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L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) anirà a parar finalment a Benicarló, segons va donar a conéixer el dimarts el primer regidor benicarlando, Marcelino Domingo. Es dóna la circumstància que l’Equip de Govern tenia prevista una reunió el dijous amb el director general de Centres de la Conselleria de Cultura, Rafael Carbonell, precisament per parlar sobre el futur de la seu de l’EOI. El primer regidor vinarossenc creu que aquest fet “reafirma la teoria que tot estava preparat”. “Ens sembla un atropello, una decisió total i absolutament partidista que hauran d’explicar els dirigents del PP i el conseller”, va apuntar dimarts Romeu, que va insistir que “la viabilitat, les dades, la localització geogràfica indicaven que si es creava una EOI hauria d’instal·lar-se a Vinaròs”. L’alcalde va ironitzar respecte al fet que la futura seu d’idiomes s’instal·le finalment a Benicarló. “Suposem que si així ho han decidit és perquè ja hi haurà un pla de viabilitat, un estudi concret i l’ordre signada de la Conselleria d’Educació que, també suposem, ja s’haurà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat”, va indicar. Romeu també va recordar que en cas que la seu vaja a Benicarló “s’hauran saltat aquella promesa que ens va fer el president de la Diputació, Carlos Fabra, aprofitant la seua absència, en el sentit que l’escola d’idiomes aniria a parar a Vinaròs i a Benicarló el conservatori”. L’alcalde vinarossenc va indicar que el fet d’haver-se anunciat que l’EOI anirà a Benicarló un dia abans de la seua visita al director general de Centres “reafirma la teoria que tot estava preparat: les declaracions del portaveu del PP, Juan Bautista Juan, quan es negociava la visita al director general de Centres, el posterior ajornament de la visita, l’anunci als diaris que l’EOI va a Benicarló, quan un dia després tenim visita a la conselleria”. Tot i que va deixar una porta oberta a l’esperança: “veurem què ens diu el director general de Centres”, va concloure.l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). L’alcalde, Jordi Romeu, es va reunir dijous –després del tancament d’aquesta edició- amb el director general de centres de la Conselleria d’Educació, Rafael Carbonell, a qui va exposar les raons per les quals considera que la EOI ha de recaure finalment a Vinaròs, a pesar de les informacions que finalment anirà a parar a la veïna localitat de Benicarló. Romeu va dir durant el ple del dimarts que defensaria “a mort” allò que “ens mereixem” davant el director general. “Només vull defensar els interessos de Vinaròs, i ho farem a mort i probablement sense el suport del PP”, va apuntar el primer edil, que va considerar que per a decidir la ubicació d’una seu d’idiomes, la Conselleria “hauria de valorar les millors condicions per a albergar-la i Vinaròs les té”. Per això, Romeu va apuntar que insistirà fins al final. “Aquí no acaba la lluita, ja que per antiguitat, nombre de matrícules, localització i area d’influència, la EOI ha d’anar a Vinaròs”, va asseverar. L’alcalde va recordar que l’anterior director general de centres, Francisco Balla, “va prometre la seu d’idiomes per a Vinaròs i el president de la Diputació, Carlos Fabra, va dir que el conservatori seria per a Benicarló”. A més, va acusar a la Conselleria d’amidar de manera diferent ambdós municipis, el govern dels quals està en mans de diferent signe polític. “A Vinaròs la Conselleria va imposar una sèrie de condicions i a Benicarló sembla que és l’ajuntament qui les imposa a la Conselleria ”, va indicar. Els arguments esgrimits per Romeu van servir perquè el portaveu del Bloc, Domènec Fontanet, mostrés el seu suport i s’oferís a acompanyar al primer edil en la seva visita avui a la direcció general de centres per a exigir la EOI. Per la seva banda, el líder dels populars, Juan Bautista Juan va lamentar “que aquestes energies que avui demostra com alcalde no les hagi tingut fins a ara”, recordant-li que l’any passat li va oferir acudir a la conselleria d’Educació i ningú de l’equip de govern s’hi va sumar. Juan també va informar que va trucar a Romeu dimecres oferint-se a acompanyar-li en la seva visita, un gest que, segons el portaveu popular, l’alcalde va agrair. El portaveu popular va reiterar que Vinaròs “mereixia la seu d’idiomes” i va acusar a l’equip de govern indicant que “si s’ha fet tard ha estat per la seva desídia i per no fer les gestions necessàries”. Respecte a les acusacions de l’alcalde en el sentit que tot havia estat preparat, Juan va respondre que “això només està en la ment dels quals són capaços de fer aquestes coses”. També el diputat Mariano Castejón va respondre a les insinuacions del govern local en el sentit que les gestions del diputat benicarlando Jaime Mundo haguessin estat decisives perquè la seu se situés finalment a Benicarló. “Si volen posar zitzània entre Mundo i jo no ho aconseguiran”, va assegurar, insistint que “ambdós lluitem per projectes per a la comarca i la zona nord de la província”.
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La concepció moderna de l'activitat política com 
un veritable servei públic adreçat als ciutadans 
ha estat incorporada com a idea indispensable a 
l'hora de desenvolupar l'acció política del BLOC 
Nacionalista Valencià.
En la societat en què vivim, sotmesa a una 
intensa càrrega publicitària en tots els 
àmbits i amb les necessitats bàsiques vitals, 
generalment cobertes, no hi ha lloc per a la 
vella política de la transició, fonamentada en les 
grans campanyes publicitàries, on els polítics 
s'esforçaven a esbrinar els problemes de la 
societat i magnificar les solucions en allò que 
s’ha anomenat programa electoral.
Avui en dia els polítics han de xafar el carrer, 
escoltar els conciutadans, observar el que 
necessiten i aplicar els resultats d'aquesta tasca 
a la política, impulsant aquelles actuacions que 
donen solució a les necessitats detectades, 
prioritzant l'aplicació dels recursos econòmics 

tenint en compte les carències existents.
Actualment, els ciutadans, els votants, han pres 
possesió del lloc que el sistema democràtic 
els assigna, la participació activa en les 
determinacions polítiques, de tal manera que 
més prompte o més tard, aquells que ignoren 
el que demanda la nostra societat hauran 
d'assumir el preu de la desconfiança social.
Però, malgrat que l'explicació pareix simple, 
per fer realitat això encara haura de passar un 
temps, perquè els que lideren els puntals de 
la vella política, la de grans dimensions, de 
grans quantitats econòmiques, coneixedors del 
problema no reparen en recursos per enlluernar 
els ciutadans. Grans esdeveniments, obres 
majestuoses, grans projectes, etc. que desvien 
l'atenció dels problemes quotidians, que de 
tan quotidians la gent ja ni s'adona de la seua 
existència.
La cura i promoció de l'economia, la qualitat 

de l'educació i la sanitat pública, els recursos 
culturals, la recuperació del nostre patrimoni 
(cultural, arquitectònic, mediambiental...), 
l'estat dels carrers, la qualitat dels serveis 
públics, la correcta dotació d'infraestructures 
socioeconòmiques i de serveis que milloren la 
nostra qualitat de vida... la llista seria molt llarga.
En definitiva, la política moderna està, 
indefugiblement, al servei dels ciutadans i, per 
tant, són els ciutadans els que han de marcar 
les prioritats de l'agenda política en la societat 
actual. I això ho tenim molt clar al BLOC Vinaròs 
comptant amb la gent del poble per prioritzar 
el que fa falta millorar i com no podia ser d'una 
altra manera, el nostre regidor, Domènec 
Fontanet, us atendrà en tot allò que faça falta, 
perquè el que realment li importa és Vinaròs 
i la seua gent. Sigues egoista i aprofita't de 
Domènec Fontanet, el regidor del BLOC, que 
està treballant per a tu i per a Vinaròs. 

S a p s  q u è . . .  PP i PSOE es van aliar al Parlament Europeu per votar en contra de l'informe Auken, que denunciava la brutal 
depredació urbanística en la costa de l'Estat espanyol en general i valenciana, en particular. El dos partits espanyols i espanyolistes 
van votar en contra d'un informe que es va aprovar amb 349 vots a favor, 110 en contra (entre els quals estaven tots els del PP i del 
PSOE) i 114 abstencions. Després d'això la Unió Europea va avisar Espanya que anava a congelar els fons europeus si no canviaven les 
coses radicalment. El BLOC va presentar una proposta a les Corts perquè es paralitzessen tots els PAI “estranys” al nostre territori. Per 
descomptat, es va rebutjar pel PP i el PSOE.

S a p s  q u è . . .  PP i PSOE permeten que les patates franceses velles es puguen comprar als supermercats valencians, en lloc de les 
patates valencianes, això ha provocat que s'enfonsen els preus dels nostres tubèrculs, per si no estava prou malament el món agrari valencià. 
Gràcies, altra volta, al PP i el PSOE.

S a p s  q u è . . .  PP i PSOE han estat en contra del Corredor Mediterrani des de fa més de 20 anys, ja que mai no els ha interessat que els 
valencians tinguéssem contacte directe amb Europa; entre la nostra economia, la catalana i la balear, formem vora el 30% del PIB espanyol. 
Una economia valenciana forta implica més consciència de poder, i això no ho poden permetre els centralistes. El BLOC reivindica el Corredor 
Mediterrani des de molt abans que ho fessen els partits centralistes, i gràcies a la nostra pressió, finalment s'aconseguirà.

S a p s  q u è . . .  PP i PSOE no s'aclareixen a apostar i crear una línia per als trens de rodalia entre Castelló i Vinaròs. Mentrestant la gent 
sense poder tindre un servei de qualitat en transport viari públic. Paguem igual que tots, però rebem molt menys.

L a  p o l í t i c a  e n t e s a  d e  b a i x  ca p  a  d a l t 
c o m  u n  s e r ve i  a l s  c i u t a d a n s

P P  i  P S O E
S a p s  q u è . . .
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Nuestro anterior concejal…
…de Turismo Carlos Roger Belda y un empresario 
de Vinaròs han sido definitivamente absueltos 
de la denuncia por amenazas que les interpuso 
don Juan Bautista Juan Roig. Han tenido que 
pasar tres años y medio en los que este… señor… 
y su compinche don Mariano Castejón Chaler, 
se han prodigado en declaraciones denigrantes 
que ahora merecen una disculpa pública. Pero 
quia…, ellos ¿de qué van a disculparse?… todo 
lo contrario. Juan se ha ratificado diciendo que 
son los jueces los que se han equivocado, y que… 
miren lo bueno que es que… “ahora ya lo va a dejar 
estar”. ¡Qué poca vergüenza tiene! Que se enteren 
de una vez que la sentencia es firme e inapelable 
y que por ello no lo van a dejar estar, sino que lo 
van a tener que dejar estar, que es muy distinto. 
Vayamos todos con cuidado porque ir a darle los 
buenos días a don Juan Bautista Juan Roig puede 
resultar nocivo y perjudicial para la salud de quien 
se los dé y de la de su testigo acompañante a quien 
el… señor… Juan no dudará en incriminar para 
que así no pueda aportar su testimonio ante un 
juez. Haciendo marrullerías es todo un crac.

