
1

8  maig  2010

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

8 maig de 2010
Núm. 2.634  · 1,50 €

IV Centenari
SANT SEBASTIÀ

VINARÒS

‘ f i d e u à’
Un total de 19 
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UBF Torrent – Promociones Bercervi 
Vinaròs (8 maig)
Promociones Becervi Vinaròs- UBF 
Torrent (16 maig)
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fase d’ascens contra 

el Torrent

només 4 dames majors 
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Jornades 



2

8  maig  2010



3

8  maig  2010

19

1817

14
Ed i t a :

A jun tamen t  de  V ina ròs
Co n s e l l  d e  re d a cc i ó :

D i re c to ra :
Mar ian  Fone l l osa  To r res

R e p re s e nt a nt s  d e l s  p a r t i t s :
Joan  V i zca r ro
L lu í s  Gand ia

Lu i s  Fe l i p
Tomàs  Garc ía

Ca p  d e  re d a cc i ó :
Xav ie r  F lo res  Royo

D i s s e ny  i  m a q u e t a c i ó :
Azaha ra  Royo  Maura

Co r re cc i ó :
Rosa  M.  Camps  Cardona

R e d a c to r s :
Andrés  A lb io l  Mune ra

Gaspa r  Redó  Juan
Co l · l a b o ra d o r s :

Rafa  Marcos
Vicen t  Fe r re r

Emi l i  Fono l l osa
Sa lvado r  Qu inzà
Dan i  Mand rago ra

Pab lo  Ba ta l l a
Cen t res  Educa t i us

Ad m i n i s t ra c i ó 
i  s u b s c r i p c i o n s :
Ed i to r i a l  An t i nea , 
Te l .  964  45  00  85 

ed i t o r i a l an t i nea@gma i l . com 
Pu b l i c i t at :

A qua l sevo l  de  l es  agènc ies 
de  pub l i c i t a t  o  a l  t e l è fon 

964  451  935
I m p re s s i ó :

A.  G .  Cas te l l  Imp reso res  S .L .
C /  D r.  F lem ing ,  6 , 

12500  V ina ròs
D i p ò s i t  l e g a l :  CS-298 -84
Ti ra d a :  2 .500  exemp la rs

IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues 
les opinions expressades pels col·laboradors, 
que tenen l’exclusiva responsabilitat del text 
publicat amb la seua firma, ni es fa responsable 
de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs agraeix 
totes les col·laboracions, però adverteix que 
els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 30 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignada una pàg. En l’original, hi 
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Balada no es un mártir ni una víctima 
En las últimas semanas Javier Balada quiere hacer 
creer a los vinarocenses que es un mártir y quiere 
recuperar los votos perdidos con sus mentiras a 
base de lamentarse en los medios de comunicación 
de su situación como “parado”.
Al Partido Popular nos preocupan los restantes 
2.616 parados de nuestra ciudad y no Javier Balada, 
nos preocupan los más de 450 vinarocenses que 
han perdido su empleo en el último año, esas son 
las verdaderas caras de la tragedia del paro en 
nuestra ciudad y no Javier Balada.
Nadie le obligó a entrar en política, nadie lo 
obligó a aceptar la dedicación exclusiva, nadie le 
obligó a cerrar su empresa... lo hizo él solo porque 
consideró que ya ganaba bastante. La política 
no está para vivir de ella sino para servir a los 
ciudadanos y los lamentos actuales solamente 
son una demostración más del mal gobierno que 
ofrece Javier Balada.
Y el Partido Popular de Vinaròs cierra con esto el 
tema de las retribuciones. Queremos hablar de los 
parados de Vinaròs, pero los parados que de verdad 
sufren las consecuencias de la crisis y entre ellos 
no está el supuesto mártir Balada, que con los 900 
euros mensuales que dice que le quedan del INEM 
y los otros 1.000 mensuales del Ayuntamiento no 
pasará estrechez alguna. Javier Balada debería 
pensar en los centenares de vinarocenses que 
ya no cobran ninguna prestación, esos sí que no 
llegan a final de mes.

EOI: Sigue la mentira del Equipo de Gobierno 
La Escuela Oficial de Idiomas sigue lejos de nuestra 

ciudad porque el Equipo de Gobierno no se 
preocupa por ella más de que de boquilla.
En el pleno del mes marzo celebrado el martes 
día 9 el portavoz del Partido Popular le preguntó 
sobre las gestiones realizadas en el último año. 
La respuesta fue la de costumbre, el silencio y el 
desprecio a los 5.000 vinarocenses que representa 
el Partido Popular.
Días después Romeu envió una carta a Conselleria 
solicitando una reunión para hablar del tema y 
ahora tiene la desfachatez de acusar a nuestro 
portavoz de mentir cuando denunció que nada se 
había hecho.
¿No ve Jordi Romeu que las fechas le delatan? ¿Es 
tan torpe Romeu que no es capaz de ver que su 
actuación tardía y mal hecha deja a las claras que 
su gestión en este tema es nula?
Con la EOI el Equipo de Gobierno está demostrando 
una vez más que no le importa ni Vinaròs ni sus 
ciudadanos, que únicamente buscan ensuciar la 
vida política y extender la sensación de que todos 
somos iguales, se equivocan, no vamos a entrar en 
ese juego como no lo hemos hecho en 3 años de 
legislatura.

Mientras la suciedad avanza imparable
Vinaròs sigue acumulando contenedores 
desbordados, aceras rotas, farolas que no 
funcionan, y cada día más calles presentan un 
estado de abandono sin precedentes. La gestión 
del día a día del Equipo de Gobierno está de 
capa caída y los ciudadanos son los que sufren 
las consecuencias de una ciudad que tiene unos 
gobernantes que no se merecen.

Ejemplos de todo esto son denunciados 
semanalmente por el Partido Popular a través 
del programa Temps Populars que se emite en 
Canal 56 los fines de semana y en las comisiones 
pertinentes. Unas comisiones informativas donde 
cada vez los concejales del Equipo de Gobierno 
hablan menos y ya no escuchan nunca.
Exigimos un esfuerzo adicional para recuperar el 
tiempo perdido y que nuestras calles vuelvan a ser 
espacios donde pasear y disfrutar tranquilamente. 
Ésta es la obligación de quienes quisieron gobernar 
a cualquier precio.

El PSOE es sinónimo de paro 
En el año 2007, cuando todo el mundo anunciaba 
ya las primeras medidas para atajar la crisis 
Zapatero seguía negándola, afirmando que nunca 
llegaría a España. Quería ganar las elecciones 
generales y estuvo durante 14 meses sin tomar 
ninguna medida que amortiguara la crisis.
Ahora, mientras en Europa el paro no llega al 
10%, en España hemos superado el 20% y en 
nuestra ciudad los datos son estremecedores. 
2.617 vinarocenses sin empleo es una tragedia 
para cualquier ciudad, una situación que desde 
el gobierno local hubiesen podido paliar con 
un mayor control de las obras del plan estatal. 
¿Alguien vio a los 57 trabajadores que deberían 
instalar la carpa en Fora del Forat? ¿Alguien ve 
a los 117 trabajadores que deberían de haber 
terminado las obras del Mercado en el mes 
de diciembre? ¿Es el Plan E, el Plan Estafa para 
los parados? ¿Para qué sirve un plan de estas 
características si en el último año en Vinaròs se 
han destruido casi 500 empleos?
El PSOE es sinónimo de paro y de destrucción 
de empleo. No sirven las políticas del subsidio, 
la gente no quiere subsidios, los vinarocenses 
quieren empleo. La mejor política social es la que 
genera empleo y riqueza, como hizo el Partido 
Popular creando en 8 años casi 5 millones de 
puestos de trabajo.

Cercanías Ahora Vinaròs – Castellón
Después de todo el trabajo realizado desde 
Nuevas Generaciones del Partido Popular y la 
plataforma Cercanías Ahora, el PSOE y el PVI 
quieren subirse al tren en el último minuto para 
colgarse una medalla que sólo corresponde 
a los estudiantes que deben padecer cada 
semana un servicio tercermundista.
Ahora desde el Partido Popular exigiremos 
que el plan de viabilidad se redacté de forma 
inminente, antes del 1 de septiembre, para 
que la mejora que debe producirse se realice 
antes del inicio del próximo curso universitario. 
Por eso bienvenidos sean todos aquellos 
que quieran sumar y aportar algo, y un buen 
comienzo sería que apoyaran la moción que 
presentaremos en el próximo pleno para exigir 
al Ministerio que sea rápido en la elaboración 
de dicho plan de viabilidad. El movimiento se 
demuestra andando.

Gobernar ensuciando 
la ciudad y la política 
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El jueves 29 de Mayo…
…inauguramos nuestra nueva sede en la calle 
Convent frente al colegio Divina Providencia y 
junto Aigües de Vinaròs. En breve informaremos 
de los horarios de atención a todo el que quiera 
acercarse a plantear cualquier cosa que tenga 
que ver con el día a día de nuestro municipio. 
El acto, que contó con la presencia del alcalde 
y de miembros del Equipo de Gobierno, de 
asociaciones y de partidos sin representación 
municipal, comenzó con la bendición de las 
instalaciones oficiada por mosén Emili Vinaixa y 
concluyó con una charla de Javier Balada en la 
que, además de rememorar nuestros orígenes, 
nuestra razón de ser y nuestra presencia durante 
tres legislaturas consecutivas –las dos últimas 
con responsabilidades de gobierno– hizo un 
repaso de los principales logros conseguidos 
en los últimos siete años: la pista de atletismo 
que tuvimos que terminar porque estaba fuera 
de ordenación y sin homologar, la biblioteca, 
la plaza de San Antonio y el paseo con sus 
aparcamientos, la Ciudad Deportiva, etc. Destacó 
nuestra más leal colaboración institucional con 
Diputación, Generalitat o Gobierno, participando 
activamente en impulsar las obras que nos 
encontramos en marcha, como los puentes y la 
canalización del Cervol o, más recientemente, 
la depuradora que, por tenerla más que pagada 
a través del canon de saneamiento en el recibo 
del agua, no podíamos estar más tiempo 
sin ella, participando en la modificación 
del proyecto para facilitar el tendido de los 
kilómetros de tubería que se colocaron. Por ello 
la consideramos un logro nuestro y, prueba de 
ello, es que, pese a nuestro distinto color, Vinaròs 
hoy es la única ciudad costera de la comarca 
con una depuradora en marcha desde hace dos 
años. Está claro que cuando algo bueno llega 
de quien llegue, nosotros empujamos el carro y 
no le ponemos palos a las ruedas. Javier al final 
también dijo sentirse orgulloso de haber podido 
ser uno de los más firmes pilares defendiendo 
las propuestas de la Plataforma Salvem el Nostre 
Port hasta lograr que la Generalitat rectificase el 
proyecto inicial evitando el disloque que iban a 
realizar con el cierre de la bocana del puerto.

Palos a las ruedas es lo… 
…que no dejan de ponernos constantemente 
desde el PP local. Lo último ha sido denunciar 
según dicen “nuestra pasividad” en hacer 
gestiones reclamando la EOI para Vinaròs. 
El alcalde ha respondido adecuadamente 
enseñando toda la documentación de las 
numerosas gestiones llevadas a cabo antes y 
después del triste anuncio de la “paralización” 
de la EOI. A todas las peticiones de audiencia 
cursadas por el alcalde, el conseller aún no se ha 
dignado en contestar con una fecha por larga 
que fuese. Resulta curioso como mientras que 
Vinaròs tenía un local con el arrendamiento 
comprometido y con un proyecto entregado a 
la Generalitat para su reforma y adecuación para 
albergar la Escuela Oficial de Idiomas que, para el 

honorable conseller, no fue compromiso nuestro 
suficiente y la razón por la que “suspendió” la 
venida de la EOI a Vinaròs, el señor Font de Mora 
ha anunciado estar haciendo el proyecto de una 
EOI en Vila-real sin que haya ningún terreno 
adquirido o local arrendado. ¿Distinto rasero? 
¿El conseller nos tiene manía? ¿No tiene un euro 
disponible y por eso no le da cita al alcalde? 
Mucho nos tememos que la actitud del PP local 
es para ir montándose la excusa si finalmente la 
EOI se la lleva Benicarló. ¿Sabrán ya algo que no 
dicen? El tiempo nos lo dirá.

Con la aprobación de la…
…liquidación de las cuentas del año pasado en 
el último pleno, con la previsión de ingresos para 
el presente ejercicio que vienen muy reducidos 
por la crisis económica, con los gastos fijos 
bien determinados ya es posible elaborar el 
presupuesto contando en que, a partir de ahora, 
ya no volveremos a tener remanentes de tesorería 
a los que acudir. Del último contabilizado de casi 5 
M€, tras la modificación presupuestaria aprobada 
en el último pleno, tres de los cuales irán a parar 
al pago de los terrenos para la zona verde de 
Juan XXIII que ya es irrecurrible e inaplazable. 
Esta zona verde es otra más de las “curiosas 
excepciones” del PGOU del PP porque no la 
integraron en ningún PAI, lo que hubiese evitado 
este pago supermillonario, tan necesario ahora 
para otros menesteres. El PP debería explicar 
por qué lo hicieron así y no asá.

Estamos muy decepcionados…
…por el acuerdo entre la Conselleria y el 
Ministerio respecto de los trenes de cercanías 
que, si el estudio no lo cambia, y no creemos 
que lo cambie, se pararán en Benicàssim. 
Cuando hay un acuerdo entre un Ministerio y una 
Generalitat que, de momento, nos deja fuera de 
las tan necesarias cercanías, está claro que toda 
la responsabilidad es de los dos negociadores, 
y esos dos son el ministro Blanco y el conseller 
Flores. El PP local ha montado otra fantochada 
más en la estación, de cara a la galería, cuando el 
PP es el directo responsable de que no contemos 
con unas comunicaciones ferroviarias similares 
a las que se les dieron y tienen nuestros vecinos 
del sur de Tarragona cuando entonces Aznar 
necesitaba a Pujol pero no a Zaplana. Lo que 
deben hacer los del PP es averiguar con los 

suyos en Valencia por qué sólo han acordado 
hacer un estudio de viabilidad y qué conceptos 
valorará más dicho estudio, ¿la rentabilidad para 
Renfe?, ¿el impacto en la economía comarcal?, ¿la 
vertebración del territorio?, y pedirles la máxima 
agilidad en el estudio; justo las mismas preguntas 
que nosotros haremos al Ministerio. El PP local, en 
vez de hacerse fotos en la estación, que suban al 
tren y se vayan a València a enterarse.

