cas de 
considerar-ho necessari, podrà convocar els 
aspirants per a la realització d’una entrevista 
curricular que tindrà com a objectiu avaluar 
la idoneïtat de l’aspirant per al lloc de treball 
sol·licitat. La puntuació màxima a atorgar 
serà d’1 punt. 
El Tribunal resoldrà els dubtes que sorgisquen 
de l’aplicació de les bases i podrà prendre 
els acords que corresponguen per a aquells 
supòsits no previstos.
Així mateix, es reserva el dret a declarar desertes 
les vacants, si no s'aprecien mèrits suficients. 
En qualsevol cas serà necessari obtenir una 
puntuació mínima d’1,5 punts en l’apartat 
Projecte per tal de poder accedir a la Borsa 
de Treball.
NOVENA. BORSA DE TREBALL. Acabada la 
qualificació dels aspirants el Tribunal publicarà 
la relació d'aspirants proposats per a incloure 
en la Borsa de Treball. En cas d’empat en les 
puntuacions finals, es donarà preferència als 
aspirants que hagen obtingut major puntuació 
en l’apartat de Projecte. En cas de persistir 
l’empat, se seguirà el següent ordre per desfer 
els empats: experiència, entrevista, titulacions, 
cursos i valencià. 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia es constituirà la 
Borsa de Treball.
Aquesta Borsa de Treball substituirà a l’anterior. 
La pertinença a la borsa de treball de formadors 
no garanteix la contractació d’aquests per a 
impartir l’especialitat corresponent, sinó que 
únicament suposarà el dret a ser cridat seguint 
l’ordre establert en la borsa corresponent. 
El funcionament de la Borsa se subjectarà a les 
següents normes:
1. La inclusió en la borsa es farà pel període 
màxim de dos anys escolars, corresponents als 
període 2010/2011, 2011/2012, prorrogables 
un any escolar més. Les contractacions es 
realitzaran cada any escolar per rigorós ordre 
de borsa.
2. Les persones que siguen contractades per 
impartir un curs, passaran a l’últim lloc de 
la borsa per a aquell any escolar. Igualment 
es procedirà respecte de les persones que 
no accepten l’oferta de treball. Les persones 
que renuncien al seu lloc de treball un cop 
iniciades les seues activitats, quedaran 
excloses de la borsa.
3. Cada any escolar es configurarà la borsa 
conforme a la seua disposició inicial. 
4. Per a la resta d’aspectes relatius al 
funcionament de la borsa no previstos en 
aquestes bases, s’aplicarà supletòriament el 
previst en l'Ordre de Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques de 17 de gener del 
2006 (publicada en el DOGV núm. 5184, de data 
25 de gener de 2006).
L’Ajuntament es reserva la facultat de deixar 
sense efecte la borsa dins el període per al qual 
s’estableix aquesta.
El període de contractació dependrà segons el 
nombre de cursos a impartir i de la seua durada, 
reservant-se en última instància el Consell 
Municipal de Formació de Persones Adultes 
el dret a modificar la durada del contracte 
segons les necessitats del curs. Així com, el 
dret a suspendre’l per falta d’alumnat, i quan 
això es produïsca una volta començat el curs es 
rescindirà el contracte. 
Així mateix, l’Ajuntament es reserva la facultat 
de deixar sense efecte la borsa dins el període 
per al qual s’estableix aquesta.
NOVENA. NORMATIVA SUPLETÒRIA. En tot allò 
no disposat en les presents bases s’atendrà 
ajustar-se al que establisquen les Bases Generals 
vigents aprovades pel Ple de la Corporació de 
l’Ajuntament de Vinaròs.
DESENA. RECURSOS. Contra la Resolució 
aprovatòria d'aquestes bases, que posa fi a la 
via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seua publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seua 
publicació.
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PREÁMBULO
Con la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución Española, 
y por tal de garantizar el acceso a la educación de todos los niños y niñas 
que estén en condiciones socioeconómicas desfavorables, se propone un 
sistema de ayudas que permita superar las desigualdades iniciales que 
condicionan el acceso a la Educación Infantil, así como dar un paso más en 
el intento de evitar que determinadas personas se vean obligadas a optar 
por un determinado centro educativo o no puedan optar por otro, tomando 
como único punto de referencia su situación socioeconómica.
Resulta obvio que un sistema de ayudas que tiene como fin superar las 
desigualdades sociales tiene que dar cabida a este amplio colectivo de 
niños y niñas que, por una u otra circunstancia, necesitan ser atendidos en 
diversos programas de acción social y, siendo el CHIQUIBONO escolar el 
único sistema que tiene el Ayuntamiento de Vinaròs para facilitar y favorecer 