En Vinaròs, fallas… 
…tectónicas, que nosotros sepamos, no 
tenemos ninguna y eso que, en vulcanología, 
por lo que piensan los del PP, somos verdaderos 
expertos. Las más próximas conocidas están en 
Benicarló y en Peníscola, pero esas no son fallas 
geológicas sino monumentales. Por ello resulta 
inconcebible que la Generalitat devuelva el 
proyecto de accesibilidad que ya nos habían 
admitido, exigiendo que aportemos un estudio 
de las medidas antisísmicas adoptadas en unas 
obras casi todas en exteriores o en edificios ya 
construidos en los que, aunque estuviésemos 
en una zona de alto riesgo sísmico, bien poco se 
podría hacer. Estas chocantes sorpresas con las 
que nos deleita nuestra Generalitat, ponen de 
manifiesto lo que venimos diciendo en nuestras 
últimas pinceladas; que la Generalitat es incapaz 
de impulsar las obras del Plan Camps que, 
diecisiete meses después de la propaganda, 
apenas están en marcha en el conjunto de la 
Comunidad el 11% de las obras y, las que lo están, 
la mayoría es porque los Ayuntamientos han 
asumido el pago procurándose una financiación 
para el desembolso anticipado que tienen que 
hacer hasta que la Generalitat, cuando pueda o 
cuando quiera, les pague.

Con la energía de un volcán,…
…que es lo único de la caracterización que nos 
hizo el PP en su artículo de hace dos semanas 
contestaremos de inmediato a la Generalitat 
con la información requerida. Y ahora a esperar 
la próxima ocurrencia dilatoria de los magníficos 
gestores de la Generalitat que en ello aplican 
todo su ingenio que, por lo ya visto, no es poco. 
¿Apostamos a que la próxima chorrada será pedir 
un nuevo informe de las medidas adoptadas 
contra la caída de meteoritos galácticos? Aquí, 
lo único que hay que descolgar de inmediato 
desde esa nebulosa galáctica en la que se ha 

convertido el Plan Camps es el comienzo de las 
obras aprobadas. Los parados y las empresas lo 
necesitan ahora más que nunca.

Como en todo lo que…
…airean los del PP, con lo del endeudamiento 
municipal se callan lo que no les conviene decir. 
No dicen que llevamos siete años devolviendo 
religiosamente los créditos “con intereses” 
suscritos por el anterior gobierno del PP, y 
también los que procedentes de la anterior etapa 
socialista, Jacinto Moliner refinanció en su primer 
mandato. Todos los Gobiernos municipales pagan 
los créditos que han concertado Ayuntamientos 
anteriores y los Ayuntamientos futuros pagarán 
los que conciertan los actuales; así ha sido y 
así será. Tampoco dicen que el crédito para Les 
Soterranyes no paga intereses y que ha venido 
con una subvención del Estado de 2 M€. Se callan 
que el crédito para el Centre de Coneixement 
tampoco paga intereses y que también ha tenido 
una subvención sustancial. Ocultan que el 
crédito con el que, entre otras cosas, se paga 
el campo de fútbol es a un interés del 0,5%. 
Se olvidan decir que estos créditos todos son 
para inversiones reales que se materializarán 
en un patrimonio municipal que contribuirá 
decisivamente al desarrollo industrial y social de 
nuestra ciudad, el mayor de los cuales se pagará 
con la venta de los terrenos a las industrias que 
se establecerán en Les Soterranyes. Son olvidos, 
con toda su “mejor” intención”.

La Concejalía de Cultura,…
…en colaboración con la Fundació La Caixa han 
montado una exposición en la biblioteca sobre 
el comercio justo como alternativa al comercio 
convencional, basada en la lucha contra la 
explotación infantil, la igualdad de género, 
salarios y condiciones de trabajo dignas y en el 
respeto al medio ambiente. Se complementará 
con un ciclo de cine con películas que 
fomentan la reflexión y el compromiso social 
acercándonos la realidad de los países del sur y 
con un taller de actividades para niños de 8 a 12 

años los sábados. Y una excelente noticia que 
da cuenta del éxito de nuestra nueva biblioteca 
es que, de seguir al actual ritmo de visitas, 
podríamos acabar el año superando todos los 
registros al alcanzar las ochenta mil asistencias 
¡Cuánta falta hacía y qué satisfechos estamos de 
haberla realizado!

EL CAJÓN DEL OLVIDO
En febrero del 2001 el recién creado Patronat 
de Turisme con su presidente Rafael Miralles y 
con la concejala Maite Valmaña al frente iban a 
ir a FITUR con muchas novedades. Estrenaron el 
llaüt de llagostins y con la mascota del Llagostí 
personificada por el inolvidable Paellonet 
pusieron de moda lo de los disfraces paseando 
por la feria como el del Papa Luna y otros muchos 
más que se vieron en siguientes ediciones. Entre las 
acciones a desarrollar estaba la potenciación del 
turismo alemán, francés e inglés aprovechando 
las colonias aquí residentes; la invitación a 
personajes mediáticos para difundir el nombre de 
Vinaròs emulando a un mini Marbella; postulando 
Vinaròs como sede de eventos deportivos como, 
por ejemplo, la Vuelta Ciclista que entonces veían 
con buenos ojos por los grandes beneficios que 
decían que nos reportaba y, finalmente dándose 
a conocer entre los mayoristas de paquetes 
turísticos aprovechando la próxima apertura del 
que primeramente fue hotel Majestic Playa con 
sus 160 plazas, que iba a tener continuidad con la 
construcción de dos hoteles más por parte de la 
misma empresa en los cinco años siguientes. No se 
saben los motivos por los que la empresa desistió 
de sus propósitos ni ninguno de los políticos del 
PP que entonces se habían apresurado a airear la 
buena noticia dio más tarde la menor explicación 
de por qué ya no se construirían aquellos 
hoteles. Los únicos que trabajamos en esta misma 
dirección fuimos el equipo del slcalde Balada 
cambiando el uso y vendiendo los terrenos del 
antiguo matadero para la construcción de un hotel. 
Lástima que la crisis económica lo haya paralizado 
momentáneamente, pero que a nadie le quepa la 
menor duda de que se hará. 
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‘Gürtel’ a Vinaròs 

LA COLUMNA 

OPINIÓ 

Tre b a l l e m  p e r  Vi n a r ò s

www.pspv-psoe.net/
vinaros

C./ Sant Francesc, 18 
- 1er  A

Tel. 964 452501

Las comunicaciones desempeñan sin duda 
un papel determinante para el futuro de 
un territorio, tanto al facilitar la movilidad 
de sus gentes como también elemento 
necesario, aunque no suficiente, para atraer 
y desarrollar actividades diversas que 
contribuyan a la generación de riqueza. 
Mejorar las comunicaciones intracomunita-
rias es una obligación inexcusable para no 
engendrar estrangulamientos que impidan 
el desarrollo del potencial de una zona en 
toda su extensión.
Los núcleos urbanos del litoral norte de la 
provincia están comunicados con Castelló 
por ferrocarril a través de trenes de media 
distancia con escasa periodicidad horaria, lo 
que conlleva que descarten la utilización del 
servicio existente de comunicación a través 
de ferrocarril.
En este momento probablemente no 
exista un gran número de usuarios de los 
trenes Vinaròs–Benicarló–Peníscola–Santa 
Magdalena–Alcalà de Xivert–Torreblanca 
y Oropesa–Castelló, pero el número de 
usuarios sin duda alguna aumentaría 
considerablemente si se implantase una 
línea de cercanías entre estas ciudades 
y Castelló, sobre todo por la cantidad de 
estudiantes que utilizarían el servicio de 
cercanías para ir a la universidad, con una 
oferta de horarios compatible con los planes 
de estudio y horarios universitarios, con 
la consideración además que la estación 
de Renfe de Castelló está muy cerca de 
la universidad e incluso existe desde la 
estación hasta el campus un bus guiado, el 
único tramo que está finalizado en Castelló.
Estamos hablando de ciudades con una 
población real de casi 100.000 habitantes, 
número que durante los meses de verano, 
por ser municipios turísticos sobrepasan los 
300.000 habitantes.
A pesar de lo dicho, no sólo debe tenerse 
en cuenta el criterio de población y de 
potenciales usuarios, pues se trata de 
dar un servicio al ciudadano, un servicio 
público que ha de implantarse sea cual sea 
la rentabilidad económica del proyecto, por 
ser una necesidad de primer orden.
La capital es el centro administrativo de la 
provincia y el establecimiento de una red 
de cercanías acercaría sin lugar a dudas a los 
ciudadanos de la zona norte de la provincia 
a los principales centros administrativos 
provinciales, estatales y autonómicos 
ubicados en Castelló.
Con la implantación de la línea de cercanías 
Vinaròs–Castelló, no sólo daríamos una 
solución a la movilidad de los ciudadanos 
de la zona norte de la provincia hacia 
la capital, pues ente Vinaròs y Benicarló 
se ubican delegaciones de las distintas 

administraciones, tanto central (INSS, 
TGSS, AEAT...) como de la administración 
autonómica (PROP, Hospital Comarcal...) y de 
la Diputación provincial (Servicio Provincial 
de Recaudación...). Vinaròs es la cabeza 
de partido judicial con cinco juzgados 
de la primera Instancia e instrucción y un 
juzgado de lo penal. Por todo ello cada día 
se desplazan a esta población ciudadanos 
que trabajan en la administración de 
justicia, en el hospital provincial y en otras 
administraciones y que viven en la zona 
metropolitana de Castellón.
No podemos olvidar que el ferrocarril es 
el medio de transporte que más respeta 
el medio ambiente, no genera emisiones 
de CO2; es el que menos contaminación 
acústica genera y es el medio de transporte 
más seguro.
El Plan de Infraestructuras Ferroviarias de 
Cercanías para la Comunidad Valenciana 
consensuado por el Gobierno de España 
y la Generalitat Valenciana, dotado con 
casi 4.000 millones de euros de los cuales 
3.400 los aportará el Ministerio y 555 la 
Generalitat, prevé la redacción de un estudio 
de viabilidad de la prolongación de la Red de 
Cercanías desde Benicàssim hasta Vinaròs, 
estudio cuya financiación corre a cargo del 
Ministerio de Fomento.
No podemos negar la satisfacción que nos 
produce el hecho que desde el Ministerio de 
Fomento se ponga en marcha este estudio 
de viabilidad porque significa que por 
primera vez se va a tomar una medida que 
puede abrir el camino a una reivindicación 
histórica de los pueblos del litoral norte 
de la provincia de Castelló, pero al tiempo 
solicitamos al Ministerio que tenga en cuenta 
todos los argumentos expuestos en esta 
declaración para la confección del estudio y 
exigimos celeridad en su realización.
Entendemos que este servicio por razones 
de movilidad sostenible debe ser una 
realidad a la que no vamos a renunciar.