EL CAJÓN DEL OLVIDO
En enero del 2001 el alcalde Moliner anunciaba 
haber comenzado las gestiones para construir 
un pabellón multifuncional con auditorio en 
la confluencia de Jaume I y Tarragona. Entre 
otras cosas decía: “Se trata de un proyecto 
ambicioso y necesario… que hemos comenzado 
a gestionar con el objetivo de contar con la 
máxima financiación posible, especialmente de 
la administración autonómica… pretendemos 
construir un pabellón multifuncional que incluya, 
además, un auditorio con capacidad suficiente 
para la importante actividad sociocultural que 
en estos últimos años ha experimentado nuestro 
municipio… y para que actos como la presentación 
de las reinas del carnaval no estén pendientes del 
tiempo que haga esa noche… Es difícil todavía 
adelantar un posible presupuesto, sin embargo 
será importante. Se tratará de un edificio que 
servirá para diferentes actividades y posiblemente 
tendrá su zona de aparcamiento...”. Siete años 
después nos preguntamos el porqué de la frontal 
oposición del PP hacia nuestro proyectado 
auditorio ganador del concurso que convocamos 
hace tres años porque las variaciones respecto 
del prendido por Moliner no son muchas. ¿Será 
porque el nuestro es mucho más ambicioso? 
Aunque no se ha concebido para que desfilen 
las reinas del Carnaval estará dotado de los 
más modernos medios técnicos y escénicos, 
en dos salas –la otra de menor aforo para actos 
menos multitudinarios– y dispondrá de todas 
las instalaciones previstas en aquella también 
prometida por Moliner y luego olvidada casa 
de la música. ¿Llegó Moliner a pedir el dinero a 
la Generalitat en los más de dos años en los que 
continuó siendo el Alcalde? ¿Le contestaron que 
no igual que a nosotros cuando pedimos que 
colaborasen en la construcción del auditorio? ¿O 
sólo fue otro buñuelo de viento más de los que 
nos cocinaba Jacinto Moliner?
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E l  B LO C  Vi n a rò s  c o n s i d e r a  i n c o m p l e t a 

l ' a c t u a c i ó  a  l ' av i n g u d a  d e  J a u m e  I

El regidor i portaveu del BLOC a l'Ajuntament de 
Vinaròs, Domènec Fontanet, ha informat que “cal 
recordar que el jardí central d'aquesta avinguda 
servia com a estacionament per als vehicles de 
càrrega i descàrrega i per col·locar contenidors de 
reciclatge de vidre. Ara amb aquesta actuació tot 
aquest problema se soluciona ja que s'ha alçat el mur 
del jardí col·locant arbustos sobre un llit de pedres. 
No veig massa bé la col·locació d'aquestes pedres 
soltes, ja que poden caure a la calçada i en xafar-
les els vehicles que circulen poden ocasionar alguns 
desperfectes als vehicles estacionats a la vorera”.
Segons Fontanet, “aquestes pedres també difi-
cultaran la feina de recollida de rames i fulles en 
l'època de poda o a la tardor quan cauen les fulles. 
Això farà que es paguen més hores als operaris per 
mantenir aquest jardí”.
Continua dient, “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, així com als locals comercials, bars, pizzeria, 
pub’s i discoteca de la zona. El veïnat no entén com es 
fa un actuació en aquesta avinguda i no s'arregla la 
vorera que dóna pas a les persones”.
El regidor nacionalista diu: “una altra cosa que 
trobem a faltar és un lloc específic per a càrrega i 
descàrrega per a mercaderies ja que a la zona hi ha 
dos discoteques, diversos pub’s, bars, pizzeria i locals 
comercials, i a hores d'ara no poden descàrregar si 
no és en doble fila dificultant la bona circulació. Així 
mateix també falten per pintar les zones marcades 
per a pas de vianants ja que porten directament als 
contenidors d'escombraries i reciclatge. Crec que no 
costa tan fer les coses bé a la primera i no esperar a 
fer-les després amb les conseqüents molèsties que 

poc ocasionar”.
Per tant, és per això que el nostre regidor, 
Domènec Fontanet, ha conclòs dient que “a 
l'equip de govern PVI i PSOE li costa fer les coses, 
portem més de dos anys esperant aquesta actua-
ció i una vegada la fa, la fa a mitges. Si les co-
ses no es fan bé el veïnat ho diu i el BLOC també. 
Podem assegurar que l'actuació que s'ha fet a 
l'avinguda de Jaume I està incompleta”.
Per tant, des del BLOC traslladarem per escrit totes 
aquestes mancances i deficiències que hem recollit 
del veïnat després de veure l'actuació que s'ha fet a 
l'avinguda de Jaume I. Cal dir que tampoc no s'ha 
comptat amb els artistes locals per fer l'escultura en 
commemoració a Jaume I, fent un concurs públic 
i valorar quina de totes les propostes es la més 
adequada per a fer-la. S'ha perdut una oportunitat 
per apostar pels artistes locals, quina llàstima!

Domènec Fontanet: “Ja en el pressupost del 2008, recollint les 
peticions del veïnat i els ciutadans, ja vam proposar a l'Equip de 
Govern la remodelació de l'avinguda de Jaume I i el seu jardí 
central pel mal estat en què es trobava. Ara ja s'ha fet efectiva 
aquesta remodelació però, incompleta, ja que s'han oblidat 
d'arreglar la vorera de la part dels edificis, posar una zona de 
càrrega i descàrrega i pintar els passos de vianants. Xe, tant 
costa fer les coses bé!”. 

Des del grup municipal del BLOC fa tres setmanes 
vam tornar a advertir al regidor d'Urbanisme de 
la falta d'higiene que hi ha per als vianants i els 
veïns que viuen al voltant del solar de l'antiga 
cooperativa al carrer de Ruiz Picasso per l'augment 
d'aigua estancada de més de mig metre d'altura 
per les molèsties que ocasiona. Una de les queixes 
més repetides que ens han comentat per part 
de la gent del voltant de l'obra que està situada 
entre el carrer de Sant Blai i l'avinguda de Ruiz 
Picasso on estava ubicada l'antiga Cooperativa, i 
que nosaltres traslladem és el més de mig metre 
d'aigua estancada, bruta, augmentant les plagues 
de mosquits i en unes condicions d'higiene 
deplorables. Això fa que el veïnat i els vianants que 
viuen en aquesta zona reclamen que s'obligue 
el propietari que no deixe que s'ha acumule 
aquesta gran quantitat d'aigua. Per tant, des del 
grup municipal del BLOC tornem a reclamar al 
responsable de la Comissió d'Urbanisme que inste 
l'empresa a solucionar aquests problemes o que 
s'òbriga un expedient sancionador al propietari 
del solar per construir. El BLOC treballa per les 
xicotetes coses del nostre poble.
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No vamos a descubrir nada si afirmamos que la situación del mercado de 
trabajo es mala. En los últimos dos años hemos pasado de unos índices de 
ocupación elevadísimos a una preocupante tasa de desempleo. Sabemos 
que la Comunidad Valenciana es la cuarta con peor índice de desempleo. 
El Gobierno de Camps se autocalificaba como responsable del pleno 
empleo, ahora dice no tener la culpa de tener una tasa superior al 23% de 
la población activa.
Pero no se trata de quedarnos lamentando la situación, pregonar el 
negativismo absoluto y redactar artículos insultantes, como hace el 
PP local, sino que hay que trabajar para resolver los problemas de los 
ciudadanos, aportando soluciones.
Por ello, desde el Equipo de Gobierno local se han emprendido una 
serie de actuaciones que servirán para fomentar las posibilidades 
de los vinarocenses a la hora de encontrar empleo. Los datos de 
paro local del mes de abril (2.605 personas) reflejan una bajada 
del desempleo de 12 personas respecto al mes de marzo (2.617 
personas), lo cual es insatisfactorio, pero muestran una tendencia a 
la estabilidad por el momento. 
En los últimos meses se han hecho comunes los despidos de trabajadores 
en la mayoría de empresas y nuestro Ayuntamiento, que es la segunda 
o tercera empresa de la ciudad en cuanto a número de trabajadores, 
realizando un gran esfuerzo presupuestario ni siquiera se plantea tales 
medidas, puesto que consideramos necesarios todos los puestos de 
trabajo existentes. Es más, durante los primeros meses de 2010 ha habido 
un alto número de contrataciones para cubrir diferentes plazas que 
habían quedado vacantes. Y siempre con luz y taquígrafos. 
Pero además de trabajar a nivel interno, el gobierno municipal ha 
tenido más iniciativas de cara al fomento de la ocupación, colaborando 
con otros organismos, como la creación del Taller de Empleo “Vinaròs 
per les Persones”, que está formando a 20 personas en la atención 
especializada a enfermos de Alzheimer y Enfermería en geriatría 
(además se ha contratado a 2 formadores y 4 personas para la gestión 
del mismo) o el Programa Pamer para limpieza de caminos (con 4 
peones y 1 capataz) o l’Escola d’Estiu Illa (con 20 monitores, 2 personas 
de limpieza y 1 conserje) o la Brigada Verda o el Salari Jove (que 
suponen la contratación de 2 personas durante varios meses). Además 
de todo esto, se está a la espera de si la Generalitat tiene fondos para 
conceder varios Planes Integrales de Empleo solicitados, Talleres de 
Empleo y la tan ansiada Escuela Taller para el Molí Noguera.
Pero el trabajo del Ayuntamiento no termina ahí, sino que desde la 
Concejalía de Comercio e Industria se ha coordinado la realización de 
varios talleres de orientación laboral, para enseñar a los ciudadanos, entre 
otras cosas, cómo redactar su currículum, cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, cómo descubrir el potencial de una persona, cómo potenciar sus 
habilidades sociales, etc., que podrán realizar los vinarocenses que estén 
interesados. Sólo han de preguntar en la Oficina de Desarrollo Local, en la 
tercera planta del Ayuntamiento.
Y también, junto a la Cámara de Comercio, se ha iniciado el Plan de Mejora 
de la Gestión Empresarial, para orientar a 20 pequeños empresarios 
en cómo optimizar la eficacia en la gestión de su empresa a nivel 
organizativo, jurídico, comercial, fiscal, etc., con clases en grupo y tutorías 
personalizadas.
Pero la política de fomento de empleo no termina ahí y el resto de proyectos 
iniciados (Polígono Industrial Soterranyes, Centro de Conocimiento, 
Centro Especial de Empleo, Centro de Día, Mercado Municipal...) van 
encaminados a sentar de manera definitiva unas bases sólidas sobre 
las que la economía vinarocense pueda desarrollarse sin depender de 
los vaivenes de la especulación y el ladrillo. Estos proyectos empiezan a 
ser realidades. Por todo ello, pensamos que estamos trabajando con la 
cabeza por el empleo. 

i hace pocos días dábamos cuenta de las actuaciones llevadas a cabo 
por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs en la zona 
Fora del Forat-plaza del Mercado, hoy repasamos otro barrio de la 

ciudad, el que vendría marcado por el eje del río Cervol desde el Pont de 
la N-340 hasta el mar, en sus dos orillas o márgenes. 
Ésta es una línea de trabajo en la que (aunque le pese al PP local) con 
mucho esfuerzo hemos intentado mejorar algunas de las zonas más 
degradadas de nuestra ciudad.
Los márgenes del río a una parte y otra y en particular la de la banda 
del campo de fútbol, una vez finalizadas las otras de encauzamiento 
del río Cervol, no estaban diseñadas ni como espacio fluvial ni como 
vía de circulación y ello a pesar de la gran utilización que se hacía 
por parte de centenares de trabajadores de las industrias situadas en 
el Camí de Rossell.
Por ello, desde los Servicios Técnicos Municipales se diseñó un vial lo 
suficientemente amplio para la circulación de vehículos. Se retiró una 
torre eléctrica situada en pleno vial con la peligrosidad que ello entrañaba 
(y que se había perpetuado con el tiempo), se iluminó el mismo con casi 
un centenar de farolas, se construyeron aceras en el tramo del puente del 
Polideportivo hasta el mar, se renovaron los juegos del parque infantil.
Frente al campo Cervol se habilitó como zona deportiva un amplio 
espacio con pista polideportiva y una pista de skate board para los más 
jóvenes con un inversión cercana a los 30.000 € y en las últimas semanas 
se ha habilitado una zona de descanso arbolada con bancos y mesas.

En el otro margen del río, la parada de autobuses y amplia zona 
de aparcamiento viene funcionando a pleno rendimiento y 
goza de amplia valoración positiva el Parc de les Catalinetes y el 
recientemente inaugurado Gos Parc construido con los fondos del 
Plan E del Gobierno Zapatero.

Todas estas acciones se han realizado sin la más mínima aportación 
económica de la Generalitat Valenciana gobernada por el PP y con la 
oposición beligerante del PP local capitaneado por Juan Bautista Juan.
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Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

Rafael Mingo 

Sebastián Bordes Giner

Esquerra Unida

OPINIÓ 

Viabilitat i rendibilitatExtraordinarios nadadores, mejores personas 

Erupción o ¿sarpullido? 

Consens i control

La notícia va saltar la setmana passada i els va faltar 
temps a tots per contar-nos-la i posar-se medalles. 
S’havia firmat un acord entre la Generalitat i el Govern 
d’Espanya per encetar un estudi de viabilitat perquè 
els trens de rodalies arriben a Vinaròs. Què vol dir 
viable? A la fi, ens posaran més trens? Primer anem al 
diccionari: Qualitat de viable. Probabilitat que té un 
organisme de prosperar o de sobreviure. 
Ja està clar, per tant l’estudi per a ser viable ha de ser 
factible i també rendible. Però coneixent la situació 
poc probable que siga assumible per capital privat, 
hauria de ser referenciat en els pressupostos dels 
dos ens què van subscriure el llançament de l’estudi. 
Cert que ho tenim malament i pitjor si la quantitat 
sobre la qual hauran de sortir els números serà 
suficient per donar rendibilitat a la viabilitat. De 
moment, i pel publicat, anem al darrere d’altres 
comarques. Anem malament.
La crisi se’ns menja més o menys ràpidament i 
veiem que els diners de la “nostra” Generalitat són 
invertits moltes vegades de forma ostentosa i que els 
problemes pecuniaris que tenen afecten directament 
serveis bàsics com són sanitat i educació. No es posen 
en marxa nous centres ni fan funcionar els que ja 
estan a punt, per tant dubtem que ara miren de posar 
en marxa un altre “forat” que incremente el col·lapse 
de l’erari valencià. No diguem del Govern central on 
també es donen senyals d’alerta i cada vegada seran 
més els retalls per poder seguir endavant.
Com que la crisi l’hem d’assumir, els estalviarem temps 
i diners, i com que també creurem que de veritat ho 
volen realitzar i no fan aquest estudi per demorar 
que aquests trens arriben a la nostra comarca, volem 
recordar-los la proposta que vam fer i que va trobar 
el suport del ple de l’Ajuntament. Tot i que la solució 
també és de diners, proposem un tracte d’igualtat, ni 
més ni menys, igualtat amb una altra infraestructura 
que creiem que està basada en una incertesa 
rendibilitat, però amb una viabilitat segura cap un 
negoci redó. Volem el mateix tracte que li van donar a 
l’aeroport de Castelló. Amb una assegurança mínima 
de passatgers fixos, no físicament parlant, doncs la 
Generalitat assumeix una quantitat fixa per aquells 
que no són vinguts i que l’empresa devia calcular que 
eren els mínims per no haver de patir (eufemisme). 
Per tant, que es deixen de viabilitat i li donen ja una 
solució a la rendibilitat que al cap o a la fi serà el que 
ho pose a funcionar.

Des d’Esquerra Unida entenem que 
per a un bon funcionament d’un 
Ajuntament hi ha algunes coses 
que són imprescindibles, entre 
elles i de vital importància hi ha els 

pressupostos. Els pressupostos són els que inclouen 
les despeses, els ingressos i els projectes, tot recaptat i 
assignat amb les seues partides.
L’Ajuntament de Vinaròs, després de gairebé cinc mesos 
de l’actual any, encara no els té aprovats. Sobre aquest 
tema se n’ha parlat, especulat, criticat i utilitzat, però el 
que sí que és cert és que encara no estan aprovats.
Però bé, pel que hem pogut llegir en la premsa 
local ara pareix que el PP i el BLOC estan aguats al 
consens perquè s’aproven. Això sí, amb matisos per 
als dos partits.
El Sr. Fontanet ja ha manifestat que la relació amb 
l’Equip de Govern no ha variat, tota la ciutadania 
de Vinaròs coneix quina és la relació entre l’Equip 
de Govern i el BLOC i no està passant per uns bons 
moments de cortesia i entesa. I, a més a més, després 
de haver-lo canviat de lloc i d’haver-li retirat el mòbil al 
Sr. Fontanet. Tema curiós ja que ara està posant molta 
constància per saber quants i qui disposa de mòbil 
a càrrec de l’Ajuntament, i és curiós perquè quan ell 
l’utilitzava no deia res i no en demanava control.
Encara que també ha matisat, el Sr. Fontanet, que 
si l’Equip de Govern vol el vot ha de trucar-los i ells 
presentaran les seues condicions i si els interessa els 
donaran suport. Aquests plantejaments no sorprenen 
a ningú, ja hi estem acostumats.
El que sí que sorprén és el plantejament del Partit 
Popular. D’una banda, demana consens i matisen 
que siguen uns pressupostos realistes i adequats a les 
necessitats dels vinarossencs. 
Anem a veure, d’una banda, el PP demana consens 
per als pressupostos i, de l’altra, diu que l’Equip de 
Govern ocasiona un col·lapse general, genera el 
caos i la desconfiança, provoca pèrdues milionàries 
i demostra que és necessari un canvi, a part de molts 
altres desqualificatius que cada setmana el PP dedica a 
l’Equip de Govern.
Volem que el Partit Popular explique a la ciutadania 
com un equip de govern en aquestes condicions pot 
elaborar uns pressupostos realistes i adequats. I a sobre 
els demanen consens, no s’entén.
Des d’Esquerra Unida entenem que els pressupostos 
han de ser dialogats, participatius i consensuats i que 
tots han de fer tot el possible perquè estiguen ben con-
feccionats i executats, ja que és el principal per al bon 
funcionament de l’Ajuntament i l’Ajuntament som tots. 