la escolarización infantil, este colectivo tiene que poder acceder a estas 
ayudas por el sistema más adecuado a sus particulares circunstancias.
 Así mismo, el art. 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases de régimen 
local, incluye, dentro de los servicios básicos o mínimos que deberán de 
prestar los municipios con “habitantes-equivalentes” en número superior a 
20.000, la prestación de Servicios Sociales. Además, de acuerdo con el art. 
25.1 de la citada ley “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover cualquier clase de actividad 
y prestar todos los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las nece-
sidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, lo que se configura como 
verdadera competencia genérica municipal, legitimadora de cualquier me-
dida que se adopte como mejora del ámbito social del propio municipio.
Con esta finalidad se proponen las BASES siguientes:
BASE 1a. OBJETO
Es objeto de las presentes Bases la regulación de la prestación de ayudas para 
sufragar los gastos de enseñanza de aquellos niños y niñas, empadronados 
en el municipio de Vinaròs, que se encuentren en situación socioeconómica 
desfavorable y reúnan las condiciones que dichas bases dispongan. 
BASE 2a. DESTINATARIOS DEL CHIQUIBONO ESCOLAR
El CHIQUIBONO escolar se destinará, exclusivamente, al pago de las cuotas 
correspondientes a la educación infantil o preescolar (primera infancia), 
en los términos señalados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE). No tienen, por tanto, esta consideración los gastos 
derivados de actividades extraescolares, las de comedor, horarios especiales 
(considerándose horario especial el del comedor), libros, material escolar, 
transporte, matrículas, y otros de índole análoga. 
Atendiendo al carácter finalista de la ayuda no se podrá dar un destino diferen-
te del expresamente detallado en estas Bases. La utilización de la ayuda para 
otros fines o por persona diferente a la beneficiaria, determinará la inmediata 
retirada de la ayuda y la pérdida de la condición de persona beneficiaria.
BASE 3a. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/ARIA DEL CHIQUIBONO 
ESCOLAR
Podrán ser beneficiarios/arias del CHIQUIBONO escolar en sus respectivos 
ámbitos, los padres o tutores legales de los niños y niñas, siempre que 
reúnan los requisitos siguientes:
1. Que el niño o niña haya nacido a lo largo del año 2008.
2. Tanto el niño o niña como los padres o los tutores legales deberán estar 
empadronados en el municipio de Vinaròs en el momento de formalizar la 
solicitud y durante todo el período en el que sean beneficiarios del cheque 
escolar, excepto casos de necesidad social urgente debidamente acreditada 
y valorada por los técnicos municipales. En caso de separación o divorcio 
este requisito sólo se exigirá al padre o madre que tenga la custodia. 
3. Los beneficiarios/arias deben estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Vinaròs.
 4. La escuela infantil donde se escolarice al niño/-a, deberá estar ubicada 
en el término municipal de Vinaròs y contar con la preceptiva autorización 
municipal de funcionamiento.
 5. Podrán beneficiarse de esta ayuda aquellas instituciones de acogida 
a niños/-as que los tengan bajo su protección, así cómo los niños/as que 
formen parte de familias objeto de los programas de Servicios Sociales. Se 
reservaran en el momento de la convocatoria un número de ayudas que la 
Concejalía de Educación determinará, atendiendo a la demanda.
6. Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos niños y niñas nacidas en el 
año 2009 que obtengan en la baremación un mínimo de 6 puntos.
BASE 4a. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE Y BENEFICIARIO/ARIA DEL 
CHIQUIBONO ESCOLAR
Los beneficiarios/arias del cheque escolar, sin perjuicio de las obligaciones 
genéricas derivadas de las leyes de procedimiento administrativo y de la 
normativa sectorial, deben cumplir las obligaciones siguientes:
1. Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación 
requerida en las presentes Bases.
2. Recoger en el Ayuntamiento el CHIQUIBONO escolar en el plazo habilitado 
para este efecto. Los no retirados en plazo se considerarán caducados.
3. Notificar a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento la baja del niño/-a 
en la guardería en el plazo máximo de 15 días.
4. El beneficiario/aria no podrá transferir, ceder, traspasar o comerciar con el 
cheque escolar, ya que este es nominativo e intransferible.
5. Las otras derivadas de las presentes Bases así como de la normativa aplicable.
El Ayuntamiento se reserva las facultades y las funciones de inspección 