Solicitamos tanto al Gobierno 

de España, como a la Generalitat 

Valenciana, como a la Diputación y 

todos los Ayuntamientos implicados 

en la reivindicación, un compromiso 

firme e inexcusable en esta cuestión 

y que colaboren económicamente y 

de la forma más leal y eficaz posible, 

codo con codo, para mejorar el 

transporte del litoral por ferrocarril en 

las comarcas del norte de Castelló.

La noticia aparecía el domingo 
9 de mayo en el diario Levante 
y decía: “el sumario Gürtel 
desvelaba que era la brigada 
de Blanqueo de Capitales de la 
Policía Judicial la que requirió 
al Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que investigara los 
movimientos de al menos 11 
cuentas bancarias del PP de 
Castelló en el marco del proceso 
judicial contra una supuesta 
trama de financiación ilegal 
del partido. Su objetivo era 
averiguar el destino de supuesta 
entrega de 420.000€ al PP de la 
Comunidad Valenciana, como 
parte del pago de 1 millón de 
euros de origen desconocido y 
procedente del entramado de 
Francisco Correa”. 
“Las cuentas investigadas en 
Castelló se ubican en varias 
ciudades y entre ellas dos 
cuentas en Vinaròs en la 
Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón 
y La Rioja. La policía requirió 
extractos bancarios, datos de 
movimientos, datos de apertura 
y apoderamiento...”. 
Ya tarda el PP de Vinaròs en aras 
a la transparencia que tanto 
demandan, a que califiquen 
estas cuentas y se den con luz 
y taquígrafos los movimientos 
de las cuentas y sus titulares. 
Vinaròs se los merece.
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Estamos a un año de las elecciones 
Cuando estamos de lleno en el mes de mayo 
es momento de recordar a los ciudadanos que 
dentro de 12 meses estarán llamados a las 
urnas para elegir de nuevo a sus representantes 
municipales, será un momento de balances, de 
presentar los programas con los que ganar o 
revalidar la confianza de los ciudadanos, pero 
ahora, cuando falta un año para las elecciones, 
ya se puede empezar a realizar una valoración 
de los siete años de gobierno de PSOE y PVI, 
unos años marcados por los fracasos, los 
engaños y las falsas promesas que nunca se han 
convertido en realidad.
Analizando con calma e imparcialidad estos 
años de gestión estamos convencidos que la 
mayoría de los vinarocenses llegarán a la misma 
conclusión que nosotros: solamente faltan 12 
meses para que lleguen nuevas personas al 
gobierno de nuestra ciudad, personas honradas, 
eficaces, con ilusión y con un proyecto claro 
y definido del Vinaròs que queremos, será el 
momento del proyecto del Partido Popular. 

7 años de PSOE – PVI; 
7 años de fracasos 
Durante los 7 largos años de gobierno so-
cialista e independiente los fracasos han ido 
acumulándose en la memoria de los vina-
rocenses. Ningún gran proyecto realmente 
beneficioso para nuestra ciudad ha visto la 
luz, y solamente proyectos faraónicos, que 
nos han endeudado hasta arriba han sido los 
que han centrado la acción de gobierno de 
Romeu y Balada.
La plaza de San Antonio, y sus casi 4 millones 
de euros de coste, o el paseo, con sus 9 
millones de euros despilfarrados son los 
buques insignia de una gestión que no ha 
mejorado para nada la calidad de vida de los 
vinarocenses.
El día a día de nuestra ciudad ha dejado patente 
que se han descuidado elementos clave como 
la limpieza de nuestras calles, la atención al 
ciudadano, aspectos quizás pequeños de 
contenido pero de extraordinaria importancia 
para los vinarocenses que quieren vivir en 
una ciudad limpia, cada día más agradable y 
sin problemas. 

7 años de PSOE  - PVI; 
7 años de engaños
En estos 7 años las promesas y los engaños 
han sido constantes. Los ciudadanos han 
asistido atónitos a una forma de gobernar 
irresponsable en la que por anunciar un 
proyecto algunos querían hacernos creer que 
ya estaba en marcha.

La comisaría, la guardería, la residencia de 
la tercera edad, el auditorio, la regeneración 
de los espigones, la ciudad del transporte, el 
parque del Camí Fondo, la mejora de Sòl de Riu, 
el puente sobre el río Cervol... son promesas 
realizadas infinidad de veces por quienes dicen 
que gobiernan Vinaròs, pero que después de 
sus años nefastos de gestión siguen sin ser 
una realidad para los ciudadanos.
Sus engaños han conseguido muchos titulares 
de prensa, muchos minutos de televisión, 
pero nada más. La falta de trabajo, de ideas, 
de proyectos, de perseverancia han sido la 
tónica dominante de un PSOE local empeñado 
en batallar contra la Generalitat y de unos 
concejales que perdida su independencia se 
han dedicado a dormitar en sus concejalías. 

7 años de PSOE – PVI; 
7 años de crispación 
A lo máximo que han aspirado Romeu y Balada, 
el gobierno socialista de nuestra ciudad, ha 
sido a crear crispación, falsas polémicas, en 
ser y convertirse en oposición de la oposición 
para intentar disimular que no disponían de 
un proyecto para nuestra ciudad.
PSOE y PVI han preferido desenterrar el 
hacha de guerra permanentemente antes 
que trabajar por el bien de nuestra ciudad; 
han preferido defender sus sueldos a capa y 
espada antes que ofrecer soluciones a los más 
de 2.600 vinarocenses en paro. Suena triste 

pero es la realidad.
Romeu y Balada, PSOE y PVI, han elevado la 
crispación en nuestra ciudad para tratar de 
ocultar su falta de trabajo. Han hecho de la 
crispación su arma arrojadiza contra todo 
aquel que no piensa como ellos y durante 
los 12 meses que faltan hasta las elecciones 
estamos seguros que los vinarocenses 
seguirán padeciendo los ataques furibundos 
del PSOE y PVI a cualquiera que ose a no 
pensar como ellos.

Sólo falta 1 año para que vuelva la 
ilusión
Pero dentro de 12 meses los vinarocenses 
se levantarán un domingo por la mañana y 
acudirán a las urnas sabiendo que tendrán 
una papeleta que devolverá a Vinaròs al 
camino de prosperidad, de cambio, de 
ilusión y de esperanza. La papeleta del 
Partido Popular será en ese domingo de 
mayo de 2011 depositaria de las ganas de 
ver y creer en un Vinaròs mejor.
Los ciudadanos serán los artífices que 
Vinaròs vuelva a tener un gobierno que 
piense en los ciudadanos y no en sus 
sueldos, que vuelva al Ayuntamiento un 
partido que genere progreso real para todos 
y que juntos olvidemos el que habrá sido un 
paréntesis de 8 años del peor gobierno que 
Vinaròs recuerde, los años nefastos, de paro, 
despilfarro y crispación del PSOE y PVI.

12 meses 
para que llegue un nuevo gobierno
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Segons hem pogut saber a través 
de la premsa del País Valencià del 
dia 7 de maig de 2010, “el Consell 
devuelve a Vinaròs un proyecto del 
plan Camps por no prever futuros 
terremotos”.

Des d’Esquerra Unida hem de reconéixer que 
estem preocupats, ja que en la premsa local del 
dia 1 de maig de 2010 el Partit Popular de Vinaròs 
comparava Romeu i Balada amb les cendres del 
volcà d’Islàndia, i ara el Consell preveu futurs 
terratrémols, s’ha de reconéixer que el motiu és 
de preocupació.
Encara que el Consell no especifica quina classe 
de terratrémols, tal vegada s’estarà referint a 
terratrémols polítics, socials, urbanístics o de 
comportaments.
Perquè si parlem de terratrémols polítics a Vinaròs, 
ja portem molt de temps patint-ne els efectes i a 
una escala prou elevada, ja que tota la ciutadania 
sap quina és i com és la política utilitzada a 
l’Ajuntament, des d’acusacions, desqualificacions, 
insults, provocacions i, per completar, alguna 
demanda jurídica.
Si parlem de terratrémols urbanístics, la població 
de Vinaròs també porta molt de temps patint-ne 
els efectes que han deixat molts milions d’euros 
i coses mal fetes que el poble encara segueix 
pagant i el que li falta per pagar. Perquè tota la 
ciutadania encara es recorda dels Cossis, del cas 
Arizmendi, de la finca del Carrer Major, del cas 
Roca, o del més actual: de la zona verda de Joan 
XXIII, per la qual de moment l’Ajuntament ha de 
pagar 3 milions d’euros i encara en poden ser 
més. I el curiós del cas és que tots saben que no 
és clar per què aquesta zona no es va incloure 
en cap PAI. Tot són especulacions indirectes, 
informacions a mitges, però ningú aclareix res i el 
terratrémol segueix provocant els seus efectes i al 
poble costant-li els milions d’euros.
I què direm del terratrémol social amb quasi tres 
mil persones a l’atur, una Llei de Dependència que 
no funciona, un gran percentatge de delinqüència i 
robatoris i moltes qüestions més, sense oblidar-se del 
tema cultural, educatiu i sanitari que pateix Vinaròs.
I si parlem del terratrémol del comportament entre 
els nostres representants no tan sols en l’àmbit 
polític sinó fins i tot en el personal, és fatal.
Però bé, des d’Esquerra Unida preguem al Consell 
que deixe de preocupar-se pels futurs terratrémols 
que hi puguen haver a Vinaròs i que es preocupe 
dels actuals i ajude a pal·liar-los en tot el possible, 
que complisca el que ha promés, que deixe de 
posar excuses i impediments i aporte solucions. 