Deseo comenzar este breve artículo con el testimonio 
de una persona discapacitada, dotada de una 
personalidad fuerte, entera y ejemplar: “Vivimos en 
una sociedad en la que priman el placer y lo material, 
pero el sufrimiento y la muerte vienen incluidos en la 
vida, forman parte de ella. Soy partidaria de luchar, 
no de “huir” [...] por eso lucharé hasta el final. Respeto 
y entiendo a los que se dan por vencidos y no creen 
en nada; pero yo, cuando llegue al “otro lado”, quiero 
tener la sensación de llevar mis deberes cumplidos [...] 
La mentalidad de que sólo lo biológicamente bueno 
vale la pena impide conocer grandes realidades 
humanas. Los defensores de la eutanasia olvidan que 
cada vida es única e irrepetible y tiene todo el valor 
posible. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna 
sería importante”.
El deporte es uno de los mejores amigos del 
discapacitado. Es aliado de aquellos que son 
atrevidos, emprendedores, arriesgados, optimistas 
e inconformistas, nunca para perdedores. Perdedor 
no es quien llega el último, sino aquel que se 
sienta, mira y nunca lo intenta. Nuestros nadadores 
adaptados de Vinaròs están hechos de esa “pasta 
especial”. Son luchadores y emprendedores y, por 
encima de todo, inconformistas. Han superado 
sus marcas competición tras competición, con 
voluntad, sacrificio y espíritu de superación. En 
este último Open de Natación Adaptada, han 
conseguido nada menos que seis medallas (cuatro 
de ellas de oro, dos de plata). Yo, como entrenador, 
me siento muy orgulloso de su disciplina y de sus 
conquistas, que son también un poco mías. Detrás 
están muchas horas de entrenamiento, nunca en las 
mejores condiciones: horarios inadecuados, piscina 
“tercermundista” y pocas, muy pocas facilidades 
para el entrenamiento. Ésta es nuestra triste realidad. 
¿Un ejemplo? El concejal de Deportes “de turno” no 
se dignó a hacer entrega de los trofeos. ¡Ay si los 
participantes hubieran sido Thorpe, Nadal, Alonso 
u otros nombres importantes! El concejal y el pleno 
municipal al completo.
Doy las gracias a Esther Santos por dirigir Bamesad 
de forma tan sabia y profesional. También a Manolo 
Celma por su lucha a favor de la discapacidad. Sin 
ambos, nada de lo acaecido habría sido posible. 
Enhorabuena Jonathan, R. Meseguer, R. Llácer, 
Julia, Sebastián, Piotr, Álvaro. Todos ellos nadadores 
adaptados ejemplares. Deportistas ejemplares. Y a 
todas vuestras familias. Me siento feliz con vosotros 
pues sois luchadores hasta el final y nunca os dais por 
vencidos. Sois todo un ejemplo para vuestro pueblo.

En el último escrito del P.P., en su página de El Diariet, 
comienzan diciendo: 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, 
etc., para, como no, enlazarlo con los nombres de 
Romeu y Balada, porque estos dos nombres son los que, 
efectivamente, les provocan erupciones en su orgullo 
de ganadores. Pero hablemos de erupciones. O mejor 
dicho, de sarpullidos. Porque si la erupción del volcán 
causó problemas, la corrupción del P.P. ha provocado 
sarpullidos en la piel de casi todos los españoles. Parece 
mentira que el P.P. local se atreva a hacer bromitas de 
este calibre. Hablar de que el alcalde Romeu y el primer 
teniente de alcalde Balada causan caos y desconfianza 
es tener muy poca vergüenza política. Caos, vergüenza, 

desconfianza y todos los adjetivos que Uds. quieran 
poner, nos causan los Bárcenas, Matas, Fabra, Trillo, 
López Viejo, Sepúlveda y un largo etcétera de cargos 
políticos del P.P. valenciano con su presidente a la cabeza 
y sus amiguitos del alma, Correa (D. Vito) y el Bigotes. 
Vergüenza causa que el P.P. local, semana tras semana y 
sin venir a cuento, saque en su página los nombres de 
dos personas que a diferencia de sus correligionarios, 
no están encausados en el más ínfimo caso corrupto y 
conociéndolos, no lo estarán jamás. Que se equivoquen 
alguna vez, seguro, como todo ser humano, pero 
sin poner la mano donde no deben. Sarpullidos nos 
causan a los vinarocenses la poca consideración que 
desde Valencia nos tienen, como si Vinaròs no fuera 
una ciudad de la Comunidad. Erupciones y sarpullidos, 

que nuestros hijos y nietos estudien en barracones. 
Que la Generalitat no atienda a nuestros dependientes. 
Que tengamos una ampliación del Hospital pendiente 
de que sea el momento de inaugurarla. Que la vayan 
retrasando para presentarla cuando estén cerca las 
elecciones. Que una ciudad como Vinaròs con 30.000 
habitantes, sólo tenga un Centro de Salud viejo y 
caduco. ¿Para cuándo el segundo? Esto es lo que causa 
erupciones, perdón, sarpullidos. Y sarpullidos nos causa 
el P.P. local, más preocupado de desprestigiar al Equipo 
de Gobierno, que de arrimar el hombro. Sarpullidos nos 
causa el odio del P.P. con su Sr. Juan B. Juan a la cabeza, 
sin asimilar después de tres años su condición de 
oposición. Hay más sarpullidos, desde luego, pero no 
hay espacio. Quizás la próxima vez.
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 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

ACTUALITAT

Vinaròs tindrà finalment cort d'honor per a les 
festes, que se celebraran del 18 al 29 de juny, 
encara que estarà integrada per tan sols quatre 
dames majors i les sis infantils que representaran 
cada col·legi de la localitat. Les tres úniques 
entitats amb dama major seran el Club Nàutic, la 
Penya Barça i la Caixa Rural, mentre que una de les 
dames que s'han presentat ha optat per fer-ho per 
lliure, sense representar cap entitat. 
Les dames de l'any passat que per iniciativa 
pròpia van oferir tornar a presentar-se després 
de veure perillar la cort d'honor han desistit 
finalment després d'una reunió mantinguda entre 
l'ajuntament i els pares d'aquest grup de dames, 
com van informar dimarts l'alcalde, Jordi Romeu, i 
la regidora de Festes, Maribel Sebastià. 
“La iniciativa va sorgir de les mateixes dames, 
que es van posar en contacte amb nosaltres 
traslladant-nos la seua il·lusió per repetir”, va 
explicar Sebastià, que va afegir que “els vam dir 
que podien fer-ho, encara que després de la 
reunió mantinguda amb elles i els seus pares, al 
final han decidit no fer-ho, ja que la seua il·lusió 
era tornar a presentar-se totes juntes”. 
Per això, i perquè la crida realitzada als diferents 
instituts de la localitat no ha donat cap resultat, 
la cort d'honor de les dames majors ha quedat 
reduïda a quatre integrants. “No passa res, 
l'important és que tenim quatre dames, i el fet que 
siguen menys no influirà en els actes programats”, 
va assegurar la regidora de Festes.

Canvi d'escenaris 
Encara que el que sí que variarà el fet de disposar 
d'un menor nombre de dames seran els escenaris 

on se celebraran alguns actes. Així, el sopar de 
l’elecció de la reina podria tornar a realitzar-se al 
saló de plens, segons va apuntar dimarts Romeu. 
D'altra banda, la presentació de les dames enguany 
no es farà a l’envelat, atés que es considera un espai 
massa gran per acollir-la. “Cercarem un lloc bonic 
on les dames se senten més acompanyades i on la 
gent que ho vulga també puga vindre a veure-ho”, 
va indicar Sebastià. 
Altres canvis d'escenari, encara que aquests a 
causa de les obres del passeig marítim, seran els 
de l’envelat jove, situat a la zona nord de la platja 
del Fortí, i que enguany s'instal·larà a l’envelat 
de l'avinguda de l'Atlàntic. També el Mesón de la 
Tapa y del Vino canviarà de lloc, i enguany passarà 
a l'avinguda de Fora del Forat, al costat del parc 
d'atraccions.

Un sol sopar de gala? 
Quant als sopars de gala, Sebastiá va apuntar la 
seua intenció de reduir-ne el nombre a tan sols 
un que aglutine totes les entitats, encara que 
va matisar que haurà de celebrar-se una reunió 
amb les diferents associacions per consensuar-
ho. “Encara no sabem si enguany se celebrarà un 
sopar de gala o un sopar que aglutine totes les 
entitats”, va indicar, recordant que “un dels debats 
que van sorgir en les passades festes va ser reduir 
el nombre dels sopars de gala a un que congregue 
totes les entitats”. Cal recordar que l'any passat, 
aquesta proposta no va quallar finalment i van ser 
diversos els sopars de gala que es van celebrar. 
Respecte al dia del concurs de paelles, que estava 
destinat a les entitats amb dama, Sebastià va 
indicar que enguany “s'estudiarà la manera que les 

entitats sense representació també participen del 
concurs”.

Canvis per al futur 
La comissió de festes, que està treballant en 
l'elaboració del programa encara que amb cert 
retard després de la incertesa de la cort d'honor, 
també està estudiant modificar algunes coses 
en el futur. Entre aquestes, avançar l'edat perquè 
les dames grans puguen presentar-se als 16 
anys i no als 17 com està actualment estipulat. 
Altres alternatives per augmentar el nombre de 
dames majors que s'està valorant és que els dos 
instituts de secundària disposen en pròximes 
edicions de dama.

Dames grans i entitats 
Elena Costa Barberà (Club Nàutic)
Verónica Grau Bas (dama popular)
Nerea Rojas Ferré (Penya Barça)
Carla Serrano Polo (Caixa Rural)

Dames infantils
Inés Salvi Ribera (CEIP Manuel Foguet)
Paula Escura Roca (CEIP Sant Sebastià)
Arantxa Arrufat Góngora (CEIP Misericòrdia)
Laura López Ruiz (CEIP Assumpció)
Carmen Arnau Roselló (Consolació)
Maria Vila Vallés (Divina Providència) 

La crisi redueix a quatre les dames 
per a la Fira i Festes 
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ACTUALITAT

L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ha explicat les 
gestions realitzades per l'Ajuntament de Vinaròs 
per tal de disposar d'una seu de l'Escola Oficial 
d'Idiomes (EOI) des que es va produir el canvi 
en la direcció general de Centres, el passat 19 de 
gener, que va assumir Rafael Carbonell. Romeu, 
que va acusar el portaveu del PP, Juan Bautista 
Juan, de mentir en dir que no s'ha fet res sobre 
aquest tema, va mostrar els documents enviats 
demanant entrevistes amb el nou director 
general, i va assenyalar que encara espera una 
resposta. 
“Ens hem posat en contacte dos vegades per 
escrit sol·licitant una visita per tractar els temes 
fonamentals com l’EOI”, va apuntar Romeu, 
afegint que “entre un escrit i un altre, la regidora 
d'Educació va estar a Castelló i va parlar amb 
Carbonell, que li va dir que sabia que tenia pendent 
una entrevista però que li ho recordéssem, la 

L’EOI crea de nou polèmica 

“Si es tracta de metres, Vinaròs té milers per 
oferir”. Així va respondre dimarts l'alcalde de 
Vinaròs, Jordi Romeu, després de conéixer-se la 
notícia que la veïna localitat de Benicarló oferia 
a la Conselleria d'Educació la pista annexa de 
l'IES Coromines per situar una seu de l'Escola 
Oficial d'Idiomes (EOI). 
Entre aquests terrenys, Romeu va citar la zona 
educativa annexa de les Capçades, on ha de 
construir-se el col·legi Número 5, i també el 
solar de l'entorn de l'institut Leopoldo Querol, 
mentre que el regidor d'Urbanisme, Javier 
Balada, va arribar fins i tot a oferir per instal·lar 
l’EOI els terrenys del carrer Major on el PP tenia 
previst ubicar la ciutat esportiva. 
Romeu va criticar que des de la Conselleria 
d'Educació “no s'apliquen criteris racionals” 
a l'hora d'adjudicar les seus d'idiomes, no 
solament per la disputa amb la veïna Benicarló, 
sinó també després d'haver anunciat el conseller 
Font de Mora una nova seu d'idiomes a Vila-real 
“sense disposar ni dels terrenys ni dels diners”. 
“En educació ha de treballar-se amb mapes 
escolars i paràmetres racionals com la necessitat, 
la distància, la matrícula o l’àrea d'influència”, va 
indicar Romeu, recordant la proximitat de Vila-
real amb Castelló i apuntant que el problema “està 
més al nord de la província”. El primer regidor va 

censurar aquesta manera de decidir la ubicació 
dels futurs centres d'idiomes en la província. 
“Entrar en una carrera d'aquest tipus sembla que 
siga un mercadeig. Vull que sàpiga la ciutadania 
de Vinaròs i Benicarló que en la província de 
Castelló solament hi ha una EOI, i en els últims 10 
anys no se n'ha creat cap. El fet que ara comencen 
a créixer com a xampinyons no té ni el més mínim 
grau de racionalitat”, va assegurar. 
D'altra banda, va acusar el PP local de realitzar 
en aquest tema “una operació preparada per 
desgastar l'Equip de Govern”. En aquest sentit, 
va apuntar que “sempre que el PP local acusa 
l'Equip de Govern de no fer gestions per l’EOI, 
al cap de dos dies, el PP de Benicarló diu que 
té una entrevista amb el conseller, que ofereix 
terrenys i que va a per totes amb l’EOI. Només 
fa falta mirar les hemeroteques, perquè no és 
la primera vegada que ha passat”, va concloure. 
D'altra banda, Romeu va recordar que Vinaròs ha 
ofert “molts terrenys en els últims set anys” a la 
Conselleria d’Eduació. Com a exemple, va apuntar 
que “les aules prefabricades estan en un solar 
municipal en espera de la construcció del col·legi 
Número 5, i mentre s'ha estat fent l'ampliació 
del Manuel Foguet, durant molts anys les aules 
prefabricades s'han situat en un solar municipal 
que ha costat molts diners en lloguer”.

L’alcalde acusa la 
conselleria de crear un 
“mercadillo” d'escoles 
d'idiomes 

qual cosa vam fer telefònicament i després per 
escrit”. Malgrat això, Romeu va lamentar que 
“no hi ha hagut absolutament cap resposta per 
part de la conselleria en aquest sentit”. “L'única 
cosa que podem fer és agafar els regidors, anar 
a la porta de la direcció general i fer una vaga de 
fam fins que ens reben però no és el nostre estil 
i continuarem insistint en la demanda d'aquesta 
visita”, va apuntar. 
El primer regidor també va lamentar que 
s'anunciés una EOI per a Vila-real. “Vila-real té 

una situació més endarrerida que la nostra, ja 
que no disposa ni del terreny ni dels diners, i 
resulta que s'està fent el projecte”, va indicar per 
concloure que “no som un municipi de segona, i 
hem mostrat l'interés en l’EOI des del moment en 
què es va crear un aulari que ha anat en augment 
quant a matrícules”. 
Per la seua banda, el portaveu del PP, Juan Bautista 
Juan, va indicar que les proves aportades per 
Romeu “ratifiquen que no ha fet res per disposar 
de l’EOI”. 
“No podem admetre que Romeu tinga la vergonya 
d'acusar dels seus defectes els altres”, va apuntar 
després de criticar que la primera carta remesa 
per Romeu a la conselleria data del 17 de març de 
2010, “quan el nou director general tenia el càrrec 
des del 19 de gener”. A més, segons Juan, l'alcalde 
va fer aquestes gestions després d'haver-li-ho 
recordat dos vegades el PP en junta de portaveus 
i en sessió plenària. El portaveu popular també 
va lamentar que una de les cartes enviades des 
de l'ajuntament va ser enviada a la Conselleria 
d'Indústria i Comerç. “És molt trist i exigim que es 
disculpe per les acusacions que ha fet. Les proves 
que ell aporta són les proves que no ha fet res per 
disposar d'una seu de l’EOI”, va concloure.
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L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vinaròs ha 
anunciat que farà un seguiment de la repercussió 
quant a la creació d'ocupació que tenen les 
grans obres que es realitzen en la localitat i de 
les empreses vinarossenques que hi treballen. 
Vinaròs compta a data de març de 2010 amb un 
total 2.617 persones en situació de desocupació, 
440 aturats més que fa un any. Les xifres 
manifesten un 9,28% dels veïns sense ocupació 
del total de la població, unes xifres que, segons 
va apuntar l'alcalde, Jordi Romeu, “són semblants 
a poblacions de característiques similars, com la 
veïna Benicarló”. 
Romeu va citar les obres que s'estan executant 
actualment a Vinaròs i sobre les quals s'exercirà 
aquest seguiment, entre elles la reforma del 

mercat municipal, la variant de la N-340, 
l'execució del camp de futbol a la Ciutat Esportiva, 
la remodelació del passeig marítim o la planta de 
gas del projecte Castor. 
“Volem saber exactament quina repercussió 
pública en l'ocupació tenen a la ciutat”, va 
apuntar Romeu. 
L'Equip de Govern sol·licitarà, a més, de nou a la 
Generalitat, els programes d'ajuda per a la creació 
d'ocupació, del PAMER i l’ENCORP. El centre del 
coneixement, el taller de formació ocupacional 
del Pou de Mangrano i el centre de dia són obres 
públiques que pròximament s’iniciaran i que 
l'Equip de Govern confia que aporten més feina 
per als vinarossencs, a més de l'augment de les 
contractacions en l'època estival.