y control que sean necesarias para el desarrollo y el buen fin de las 
ayudas reguladas en estas Bases, incluido el ejercicio de las potestades 
administrativas a que haya lugar y la presentación de las acciones procesales 
que procedan.
BASE 5a. INCOMPATIBILIDADES PARA SER BENEFICIARIO/ARIA DEL 
CHIQUIBONO ESCOLAR
La percepción del CHIQUIBONO escolar será incompatible con cualquier 
subvención o ayuda económica pública o privada que tenga la misma fina-
lidad y beneficiario, y se destine a la percepción directa por los particulares, 
salvo en los casos en que las ayudas percibidas no superen el 100% de lo 
establecido en estas bases como ayuda a la escolarización infantil. En los 
casos en que las ayudas percibidas superen el importe fijado como ayuda 
a la escolarización infantil –chiquibono– en estas bases, los padres o tutores 
podrán elegir la que consideren más conveniente y renunciar a las otras.
No será causa de incompatibilidad cualquier otra ayuda que se perciba por 
la existencia de minusvalía física, psíquica o sensorial.
BASE 6a. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL CHIQUIBONO
1. Lugar de presentación de la solicitud
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/92, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, las instancias se presentaran en el modelo de impreso normalizado, 
que se podrá obtener en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento o 
en el página web www.vinaros.org y se presentaran en el mismo Registro 
General del Ayuntamiento de Vinaròs.
2. Plazo de presentación
El plazo para presentar las solicitudes será del 10 al 21 de mayo de 2010, 
ambos incluidos. En caso de circunstancias especiales (modificación 
sobrevenida de circunstancias económicas, etc.), previa la correspondiente 
propuesta por parte de los Servicios Técnicos adscritos a los Servicios 
Sociales municipales, la Comisión de Valoración admitirá solicitudes a lo 
largo del curso 2010-2011. Sin embargo en estos casos en los que concurran 
circunstancias sobrevenidas se exigirá que por parte de Servicios Sociales 
se presente informe cada tres meses justificando que se mantienen las 
necesidades sobrevenidas.
3. Documentación obligatoria a adjuntar
Las instancias para solicitar ser beneficiario/aria de esta ayuda municipal, 
deberán estar debidamente rellenadas y será necesario adjuntar la 
documentación siguiente:
3.1.- Documentación general
Copia compulsada del DNI de la persona solicitante.
Copias compulsadas de todas las páginas del libro de familia (relativas a 
padres, hijos/as, defunciones...)
Certificado de convivencia del niño/a con la persona solicitante.
Copias compulsadas de todas las páginas de la declaración de IRPF del 
ejercicio 2008, de todos los miembros de la unidad de convivencia que 
hayan realizado la declaración de IRPF.
Los miembros de la unidad de convivencia que no hayan presentado 
la declaración de IRPF aportarán un certificado negativo de la Agencia 
Tributaria.
Fotocopia compulsada de la última nómina de aquellos miembros de la 
unidad de convivencia que estén trabajando.
Tarjeta de demanda de empleo de aquellos que se encuentren en situación 
de desempleo.
Certificado expedido por el SERVEF de ingresos de aquellos miembros de la 
unidad de convivencia que estén cobrando subsidio o fotocopia confronta-
da del ingreso efectuado por el SERVEF del subsidio en la entidad bancaria.
Certificado negativo de ingresos del SERVEF de aquellas personas en 
situación de desempleo que no perciban subsidio.
Certificado expedido por el INSS, de aquellos que sean beneficiarios de 
cualquier tipo de pensión.
Certificado negativo de ingresos expedido por el INSS, de aquellas personas 
que no estén percibiendo ningún tipo de pensión.
Declaración responsable del solicitante de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad social.
3.2. Documentación complementaria, según situación particular
I. Minusvalías
Copia compulsada del Certificado oficial acreditativo, expedido por la 
Consejería de Trabajo y Asuntos sociales o organismo equivalente, relativo 
a cualquier miembro de la unidad familiar que se encuentre en dicha 
circunstancia.
II. Familia numerosa
Copia compulsada del Libro de Familia Numerosa, expedido por la 
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
III. Separación, divorcio o no convivencia de los padres del niño/a solicitante
•	 Copia compulsada de la sentencia judicial y testimonio del Convenio 
Regulador, expedido por el Juzgado.
•	 En caso de no existir sentencia por estar en trámite el procedimiento se 
aportará el correspondiente certificado acreditativo.
•	 En caso de no poder aportar los documentos jurídicos señalados en los 
dos apartados anteriores, se tendrá en cuenta el Certificado de Convivencia 
expedido por el Ayuntamiento.
IV. En situaciones administrativas especiales (Instituciones de acogida, etc.)
Los Servicios municipales podrán requerir la documentación necesaria que 
permita valorar convenientemente la situación individual del niño/a.
3.3. Solicitudes de diversos hermanos/as
En caso de solicitudes para diversos hermanos/as se ha de formalizar un único 
impreso de solicitud sin necesidad de duplicar la documentación a aportar.
3.4. Compulsa de documentos
La compulsa o confrontación documental se realizará por los encargados 
del Registro de entrada del Ayuntamiento de Vinaròs. Todo eso sin perjuicio 
de su compulsa por fedatarios públicos.
4. Rectificación de los defectos de las solicitudes
Con la finalidad de rectificar posibles defectos de las solicitudes presentadas 
o, si es el caso, de omisión de alguno de los documentos preceptivos exigidos 
en el apartado 3 de esta Base, una vez finalizado el plazo de presentación de 
las solicitudes de ayuda, se requerirá a las personas interesadas, mediante 
la publicación del listado en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial, 
para que en el plazo de diez días hábiles, rectifiquen la falta o acompañen 
los documentos preceptivos (los cuales han de encontrarse expedidos 
necesariamente con fecha anterior a la del último día para la presentación 
de instancias), con indicación que, si así no lo hicieran, se entenderá que 
desisten en su petición y se archivará esta sin más trámite.
 5. Resolución
La instrucción del expediente se llevará a cabo por parte de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Vinaròs. 
La Junta de Gobierno Local, previo dictamen preceptivo de la Comisión 
Calificadora, resolverá sobre la concesión de las ayudas, en un plazo máximo 
de tres meses, desde la finalización del plazo para presentar las solicitudes. Los 
listados de concesión, no concesión y exclusión se publicarán en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial, y se pondrán en conocimiento de los centros-
guardería del municipio.
El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva.
El órgano competente para la resolución comparará las solicitudes 
presentadas, con el objeto de establecer una prelación, de acuerdo con los 