Esquerra-Vinaròs Esquerra Unida

OPINIÓ 

El PP no dóna més de si Terratrémols a Vinaròs

Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

La circulació

Des de l'Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn 
creiem que la consciència ciutadana també s’ha de 
tindre quan circulem amb algun vehicle pels carrers 
i les places del poble. Els cotxes, amos i senyors de 
tot, omplin sense cap consideració voreres i carrers. 
Tallen el pas als passos zebra, aparquen en doble 
fila, i deixen el vehicle allà on els ve bé, fins als llocs 
més inaudits i singulars. Aquells que quan els veus 
no deixes de pensar com és possible que l'hagen 
pogut posar en aquell precís espai. Espai que, com 
que no figura enlloc el senyal de prohibit aparcar, 
ja queda per sempre destinat a tal menester. I així, 
a poc a poc, van conquerint espais en detriment 
d'aquells que van a peu o amb altres vehicles. 
Fins i tot sembla com si les voreres les haguessen 
rebaixat per poder aparcar millor.
Altres vehicles, que per no tindre lloc o per por 
que algun cotxe et done un cop, es veuen obligats 
sense remei a deixar-lo dalt la vorera, fent la 
circulació de vianants un poc més dificultosa. No 
cal parlar d'aquells que van en cadires de rodes 
o d'aquelles persones que porten els carros 
amb xiquets, encara ho pateixen més. Quantes 
vegades no s'han queixat també des de Cocemfe 
amb fotos incloses?
I quan parlem dels cotxes, no podem deixar en un 
segon lloc la velocitat, velocitat i soroll. Cotxes que 
van per carrers amples que els queden menuts, 
que se senten un Fernando Alonso qualsevol dalt 
dels seus cotxes de sèrie. Volen fer els trajectes 
com més curts millor, per després perdre el temps 
xarrant. No tenint en consideració el perill que 
comporten i el soroll que emeten. 
Pel que fa al soroll, cal fer un punt i a part per 
esmentar les motos, que fan honor i verifiquen 
allò que diu que quan més menut és la nou més 
soroll mou. I mira que els agrada fer-se notar per 
allí on passen. El veïnat, veient l'espectacle, no 
deixa de pensar en els pobres xicots que porten 
aquells vehicles i que van carregats de complexos 
d'inferioritat, que volen sentir-se importants encara 
que siga trencant la tranquil·litat, sense importar-
los ni el moment ni l'hora de la seua autoafirmació 
personal. (També es pot aplicar als cotxes.)
No cal dir que amb una dosi, més o menys gran, 
de civisme es podria solucionar aquests i altres 
problemes que a més a més són molt costosos, 
econòmicament parlant, per a tota la societat. 
Pensem la quantitat de persones i mitjans 
materials que estan dedicats a reduir això que 
avui hem exposat.

L’Escola Oficial d’Idiomes anirà a Benicarló. 
Decidit. Bon vent li pegue! A aquestes altures 
el fet que donen l’EOI a una ciutat que no siga 
Vinaròs, des d’Esquerra-Vinaròs,s’interpreta 
com la primera enquesta d’expectativa de vot 
de cara a les municipals. El Partit Popular de 
la Comunitat i Generalitat han pres la decisió 
d’afavorir la reelecció de l’actual alcalde de 
Benicarló. I Juan Bautista Juan no diu res. 
No diu res coherent, volem dir. Ningú no 
s’indigna, ningú no assumeix la manca de 
lideratge i reparteixen culpes, igual que quan 
van tombar el convent.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid 
investiga comptes del PP a Castelló 
relacionat amb la trama Gürtel, i en troba 
a Vinaròs dos. En un partit on la normalitat 
consisteix a ocultar la veritat, i com va dir el 
nostre número 1, Lluís Batalla, a “mentir com 
respiren”, veiem amb absoluta sorpresa com 
Juan Bautista Juan segueix callat. JB Juan com 
Rajoy pregonen la seua honestedat i, si és 
així, també la seua incapacitat, perquè a cap 
dels dos els sorprenia els actes preelectorals 
on han anat a participar aquests anys, i la 
despesa que aquests suposaven, que podien 
sortir dels fets que ara mateix s’estaran 
investigant. Juan Bautista Juan, acostumat 
a demanar explicacions, ens podria contar a 
Esquerra-Vinaròs i a la societat vinarossenca, 
amb un micro en mà, com tant li agrada, i 
Gandia amb la càmera, i un abocador ple 
de gavines de fons, si ells han participat, 
voluntàriament o involuntàriament, en actes 
de neteja financera del partit, si la pàtria 
per la qual es trenquen el pit a colps és en 
realitat un paradís fiscal i, sobretot, si ens 
seguiran mortificant amb el fals orgull, falses 
promeses i falses expectatives per al poble en 
les pròximes eleccions. 
I ja posats, proposem des d’Esquerra-
Vinaròs, quan els seus sequaços exigiran 
que es facen els nous centres públics 
d’Educació Primària? I el segon centre de 
salut? Quan reduiran les llistes d’espera per a 
intervencions quirúrgiques? I sobretot, quan 
reconeixeran que són titelles, peons en mans 
d’especuladors polítics?
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 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha rebut un requeri-
ment de la Subdelegació del Govern perquè 
en el termini d'un mes procedisca a l'anul·lació 
de l'acord de ple del passat 9 de març en el 
qual van ser aprovades les rebaixes de les re-
tribucions dels regidors. El requeriment indica 
que l'acord va vulnerar diversos preceptes de 
l'ordenament jurídic. Entre ells, que el PP no va 
justificar ni va raonar degudament la urgència 
de la moció, que l'acord es va atribuir compe-
tències que són de l'alcaldia, com donar o re-
tirar dedicacions parcials i exclusives o fixar el 
nombre de juntes de portaveus, i que no es va 
seguir el procediment establert, ometent trà-
mits importants com un informe previ. 
L'informe de Subdelegació havia d'haver passat 

pel ple celebrat dimarts, encara que finalment va 
ser retirat de l'ordre del dia, perquè passe primer 
per una comissió informativa extraordinària de 
Governació. Després, el requeriment se sotmetrà 
en un ple extraordinari, segons va informar 
Balada, amb votació nominal. 
“Si algú vota en contra del requeriment, haurà de 
ser conscient que la Subdelegació podrà iniciar 
un contenciós contra l'Ajuntament”, va advertir 
Balada, que va afegir que en cas d'arribar el tema 
a la justícia, a més de poder arribar a suposar la 
devolució dels sous de les dedicacions des que 
van ser retirades, més els interessos, poden haver-
hi també indemnitzacions per danys i perjudicis. 
“Els responsables serien llavors els regidors que 
van votar contra el requeriment”, va insistir. 

Cal recordar que en el ple de març, els dos partits 
de l'oposició en l'Ajuntament de Vinaròs, el PP i el 
BLOC, van imposar amb els seus vots una rebaixa 
de retribucions a tots els regidors amb la qual van 
deixar sense les seues dedicacions els regidors 
d'Urbanisme i d'Hisenda, i rebaixant el sou de 
l'alcalde a 24.000 euros bruts al mes. La moció 
també va rebaixar les remuneracions als regidors 
per les assistències a plens, juntes de portaveus i 
comissions informatives.

La canalització de pluvials que actualment s'estan realit-
zant en el passeig de Fora del Forat es realitzarà finalment 
en una fase en lloc de dos, com inicialment estava previst. 
El regidor d'Urbanisme, Javier Balada, ha informat que la 
decisió ha sigut consensuada amb l'empresa encarregada 
de les obres, amb la intenció que en la primera setmana de 
juny la zona estiga disponible a turistes i ciutadans.

La Subdelegació del Govern insta l'Ajuntament a 
anul·lar la moció de la rebaixa de les retribucions 

Fora del Forat
estarà disponible al juny 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
PLE D’11 DE MAIG DE 2010

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta amb 
data 30 d’abril de 2010. Unanimitat
2. Dació de compte de Decrets i Resolucions de 
l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 
42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre.
3. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia, amb data 28 
de abril de 2010, per la qual es manifesta la voluntat 
de subscriure el “Pacto de los alcaldes, por una 
energía sostenible local”. Unanimitat
4. Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets 
de l’Ajuntament de Vinaròs. Unanimitat
5. Proposta de reestructuració de les Comissions 
Informatives. Es desestima. Vots a favor de PSPV-
PSOE i PVI, vot en contra de PP i BLOC
6. Modificació pressupostària, en la modalitat de 
suplement de crèdit, per import d’1.000.000,00 €. 
S’aprova per majoria. Vots a favor de PSPV-
PSOE i PVI, abstenció del PP i del BLOC
7. Modificació pressupostària, en la modalitat de 
suplement de crèdit, per import de 547.087,00 €. Es 
desestima. Vots a favor de PSPV-PSOE i PVI, vot 
en contra de PP i BLOC
8. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1. Es 
retira de l’ordre del dia.
9. Proposta per declarar desert el concurs tramitat 
per al desenvolupament i execució d’un Programació 
d’Actuació Integrada del carrer Saldonar LL. 
Unanimitat
10. Proposta d’aprovació del Programa d’Actuació 
Integrada corresponent al sector de sòl urbanitzable 
residencial SUR12. S’aprova per majoria. Vots a favor 
de PSPV-PSOE, PVI i BLOC, abstenció del PP
11. Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al 
carrer Duc de Vendôme, núm. 3. Unanimitat
12. Conveni de cessió amb reserva d’aprofitament en 
la Unitat d’Execució Residencial UE2R14. Unanimitat
13. Proposta d’adhesió a l’acord marc de col·laboració 
entre la Conselleria de Justícia, la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i les Fiscalies de 
les Audiències Provincials per a la posada en marxa 
d’un programa de mediació. Unanimitat
14. Proposició de l’Alcaldia en relació a l’adhesió al 
“Manifest 2010 per un servici valencià de seguretat 
pública per la professionalitat de les Policies Locals”. 
S’aprova per majoira amb els vots a favor de 
PSPV-PSOE, PVI i BLOC. Vot en contra del PP
15. Proposició de l’Alcaldia en relació al requeriment 
realitzat per la Subdelegació del Govern a Castelló, 
relatiu a anul·lació d’acord plenari de sessió de data 9 
de març de 2010. Es retira de l’ordre del dia
16. Proposició de l’Alcaldia en relació al Programa 
Menjar a Casa de la Conselleria de Benestar Social. 
Unanimitat
17. Despatx extraordinari.
-Aprovació del projecte per al taller d’ocupació del 
Molí de Noguera i del taller formatiu ‘Paratges de 
Vinaròs’. Unanimitat
Precs i preguntes.