L'Ajuntament estudia l'impacte de les grans obres en 
l'ocupació 
La ciutat compta amb 2.617 aturats 

L'Ajuntament de Vinaròs man-
tindrà enguany les ajudes per a 
l'escolarització infantil d'aquells xi-
quets i xiquetes que es troben en 
una situació econòmica desfavora-
ble. Així, l'import total que destinarà 
el consistori vinarossenc al Xiqui-
bó és de 124.000 euros, una xifra 
idèntica a la inversió del 2009 en 
aquest apartat. “Com l'any passat, 
continuem mantenint la xifra en la 
situació en què estem, a diferència 

de la conselleria, que l'any passat va 
rebaixar les seues aportacions”, va 
apuntar l'alcalde, Jordi Romeu. 
Aquestes ajudes estan destinades a 
garantir l'accés a l'educació de tots 
els xiquets i xiquetes les famílies 
dels quals es troben en condicions 
socioeconòmiques desfavorables, 
proposant un sistema d'ajudes que 
permeta superar les desigualtats 
inicials que condicionen l'accés a 
l’Educació Infantil.

La Generalitat ha retornat per segona vegada a l'Ajuntament de Vinaròs 
el projecte del Pla Integral d'Accessibilitat, inclòs en el Pla Confiança, 
argumentant que hi ha noves “deficiències” que han d'esmenar-se.
El regidor d'Urbanisme, Javier Balada, va explicar aquesta setmana 
que entre aquestes falta un apartat que justifique la necessitat o no 
d'aplicar accions sísmiques. Balada va ironitzar que aquesta qüestió 
s’haja de realitzar en el Pla Integral d'Accessibilitat. “Tots sabem que 
la de Vinaròs és una zona sísmica i volcànica”, va apuntar, afegint que 
“suposo que quan esmenem aquestes deficiències ens contestaran 
que n’hi ha unes altres, només amb la finalitat d’endarrerir l'obra”.

L'Ajuntament manté les ajudes del Xiquibó La Generalitat demana rectificar el Pla 
d'Accessibilitat per no incloure si han 
d'aplicar-se accions sísmiques 



12

8  maig  2010

ACTUALITAT

El Departament de Salut de Vinaròs ofereix 
des de l'any 2005 un programa dirigit a totes 
les persones del departament amb l'objectiu 
que aquestes puguen deixar l'hàbit de fumar 
consistent en una teràpia de grup que es dur a 
terme a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. 
Des del Departament s'assenyala que “la ciudada-
nia és conscient del mal que provoca el tabac en 
les persones i per aquest motiu des de l'any 2005 
actuem per ajudar aquelles persones que volen 
deixar de fumar i veure com millora la seua salut”.
El programa consisteix en 8 sessions anuals 
d'una durada aproximada d’una hora i mitja 
cadascuna, en grups d'entre 15 i 20 persones. 

En aquests moments i segons fonts del 
Departament, “a dia d'avui hi ha 19 grups actius 
en els quals participen 386 persones i la demanda 
creix perquè cada dia més gent es consciencia 
que deixar el tabac suposa una major qualitat de 
vida i un augment en l'esperança de vida”. 
Des de l'inici d'aquest programa, fa pràctica-
ment 5 anys, ja han finalitzat 13 grups amb 
resultats satisfactoris perquè, segons informen 
des de la Unitat de Tabaquisme, “més del 50% 
de les persones que han acudit a aquestes terà-
pies, no han tornat a fumar al cap d'un any de 
finalitzar la teràpia”.
La teràpia està guiada i coordinada pel Servei 

de Medicina Preventiva, que dirigeix la doctora 
Carmen Adell, des del qual s'assenyala que “és 
important que la persona que acudeix a aquesta 
teràpia vinga predisposada a deixar de fumar, 
nosaltres l'ajudem i l'acompanyem perquè la 
persona no recaiga en el tabaquisme en els 
moments difícils, sobretot durant les primeres 
setmanes”. 
Per finalitzar, des del Departament de Salut de 
Vinaròs remarquen que “en 5 anys 827 persones 
han acudit a aquesta Unitat de Deshabituació 
tabàquica, unes xifres que ens anima a continuar 
apostant per la promoció de la salut entre els 
nostres ciutadans”.

Més de 800 persones ja han participat en les teràpies de grup per deixar de fumar
La Unitat de Deshabituació tabàquica funciona des de l'any 2005

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va aprovar 
el passat 30 d’abril amb els vots a favor de 
PSOE, el PVI i el BLOC, i l'abstenció del PP, una 
modificació pressupostària de 3.109.000 euros 
destinada al pagament de l'expropiació de la 
zona verda de Joan XXIII. Després d'aquesta 
aprovació, també es va donar compte de 
l'aprovació de la liquidació del pressupost 
de 2009, la qual cosa deixa via lliure a la 
presentació dels pressupostos, prevista per a 
aquest mes de maig.
El pagament de l'expropiació, que s'efectua amb 
romanents de tresoreria i en un sol pagament, 
es farà efectiu així al propietari, que es va acollir 
al dret d'expropiació forçosa i el preu final de la 
qual ha sigut fixat pel tribunal del preu just. 
El portaveu del BLOC, Domènec Fontanet, va 
culpar l'anterior govern del PP amb Jacinto 
Moliner al capdavant per haver realitzat un 
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) 
sense haver-hi inclòs aquesta zona en un PAI, 
la qual cosa ha comportat conseqüències 
econòmiques. “És estrany perquè en altres 
zones s'ha fet, i espero que algun dia ens ho 
expliquen”, va apuntar. També va criticar l'actual 

Equip de Govern com a gestor del PGOU durant 
aquests anys. “No ha sabut donar una solució”, 
va lamentar.
Per la seua banda, el regidor d'Hisenda, Juan 
Antonio Beltrán, es va preguntar per què el PP no 
va incloure aquesta àrea en un PAI en el disseny 
del PGOU “quan està envoltada d'aquests”, i va 
recordar que amb aquest pagament “no acaba 
el problema i desgraciadament en vindran més, 
ja que hi ha propietaris de parcel·les adjacents 
que també s'han acollit a l'expropiació”.
El regidor del PP, Ernesto Molinos, va recordar a 
l'Equip de Govern que un Pla General “té beneficis 
i càrregues” per a un ajuntament i va considerar 
que la seua gestió no ha sigut l'adequada. “Els 
ha sigut senzill obtenir beneficis del PGOU, 
però no han sabut gestionar correctament els 
recursos que ha donat”, va apuntar. 
Finalment, l'alcalde, Jordi Romeu, va indicar 
que el pagament d'aquests 3 milions d'euros 
és conseqüència “d'una mala planificació en 
l'elaboració del PGOU” per part dels populars. 
El primer regidor va criticar la disposició d'una 
zona verda “envoltada de zones verdes”, i que 
aquesta no estigués englobada en un PAI.

X.Flores
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El ple aprova el pagament de part de la zona verda de Joan XXIII 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
L'AJUNTAMENT

PLE DE 30 D’ABRIL DE 2010

ORDE DEL DIA:

1.- Recurs de reposició interposat per 
Olga Chmyrina relatiu a expedient de 
quotes d’urbanització del Sector 3 de 
la ZTN. Unanimitat
2.- Subrogació titularitat cadastral 
Eusebio Flores Jacinto relatiu a 
expedient de quotes d’urbanització del 
Sector 3 i 4 de la ZTS. Unanimitat
3.- Subrogació titularitat cadastral 
Jesús Vivas Vallejo relatiu a expedient 
de quotes d’urbanització del Sector 3 
de la ZTN. Unanimitat
4.- Rectificació d’acord núm. 3 adoptat 
en el Ple de 9 de desembre de 2009 
relatiu a quotes d’urbanització del 
Sector 3 de la ZTN. Unanimitat
5.- Modificació de l’Ordenança Fiscal 
Reguladora de la taxa de Cementiri. 
Unanimitat
6.- Modificació pressupostària en la 
modalitat de crèdit extraordinari per 
import de 3.109.005,22 €. S’aprova per 
majoria amb els vots a favor del PSPV-
PSOE, el PVI i el BLOC i l’abstenció del 
PP
7.- Dació de compte d’aprovació de la 
liquidació del pressupost de 2009.
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L'Ajuntament de Vinaròs ha posat en 
marxa un nou aparcament al carrer 
del Capitán Cortés. Amb aquesta nova 
zona d'estacionament, el consistori 
vinarossenc ja ha destinat un total de nou 
zones d'aparcaments públics de caràcter 
gratuït en diversos punts estratègics de la 
ciutat, alguns dels quals molt propers als 
centres escolars amb la finalitat d'afavorir 
l'estacionament als pares i les mares, 
mentre que també n’hi ha a l'hospital 
comarcal. 
Així, al carrer del Pilar es disposa d'un 
aparcament per a 140 vehicles, i un altre 
al camí Fondo per a 120 cotxes, molt 
propers als col·legis de l’Assumpció i 
la Misericòrdia; a Pius XII, pròxim al 
col·legi Manuel Foguet, hi ha un altre 
per a 180 places, mentre que al carrer 
de Iecla, també pròxim a aquest centre 
educatiu, hi ha un altre amb cabuda per 
a 37 vehicles. Altres aparcaments públics 

de caràcter gratuït són els del carrer 
de Leopoldo Querol, per a 90 vehicles, 
davant del cinqué col·legi, i el PAI de 
Mercadona, on poden estacionar 148 
cotxes. A l'avinguda de Tarragona, on 
s'instal·larà el futur auditori, també hi ha 
aparcament per a 170 vehicles, mentre 
que al carrer d’Aragó hi ha una altra zona 
per a 50 cotxes. 
“Tenim aparcament gratuït en tota 
l'anella de la ciutat per a més de 1.000 
places, que poden aprofitar tots els 
vinarossencs”, va apuntar Balada. 
A aquests, cal sumar-hi els tres pàrquings 
municipals, encara que aquests de 
pagament, al passeig marítim, la plaça 
de Sant Antoni i la plaça de Río Cuarto, 
amb capacitat per a quasi 400 vehicles, 
com va apuntar Balada. “En total, tenim al 
voltant de 1.500 places públiques, la qual 
cosa és molt important per a la ciutat”, va 
destacar el regidor d'Urbanisme.

Vinaròs crea un nou pàrquing i arriba al 
miler de places gratuïtes 

El conveni fou signat el passat mes d’abril 
entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a les 
empreses que estiguen interessades a acollir-se 
al Pla, que estarà vigent fins al 20 de desembre 
de 2010 o fins a l’esgotament dels fons.
Amb aquest Pla es podran finançar actuacions que 
milloren l’eficiència energètica de les instal·lacions 
turístiques, que impliquen estalvi d’energia i/o ai-
gua, així com la implantació de noves tecnologies 
de qualitat, entre altres aspectes.
El Pla FuturE 2010 ofereix com a novetat 

principal, respecte del Pla 2009, el finançament 
de fins al 100% dels projectes d’inversió 
(impostos inclosos), a diferència de l’anterior 
línia en la qual es finançava fins al 90%.
Beneficiaris
Seran beneficiaris d’aquesta línia les empreses 
propietàries o que exploten establiments 
hostalers, apartaments i campaments turístics, 
allotjaments rurals, establiments de restauració, 
agències de viatges i establiments d’oferta 
turística complementària. 
Els interessats podran sol·licitar fins a 2 milions 

d’euros, en una o diverses operacions, les 
inversions a finançar amb actius fixos no podran 
tindre una antiguitat superior al 22 de febrer de 
2010 i deuran executar-se en un termini màxim 
de 2 anys des de la signatura del contracte de 
finançament amb l’entitat de crèdit elegida.
El tipus d’interés és variable, cotitzat 
quinzenalment per l’ICO + fins 0,50%.
El llistat d’entitats on poder sol·licitar els crèdits 
així com més informació, a la pàgina web de 
l’ICO www.ico.es a l’apartat Finançament - 
Línies de Mediació.

Activat el Pla FuturE 2010 per a la millora d’infraestructures turístiques
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Els amants de la petanca, gaudint de les recentment 
inaugurades noves pistes al costat del Cervol

Sempre actualitat, 
sempre www.fotospai.com
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El PP va demanar la setmana passada a l'estació 
de tren de Vinaròs que l'estudi de viabilitat de la 
línia de rodalies Benicàssim-Vinaròs es presente 
al setembre d'enguany. La petició es realitzarà 
en forma d'una moció que pretén implicar els 
ajuntaments afectats per la falta de rodalies i també 
les poblacions de la seua àrea d'influència. “Volem 
que el pla de viabilitat estiga conclòs a principis de 
setembre perquè els estudiants puguen adaptar-

se als seus horaris i sàpiguen si podran o no tornar 
en el mateix dia de les universitats”, va apuntar el 
senador Juan José Ortiz, que va afegir que la data 
del 9 de setembre “és ideal” per a la presentació de 
l'estudi. 
Per la seua banda, la secretària provincial, Marisol 
Linares, va indicar que els populars “estem 
satisfets” del Pla de Rodalies subscrit, però va voler 
puntualitzar que a la zona nord de Castelló “ha 

quedat difuminada una reivindicació històrica” 
quant a l'increment de trens. “Volem que l'estudi de 
viabilitat no es quede solament en una declaració 
d'intencions, sinó que realment es faça”, va apuntar. 
La secretària provincial va demanar la col·laboració 
de tots els grups polítics amb representació 
municipal “perquè siga un posicionament comú 
en benefici de la ciutadania”.
En concret, la moció que els populars proposaran 
als municipis compresos entre Castelló i Vinaròs 
insta el Ministeri de Foment que inicie de forma 
imminent la redacció de l'estudi de viabilitat que 
possibilite la millora de les freqüències ferroviàries 
entre Vinaròs i Castelló i que estiga finalitzat abans 
de l'1 de setembre de 2010. També demana que 
Foment facilite la participació dels ajuntaments 
en l'elaboració d'aquest estudi, a més de demanar 
als diferents consistoris que assumisquen el 
compromís d'implicar de forma activa tots els 
partits polítics, associacions i resta de societat civil, 
en la reclamació de la millora del servei ferroviari.
Posteriorment a la compareixença en l'estació 
de Vinaròs, els populars van tindre una reunió de 
treball en l’àmbit de partit on a més de Linares 
i Ortiz també van assistir el diputat Miguel 
Barrachina, els diputats autonòmics Jaime Mundo 
i Mariano Castejón, els diputats provincials Luis 
Tena, Juan Francisco Mars, Susana Marques, i 
alcaldes i portaveus municipals dels municipis 
de Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena, Alcalà, 
Torreblanca, Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Càlig, 
Sant Jordi, Traiguera i Sant Rafel del Riu.
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El PP exigeix el pla de viabilitat de rodalies per setembre 

L'executiva provincial del PSPV-PSOE, que es va 
reunir el dimarts a Vinaròs, va apel·lar a la “unió” 
d'esforços i la “lleialtat institucional” per aconseguir 
la implantació dels trens de rodalies per al tram 
Benicàssim-Vinaròs, que ha quedat pendent d'un 
estudi de viabilitat. 
El secretari provincial, Francesc Colomer, va 
apuntar que després de la rúbrica del pla ferroviari 
per a la Comunitat Valenciana entre Foment i la 
Generalitat, “els partits que creiem que és factible i 
necessari que la zona nord de la província dispose 
de trens de rodalies, hem de treballar amb lleialtat 
perquè aquest conveni tinga un segon episodi feliç 
per a aquesta comarca”. 
Per Colomer, la signatura d'aquest conveni “és un 
avanç” i “ha obert una nova etapa”, a pesar que 
la part nord haja quedat pendent d'un estudi de 
viabilitat “que esperem que siga ràpid”. En aquest 

sentit, va apuntar que el paper que jugarà el PSPV 
en la província serà el de “pressió, però també de 
responsabilitat” perquè l'estudi de viabilitat tinga 
un final feliç i va cridar els populars i la resta de 
forces polítiques a “cooperar, aportar i no cercar 
la confrontació”. Colomer va qualificar la moció 
anunciada pels populars de “partidària i partidista”.