criterios establecidos en estas bases, y las adjudicará con el límite del crédito 
disponible, en función de la valoración que obtenga cada una, en aplicación 
de dichos criterios.
 6. Comisión calificadora
Composición
La Comisión Calificadora estará integrada por:
Los miembros de la Comisión Informativa de Educación, así como uno o 
diversos técnicos adscritos a los Servicios Sociales municipales.
ll.Funciones
La función de la Comisión Calificadora se concreta en la interpretación de las 
presentes Bases, resolviendo aquellas cuestiones o circunstancias excepcionales, 
que puedan suscitarse a lo largo del proceso de selección, sin perjuicio de los 
informes jurídicos o de otra índole que procedan. 
BASE 7a. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Los criterios de baremación que aplicará la Administración Municipal serán 
los siguientes:
A. Renta anual familiar
Al efecto de la baremación económica se tendrán en cuenta las rentas 
percibidas por cada uno de los miembros de la unidad económica de 
convivencia.
Se calculará la renta per capita de la unidad económica de convivencia 
(ingresos brutos anuales/miembros de la unidad económica de convivencia) 
y se relacionará con la puntuación de la tabla adjunta:

Tabla de baremación en atención a la renta per capita

Renta per cápita en euros Puntos
0 a 3.005 € 5

3.005 € a 4.207 € 4
4.208 € a 4.808 € 3
4.809 € a 5.409 € 2
5.410 € a 6.010 € 1 

B. Existencia de Minusvalías
Por minusvalías física, psíquica o sensorial de algún miembro de la unidad fa-
miliar legalmente calificada: 2 puntos (del 33 al 64%) y 3 puntos (65% o mayor).
C. Situación familiar
Ser huérfano absoluto, estar en régimen de acogida familiar o en una 
residencia: tendrá preferencia.
Familia numerosa: 2 puntos.
Pertenecer a una familia monoparental: 2 puntos.
Padre o madre con incompatibilidad horaria (realización de estudios 
reglados, ingresos hospitalario, etc.) y con renta familiar per capita inferior 
a 7.400 €: 1 punto.
Padre y madre con incompatibilidad horaria, con contrato de trabajo y con 
renta familiar per capita inferior a 7.400 €: 1 punto.
Cuando los niños para los que se solicite la ayuda sean hermanos gemelos o 
mellizos nacidos en el año 2008 o 2009: 2 puntos.
Cuando los niños para los que se solicite la ayuda sean hermanos nacidos en 
el año 2008 y 2009: 2 puntos.
Cuando el padre o la madre o ambos sean solicitantes de empleo: 1 punto. 
(se requerirá que cada tres meses se presente justificante de continuar en 
el desempleo. Para el caso de que no se continúe en el desempleo dicho 
punto obtenido será descontado y rebajado el Chiquibono en la cantidad 
que corresponda) 
BASE 8a. IMPORTE DEL CHIQUIBONO ESCOLAR
Variará según baremación entre el 25% (1 y 2 puntos), el 50% (3 y 4 puntos) 
o el 100% (5 o más puntos) del coste mensual de la cuota que al efecto fije la 
Guardería y que para el curso escolar 2010/2011 se ha fijado en 125 €.
BASE 9a. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CHIQUIBONO ESCOLAR
El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la Concejalía de Educación, entregará el 
CHIQUIBONO escolar correspondiente al curso vigente en el plazo que se establez-
ca, a los padres o tutores legales de los niños/as a los cuales se les haya concedido.
Para la efectividad de la ayuda, los padres deberán rellenar una ficha en la que 
figurará el número de cuenta corriente de la escuela infantil en que se matricule 
el niño, con el sello o el visto bueno de la misma.
BASE 10a. REVISIÓN DE LA BAREMACIÓN Y PÈRDIDA DE LA CONDICIÓN 