Unes setanta empreses proveïdores de 
l'Ajuntament de Vinaròs es quedaran sense cobrar 
de moment les feines realitzades després que el 
PP i el BLOC votessen en contra –en el ple ordinari 
de maig– d'una modificació pressupostària de 
547.087 euros destinada al pagament de factures. 
L'empreses, moltes d'elles vinarossenques, porten 
quatre o cinc mesos sense cobrar aquestes 
factures, corresponents a octubre, novembre i 
desembre de 2009, i seguiran així uns mesos més. 
El regidor del PP, Ernesto Molinos, va argumentar 
el vot en contra del seu partit indicant que 
aquesta modificació “és un altre símptoma de la 
mala gestió municipal” i va destacar que hi havia 
objeccions per part d'Intervenció “en el sentit 
que no es té la certesa que els serveis contractats 
s'hagen fet al millor preu”. També va criticar que 
es fessen adjudicacions de forma directa, en lloc 
de convocar un concurs, insinuant que podria 
haver-hi empreses “preferents”.
Per la seua banda, el regidor del BLOC, Domènec 
Fontanet, va apuntar que l'Equip de Govern “ha 
gastat sense tindre consignació pressupostària” 
i va assegurar que fins que no s'aproven els 
comptes per al 2010 no votaria a favor d'aquest 
reconeixement extrajudicial. 
Per part socialista, el regidor d'Hisenda, Juan 
Antonio Beltrán, va defensar la modificació 
destacant que “no es tracta de despeses estranyes 
ni extraordinàries, sinó de feines fetes per al 
poble, com les millores a la Colònia Europa, el 
camí de Sant Gregori, l'adequació de l'abocador 
o les millores al carrer del Capitán Cortés, entre 
moltes altres”. Beltrán també va defensar que fer 
modificacions pressupostàries és una cosa normal 
en una administració, posant com a exemple la 

Diputació, en ser diputat on “s'aproven camions 
de reconeixements extrajudicials i no passa res”. 
El regidor del PVI, Javier Balada, va recordar que 
aquestes setanta empreses afectades porten ja 
quatre o cinc mesos sense cobrar i va lamentar 
que pel vot en contra del PP i el BLOC l'Ajuntament 
no puga pagar-los malgrat disposar dels diners, ja 
que el consistori compta amb romanents.
L'alcalde, el socialista Jordi Romeu, va destacar 
que totes les factures estan degudament 
justificades i va censurar que el PP suggerís que 
haja pogut haver-hi tracte preferent amb algunes 
empreses. Romeu va citar tot el llistat d'empreses 
vinarossenques que continuaran pendents de 
cobrament. 
La desestimació d'aquesta modificació pressu-
postària va provocar que fos retirat el reconeixe-
ment extrajudicial de crèdits que afectava una 
altra modificació que sí que va ser aprovada: la 
concernent a l'aportació de l'Ajuntament d'un mi-
lió d'euros per fer front al polígon industrial a la 
zona de les Soterranyes. 
Precisament aquest punt va ser un altre dels més 
debatuts de la sessió. Tant el BLOC com el PP van 
mostrar la seua “sorpresa i decepció” perquè van 
considerar que mai abans l'Equip de Govern no 
havia dit que l'Ajuntament hagués d'aportar 
aqueixa quantitat. Per la seua banda, el regidor 
del PVI, Javier Balada, i el del PSPV-PSOE, Juan 
Antonio Beltrán, van explicar que les condicions 
tècniques i econòmiques així ho indicaven.
El saló de plens es va omplir de públic i, com a 
anécdota, cal destacar les altes temperatures 
que es van suportar a la sala, a causa d'una 
fallada de l'aire condicionat que va obligar a 
obrir les finestres.

Setanta proveïdors de 
l'Ajuntament veuran 
endarrerit el seu 
cobrament per falta 
d'acord en el ple 
El PP i el BLOC impedeixen 
aprovar una modificació 
pressupostària per pagar-los 

El regidor d'Urbanisme, Javier Balada, ha informat 
que avança “a bon ritme” el desenvolupament del 
PAI número 6, de caràcter industrial, i situat molt 
a prop de la depuradora, al camí Vell de Rossell. 
Balada va indicar que des de l'Ajuntament han 
demanat celeritat a l'empresa urbanitzadora, 
Augimar, ja que el consistori necessita com més 
prompte millor la disposició d'aquesta zona, atés 
que allí se situarà en un futur la ciutat del transport. 
“L'Ajuntament està molt interessat en el 
desenvolupament d'aquesta zona atés que 
en aquest espai dotacional està prevista la 

instal·lació de la ciutat del transport”, va apun-
tar Balada, que va afegir que “les obres van a 
bon ritme, i en aquests moments s'està fina-
litzant gran part de les naus industrials que hi 
ha, encara que hem demanat a l'empresa que 
agiliten al màxim els tràmits per disposar com 
més prompte millor del PAI”. 
Cal recordar que aquesta empresa està 
desenvolupant dos PAI més a Vinaròs, com el PAI 
16, proper al carrer de les Camaraes, i el PAI SUR 17, 
més conegut com el PAI de Mercadona, on també 
s'estan realitzant obres d'urbanització.

Pla E 
D'altra banda, l'Ajuntament de Vinaròs ad-
judicarà aquesta setmana provisionalment 
les obres del centre ocupacional de flori-
cultura que s'emplaçarà en els coneguts 
terrenys municipals del Pou de Mangrano. 
L'adjudicació per part de la mesa de contrac-
tació ja s’hauria d'haver celebrat, però diver-
ses de les empreses millor posicionades en 
el concurs van incórrer en baixa temerària, 
que han hagut de justificar. 

El PAI de la ciutat del transport avança a bon ritme 
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INFORMACIÓN: 647742046  (LAURA)

TRATAMIENTOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL PICUDO ROJO

ACTUALITAT

Amb el cinqué col·legi situat en aules prefabricades 
i el centre encara per construir, la regidora 
d'Educació, María José Ferrer, ha plantejat la 
necessitat que es comence a treballar perquè 
Vinaròs compte en un futur pròxim amb un sisé 
centre educatiu. Ferrer es va basar en la saturació 
que hi ha a les escoles de la localitat, amb les 
ràtios “pràcticament trencades” en tots els centres, 
“la qual cosa indica que aquest nou centre és 
necessari”. 

Vacants 
Ferrer va informar, amb les xifres a la mà, que en 
Infantil de 3 anys es disposa en tots els col·legis 
de 50 places i en els concertats de 25, mentre que 
en Infantil de 4 anys únicament es compta amb 9 
vacants al col·legi Sant Sebastià i d’1 al Jaume I. 
Respecte als escolars de 5 anys, en el Manuel 
Foguet hi ha una oferta de 3 vacants. En primer 
de Primària, el col·legi Jaume I oferta 1 vacant, i 
en segon de Primària aquest mateix col·legi en 
disposa de 5. Quant a tercer de Primària, el col·legi 
La Misericòrdia disposa d'1 vacant i el Jaume I, de 
12. Per a quart de Primària, el Jaume I disposa de 

12 places, i en cinqué de Primària La Misericòrdia 
ofereix 2 vacants, el col·legi Sant Sebastià 9 i el 
Jaume I en disposa de 14. Quant a sisé, únicament 
el col·legi Jaume I disposa d'1 vacant. 
La responsable d'Educació va afirmar que aquestes 
xifres apunten al fet que ha de plantejar-se la 
creació d'un nou centre. “Podríem augmentar 
unitats, en el cas que fes falta, però en tots els 
nivells és impossible, per la qual cosa un col·legi es 
fa necessari”, va apuntar. 

Escolarització 
D'altra banda, Ferrer va informar de l'inici del 
període d'escolarització, que es va obrir el dia 4 
de maig i per al qual l'Ajuntament ha posat a la 
disposició dels pares en cada col·legi uns sobres 
on s'explica tots els tràmits que han de realitzar-se 
per formalitzar la inscripció. 
Ferrer també va demanar més celeritat al Consell 
per executar noves infraestructures educatives, 
incidint que fa tan sols uns dies que l'Ajuntament 
ha recepcionat les obres d'ampliació del CEIP Sant 
Sebastià, mentre que la seua inauguració es va 
produir l'any 2004. Per això, va demanar que la 

recepció de les obres del col·legi Manuel Foguet 
no es retarden tant en el temps. 

Xiquibó 
Enguany, el consistori vinarossenc ha mantingut 
les ajudes del Xiquibó, al qual destina un total de 
124.000 euros. En aquest sentit, Ferrer va destacar 
“el sacrifici que ha suposat per al consistori 
mantenir-les en aquesta conjuntura econòmica”.

Ferrer demana a la Generalitat que es plantege la construcció d'un sisé col·legi 
X.Flores

X.Flores

L'Ajuntament de Vinaròs va descartar dimarts 
associar-se amb el municipi veí de Benicarló 
per fer viable l'opció de la planta Geiserbox de 
tractament de residus. El regidor d'Urbanisme, 
Javier Balada, va indicar que el municipi forma part 
d'un consorci de residus del qual no tenen intenció 
de desvincular-se i va assegurar que “la Generalitat 
no aprovarà mai cap sistema que n’estiga fora”. 
Balada va recordar que en el seu moment Vinaròs 
ja va sospesar la possibilitat d'implantar sistemes 
alternatius. “Nosaltres ja vam mirar fa tres o quatre 
anys sistemes de tractament de residus més 
avançats que aquest, com el plasma, i ningú no va 
voler apuntar-se a aquell carro”, va apuntar, insistint 
que “per al bo i per al dolent estem obligats a 
pertànyer a un consorci que fa anys que paguem”. 
D'altra banda, va lamentar que l'Ajuntament de 
Vinaròs “estant en les mateixes condicions que 
altres ajuntaments ha sigut l'únic que ha tingut 
problemes amb el seu abocador”.