Pla de residus 
D'altra banda, l'executiva també va tractar el tema 
d'un Pla Integral de Residus que segons Colomer 
“ha protagonitzat episodis lamentables”. Colomer 
va apuntar la “sensació de frustració” que produeix 
el fet que hi haja municipis que aboquen els 
seus residus en altres comunitats autònomes, la 
qual cosa va descriure com un gran fracàs del Pla 
Integral de Residus després de tretze anys. “És el 

fracàs de la Diputació i de la política territorial d'una 
Generalitat, capaç de gastar 90 milions d'euros en 
un cap de setmana condicionant el circuit urbà de 
la Fórmula 1. Es gasta més en la ciutat de València 
que tot l'any en totes les conselleries en la província 
de Castelló”. 
Finalment, també es va referir a l'atur existent a la 
província. “Hi ha 74.000 persones sense ocupació 
a la província de Castelló, en una autonomia que 
té competències plenes en matèria d'ocupació. 
Aquest és el nostre autogovern, i aquesta és la 
Generalitat Valenciana”, va concloure.

L'executiva provincial del PSPV-PSOE demana unió 
per reivindicar rodalies 
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La secció penal número 2 de l'audiència provincial 
ha absolt Carlos Roger (PVI), que va ser acusat 
pel llavors regidor del PP Juan Bautista Juan 
d'un presumpte delicte d'amenaces. Els fets es 
remunten al juny de l'any 2006, quan el llavors 
regidor del Partit Popular i actualment portaveu 
municipal, Juan Bautista Juan, va denunciar 
que Roger va anar a la seua empresa, on 
presumptament li va proferir amenaces contra la 
seua persona després que Juan va advertir, en la 
Comissió d'Urbanisme, presumptes irregularitats 
en una obra de la plaça Jovellar número 3, que 
estava realitzant una empresa de la qual era soci 
Carlos Roger. Al juny de 2009, el jutjat número 
2 de Vinaròs va condemnar Roger al pagament 
d'una multa de 450 euros i les costes processals 
del cas, encara que aquest ho va recórrer.

Diferents valoracions 
Els dos implicats van valorar dimecres de manera 
diferent la sentència. Mentre Juan va apuntar 
que aquesta “absol els acusats, però dóna com 
a provats els fets que es van produir”, Roger va 
indicar que “no solament s'ha demostrat la meua 
innocència, sinó també el muntatge que es va 

realitzar contra la meua persona”. 
Juan, que va matisar que la sentència absol Roger 
“per no conéixer-se en quins termes s'expressaven 
les amenaces produïdes”, va assegurar que ha 
decidit no recórrer aquesta resolució “perquè 
els fets, encara que molt lamentables, es van 
produir en el 2006 i no s'han repetit”, afegint a 
més que “el meu objectiu no és rescabalar-me 
econòmicament d'això ni produir cap perjudici 
personal a ningú”. 
Per la seua banda, Roger, que va comparéixer 
en la nova seu del PVI, va indicar que “la justícia 
ha demostrat que tot ha sigut una falsedat, 
un muntatge, i el més lamentable del cas és 
que durant aquests quatre anys han continuat 
dient que els havia amenaçat”, va apuntar, 
afegint que “fins i tot els regidors del PP em 
van fer boicot per no assistir a les comissions 
quan era regidor de Turisme”. 
Roger, que va acusar el PP de fer “una caça de 
bruixes” contra el PVI “perquè els estan prenent 
la seua desitjada majoria”, va manifestar que, 
després de conéixer-se la sentència absolutòria, 
espera que els populars “tinguen la dignitat de 
demanar disculpes”.

X.Flores

X.Flores

X.Flores

X.Flores

ACTUALITAT

El regidor del PP en matèria econòmica, Ernesto 
Molinos, va acusar dimecres l'equip de govern, 
format pel PSPV-PSOE i el PVI, d'haver triplicat 
el deute del municipi en els últims tres anys. 
Segons va apuntar Molinos, el deute acumulat 
és actualment de 32 milions d'euros, quan a 
l'inici de la legislatura l'endeutament era de 14,3 
milions d'euros. “Perquè tothom ho entenga, 
Vinaròs ha passat d'un endeutament de 529 
euros per habitant a tindre al voltant de 1.200 
euros per habitant”, va assegurar. En termes 
globals, el regidor popular va situar Vinaròs 
com “un dels municipis més endeutats de la 
província i de tota la Comunitat Valenciana”. 
Molinos va indicar que aquest increment del 
deute és fonamentalment a causa dels crèdits 
concedits pel Govern central per a la construcció 
del polígon industrial (12M€) o del centre de 
coneixement (3M€). “Han aconseguit triplicar 
la xifra d'endeutament del nostre poble, un fet 
que ens preocupa perquè aquests diners ha 
d'amortitzar-se en un breu període de temps”, 

va destacar, afegint que “aquests diners no és el 
resultat d'una gestió eficient, sinó préstecs que 
han de retornar-se”. 
En aquest sentit, va mostrar la seua preocupació 
perquè els 12M€ per al polígon industrial, 
“segurament hauran d'amortitzar-se molt abans 
que la reparcel·lació estiga realitzada” i, per tant, 
comence a donar beneficis per a l'ajuntament. 
A més, una altra de les conseqüències d'aquest 
endeutament, segons Molinos, serà una mala 
herència per al pròxim equip de govern que 
accedisca a l'ajuntament després de les pròximes 
eleccions municipals.

Pressupostos 
Molinos també va fer una valoració de la 
liquidació del pressupost del 2009, presentat a 
ple aquest mes, destacant que “han arribat sense 
que la ciutat tinga encara elaborat un pressupost 
per al 2010, una cosa inèdita ja que sempre 
s'ha fet a l'inrevés, és a dir, aprovant primer el 
pressupost i, després, la liquidació”. 

El regidor popular va atribuir aquesta circums-
tància al fet que en anteriors edicions, els pres-
supostos “van ser elaborats en una conjuntura 
econòmica favorable, en la qual quasi ni necessi-
taven planificar els recursos”. 
D'altra banda, va reiterar que els populars 
permetran l'aprovació dels pressupostos “si 
són realistes i ajustats a la realitat econòmica 
actual”, però va afegir a més que el PP demana 
per donar-hi el suport “la realització d'un estudi 
per eliminar les despeses innecessàries i un pla 
d'ajust pressupostari per reduir el deute, a més 
d'una planificació de l'amortització i un pla 
estratègic que reculla totes les inversions que 
Vinaròs necessita”.

El PP acusa el Govern local de triplicar l’endeutament 
de la ciutat en la present legislatura

Absolen Carlos Roger d'un delicte d'amenaces 
contra Juan Bautista Juan 

Juan Bautista Juan

Carlos Roger

106.2 FM
MAESTRAT
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ACTUALITAT

 El Partit de Vinaròs Independent (PVI) ha inaugurat nova 
seu al número 19 del carrer del Convent de la localitat. El 
nou local va ser beneït dijous passat dia 29 d’abril pel rector 
de l’arxiprestal, mossén Emili Vinaixa. Els horaris d’atenció al 
públic són dijous  de 20 a 22 hores.

El PVI va fer el dimecres la seua primera 
roda de premsa en la nova seu manifestant 
que el partit se sent “coautor” de les obres 
de remodelació del port. “El port ha sigut 
sempre una de les prioritats del PVI”, va 
apuntar Juan Blanchadell, que va reivindicar 
que el seu partit “va intervenir decisivament 
per aconseguir l'actual reforma”, i recordant 
que el primer projecte de la Generalitat 
“pretenia tancar la bocana i reduir l'espill 
d'aigua, la qual cosa hagués suposat una 
barbaritat sense precedents que hauria 
tingut conseqüències, entre elles que el 
projecte Castor no tingués base logística”. 
Blanchadell va recordar que van ser moltes 
les entitats, empreses i particulars que 
“davant la postura intransigent del llavors 
director general de Ports, Vicente Dómine, 
van crear la plataforma Salvem el Nostre 
Port, que va elaborar propostes perquè es 
rectifiqués tota l'obra del port”. 
Blanchadell va continuar dient que “fins 
que no es va fer la recollida de signatures 
no es va decidir actuar”, i va acusar el 

PP local d'haver criticat la plataforma 
“desvirtuant les seues propostes, mentre 
el PVI, des del primer moment, les va fer 
seues i es va implicar com ningú en la nova 
reforma del port”. 
El canvi de director general, segons Blan-
chadell, va significar una obertura a les 
converses amb l'Equip de Govern, “arri-
bant a assumir gran part de les propos-
tes de la plataforma, i rectificant-se el 
projecte”. A més, va recordar Blanchadell 
que l’ajuntament va presentar un protocol 
d'acord “que va ser acceptat verbalment per 
la Generalitat però que a dia d'avui no s'ha 
signat, encara que de moment s'estan res-
pectant les seues condicions”.

El PVI inaugura seu

X.Flores

X.Flores

El PVI reivindica el seu paper en les obres 
de reforma del port 

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

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

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

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

Caja Mediterráneo pone en marcha la 
Semana del Mayor en Vinaròs para 
fomentar la calidad de vida
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Emili Fonollosa 

ACTUALITAT

L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, va rebre oficialment la 
setmana passada al saló de sessions de la casa consistorial 
els professors que han participat en el projecto Comenius 
Preservar el nostre món. 
Amb aquesta visita a la capital del Baix Maestrat finalitza 
un projecte que s'ha desenvolupat durant dos anys i on 
s'ha treballat perquè els escolars respecten el planeta amb 
l'intercanvi d'idees i metodologies de treball. 
Un projectee en què han participat cinc col·legis d'altres 
poblacions com Münster d’Alemanya, Trenčín d'Eslovàquia, 
Muggiò d'Itàlia, Kilrea d'Irlanda i Vinaròs per Espanya, amb el 
col·legi de la Misericòrdia. Tant professors com grups d'alumnes 
dels centres implicats han visitat totes les poblacions incloses en 
el projecte per conéixer la seua manera de treballar i la técnica 
educativa. La visita feta a Vinaròs és l'última i posa punt final a 
aquest projecte, explicava el director del col·legi vinarossenc, 
Juan Esteller, que oficiava com a amfitrió.

Una delegació de professors 
de cinc països clausura un 
projecte Comenius a Vinaròs 

X.FloresX.Flores

Els restauradors de Vinaròs afronten els mesos 
previs a l'estiu amb una nova campanya de 
promoció d'un dels plats més saborosos de 
la gastronomia local, la fideuada, oferint uns 
menús assequibles que ajuden a atraure clients 
i allunyar la crisi.
El Cercle Mercantil i Cultural va acollir, de 
forma més modesta que altres anys davant 
del complicat panorama econòmic actual, la 
presentació de les III Jornades Gastronòmiques 
de la Fideuada que, organitzades per l'Associació 
d'Hostaleria de Vinaròs, impliquen un total de 
19 restauradors.
El president de l'associació, Rafael Miralles, 
va destacar que “és necessari adaptar-se a la 
demanda del client de les nostres comarques” 
recordant la bona acollida d'anys anteriors. 
També va remarcar les ganes dels restaurants 
vinarossencs de donar a conéixer aquest 
plat tan apreciat i va reconéixer que l'acte de 
presentació era més “mòdic” atesa la situació 
actual. Les ganes per posar en marxa iniciatives 
conjuntes es noten en aquestes jornades, 
atés que s'incrementen en tres els restaurants 
participants pel que fa a l'any passat.
Aquestes jornades es desenvoluparan entre 
el 7 de maig i el 20 de juny. Cada restaurant 
participant oferirà menús selectes, amb 
la fideuada com a plat estrella i sense que 
sobrepassen els 25 euros. Són moltes les 
varietats de fideuada que podran tastar els 
comensals en els restaurants de la ciutat durant 
aquests dies i també la resta de l'any: la típica 
de Vinaròs, a la marinera, a l'estil de Gandia, 
a la marea negra, amb verdures, d'au, bolets i 
encenalls de foie, amb sepionet i la seua tinta, 
al cava, caldosa, amb caviar d'eriçó de mar, amb 
abadejo, etc.

Els restauradors lluiten contra la crisi promocionant la fideuada 

Moments de la inauguració. Les 
jornades es desenvoluparan fins 
el 20 de juny. Cada restaurant 
participant oferirà menús sense 
que sobrepassen els 25 euros
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DESDE COCEMFE MAESTRAT 
LO AGRADECEMOS

FOTOAGRAÏMENT
Agradecemos al Equipo de Gobierno el 
poder disponer de un aseo adaptado 
en nuestra ermita y bien señalizado 
en la puerta de entrada con el logo 

internacional del discapacitado… pero 
pedimos que se ponga un suplemento 

en la taza del váter para que la taza 
esté al nivel de una silla de ruedas

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI

 
SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 

LAS BARRERAS Y SE VAN VIENDO YA 
FRUTOS SOLIDARIOS CONSEGIDOS 

 
¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

Juan Bover
AB )Jow0td METEOROLOGIA

Per Domingo Callariza

VINARÒSde
des del 28/04 al 4/05 www.meteovinaros.com

TemperaturaIndex UV

Pluja

El dimarts dia 4, durant les 24 hores, en molts moments la sensació tèrmica 
va ser d’1ºC per sota de la temperatura que marcaven els termòmetres

Només un centenar de persones van participar 
el dissabte passat en la concentració 
amb motiu del Primer de Maig a Vinaròs, 
organitzada per la Comissió Primer de Maig, a 
pesar que la xifra d’aturats supera ja les 2.600 
persones en el municipi. 
És el segon any que aquesta comissió 
organitza aquesta convocatòria i està formada 

pels sindicats CGT i COS, els partits Esquerra 
Unida, Esquerra Republicana, BLOC i Esquerra 
Verda, així com l’Associació de Veïns Migjorn 
i el Casal Popular del Sénia. La conjuntura 
econòmica actual de crisi, l'atur i el record 
als treballadors que han perdut la vida en 
accidents laborals van centrar els diferents 
parlaments.

Un centenar de persones es concentren a Vinaròs 
pel Primer de Maig 

X.Flores

RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL ABRIL 2010

Aquest mes d’abril ha sigut 1 dècima més fred que l’abril del 2009.
Des del primer de gener fins a l'últim dia d’abril, hi ha hagut un 29,98% menys de pluja. 
Aquest mes d’abril ha plogut una quarta part del de l'any passat.

Temperatura
 ºC Dia Hora
Mitjana 14,4 -- --
Mínima 6,8 2 8.15
Màxima 21,3 27 16.30

Pluja
 l/m2 Dia Hora
Dia més plujós 4 12 --
Màx. Intensitat 13,8 12 19.00
Total mes 13,2 -- --

Vent
 Km/h Dia Hora Direcc. dominant
Mitjana 2,9 -- -- SSE
Màxima 38,6 11 18.30 WNW
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Estudiants d'arquitectura de 
la Universitat de Navarra han 
planificat en diferents projectes la 
urbanització de la zona turística 
nord de Vinaròs, com a treball de fi 
de curs en l'assignatura de Disseny 
Urbà. Nou treballs dels quaranta 

realitzats per aquests alumnes han 
sigut seleccionats per ser exposats 
a l'espai d'art de la Fundació Caixa 
Vinaròs. 
Els treballs dels futurs arquitectes 
aporten idees interessants sobre 
com hauria de desenvolupar-se 

en un futur la zona. Dels treballs 
exposats, en destaca especialment 
que cap ha considerat necessària la 
realització del supervial com a eix 
vertebrador d'aquesta zona de la 
costa vinarossenca.
El professor José María Urdáiz, 
coordinador d'aquests projectes 
i que va estar present durant la 
inauguració al costat de l'alcalde, 
Jordi Romeu, i el president de la 
Fundació, Manuel Molinos, també 
va considerar que ha de ser l'actual 
N-340 el vial que ha d'exercir en un 
futur les funcions de circumval·lació 
de tota la costa nord.
Altres idees interessants aportades 
són l'aposta per una urbanització 
conjunta, una millor obertura de la 
zona al mar aprofitant els barrancs 
i camins i considerant edificacions 
de diferents altures o la millora de 
les comunicacions mitjançant un 
tramvia que uniria Vinaròs amb 
Peníscola.

Respecte a la tipologia d'habitatge, 
Urdáiz va apuntar que alguns 
treballs consideren que per crear 
espais lliures, hauria d'optar-se 
per edificis de més altures, els més 
allunyats de la costa, en detriment 
d'unifamiliars. A més, els projectes 
també tenen en compte els 
equipaments i les infraestructures 
esportives i comercials que haurien 
de realitzar-se per tal d’evitar que la 
zona es convertisca en una “ciutat 
dormitori”. 
Per la seua banda, l'alcalde, 
Jordi Romeu, va valorar el treball 
realitzat pels estudiants apuntant 
que “són un motiu de debat i 
reflexió”.
Cal destacar que els projectes 
elaborats són treballs lliures en 
què no es tenien en compte els PAI 
programats. L'exposició ha sigut 
possible gràcies a un conveni entre 
el consistori, Caixa Vinaròs i aquesta 
Universitat.