DE BENEFICIARIO/ARIA DEL CHIQUIBONO ESCOLAR
1-En cualquier momento del procedimiento, la Administración podrá hacer uso 
de las facultades informativas, de inspección y de control, que le son inherentes.
Si la Administración Municipal comprobara la existencia de un error en los 
datos aportados por los beneficiarios, se procederá, después de la oportuna 
tramitación, a una revisión de la baremación de la solicitud que podría dar 
lugar a una reducción de la cuantía del CHIQUIBONO escolar concedido y 
a la consiguiente obligación de devolver al Ayuntamiento las cantidades 
indebidamente percibidas; devolución que podrá realizarse mediante 
compensación en las cantidades de las mensualidades del CHIQUIBONO 
escolar que falten por abonar o mediante el correspondiente ingreso en las 
arcas municipales.
Si la Administración Municipal comprobara la existencia de falsedad, omisión 
o ocultación de los datos aportados por los beneficiarios, les será exigida 
la devolución de las cantidades aportadas, junto con los intereses legales, 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, conforme a lo que señala la 
legislación específica aplicable.
2- Serán causas de la pérdida de la condición de beneficiario/aria del 
CHIQUIBONO escolar las siguientes: 
Dejar de estar empadronados en el municipio de Vinaròs, bien el niño/a o el 
tutor legal, durante el período del curso escolar.
La baja definitiva del niño/a en la escuela.
Así mismo se perderá la condición de beneficiario/aria como consecuencia de la 
caducidad de los chiquibonos escolares a que se refiere la Base 4 apart. 1. 
Por incompatibilidad sobrevenida de la ayuda a los beneficiarios/arias 
particulares.
Renuncia voluntaria realizada por la persona solicitante.
Utilizar el CHIQUIBONO escolar para fines diferentes de los señalados en estas 
Bases o por personas diferentes de sus beneficiarios.
Si la Administración Municipal, en el ejercicio de su facultad inspectora compro-
bara la existencia de error en la documentación aportada por el interesado/a, 
la rebaremación de su solicitud, de acuerdo con los nuevos datos sobre su si-
tuación socioeconómica, comportaría necesariamente acordar la retirada de 
la ayuda por la falta de algún requisito esencial o no conseguir la puntuación 
mínima establecida para ser beneficiario/aria del CHIQUIBONO escolar.
Cuando la Administración Municipal, en el ejercicio de su facultad 
inspectora comprobara la existencia de falsedad, omisión o ocultación en la 
documentación aportada por el interesado/a. 
Por falta de colaboración con la Administración Municipal en el ejercicio de sus 
facultades informativas, de inspección y de control.
3- En los casos de incumplimientos graves por parte de los beneficiarios/aries 
de alguna de sus obligaciones esenciales, se acordará la pérdida de dicha 
condición, sin perjuicio de incoar los procedimientos sancionadores procedentes 
de acuerdo con lo que preceptúa la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y resto de legalidad vigente en la materia. 
BASE 11a. PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Estas Bases y convocatoria se publicarán en el BOP y en el Tablón de Edictos de la 
Casa Consistorial. La convocatoria y apertura del plazo para la presentación de 
solicitudes se publicará además en el Semanario Local y en el Tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL CHIQUIBONO ESCOLAR · CURSO 2010-2011
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Regidoria de Benestar Social