Lleialtat institucional 
Per la seua banda, l'alcalde, Jordi Romeu, va 
destacar que la setmana passada es va reunir 
amb el secretari general de la Conselleria de Medi 
Ambient, Jorge Lamparero, i va apel·lar a la lleialtat 
institucional que ha mantingut Vinaròs en aquest 
sentit, al contrari que la veïna Benicarló. “Amb 
més lleialtat institucional que el mateix Partit 
Popular ens dirigim a la conselleria i a la persona 
corresponent perquè són les que han de marcar 
les directrius”, va indicar, afegint que l'Ajuntament 
de Vinaròs “no se’n va de viatge a mirar opcions 
de tractament de residus que no preveu el mateix 
consorci”. L'alcalde va concloure que “algú hi 
haurà de posar ordre” i va ironitzar establint un 
paral·lelisme amb la seu d'idiomes, la destinació de 
la qual sembla benicarlanda. “Potser, com que se li 
concedeix tot, ara també els concedeixen aquesta 
planta a Benicarló”, va indicar.

 Vinaròs descarta associar-se amb Benicarló per fer viable el Geiserbox 
Balada recorda que pertanyen a un consorci 

L’equip de govern recorda que els municipis 
formen part del consorci

En la Comunidad Valenciana se han muerto aproximadamente 15000 
palmeras y el picudo rojo es el responsable de este desastre y se expande 
por toda la costa del mediterraneo.
EL PICUDO ROJO PUEDE EXTINGUIR LA TOTALIDAD DE LAS PALMERAS 
Esta plaga se puede prevenir y curar con tratamientos biologicos y quimicos

Campaña 
de 
prevención 
contra el 
picudo rojo
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ACTUALITAT

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) anirà a parar finalment 
a Benicarló, segons va donar a conéixer el dimarts el 
primer regidor benicarlando, Marcelino Domingo. Es 
dóna la circumstància que l'Equip de Govern tenia 
prevista una reunió el dijous amb el director general de 
Centres de la Conselleria de Cultura, Rafael Carbonell, 
precisament per parlar sobre el futur de la seu de l’EOI. El 
primer regidor vinarossenc creu que aquest fet “reafirma 
la teoria que tot estava preparat”. 
“Ens sembla un atropello, una decisió total i absolutament 
partidista que hauran d'explicar els dirigents del PP i el 
conseller”, va apuntar dimarts Romeu, que va insistir 
que “la viabilitat, les dades, la localització geogràfica 
indicaven que si es creava una EOI hauria d'instal·lar-se 
a Vinaròs”. 
L'alcalde va ironitzar respecte al fet que la futura seu 
d'idiomes s'instal·le finalment a Benicarló. “Suposem 
que si així ho han decidit és perquè ja hi haurà un pla 
de viabilitat, un estudi concret i l'ordre signada de la 
Conselleria d'Educació que, també suposem, ja s’haurà 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat”, va indicar. 
Romeu també va recordar que en cas que la seu vaja a 
Benicarló “s'hauran saltat aquella promesa que ens va 
fer el president de la Diputació, Carlos Fabra, aprofitant 
la seua absència, en el sentit que l'escola d'idiomes 
aniria a parar a Vinaròs i a Benicarló el conservatori”. 
L'alcalde vinarossenc va indicar que el fet d'haver-se 
anunciat que l’EOI anirà a Benicarló un dia abans de 
la seua visita al director general de Centres “reafirma 
la teoria que tot estava preparat: les declaracions del 
portaveu del PP, Juan Bautista Juan, quan es negociava 
la visita al director general de Centres, el posterior 
ajornament de la visita, l'anunci als diaris que l’EOI 
va a Benicarló, quan un dia després tenim visita a la 
conselleria”. Tot i que va deixar una porta oberta a 
l'esperança: “veurem què ens diu el director general de 
Centres”, va concloure.

Romeu: 
“Defensarem a mort que la EOI ha d’anar a Vinaròs”
Però Vinaròs no renuncia a acollir l'Escola Oficial 
d'Idiomes (EOI). L'alcalde, Jordi Romeu, es va reunir 
dijous –després del tancament d’aquesta edició- amb el 
director general de centres de la Conselleria d'Educació, 
Rafael Carbonell, a qui va exposar les raons per les 
quals considera que la EOI ha de recaure finalment 
a Vinaròs, a pesar de les informacions que finalment 

anirà a parar a la veïna localitat de Benicarló. Romeu 
va dir durant el ple del dimarts que defensaria “a mort” 
allò que “ens mereixem” davant el director general. 
“Només vull defensar els interessos de Vinaròs, i ho 
farem a mort i probablement sense el suport del PP”, 
va apuntar el primer edil, que va considerar que per a 
decidir la ubicació d'una seu d’idiomes, la Conselleria 
“hauria de valorar les millors condicions per a albergar-
la i Vinaròs les té”. Per això, Romeu va apuntar que 
insistirà fins al final. “Aquí no acaba la lluita, ja que per 
antiguitat, nombre de matrícules, localització i area 
d'influència, la EOI ha d'anar a Vinaròs”, va asseverar. 
L'alcalde va recordar que l'anterior director general de 
centres, Francisco Balla, “va prometre la seu d'idiomes 
per a Vinaròs i el president de la Diputació, Carlos Fabra, 
va dir que el conservatori seria per a Benicarló”. A més, 
va acusar a la Conselleria d'amidar de manera diferent 
ambdós municipis, el govern dels quals està en mans de 
diferent signe polític. “A Vinaròs la Conselleria va imposar 
una sèrie de condicions i a Benicarló sembla que és 
l'ajuntament qui les imposa a la Conselleria ”, va indicar. 
Els arguments esgrimits per Romeu van servir perquè 
el portaveu del Bloc, Domènec Fontanet, mostrés el 
seu suport i s'oferís a acompanyar al primer edil en la 
seva visita avui a la direcció general de centres per a 
exigir la EOI. Per la seva banda, el líder dels populars, 
Juan Bautista Juan va lamentar “que aquestes energies 
que avui demostra com alcalde no les hagi tingut fins a 
ara”, recordant-li que l'any passat li va oferir acudir a la 
conselleria d'Educació i ningú de l'equip de govern s’hi 
va sumar. Juan també va informar que va trucar a Romeu 
dimecres oferint-se a acompanyar-li en la seva visita, un 
gest que, segons el portaveu popular, l'alcalde va agrair. 
El portaveu popular va reiterar que Vinaròs “mereixia la 
seu d'idiomes” i va acusar a l'equip de govern indicant 
que “si s'ha fet tard ha estat per la seva desídia i per no 
fer les gestions necessàries”. Respecte a les acusacions 
de l'alcalde en el sentit que tot havia estat preparat, Juan 
va respondre que “això només està en la ment dels quals 
són capaços de fer aquestes coses”. També el diputat 
Mariano Castejón va respondre a les insinuacions del 
govern local en el sentit que les gestions del diputat 
benicarlando Jaime Mundo haguessin estat decisives 
perquè la seu se situés finalment a Benicarló. “Si volen 
posar zitzània entre Mundo i jo no ho aconseguiran”, va 
assegurar, insistint que “ambdós lluitem per projectes 
per a la comarca i la zona nord de la província”. 

Benicarló anuncia que serà la seu de la Escola Oficial d’Idiomes
La notícia apareix dos dies abans de la visita de l’alcalde, Jordi Romeu, a la direcció general de centres

Romeu: “Si es confirma, és una decisió absolutament partidista”

X.Flores

Juan Bautista Juan (PP): 
“Si s'ha fet tard ha estat per la 
desídia de l’equip de govern de 
no haver fet abans les gestions 
necessàries. Fa molt temps que 
insistim en que l’ajuntament 
s’havia de reunir amb la 
conselleria d’Educació”

Jordi Romeu (PSPV-PSOE): 
“A Vinaròs la Conselleria 
va imposar una sèrie de 
condicions i a Benicarló 
sembla que és l'ajuntament 
qui les imposa a la Conselleria. 
Per antiguitat, nombre de 
matrícules, localització i area 
d'influència, la EOI ha d'anar a 
Vinaròs. Si va a Benicarló és per 
una decisió partidista”

Autor David Martí

Ja a la venta
LES

BRUIXES
D’ARNES
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La diputada autonòmica d'Esquerra Unida, Marina 
Albiol, va comparar el divendres 7 de maig la 
política de residus del Consell que està aplicant 
l'Ajuntament de Vinaròs qualificant-les ambdues 
de “nefastes”. 
“Des d'Esquerra Unida condemnem la política 
de residus tant del Consell com de l'Ajuntament 
de Vinaròs; cal cercar alternatives que no poden 
passar ni per traslladar residus a Alacant ni per 
tindre un abocador il·legal com el de Vinaròs”, va 
apuntar. 
Albiol va qualificar la política de residus de la 
Generalitat de “fracàs total i absolut”, assegurant 
que el Pla Integral de Residus de la Comunitat “no 
s'adapta a la legislació actual i incompleix totes 
les directives europees”, la qual cosa suposa “que 
molts municipis hagen d'abocar els seus residus 
a Alacant, la qual cosa no és una solució”. Albiol 
també va indicar que el Consell “tampoc no aplica 

una política encaminada a reduir la quantitat de 
residus”. Amb tot això, va considerar que “la mala 
gestió de residus del Consell no ha de servir perquè 
l'equip de govern de Vinaròs faça una gestió tan 
nefasta”, afegint que “les cremes no són cap solució 
al tractament de residus, sinó un autèntic bunyol 
amb conseqüències negatives per al medi ambient 
i els veïns de Vinaròs, a més de contaminar els 
aqüífers”. Segons Albiol, “el fet que la fiscalia haja 
imputat els tres últims alcaldes per delicte contra 
el medi ambient posa de manifest que el model 
del PP i del PSOE quant a la gestió de residus en 
aquest municipi és exactament el mateix”.

Rodalies 
D'altra banda, va recordar que Esquerra Unida 
porta molts anys reivindicant els trens de rodalies, 
i que no és possible que es done prioritat a l'AVE. 
“És un despropòsit que es puga arribar més ràpid 

de Madrid a Castelló que de Vinaròs a Castelló”, va 
apuntar, recordant que la inversió de l'AVE serà 
de 770 milions d'euros, mentre que la inversió 
en rodalies és de 20 milions d'euros, la qual cosa 
va considerar “desproporcionat”. Albiol va culpar 
d'això tant socialistes com populars “perquè tots 
dos han governat a l'Estat, i tots dos han signat 
el Pla ferroviari i cap ha donat una solució a les 
rodalies”.