ACTUALITAT

Estudiants d'arquitectura planifiquen una zona nord sense supervial 

Vinaròs va retre el dimecres a la tarda 
un emocionat acte d'homenatge als 
vinarocenses que van perir en els camps 
d'extermini nazi. L'acte, organitzat 
per l'ajuntament i la Fundació Caixa 
Vinaròs, va tenir lloc en el jardí on jeu 
el monument en el qual figuren inscrits 
els noms dels set vinarocenses que 
van morir en Mathausen i Gussen i a la 
qual s'arriba a través d'un camí amb 
vies de ferrocarril, que simbolitza la via 
del fatídic tren en el qual arribaven els 
presoners a Mathausen. També es va 
retre homenatge als pocs veïns d'aquesta 
ciutat que van aconseguir sobreviure 

als camps d'extermini, cap d’ells ja en 
vida, entre ells Francesc Batiste Baila, 
mort a l'abril de 2007, el testimoniatge 
dels quals va ser fonamental per a fer 
palès el necessari rebuig al nazisme i 
la xenofòbia. Fa uns anys, Batiste  es va 
traslladar a Àustria per a commemorar 
amb la comunitat internacional el 60 
aniversari de l'alliberament del camp de 
Mathausen. Batiste va estar acompanyat 
de representants de la localitat i es va 
dipositar terra vinarocense en els camps 
de Mauthausen i Gussen. Naixia llavors el 
compromís, per part de l'ajuntament, de 
commemorar cada any aquesta data. 

Emotiu homenatge a les víctimes dels camps d'extermini nazis 
X.Flores
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Festival Fes Dansa
El pasado domingo 25 de abril las alumnas de Gentsana 
participaron en la 23ª edición del festival Fes Dansa, en el Palau 
de Congressos de Barcelona. Como cada año acompañadas de 
familiares y amigos disfrutaron de una jornada marcada por el 
ritmo en la que triunfaron por su trabajo y dedicación. 
Desde Gentsana queremos agradecer la participación de Maribel 
Ruiz como coreógrafa. Deseamos que el año que viene podamos 
repetir la experiencia y que sea tan grata como hasta ahora.

Com és tradició, el partit 
socialista de Vinaròs celebra 
el seu dinar de fraternitat 
a l'ermita de Vinaròs, el dia 
del treballador (1 de Maig 
del 2010). Van participar-hi 
unes 200 persones i la pluja 
no va desmeréixer les paelles 
i l’ambient dels companys 
reunits

Iniciando a Valeria y Rubén 
para participar en la Maratón

Hola, sóc Llum i vaig nàixer el 
16 de gener de 2010

El pasado 27 de abril nació en 
Vinaròs Ruben Heredia Sastre.
Felicidades familia, ya esta 
aquí vuestro rey de la casa, 
ahora a disfrutarlo 

Primeros robellones de la 
temporada encontrados en esta 
zona por David y su equipo A 

Maria com a gran amant del tenis es 
va desplaçar a Barcelona per assistir 
al 58é trofeu Conde Godó, on va 
tindre l'honor de poder fotografiar-
se amb Emilio Sánchez Vicario

Dinar socialista

Benvinguda Llum�

¡Hola Ruben�
Robellones

Tenis

Maratón
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Mini

Fideuà

Felicidades
Equip mini del Vinaròs. Vinaròs 6 - Càlig 1

Fideuà en familia Carrasco Romeu

Del 19 al 23 d’abril s'ha impartit 
el Curset Prematrimonial. Onze 
parelles –Jesús y Mª Victoria, Óscar y 
Begoña, Cristian y Maite, Juan Carlos 
y Ángela, Antonio y Montserrat, 
Raúl y Melisa, Javier y Elisabet, Jorge 
y Patricia, Enric y Lolín, Joaquín y 
Noemí, Calín y Rosa Isabel– van 
participar en el curset, on van 
reflexionar sobre diferents aspectes 
del matrimoni acompanyats per dos 
matrimonis monitors i els rectors 
de les parròquies. Es pretén que les 

parelles reflexionen sobre el seu 
futur matrimoni a fi que facen amb 
maduresa aquest pas tan important 
en la seua vida.
Els anomeno nòvios del IV Centenari, 
perquè si Déu ho vol, es casaran 
durant d'aquest any 2010 en el 
qual commemorem el IV centenari 
de l'arribada de la Relíquia de Sant 
Sebastià. 
L’enhorabona als nòvios.

Mossèn Emilio

Nòvios del IV Centenari

Visita desde 
Madrid

Alumnos y profesores de 3º y 4º de E.S.O. 
del colegio La Asunción de Vallecas (Madrid) 
visitaron nuestro puerto donde apreciaron la 
entrada de barcos y la subasta de pescado

José Mª y Juani celebraron 
su 30º aniversario de boda 
acompañados de familiares 
y amigos

Mama, 
Muchiiisimas 
felicidadess!
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500 euros per menjar-se un 
deliciós polo d'orxata. Això és el 
que li ha passat a Nuria Tomás, 
una vinarossenca que després de 
comprar un parell de polos en una 
cèntrica cafeteria de la ciutat, es 
va endur la grata sorpresa que el 
bastonet d'un d'ells contenia aquest 

increïble premi, que ja li ha estat 
abonat. 
“Per mi ha sigut la sorpresa de l'any. 
La veritat és que no podia creure-
m’ho”, afirma aquesta vinarossenca, 
que relata així el succeït. “Després 
de sortir d'un comerç fotogràfic, ja 
que el meu fill fa la comunió aquest 

diumenge, el xiquet em va demanar 
un polo. Vaig entrar a la cafeteria 
Cafè del Temps de la plaça dels Tres 
Reis i vaig demanar-ne una altre per 
a mi d'orxata”, ens conta. 
Quan se’l va acabar “vaig estar a 
punt de llançar el bastonet sense 
mirar, però el vaig mirar i em vaig 
quedar perplexa quan vaig veure el 
premi que amagava. Sincerament, al 
principi vaig pensar que es tractava 
d'una broma”. Però no ho era. De 
fet, Nuria desconeixia que l'empresa 
d'Almassora que comercialitza 
aquests gelats, Horchatas El 
Maestrazgo, feia aquesta promoció. 
“Vaig trucar llavors a David, propietari 
de la cafeteria, i em va confirmar que 
era cert”, indica. 
Però el premi no és només per a 
Nuria. 500 euros més han anat a 
parar a la cafeteria que va vendre 
el polo, com ens confirma David, el 
seu propietari. “La promoció deia 
que també l'empresa venedora del 
polo tindria el mateix premi, i així 
ha sigut”, ens conta mostrant la seua 
gran satisfacció. 
L'empresa que comercialitza 
aquests gelats és Horchatas El 

Maestrazgo. El seu gerent, Juan 
Pérez, ha indicat a aquest setma-
nari que aquesta promoció, em-
marcada en la campanya d'estiu, 
es va iniciar “fa just un mes”. La 
promoció consta de tres premis: 
un primer premi de 1.000 euros, 
un segon premi de 500 i un tercer 
de 300 euros. 
Queden doncs dos premis per sor-
tir. “La promoció té com a objectiu 
que la gent taste el polo, i veja la 
diferència que hi ha respecte als 
altres del mercat, ja que es trac-
ta d'orxata amb denominacion 
d'origen”, explica Pérez. 
L'incentiu és gran, més en aquest 
temps de crisi, encara que la con-
juntura econòmica no ha prevalgut 
especialment per dissenyar la cam-
panya. “Hem pensat més en com 
motivar la gent, i vam considerar 
que això era un incentiu perquè 
tastessen el producte”, assegura 
Pérez, que afegeix que “la línia de 
l'empresa és la qualitat”. Una quali-
tat que ha pogut constrastar aquesta 
feliç vinarossenca. I és que, segons 
ens va assegurar Nuria, “el polo esta-
va boníssim”.

Una vinarossenca guanya 500 euros per menjar-se un polo d'orxata 

FO
TO

  l 
 R

EU
LA

SOCIETAT

Organitzat pels departaments de castellà i 
valencià per commemorar el Dia del Llibre 
els alumnes de tercer i quart d'ESO van fer un 
recital de poesies de Miguel Hernández en el 
centenari del seu naixement, de Vicent An-
drés Estellés i de Miquel Martí i Pol. També es 
van llegir relats de Julio Cortázar.

Dia del llibre 
a l'IES Leopoldo Querol
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4ª dècada lluitant per Vinaròs 

Es convoca a tots els membres de l’Associació a la assemblea 
general ordinària el dia 14 de maig de 2010 a les 21 i 21.30 h. 
en primera i segona convocatòria, respectivament, en el local 
del carrer de Sant Nicolau, s/n. 
Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2. Estat de comptes
3. Memòria anual
4. Renovació junta
5. Projectes
6. Precs i preguntes.

Vinaròs, 28 d’abril de 2010

SOCIETAT

Los mayorales de San Isidro 

Invitan a los labradores a la misa que tendrá lugar 
el día 15 de mayo a las 12 del mediodía en la iglesia 
arciprestal para venerar a su patrón, san Isidro. A las 14 
h, habrá una comida de hermandad en el restaurante 
La Isla.

P.D. Pueden pasar a buscar los tickets para la comida 
en el mismo restaurante hasta el jueves día 13 al 
precio de 30 euros.

Los mayorales

Centro Municipal de la Tercera Edad
Se convoca a todos los señores socios a la asamblea general 
ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 2 de junio de 2010 
en los salones del local social a las 17 horas, en primera 
convocatoria, y a las 17.30 horas, en segunda, con el siguiente 
orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Estado de cuentas
3. Renovación reglamentaria de la junta directiva
4. Actividades a celebrar por el centro
5. Ruegos y preguntas

Al finalizar la reunión, el centro invita a cada socio a una 
degustación. La presentación de nueva candidatura tiene 15 
días hábiles para presentar la misma.

Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs
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Redacció

CULTURA

Pueden visitar la exposición de fotos en 
la panadería Farga Pa i Pastes, situada en 
la calle Jaime I. Son un conjunto de fotos 
aéreas de Vinaròs hechas desde distintos 
puntos de vista en el que podemos 
encontrar la ermita, el paseo y el puerto, 
entre otros. La peculiaridad que tiene es 
que no han sido hechas con el avión que 
es el método tradicional, sino desde un 
globo tipo zepelín. Es muy avanzada su 
forma de trabajar ya que el cliente puede 
ver a tiempo real desde el suelo lo que ve 
la cámara desde el globo, con la ventaja 

de que puede elegir el punto de vista que 
más le interesa y la altura que desea. En 
Vinaròs llevan trabajando desde el año 
2005 y han tenido que hacer una selección 
a la hora de montar esta exposición ya 
que actualmente poseen más de 4.000 
archivos fotográficos. A parte de Vinaròs 
también han fotografiado otras provincias 
como Castellón, Tarragona, Teruel, 
Zaragoza y Lleida. 

Laia Llorach Farga

Santa Bàrbara va ser el punt de trobada 
per a l’Orfeó Vinarossenc aquest passat 
cap de setmana ja que va prendre part 
en les jornades culturals d’aquesta 
població on ens vam trobar amb tres 
corals més cantant tots a l’església 
arxiprestal de Santa Bárbara. L’Orfeó 
continuant amb la seua línia va oferir 
un repertori d’havaneres i cançons molt 
conegudes per tot el públic asssistent.

La vinarossenca Elia Barreda Royo ha 
estat guardonada amb el primer premi en 
els estudis de llicenciada en Traducció i 
Interpretació a la Excel·lència en el Rendiment 
Acadèmic del curs 2007-2008, que atorga el 
Ministeri d'Educació. Elia es va llicenciar a la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona on 
se li va concedir el premi extraordinari com a 
número 1 de la seua promoció. El lliurament 
del premi a l'excel·lència tindrà lloc a Madrid 
el proper dia 25 de maig, en un acte presidit 
pel ministre d'Educació. Felicitats!

Elia Barreda obté 
el primer premi 
en els estudis 
en Traducció i 
Interpretació

Fotografías aéreas en la panadería Farga Pa i Pastes

Convocatoria de elecciones
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
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CULTURA

PROGRAMA
ORQUESTA INFANTIL DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL 
LA ALIANZA DE VINARÒS
 -Guillermo Tell (overture)    Rossini
 -Música Acuática (fragmento)   Haendel
 -Hunting the hare     Popular celta
 -Mary, young and fair    Popular celta
 -Greensleves     Popular celta

Dtra.: Patricia Muiños

ORQUESTA JUVENIL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUÍS MORONDO DE 
BERAÑÁIN Y DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA 
DE VINARÒS

 -Theme from ice castles   Marvin Hamlisch
 -Rondó in G    Wolfgang Amadeus 
Mozart
 -Under the sea (from “the little mermaid”) Alan Menken

Dtores.: Vanya Nikolova/ José Ramón Renovell

BANDA INFANTIL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS MORONDO DE 
BERAÑÁIN

 -First Jazz     André Waignein
 -Norwegian Dance (Opus 35 nº2)  Edvard Grieg
 -Jamaican Holiday    James Curnow
  1.- Mi Gallo

  2.- When the Moon Gone Round
  3.- Yes, Bar Limbo
 - Seaside Calypso    Douglas Court
 - Along Came a Spider   Mikel Hannickel
 - Simply Rock!    Rob Ares
 - Popcorn Prelude    Mikel Hannickel
 - The Seminar Hymn   Jacob de Haan
 - The three Drummers   James Curnow
 - Circus March    Andrew Watkin

Dtor.: Juan José Torres

BANDAS JUVENILES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS MORONDO DE 
BERAÑÁIN Y DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA 
DE VINARÒS

 -MÚSICA DE JACOB DE HAAN
 1.- Start your engines
 2.- Something like
 3.- Who did it?
 4.- Take a break
 5.- Yankee doodle doo
 6.- Autumn holiday
 7.- Spanish nights
 8.- Tell me
 9.- Indian rock
 10.- Arabesque

Dtores.: Joaquín Lecumberri y Emilio José Salamanca

agenda 

cultural

agenda cultural
Del 6 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

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). Els xiquets elaboraran la Tarta 
Fabiola. Cal preinscripició. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

A les 19 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

Dimarts 11 de maig,
A les 19 hores, Presentació del llibre Vocabulari de 
Cruïlla a càrrec de l’autor Joan S. Beltrán i de Miquel 
Àngel Pradilla, professor de la Universitat Rovira i 
Virgili i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Ajuntament de Vinaròs
A les 19 hores Inauguració de l’Exposició de 
l’Escola d’Art, que estarà oberta fins al 18 de maig.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria d’Educació i Escola d’Art

AUDITORI MUNICIPAL V. AIGUALS D’IZCO

Dissabte 8 de maig a les 19.00 hores
CONCIERTO CONJUNTO DE LAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS MORONDO DE BERAÑÁIN (NAVARRA) Y DE LA ESCUELA 

DE MÚSICA DE LA SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA DE VINARÒS

Dimecres 12 de maig, a les 20 hores, cicle de 
cinema d’Alfred Hitchcock amb la projecció de la 
pel·licula Extraños en el tren.
Lloc: Biblioteca Municipal Organitza: Seu del Nord

Divendres 14 de maig:
A les 19.30 hores, cicle de cinema Comerç Just: 
una història, un producte amb la projecció del 
documental China Blue que des dels diferents 
graons de la jerarquia de l’empresa, ens mostrarà 
els problemes complexos d’un món globalitzat.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació La Caixa i 
Regidoria de Cultura
A les 22.30 hores teatre amb l’obra Discret però 
no tant del grup de Teatre Los Ganxos.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 15 de maig, a les 11 hores, taller amb el 
títol XOC&XOC per a xiquets i xiquetes. La temàtica 
del taller és de comerç just i consum responsable.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació La Caixa i 
Regidoria de Cultura 
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PARTE ESTADÍSTICO ENERO 2010

PESCA

Andrés Albiol Grill real marí

Terminó la veda del atún
Comenzó la campaña de pesca del atún 
con palangre de altura y marrajera. De esta 
forma, cada embarcación autorizada dispone 
de un tope en kilos de capturas, y cuando lo 
alcancen durante la temporada establecida, 
ya no podrán pescar más de dicha especie de 
túnidos, hasta el próximo año que se volverán 
a designar topes de extracciones. 
Con la llegada de lluvia, nieve y viento 
retornamos al crudo invierno. Ahora, al 
estar las montañas nevadas, los fuertes 
aires del noroeste se afincaron de nuevo 
varios días durante esta semana en nuestro 
litoral, no dejando faenar a la mayoría de 
barcos de la flota.
La pesca arrastrera, a pesar de ser la menos 
perjudicada por los secos vendavales, 
pescó normal sólo la mitad de jornadas. Las 
especies mayoritarias desembarcadas fueron 
de fondos medios, ya que mar adentro era 
casi imposible el navegar y pescar. El calamar 
se cotizó de 15 a 25 €/kg (según grosor), 
lluç de 4 a 12, dorada de 5 a 15, salmonete 
a 8, galera de 7 a 9, rape de 3 a 8, caracol a 7, 
peluda a 5, mòllera, cintas, burros y rubios de 
2 a 4, caballa, pota, jurela y aranya a 3, pulpo 

blanco, congrio y morralla de 1 a 2.
El cerco el lunes entre siete traíñas pillaron 
1.200 cajas de alacha mediana a 10 €/caja 
(12 kg) y 10 de boquerón a 15. El martes a 
causa de los vientos huracanados sólo una 
llum atrapó 160 cajas de alacha a 23, de vis 
15 a 10 y 5 de seitó a 20. La procedencia 
fue de tres de Vinaròs, dos de Adra, tres de 
Mazarrón, una de Almería, una de Águilas y 
dos de Castellón. 
Las artesanales barquitas trasmalleras 
calaron pocas veces sus redes a causa de las 
rachas de mistral. Se capturó poco langostino 
a 45 €/kg y sepia a 7. Algo de lenguado a 20 
y palaí a 9. El pagel se subastó de 2 a 6. El 
xarcier del gran fondo un día llevó langosta a 
40, gallineta a 15, corba y mamona a 3.
Un marrajero arribó el lunes de alta mar con 
180 ejemplares de atún, que los capturó con 
este arte de anzuelos. Eran alrededor de un 
peso de 20 kg/pieza y se subastaron sobre 9 
€/kg. También llevó un par de pez espada de 
40 kg, que se cotizaron a 12.