Edictes: 

El Consell Municipal d’ FPA us informa:

Cursos que comencen aquesta setmana:
INFORMÀTICA

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

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

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a 
obtenir la targeta daurada per poder accedir 
al transport públic urbà de manera gratuïta, 
que el proper dia que se’n durà a terme la 
tramitació serà el 7 de maig de 2010.
Requisits:
-	 Estar empadronat a Vinaròs.
-	 Tindre 65 anys complits
-	 Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Benestar Social, pl. de Sant 
Antoni, 19-baix
Horari: de 10.00 h a 13.00 h

Semana de la Autonomía en Vinaròs

CURS DATA DE 
COMENÇAMENT HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Internet i correu 
electrònic 4 de maig

Dimarts i 
dijous

de 9.15 a 
11.15 h

Míriam Buale
Aula del local 
de les Ames 

de Casa

34,50 € 
(sense 

bonificació)
31,74 €
(amb 

bonificació)

Procedimiento: Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley 2/2006 
de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental
Solicitante: Ajuntament de Vinaròs
Registro entrada: 13-04-10
Actividad: Centre del Coneixement Ciutat de Vinaròs
Emplazamiento: c/ Arcipreste Sirisi s/n
de conformidad con los establecido en el artículo 50 de la Ley 2/2006 de 5 de mayo de 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, el procedimiento de referencia se 
somete a información pública por plazo de 20 días, para que las personas físicas o jurídicas, 
asociaciones vecinales y cuantos lo consideren oportuno, formulen las alegaciones que tengan 
por convenientes.
El expediente se podrá examinar en el departamento de Actividades de este Ayuntamiento 
de 10 a 14 horas.
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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

Dolcet | 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

1 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
2 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
3 abril SANZ c. Pont, 83
4 abril VALLS zona turística nord, 11
5 abril MATEU c. Sant Francesc, 103
6 abril TORREGROSA av. Llibertat, 9
7 abril MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
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