ACTUALITAT

El portaveu i president del PP, Juan Bautista 
Juan, i el regidor i diputat autonòmic, Mariano 
Castejón, han acusat l'Equip de Govern com 
a principal responsable de l’endarreriment 
de les obres incloses en el Pla Confiança. 
Juan va desmentir que siga la conselleria qui 
estiga retardant les obres apuntant suposades 
deficiències en els projectes, com va insinuar 
el regidor d'Urbanisme, Javier Balada. Així, va 
acusar del retard l'Equip de Govern “per haver 
gastat tot un any en la presentació de projectes” 
i va criticar que se n'haguessen presentat alguns 
d’“incomplets o amb deficiències” que han hagut 
d'esmenar-se. En aquest sentit, va indicar que 
en el Pla d'Accessibilitat, el projecte més car del 
Pla, amb una inversió de 2,2 milions d'euros, “no 
solament hi faltava l'apartat d'accions sísmiques”, 
sinó que “hi havia quatre pàgines de deficiències 
a corregir” i que l'Equip de Govern “va obviar 
comentar”. Entre aquestes deficiències, va citar 

que en el projecte lliurat per l'ajuntament, el 
preu unitari del formigó “era diferent segons 
les zones, la qual cosa demostra la seua falta de 
rigor”. El líder popular va considerar que l'Equip 
de Govern va fer “mofa” respecte a l'apartat 
d'accions sísmiques, una fet que va indicar que “és 
preceptiu que conste si és o no una zona de risc 
sísmic segons la normativa i és impensable que 
el regidor d'Urbanisme no ho sàpiga i s'atorguen 
llicències sense exigir aquest punt”. 
D'altra banda, Juan va apuntar que el projecte de 
restauració de la coberta del molí de Noguera, 
també inclòs en el Pla del Consell per un import de 
89.000 euros, encara no té l'aprovació definitiva, 
recordant que “es va presentar incomplet, sense 
el projecte bàsic de salut i seguretat”. 
El líder popular també va recordar que l'Equip de 
Govern va descartar signar un conveni perquè fos 
l'ajuntament qui licités les obres, deixant-ho en 
mans de la Generalitat.

El PP acusa l'Equip de Govern de retardar l'execució del Pla Confiança 
X.Flores

X.Flores

X.Flores

El portaveu del BLOC a l'Ajuntament de Vinaròs, 
Domènec Fontanet, considera que en aquesta 
edició de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, 
en què la crisi econòmica ha reduït el nombre 
de dames, hagués sigut “el moment adequat” 
per eliminar definitivament els càrrecs de reines 
i dames de les festes, apuntant que, en la seua 
opinió, és una “exaltació de la dona pròpia dels 
temps franquistes”. 
Fontanet també va criticar la celebració de sopars 
de gala. “No he assistit mai a cap, perquè els 
considero elitistes i no per a la gent del poble, i a 
més comporten molta despesa per al consistori”, 
va indicar, al mateix temps que va demanar “fer 

altres activitats populars”. 
El líder nacionalista va recordar a la regidora de 
Festes, Maribel Sebastià, que l'any passat no va 
recollir les seues propostes quant a actes per a les 
festes i va assegurar que en aquesta edició encara 
no s'ha posat en contacte amb el BLOC. “Després 
es gastarà més diners del que la regidoria té 
pressupostat, presentaran una modificació en ple 
i no podrem votar-la a favor”, va advertir. 
Per Fontanet, les festes de Sant Joan i Sant 
Pere “necessiten un canvi”. Entre les propostes, 
va indicar que el 50% dels concerts “haurien 
de ser en valencià, ja que actualment estem 
tan sols al 10%”.

El BLOC proposa eliminar la cort d'honor de les festes 
Fontanet diu que és més pròpia d'altres temps 

Esquerra Unida qualifica de “nefastes” les polítiques de residus del Consell i de l'Ajuntament de Vinaròs 

Mariano Castejón i Juan Bautista Juan

Domènec Fontanet
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ACTUALITAT

Un any més Vinaròs ha estat present a la fira de 
Bilbao, al Bilbao Exhibiton Centre (BEC), del 6 al 
9 de maig a l'estand Castellón-Costa Azahar, per 
tal de promocionar la seua oferta turística, com 
ho fa des de 1988. El turisme basc ha sigut molt 
important per a la ciutat al llarg d'aquests anys, 
el percentatge de visitants que Vinaròs va rebre 
procedents d'Euskadi en el 2009 va ser del 7%, 
situant-se les principals puntes d'ocupació en 
l'època estival. 
El dijous 6 de maig s’inaugurava la Fira 
Expovacaciones, que enguany celebra la 
trentena edició. Van visitar l'estand Castellón-
Costa Azahar el conseller d'Indústria, Innovació, 
Comerç i Turisme, Bernabé Unda, així com 
la consellera de Turisme de la Comunitat 
Valenciana, Belén Juste Picón. 
A més, Vinaròs enguany reforça la seua presència 
a través d'una campanya promocional en la 
televisió autonòmica per atraure visitants de la 
zona de Bilbao i la província de Biscaia cap a 
l'estand de Vinaròs. 
El turista basc té un interés significatiu per a la 
destinació Vinaròs, atés que aprecia singularment 
alguns dels punts forts de la nostra oferta turísti-
ca, com la gastronomia de qualitat, les platges i 
les cales tranquil·les, la no-massificació de la des-

tinació quant al seu desenvolupament urbanístic, 
una àmplia oferta d'activitats per al turisme fami-
liar i una important oferta comercial. 
Expovacaciones mostra un aparador complet 
de productes, destinacions i serveis dirigits al 
turisme, l'oci i el temps lliure, en el qual enguany 
estrena una nova àrea sobre una activitat 
turística en expansió, el turisme de creuers. El 
Cruise Corner serà un espai dedicat a aquesta 
modalitat turística que reunirà, per primera 
vegada a Espanya, totes les principals navilieres 
i agents generals de venda que operen a l'Estat. 

Tot el que està de moda en viatges i temps 
lliure ha estat present a Expovacaciones 2010: 
Les nanoescapades (escapades de dos o tres 
dies, l'essència del viatge breu però intens), els 
productes tot inclòs, l’enoturisme, l’ecoturisme 
de luxe, el glamping o càmping amb glamur, 
juntament amb l'oferta de països i llocs 
emergents en el mercat turístic internacional, 
també els més sol·licitats, els propers i els 
llunyans, són una síntesi de les múltiples 
propostes de la indústria turística i hotelera 
que es presenten com a tendències en auge.

Vinaròs promociona la 
seua oferta turística 
a Expovacaciones 
Bilbao 2010 

El dissabte passat es va constituir 
a Vinaròs el Consell Coordinador 
Comarcal del PSPV-PSOE, que 
és el que a partir d'ara tindrà les 
competències de coordinació de 
la política del PSPV-PSOE al nord 
de la província de Castelló. Al 
seu torn, el Consell Comarcal va 
triar com a Consell Coordinador 
Adolf Sanmartín, de Cervera 
del Maestrat, Gustavo Viol de 
les Coves de Vinromà i Pilar 
Diago de Peníscola. D'aquests, 
per unanimitat, es va triar Adolf 
Sanmartín com a coordinador de 
la Comarca dels Ports-Maestrat. 
Recordar que aquesta comarca, 
d'acord amb la nova distribució 

orgànica aprovada pel Comité 
Nacional, s'ha ampliat als 
municipis de les Coves de 
Vinromà, Vilanova d'Alcolea, la 
Torre d'en Besora, la Serratella i 
Benafigos. 
A la constitució del Consell Co-
marcal van assistir la secretària 
d'Organització Nacional, Elena 
Martín, i el secretari d'Organització 
Provincial, Francisco Valverde. 
La secretària d'Organització va des-
tacar que aquesta constitució és el 
punt de partida per a “tenyir de 
roig” el pròxim 22 de maig de 2011 
la comarca dels Ports-Maestrat. 
Per la seua banda, el secretari 
d'Organització Provincial ha agraït 

la disponibilitat dels assistents i de 
forma especial el compromís del 
nou Consell Comarcal davant dels 
reptes de futur. 
El nou coordinador comarcal, 
Adolf Sanmartín, ha assenyalat 
que aquesta comarca “ha de 
seguir fent el que ha fet fins 
avui: treballar amb honestedat i 
anteposar sempre els interessos 
dels ciutadans als interessos 
particulars”. 
El pròxim dia 17 de maig està 
prevista l'assistència a la comarca 
del secretari general del PSPV, 
Jorge Alarte, qui es desplaçarà 
a Vinaròs per seguir amb la 
campanya.

Es constitueix el Consell 
Coordinador Comarcal del PSPV-
PSOE al nord de la província 
Adolf Sanmartín en va ser escollit coordinador
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L’Escola Municipal d’Art de Vinaròs, dirigida 
per Cinta Barberà, incorpora des d'aquest curs 
l'ús de torn amb alumnes de poca edat. Lara 
Doménech ha sigut la nova professora per a 
aquest curs i ha permés incloure el daurat, la 
pintura al tremp sobre taula i altres tècniques 
noves. En total, aquest curs, que està a punt 
de finalitzar, ha tingut una matrícula d’un 

centenar i mig de persones, de les més variades 
edats. L'auditori municipal acull l'habitual 
exposició anual d'una selecció d'obres creades 
pels alumnes, hi ha aquarel·les, olis, pastels, a 
més de treballs en talla de fusta i ceràmica. La 
mostra es pot veure fins a aquest 18 de maig, 
La matrícula per al nou curs s'obrirà durant la 
primera quinzena de setembre.

L’Escola d’Art exposa 
els seus treballs a 
l'auditori municipal 

CAIXA RURAL VINARÒS, S. COOP. DE CRÈDIT V.   
      CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
          
          En  cumplimiento  del acuerdo adoptado  por el  Consejo Rector de esta Entidad y de  conformidad con  lo  legal  y estatutariamente 
establecido,  se convoca a todos  los socios  de  la  misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el AUDITORIO MUNICIPAL   sito en 
la Plaza San Agustín de esta localidad, el próximo día 27 de mayo, a  las 20,30  horas en primera convocatoria y a las  21 horas en  segunda, a fin 
de tratar de los distintos puntos del siguiente 
          
                                                    ORDEN DEL DIA
          
 1º.-  Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes  al  pasado ejercicio económico 2009.
           