Ecos de mar 
La producción mundial de túnidos y especies 
afines se sitúa aproximadamente en unos 4,5 
millones de toneladas al año.

En diversos llocs del litoral catalanollevantí també 
l’anomenen cadell de mar. En castellà, li diuen grillo real 
marino i gambusín. En francés, crevette fouisseuse. En 
alemany, strandkrebs. I en anglés, flat-browed mud shrimp. 
El seu nom científic és Upogebia pusilla. 
Aquest crustaci de l'ordre dels decàpodes i pertanyent a 
la família callianassidae té una grandària màxima de 6 cm 
i habita des d'aigües superficials, que fins i tot poden ser 
llacunes, fins als 45 m de profunditat, per fons arenosos 
on construeix galeries excavades per ell mateix, doncs 
és especialista amb les seues pinces i potes a excavar i 
compactar el fang o l’arena per a traure-la a l'exterior per 
l'entrada. Solament surt dels forats per buscar aliment. El 
seu cos està ben diferenciat en dos parts, un cefalotòrax 
unitari i l’abdomen segmentat. Al cap se li aprecia el 
rostre ben diferenciat, triangular i tuberclets sobre la vora 
coberta de pèl.
Pel que fa a les seues dos grans pinces, el dit mòbil 
és més llarg que l'immòbil. Els peduncles oculars són 
subcilíndrics amb una petita còrnia. Darrere dels ulls té 
una fina espina. 
Tota closca és poc calcificada. És de color blanc-marró-
verdós, amb moltes transparències especialment 
per l’abdomen. L'època de fresa és de juny a juliol i al 
novembre. Existeix diformisme sexual en tenir el mascle el 
primer parell de potes més desenvolupat que la femella. 
La seua dieta principalment és carronyera i sempre 
nocturna. 
Les seues captures són molt escasses. És comestible. Sol 
servir com a esquer, ja que el seu cos desprén una forta 
olor de marisc que atrau els peixos. 
Quan la baixamar afecta les seues construccions, la 
cambra principal la dissenya perquè sempre tinga aigua. 
Cal recalcar que els caus tenen diverses sortides.

PECES
Alatxa                                         137 kg
Seitó                                       1.681
Maire                                          549
Raja                                            860
Batoideos                                       2
Besugo                                       672
Boga/xucla                                 476
Burros                                        257                
Caballa                                    2.889
Vetes                                           173              
Congre                                     1.451
Gall                                              234
Orada                                      2.814
Mòllera                                     2.302
Gallineta                                        62
Sorell                                       8.990
Esparrall                                   1.612
Llenguado                                1.358
Sarg                                            658    
Lliri                                             469 
Llobarro                                     823

Mabre                                      1.767
Aranya                                        299
Pagell                                       2.679
Peluda                                      1.369
Peix espasa                             3.599
Lluç                                        12.716
Rap                                         3.702
Aspet                                        363
Rodaballo                                   67
Rubios                                      753
Moll                                        4.289
Morralla                                  2.201
Sardina                                      532
Mero                                            10
Letxa                                         121
Bacoreta                                  118
Sorella                                   1.561
Bacaladilla                          10.313
Llisa                                           75
Pagre-dentol                              10
Bis                                              71
Gatet                                          75

Roncador                                170
Rata                                           2
Palometa                                3.151
Tigre                                              2
Corva                                          97
Miseria                                      219
Peix de rei                                     5
Mamona                                     27
Varios                                      246
                                    ___________
       TOTAL..................       73.665   

CRUSTÁCEOS
Cranc                                          934
Escamarlà                                   19                                      
Llagostí                                        413
Galera                                      10.869
Llagosta                                          42
Gamba                                           10
Llamàntol                                        3
                                           ________                 
TOTAL...........................         12.078  

 MOLUSCOS:
Calamar                                      687
Sepió punxa                                114
Pota                                             774
Sípia                                          1.763
Polp roquer                                 2.965
Polp blanc                                   2.455
Polpa                                               97
Polp mesquer                                  45
Cargol                                            650
                                               _______
  TOTAL............................         13.680

     Resumen por modalidades
ARRASTRE                                  82.570
CERCO   (Periodo de veda)                         
PALANGRE                                    4.024
TRASMALLO Y OTRAS ARTES  14.328
                                                 ________ 
      Total producción.………..   100.922
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ESPORTS

CME.  Regidora d’Esports

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Éxito rotundo del club 
Bamesad en Torrevieja

Sin duda alguna el gran protagonista 
de la semana ha sido el deporte 
adaptado por la magnífica actuación 
del club Bamesad de nuestra ciudad 
en el pasado open de la Comunidad 
Valenciana de natación adaptada, 
disputado en la piscina del Palacio 
de Deportes Infanta Cristina de la 
localidad de Torrevieja (Alicante) 
donde sus nadadores lograron brillar 
con luz propia consiguiendo nada 
menos que seis medallas, cuatro de 
oro y dos de plata que avalan al club 
vinarocense como uno de los mejores 
de la Comunidad Valenciana.
En balonmano, hay que destacar el 
paseo triunfal de nuestros equipos 
representantes de la Liga Autonómica 
que en la pasada jornada volvieron a 
doblegar a sus adversarios después 
de realizar una magistral actuación. 
En primer lugar, el equipo senior 
femenino del C.B. Vinaròs arrasó al C.B. 
Eliana en su cancha por un aplastante 
48-88, mientras el junior masculino 
del C.B. Vinaròs también ganaba 
en Nules al conjunto local por un 
rotundo 23-48. Con estos resultados 
el equipo senior se mantiene como 
líder de la competición, mientras el 
junior es segundo a un punto del líder 
Benicense.
Enhorabuena a todos por haber 
logrado estos grandes éxitos para el 
deporte local.

INFO CME:
La regidora d’Esports, a l’IES 
Leopoldo Querol entregant 
els obsequis i les samarretes 
als guanyadors i participants 
del concurs del logo de 
la samarreta de la Marató 
Popular 2010, al professorat 
i alumnat del Batxillerat 
Artístic d’aquest centre. Des 
del CME volem agrair molt 
la seua col·laboració amb 
aquest esdeveniment.

1er premi: Andrea Albert Palau – Logo samarreta Marató Popular 2010
2on premi: Eric Esteller Arnau
3r premi: Isabel Vizcarro Cerda

El director general del Consell Valencià de l’Esport, Mateo Castellà Bonet, 
ens va agrair la nostra invitació a la Marató Popular 2010.

El pasado domingo día 25 se celebró en aguas costeras 
de Vinaròs el Campeonato Provincial de Embarcación 
Fondeada, organizado conjuntamente por la FPCV, 
Delegación de Castellón, y el Club Náutico Vinaròs.
Este campeonato provincial es clasificatorio para 
el Campeonato Autonómico 2011, los 6 primeros 
clasificados del Provincial se clasifican directamente 
para representar a la provincia de Castellón en el 
Autonómico Valenciano.
El programa de la prueba comenzó a las 6 de la mañana 
con la concentración de todos los participantes en 
el Club Náutico. Seguidamente, se realizó el sorteo 
de barcos y participantes, salieron a la mar todas las 

embarcaciones dando comienzo la primera de las dos 
mangas previstas a las 07:45 h. A las 13:30 h finalizó la 
segunda manga, entrando todas las embarcaciones a 
puerto y se realizó el pesaje de las piezas. A continuación, 
el Club Náutico ofreció un vino de honor y una comida a 
todos los participantes.
El día fue perfecto para la práctica de la pesca fondeada, 
ya que el mar se encontraba en una calma absoluta, 
pudiendo pasar una agradable mañana aunque 
el número de piezas fue menor que el esperado al 
principio.
El número de participantes fue de 25, con profesionales 
venidos de toda la provincia de Castellón que buscaban 

la clasificación para el Autonómico. Cabe destacar el 
número de participantes de Vinaròs representando al 
Club Náutico y a la Lubina. Todas las embarcaciones 
participantes fueron cedidas por socios del Club Náutico 
para el campeonato.
Cabe resaltar la gran participación y el buen papel 
realizado por los participantes de Vinaròs, entre los diez 
primeros clasificados, 4 fueron participantes de Vinaròs 
y destacar entre todos ellos a Pedro Giner Guzman, 
socio y representante del Club Náutico Vinaròs que hizo 
un grandísimo papel clasificándose en 5ª posición, lo 
que automáticamente le lleva a participar en el próximo 
Campeonato Autonómico del 2011.

Un vinarocense se clasifica para el Autonómico 2011
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José Ignacio Vicente  Técnico de Judo y JJ.

ESPORTS

Primera prueba ciclista de la temporada
El pasado sábado día 1 se celebró en Santa 
Magdalena la primera reunión de escuelas 
de ciclismo de la provincia de Castellón, de la 
temporada 2010.
La prueba, con un total de 72 inscripciones 
entre todas las categorías, fue un gran éxito para 
nuestros corredores locales de la Unio Ciclista 
Vinaròs.
Resultados:

     

 
El próximo día 15 de mayo, a las 17:00 horas, se 
celebrará en Vinaròs la siguiente prueba ciclista 
de escuelas. La prueba tendrá lugar en la avenida 
29 de Septiembre (junto al polideportivo). ¡Os 
esperamos!

El pasado día 24 de abril se realizó en el Polideportivo 
Municipal de Benicarló con la colaboración del 
Área de Deportes del Ayuntamiento de dicha 
ciudad, el segundo Campeonato Comarcal de judo 
y definitivo con una participación de 40 yudocas 
de los 55 componentes, pertenecientes al club de 
judo Benicarló y Vinaròs.
Al finalizar la competición se hizo la entrega a los 
yudocas de ambas ciudades de las camisetas de los 
Jocs Escolars.
Esperando los buenos resultados en el 4º 
Campeonato provincial que se realizará en 
Benicarló el día 22 de mayo. 

Clasificación por categorías de edades y peso:
Prebenjamín de 6-7 años de -22 kg 
1º Miguel Ángel Caño 2º Jesús Cabello (V) 3º 
Tatiana Vershel (B) 
Prebenjamín de -28 kg
1º Javier Mejias (V) 2º Abel Terrón (V) 3º Daniel 
Parriego (V)  
Prebenjamín 6-7 años de -32 kg
1º Antonio Bayarri (B) 2º Baldomero Vázquez (V)
Prebenjamín de 8 años y de -28 kg
1º Illya Lysetskya 2º Ibai Ferrer (B) 3º Adrian 
Meymaert (B) 4º Pol Sancho(V)
Prebenjamín de + 28 kg
1º Darío Cruz (B) 2º Samuel Sales (B) 3º Javier 
Sorli (B)
Benjamín (9 y 10 años) -30 kg
1º Aarón Moreno 2º Alex Mejías 3º Mossa 
Boussouf (B)
Benjamín de 9-10 años  y de –34 kg
1º Darío Moreno (B)  2º Carlos Castel (V) (B) 3º 
Mederic Ochovo (V)
Benjamín de -42 kg
1º Alex Farga (V)  2º David González 3º Eloi 
Marzá (B) 4º Samuel Albert (B) 5º Ian Soria
Alevín de -47 kg y de 11-12 años
1º Alejandro Egido (V) 2º Lucas Rei 3º Maite 
Fernández (B) 3º Diego Bolaños (B) 
Alevín de -34 kg (femenino)
1º Sylvie Meynaert 2º Valentina Giraldo
Alevín de -52 kg
1º Daniel Alsina (B) 2º Lucas Fariñas (B) 3º Alex 
Méndez (B)
Infantil de 13-14 años de -66 kg
1º Anton Borochuc (B) 2º Stuart Vershel (B) 3º 
Ivan Marzá (B) 4º Ivan Franco (B)

2º Campeonato Comarcal de judo

Jóvens L’Eliana 48 - Promociones Becervi-
Vinaròs 88
Encuentro de claro dominio vinarocense, 
que se permitió relajarse en el tercer cuarto. 
No obstante, al final la victoria sería clara 
para el Promociones Becervi-Vinaròs. Los 
cuarenta puntos marcaron claramente la 
diferencia entre ambos conjuntos y permitió 
que todos los componentes del equipo 
tuviesen sus minutos en pista, salvo Noelia 
por motivos familiares.
Parciales: 11-26, 10-30, 16-11 y 11-21 para el 
48-88.
Anotadoras: Sonia Hidalgo 16 - Bea 13 - Celia 
39 – Aída 2 - Edna - Lara 6 - Arantxa - Silvia 
2 - Maria José 8- Sonia Pascual 2.
Para este sábado comienza la fase de 
ascenso con un desplazamiento nada 
menos que a Torrent, equipo muy difícil e 
incómodo y con buenas aportaciones en 
ataque. 
El Torrent, tercer clasificado en su grupo, tuvo 
la mala suerte de tener como contrincantes 
al San José y Picken Claret de Valencia, con 
un potencial superior. No obstante, hizo 
buenos números con 18 ganados por 4 
perdidos contra esos equipos. Con marcado 

carácter ofensivo hizo 1.636 puntos, 74 por 
partido, y recibió 1.011, 46 de media. Buen 
equipo que luchará a tope, y que seguro nos 
tiene ganas desde la Liga 2002 en que les 
ganamos el básquet average. 
El partido de vuelta, domingo 16 a las 18.30 
h, en nuestro pabellón. 
El equipo Junior cerró su excelente campaña 
con un brillante subcampeonato merced a 
una severa derrota inflingida al Nules en su 
propio feudo.
C. B. Nules 23 - C.B. Vinaròs 48
Salvo en el primer cuarto que el equipo 
salió descentrado, los chicos de Manolo 
Llorach se pusieron las pilas y realizaron un 
ajustado resto de encuentro para solventar 
el último encuentro de la temporada con 25 
puntos de diferencia y dejar a los locales en 
tan sólo 23 puntos. Ello permite al conjunto 
vinarocense ascender a Preferente para la 
temporada próxima donde veremos un 
mayor nivel de juego en los equipos rivales
Parciales: 10-5, 4-17, 4-10 y 5 16 para el 23-
48 final
Anotadores: Joaquín 12 - Marc - Héctor 
13 -Alex 9 - Sergi 2 - George 4, David 2 - 
Rubén 6

El Torrent, duro rival en la fase de ascenso 
Contundente victoria de nuestro campeón

BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

Ciclisme infantil
A Santa Magdalena va començar la temporada de 
les escoles provincials de ciclisme, amb resultats 
excel·lents per als vinarossencs, que van pujar al 
podi en diferents categories.
Pau Orts va ser segon en gimcana i primer en 
carrera, amb la qual cosa aconsegueix la seua 
primera victòria des que competeix.
Raúl Casanova va ser quat en gimcana i tercer en 
carrera i Joan Castell, tercer en gimcana i tercer en 
carrera.
Destacar també les xicotetes Helena Casanova, 
que va ser quarta en gimcana i vuitena en carrera i 
Berta Orts vuitena en gimcana i novena en carrera. 

ARTS MARCIALS.  
Club de Judo –Jiu-Jitsu de Benicarló

Gincana      Carrera
Promesas 1º año

Helena Casanova Sancho 4ª 8ª

Berta Orts Macip  8ª 9ª

Promesas 2º año

Pau Orts Micip  2º 1º

Raúl Casanova Sancho 4º 3º

Principiantes 2º año

Joan Castell Casanova 3º 3º
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FUTBoL.  Campeonato Regional Preferente

FUTBoL.  Escola del Futbol Base Vinaròs C.F.

FUTBoL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud
El equipo local de mal en peor Derrota injusta en el estadio tortosino

1

41

2
VInARòS C.F.

CD ALMASSORAVInARòS CF

C.D. BEnICàSSIM

Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Potrimba, Álex 
Bueno, Wifredo, José Ángel, Agus, Ernesto, 
Florín (Martín), Espinosa y Nacho (Víctor Pla).
C.D. Benicàssim: Ripollés, Martos, Diego, 
Cabrera, Pozo, Jordi, Manu (Julián), Juanito, 
Óscar (Forés), Rubén y Valentín (Peiró)

Goles: 1-0 min 8: Florín; 1-1 min 12: Óscar; 1-2 
min 81: Pozo.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado 
Piqueres López. Mostró cartulina amarilla 
al jugador local Ernesto, así como a los 
visitantes Pozo, martos y Cabrera.

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

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.

Con la finalidad de dar cabida a todas las colaboraciones de las 
entidades deportivas, les pedimos que tengan en cuenta las siguientes 
indicaciones. 
-Los escritos que excedan las 10 líneas (times new roman, cuerpo 12) 
podrán no ser publicados.
-La redacción podrá recortar los escritos para adaptarlos a los espacios. 
-Los artículos enviados en mayúsculas no se publicarán. 
-El tiempo límite para que la redacción reciba los artículos de deportes 
es el lunes a las 17 horas. De recibirse más tarde, podrían no ser 
publicados el sábado de la semana en curso si el espacio no lo permite. 
-No se aceptarán carteles realizados en word con imágenes incrustadas.
-En la medida de lo posible, no traer artículos escritos a mano. 

Nota importaNte para las colaboraciones de deporte

ESPORTS

Tercera derrota consecutiva del equipo 
langostinero en el Cervol que hace que 
se le complique la permanencia, por lo 
que a partir de ahora cada partido que 
falta hasta que acabe la competición 
será una auténtica final para los 

jugadores que prepara Santi Forner, 
de los que estamos convencidos que 
pondrán toda la carne en el asador 
para mantener la categoría y no verse 
abocados la próxima temporada al 
pozo de la Primera Regional.

Alineaciones

Los vinarocenses volvieron a pinchar en 
el Cervol y pierde varios puestos en la 
clasificación general y sus opciones al título.

ESPORTS

Durante los días 24 y 25 de abril se celebró el Open de la 
Comunidad Valenciana de Natación Adaptada en Torrevieja 
(Alicante). La competición se celebró en la piscina cubierta 
del Palacio de Deportes Infanta Cristina. Grandísima piscina y 
magníficas instalaciones. 
Fueron más de 160 los participantes venidos de las distintas 
federaciones de toda España: Oviedo, Terrassa, San Sebastián, 
Murcia, Almería, Palma de Mallorca, Cáceres, Comunidad de 
Madrid y por supuesto Comunidad Valenciana.
Hay que destacar la participación de nadadores internacionales 
de altísimo nivel, entre ellos de: Ricardo Ten que fue oro en Pekín 
y récord del mundo en 100 m braza. Acompañaban a este gran 
campeón Vicente Gil, Dani Vidal, David Levecq, Sara Carracelas 
y una lista interminable de nadadoras y nadadores de altísimo 
nivel como decía al principio.
Nuestro Club BAMESAD presentaba a cinco nadadores. 
Cinco grandísimas personas y extraordinarios nadadores que 
estuvieron a la altura de las circunstancias. Se obtuvieron seis 
medallas, todas ellas muy meritorias pues además estuvieron 
acompañadas de rècord personal. Las medallas conquistadas 
fueron: Oro en 100 m. libres masculino, 50 m libres, 50 m 
braza. Éstas en categoría de deficiencia fisiológica. Oro en 50 
m espalda máster. Plata en 50 m braza categoría SB5 y 50 m 
libres categoría S7. Cocemfe Maestrat da la enhorabuena a 
todos los nadadores: Ramón, Julia, Jonathan, Sebastià y Ramón 
Llatser que participaron en dicha competición por los éxitos 
conseguidos a base de esfuerzo y entrenamiento.

Éxito de nuestros nadadores 
adaptados

Cocemfe Maestrat-Club Bamesad

BAMESAD.  
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El pasado domingo se disputó en Vinaròs la 2ª 
Challenge Nacional de la temporada, con el 
triangular que enfrentó a los locales Ironmans 
contra los Osos Rivas B y a los Zaragoza Hornets.
En el primer partido de la jornada, Ironmans 
jugaba contra unos jovencísimos Hornets en un 
excelente partido lleno de anotaciones y bonitas 
jugadas. El resultado final de este partido fue 18 – 

38 para los visitantes.
En el segundo partido, Hornets y Osos B disputaban 
un intenso partido. Osos consiguió la victoria en el 
partido por el resultado de 39 - 25.
El último enfrentamiento entre Osos e Ironmans 
fue muy reñido, los locales salían con la lección 
aprendida y se empleaban a fondo para contener 
el juego terrestre de Osos. El QB madrileño Álvaro 

Villergas tuvo que desarrollar lo mejor de su juego 
para que su equipo obtuviera el máximo de yardas 
posibles y se encontrara en la mejor posición 
posible para anotar puntos y evitar que los locales 
se llevaran la victoria. 
Finalmente, consiguió su objetivo y Osos ganó por 
un ajustado 14 – 21. Álvaro Villergas fue designado 
MVP de la jornada.

FUTBoL AMERICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

El passat 10 d'abril es va celebrar 
el Campionat de Catalunya 
Universitari a Manresa (Barcelona).
L’atleta del Club Esportiu-Aigües 
de Vinaròs, Jahvé Fernández, 
va aconseguir entrar tercer de 
Catalunya en la prova de 800 
ml i primer de la Universitat de 
Barcelona. Després d'una carrera 
en què el ritme va ser molt fort 

des del principi; ja que els atletes 
buscaven la mínima per acudir al 
Campionat d'Espanya, Jahvé va 
estar molt a prop de la seua marca 
personal, parant el crono en 2’00”. 
Al final Jahvé no va poder fer la 
mínima i no estarà en el Campionat 
d'Espanya Universitari que se 
celebrarà este cap de setmana en 
Sant Fernando (Cadis). 

Alba Sánchez entrenando 
en altura en el centro 
de entrenamiento de 
Font Romeu, en los 
Pirineos franceses, junto 
a sus compañeros del 
CAR de Sant Cugat 
y su entrenador y 
seleccionador nacional 
Josep Marin donde han 
pasado tres semanas.

Jahvé Fernández, tercer de Catalunya
ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

II Challenge nacional
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Regidoria d’ Educació informa:

Regidoria Medi Ambient. 
Brigada Verda

Semana de la Autonomía en Vinaròs

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de 
Vinaròs vol comunicar-vos que, un any més, 
s’han convocat les Ajudes a l’Escolarització 
Infantil, també conegudes com a Xiquibó. 
Aquestes ajudes es concedeixen a les famílies 
amb fills o filles nascuts l’any 2008 i 2009, 
empadronats a Vinaròs i que complisquen 
amb els requisits fixats a les bases de la 

convocatòria, que podreu consultar en la 
Regidoria d’Educació o en la pàgina web de 
l’Ajuntament  www.vinaros.org. 
El Xiquibó pretén sufragar part de les 
despeses que comporta l’educació infantil 
o preescolar (primera infància) dels menors 
amb edats compreses entre l’any i els dos 
anys. L’import màxim de l’ajuda ascendeix 

a 125-€ mensuals per cadascun dels 
menors que complisquen els requisits de la 
convocatòria.
Per sol·licitar el Xiquibó us podeu dirigir del 
10 al 21 de maig a la Regidoria d’Educació 
ubicada al primer pis de la Biblioteca 
Municipal, a la plaça de l’Hort dels Escribano 
s/n de Vinaròs, en horari de 10 a 14 hores.

SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA 
DE PODA A VINARÒS

Es recorda als ciutadans que la Brigada 
Verda de l’Ajuntament realitza cada 
dilluns el servei gratuït de recollida de 
restes de poda i jardineria.

El servei és exclusiu per a particulars, i 
només es realitza el dilluns al matí. 
Per facilitar la recollida, cal seguir les 
següents normes: 
Les restes de poda s’han de depositar 
dilluns abans de les 7.30 hores (o 
diumenge al vespre/nit). 
Les restes s’han de depositar apilades 
i preferiblement lligades. No hauran 
d’impedir la circulació ni la visibilitat de 
vianants i vehicles. 

La recollida es realitzarà en els següents 
carrers: 
Avinguda de Francisco J. Balada 
Avinguda de Francisco Baila 
C. Salinas A
C. Salinas XR
Camí de les Carretes (Boverals H)
Carrer de Babord (Saldonar A)
Camí dels Ameradors
Urbanització La Closa

Les fraccions petites (gespa per exemple) 
es depositaran en bosses verdes, que es 
podran recollir gratuïtament a:
Oficina d’Informació i Turisme 
Centre d’Autorentat Vinaròs
Bar Restaurant El Vago 
Gasolinera Europetrol 
Bar Restaurant Club de Tenis
Supermercat Sebastián 
Supermercat Vicentica 
Bar Restaurant Tic Tac 

Aquells abocaments que no provinguen 
de particulars se sancionaran. 

XIQUIBÓ, ajudes a l’escolarització infantil
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La Regidoria d’Educació informa: L’Ajunatment informa:

La Regidoria de Medi Ambient informa:

La Regidoria de Medi Ambient informa que amb 
data 26/04/2010 s’ha publicat en el DOCV núm. 
6253 l’Ordre 10/2010, de 9 d’abril, de la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport sobre concessió 
d’ajudes de l’Agència Valenciana de l’Energia en 
el Marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i 
Eficiència Energètica 2008-2012, en les empreses, 
sector edificació, servicis públics, comunitats de 
regants, cogeneració i diversificació energètica, 
per a l’exercici 2010, des d’on es donarà suport a les 
següents actuacions: 

Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en 
l’Empresa:
-	 Inversions en mesures d’estalvi d’energia 
en les empreses

Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en 
l’Edificació: 
-	 Rehabilitació energètica de l’envoltant 

tèrmica dels edificis existents no residencials. 
-	 Millora de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions tèrmiques dels edificis existents
-	 Millora de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació interior en els edificis 
existents
-	 Contrucció de nous edificis amb alta 
qualificació energètica
-	 Millora de l’eficiència energètica en les 
instal·lacions d’ascensors i escales mecàniques 
existents en els edificis. 

 Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en els 
Servicis Públics: 
-	 Renovació de les instal·lacions 
d’enllumenat públic exterior existents
-	 Millora de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions actuals de potabilització, proveïment 
i depuració d’aigües residuals
 

Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en 
Comunitats de Regants:
-	 Inversions en mesures d’estalvi d’energia 
en comunitats de regants 

Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en 
Transformació de l’Energia: 
-	 Inversions en cogeneració no industrial
-	 Foment de plantes de cogeneració de 
xicoteta potència
-	 Inversions en cogeneració industrial
 
Programa de Diversificació Energètica:
-	 Inversions en diversificació energètica

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 
10.06.2010. 

Més informació a: http://www.aven.es/ayudas

Ordenanza Municipal

Uso de la vía pública

La utilización y aprovechamiento de 
la vía pública es un derecho que nos 
corresponde a todos los ciudadanos. 
Todos podemos hacer un uso general 
para lograr una ordenada y pacífica 
convivencia ciudadana. 
No se puede utilizar para ejercer 
profesiones o trabajos, salvo las 
actividades reguladas y tras haber 
tramitado la correspondiente licencia.
Tampoco debemos colocar en la vía 
pública objetos particulares ni dejarlo 
abandonados.

Hay que pedir licencia de ocupación 
de la vía pública al Ayuntamiento para 
instalar mesas y sillas, servicios, quioscos, 
publicidad, colocar mercancías y realizar 
actividades de calle, espectáculos...

Todos debemos recordar que:

–Las calles, plazas, parques y jardines 
son espacios para la convivencia. Todos 
tenemos derecho a usarlos, pero también 
el deber de respetarlos y mantenerlos 
como es debido.
–Debemos utilizar los espacios públicos 
para su finalidad: zonas deportivas, 
esparcimiento, juegos, zonas infantiles.
–Evitaremos causar daños a los árboles 
o plantas y al mobiliario urbano, como 
bancos, fuentes, papeleras, elementos de 
juego infantil....

Por tanto, se informa que hasta el 15 
de mayo, hay de plazo para solicitar las 
licencias de uso de vía pública.

ESCOLARITZACIÓ CURS 2010-2011, ADMISSIÓ D’ALUMNES ALS 
CENTRES EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA

La Regidoria d’Educació, d’acord amb la normativa que regula l’admissió 
d’alumnes: Decret 33/2007 de 30 de març del Govern Valencià (DOCV de 03.04.07), Ordre 
de 27 d’abril de 2007 de la Conselleria d’Educació i Ciència (DOCV de 02.05.07) i Resolució 
de 10 de març de 2010 (DOCV de 18.03.10), posa en coneixement de tots els pares i mares 
el calendari i procediment d’admissió d’alumnat en centres públics i privats concertats 
per al curs 2010/2011:

1. PUBLICACIÓ DE NORMATIVA, ADMISSIÓ D’ALUMNES. Publicació de les 
vacants: fins al 3 de maig als col·legis.

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i DE LA DOCUMENTACIÓ 
CORRESPONENT:

-.	 Termini: del 4 al 14 de maig
-.	 Lloc: Al centre escolar sol·licitat com a primera opció
-.	 Documentació necessària: 

- Sol·licitud degudament complimentada.(que els serà facilitada pel 
centre escolar)
- Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
- DNI pare/mare o tutor
- Per a l’acreditació del domicili familiar: rebut de llum, aigua o telèfon 
o contracte de lloguer o Certificat de residència lliurat per l’Ajuntament
- Per a l’acreditació del lloc de treball: document que acredite 
suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.
- Per a l’acreditació del criteri de discapacitat s’haurà d’acompanyar 
certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social.
- Per a l’acreditació del criteri de família nombrosa s’haurà d’aportar el 
títol oficial de família nombrosa.

3. PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES PROVISIONALS D’ALUMNES 
ADMESOS I NO ADMESOS: 1 de juny

4. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL CONSELL ESCOLAR DEL 
CENTRE: del 2 al 4 de juny

5. PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES DEFINITIVES D’ALUMNES 
ADMESOS: 9 de juny

6. RECLAMACIONS contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga 
per a centres públics, es formularan en el termini de 2 dies hàbils des de la 
seua publicació davant de la Comissió d’escolarització (fins a l’11 de juny 
inclusivament). 
L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar 
davant de les llistes definitives d’admesos, denuncia davant de la Direcció 
Territorial.

7. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: del 15 al 23 de juny
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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

Eduardo Casanova | Pg. Colom

MercaPress | Av. Picasso

Tres Pontets | Av. Pablo Béjar

Llapis i Paper | Av. Leopoldo Querol

Dolcet | Av. M. Auxiliadora

Kiosco C/ Pilar | Pl. St. Esteve

Diaris | Pl. Jovellar

Arnau | C. St. Cristòfol

ESQUELES

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

» Impresión Offset de calidad

» Especialistas en impresión de revistas

» Servicio de impresión de plotter sin límite

Cartelería
Folletos publicitarios

Flyers
Papelería de oficina

Cartas, 1º y 2ª hoja de carta
Sobres
Tarjetas
Carpetas

Facturas y albaranes
Publicidad de puntos de venta

Loterías, Tickets
Revistas, Libros ...
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ESQUELES ANIVERSARIS



35

8  maig  2010agenda

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 20.00 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

8 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39
9 maig ROCA c. Sant Francesc, 6
10 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
11 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
12 maig SANZ c. Pont, 83
13 maig VALLS zona turística nord, 11
14 maig MATEU c. Sant Francesc, 103
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