 2º.- Acuerdo sobre distribución de resultados.
          
 3º.- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y  gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa 
del ejercicio anterior y  plan de inversiones y  gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.
                
 4º.- Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector y suplentes, así como para la designación de los 
integrantes de la Comisión de Recursos.

 5º .-  Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.

 6º .-  Decisión sobre la  aprobación del Acta.  Designación de los socios al efecto.
            

Vinaròs, a  20  de abril de dos mil diez.
                      
                     El Presidente
                                 Fdo..- D. Manuel Molinos Borrás

NOTA:  Conforme a lo dispuesto en los artículos 26  y 34 de la Ley de Cooperativas de  la Comunidad  Valenciana, las cuentas anuales, el informe 
de gestión, el  informe de  auditoría  y  los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de decidir la Asamblea,  
están a disposición de los socios  en el domicilio social de la Entidad,  donde podrán ser examinados, de 10 a 12  horas,  durante todos los días 
hábiles desde el del anuncio de la presente convocatoria y hasta el día de celebración de  la Asamblea,  teniendo los socios asimismo derecho a 
recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.
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DESDE COCEMFE MAESTRAT 
LO AGRADECEMOS

FOTOAGRAÏMENT

Hay conductores que a la hora de 
aparcan lo hacen sin miramiento, 

encima de las aceras obstaculizando el 
paso a los viandantes

HOY POR MÍ... 
MAÑANA PUEDE QUE POR TI

SON MUCHOS AÑOS LUCHANDO CONTRA 
LAS BARRERAS Y AÚN SE SIGUEN 

PRODUCIENDO ESTAS SITUACIONES
 
 

¡SUSPENDIDO EN SOLIDARIDAD!

Juan Bover
AB )Jow0td METEOROLOGIA

Per Domingo Callariza

VINARÒSde
des del 05/05 al 1 1/05 www.meteovinaros.com

Temperatura
Index UV

Viento Pluja

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs va aprovar el 
dimarts l'adhesió al Manifest 2010 per un servei 
valencià de seguretat pública, amb els vots a favor 
del PSPV-PSOE, el PVI i el BLOC, mentre que el PP va 
votar-hi en contra. 
Una representació dels sindicats CCOO i UGT va 
estar el dimecres a Vinaròs per explicar el contingut 
del manifest, contrari al que consideren “una 
retallada de drets” en la modificació del marc legal 
dels policies locals que defensa la Conselleria de 
Governació. 
Els sindicats exigeixen la paralització immediata de 
l'avantprojecte de llei promogut per la Conselleria 
de Governació i l'obertura d'un àmbit sociopolític 
de negociació per a establir el sistema de seguretat 

pública que defineix l'Estatut d’Autonomia. 
El representant de CCOO, Julio Conesa, va apuntar 
que la llei de 1999, actualment en vigor, va significar 
un avanç per als professionals de la seguretat 
pública, i va acusar el conseller Serafín Castellano 
de “tallar relacions amb els sindicats per proposar 
una nova llei que suposa retrocedir 20 anys”. 
Per la seua banda, Pepe García, d'UGT, va denunciar 
públicament que al govern valencià “se li ha acabat 
el temps, i no solament no ha fet res, sinó que han 
intentat fer un esbós de coordinació de policies 
locals perquè els ajuntaments continuen suportant 
la despesa en seguretat pública”. Per a García, 
l'avantprojecte proposat “intenta crear un cos de 
policia nou, més barat i menys qualificat”.

L'Ajuntament s'adhereix al manifest “per la 
professionalitat dels policies locals” 
Els sindicats afirmen que l'avantprojecte de llei de la conselleria “suposa retrocedir 20 anys” 

X.FloresX.Flores
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Felicidades

Felicidades

Operación biquini

Musical a Barna

Chuletón

Bienvenido Rubén

Mundial de motos

Erika Fontanet le preparó una 
fiesta sorpresa a su madre en 
el día de su 50º cumpleaños. 
Muchas felicidades, Juani! 

Rubén con su tía Sonia y 
con su abuela Fina y su 
prima Ainara.

Gran ambiente en el bar Motorclassic 
de Vinaròs para presenciar el Mundial 
de motos del circuito de Jerez, donde 
pudimos disfrutar de las carreras en 
las que se consiguieron seis de los 
nueve podios, siendo tres de ellos 
primeros puestos. Al finalizar las 
carreras, nada mejor para celebrar los 
éxitos de los españoles que una de las 
magníficas paellas cocinadas por el 
abastecedor del bar, George. 

Jordi, sempre 
complicant-se 
la vida

El pasado fin 
de semana nos 
reunimos la familia 
para celebrar el 
cumpleaños de 
Ana Belén

El 10 de gener ens vam traslladar per vore el famós musical 
La Bella y la Bestia a Barcelona, va ser un ‘macroèxit’

Éste es el último bocado antes 
de la operación biquini
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Comiat de Mònica
El passat 8 de maig les 
amigues de Mònica la 
van sorprendre amb 
un comiat de soltera, 
plagat de sorpreses. 
Amb una carrera pròpia 
de F1, al Kàrting; una 
desfilada carnavalesca 
pels carrers de 
Vinaròs, i tota la nit 
d’espectacles i diversió 
en una discoteca de 
Salou. Pròxima parada, 
el 15 de maig, la boda!
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NEGOCIO
Luz, agua y un aseo.

191 m2

mov. 617 13 76 19

500
Co n e L p reC i o d eL 

a L q u iL e r i nC Lu ye L a 
iBi a n u aL y e L vad o 

p e r m a n e nte.

(p a r t iC u L a r)

PARA

€

En VInARòS
NEGOCIO
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SOCIETAT

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:

· Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
· Estado de cuentas
· Renovación reglamentaria de la junta directiva
· Actividades a celebrar por el centro
· 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.

Jordi Sanz de Peníscola, 
guanyador del sorteig de 
Vinaròs.News que ofereix 
Arts Fotografia.

La peña taurina Pan y Toros 
organiza un viaje a Barcelona, el 
domingo 6 de junio, para presenciar 
una corrida de toros. Más información 
en el tablón de anuncios. Plazas hasta 
completar autobús.

Cena en El Casino 
el día 12 de junio 
de los alumnos del 
colegio público Ntra. 
Sra. Misericordia del 
curso del 85. Para 
apuntarse pónganse 
en contacto con Irene 
Gilabert (626252649), 
María Dolores Valle 
(690078251) y Margarita 
Córdova (600543240).

Curso del

Xiquetes del

85
60

Nos juntaremos para 
celebrarlo en una 
magnífica cena y salida 
el próximo verano.
Apuntarse en el Centro 
Aragonés.
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La biblioteca municipal de Vinaròs acull una sèrie 
d'activitats de cara a despertar la sensibilitat cap 
als països subdesenvolupats i que sota el títol “El 
comerç just, una història, un producte” inclou una 
exposició, un cicle de cinema i tallers infantils, 
sota l'organització de l'obra social de La Caixa 
i la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs i 
l'Associació de Voluntaris de La Caixa, de Castelló. 
L'exposició estarà oberta fins al 13 de juny. El cicle 
de cinema inclou fins a quatre projeccions, cada 
divendres a les 7.30 de la tarda mentre que els 
tallers infantils, d'edats compreses entre els 8 i 

12 anys, seran el 15 i 22 de maig i el 5 de juny, 
com va informar Anabel Cervera, representant de 
l'Associació de Voluntaris de La Caixa, de Castelló. 
Cervera va voler ressaltar que aquestes activitats 
han sigut especialment possibles gràcies a 
l'empleat de la Caixa Gonzalo Gómez, que va 
marxar recentment cap a Haití, on participarà 
durant un any en les tasques de reconstrucció del 
país, després del devastador terratrèmol. 
La regidora de Cultura, María Dolores Miralles, 
va destacar durant la inauguració d'aquest cicle 
d'activitats que s'ha escollit la biblioteca perquè 

registra diàriament una elevada presència 
de persones, tant d'estudiants com d'adults. 
“La política de comerç intenta beneficiar els 
països cada vegada més rics, amb la qual cosa 
apareix una desigualtat molt gran entre els 
països del nord i els del sud”, va assenyalar. 
Per la seua banda, Francisco Tarín, director 
d'àrea del Negoci de Castelló, de La Caixa, va 
comentar que aquestes activitats poden servir 
per “conscienciar-se de quin tipus de productes 
cal consumir si realment volem ajudar la resta 
de consumidors del món”.

Vinaròs fomenta el comerç just amb una exposició, tallers i cinema 

La biblioteca municipal va acollir 
divendres passat la presentació del 
llibre Les bruixes d’Arnes, de David 
Martí. Les bruixes d’Arnes és una 
novel•la històrica que arranca l’any 
1533, al petit poble d’Arnes, enmig de 
la bellesa imponent dels boscos i les 
muntanyes de Tortosa i Beseit.
Fa només un any i mig, David Martí 

era consultor i gestor de projectes 
tecnològics, i, com ell mateix explica, 
“vestia americana i corbata”. Ara, ha 
aconseguit fer un gir en la seua vida. 
Vesteix roba informal, viu a cavall 
entre Barcelona i Arnes (Terra Alta) –el 
poble de la seua família, del seu pare, 
dels seus avis i on ell passava els estius 
de la seua infància–, i és escriptor. 

David Martí presenta la novel•la ‘Les bruixes d’Arnes’

Els alumnes de l'aula de Trompa de l'Escola 
de Música de la Societat Musical La 
Alianza van acudir a la Primera Trompada, 
organitzada per la Banda de Música 
d'Ulldecona i amb la col·laboració de 
l'associació catalana de trompistes, entitat 
que va nàixer amb l'objectiu de potenciar, 
difondre i promocionar la trompa. 
La trobada va comptar amb la presència 
dels professors: Ionut Podgoreanu, 
solista de l'Orquestra del Gran Teatre de 
Liceu i encarregat de realitzar la master-
class. El quartet de Trompes del Liceu de 
Barcelona amb Carlos Chordá, Enrique 
Martínez, Rubén Chorda i el mateix Ionut 
Podgoreanu. Raúl Garrido, professor 
del conservatori de Tarragona, i Sergio 
Tortajada, professor de l'escola de música 

de la Societat Musical La Alianza de 
Vinaròs. També es va fer una conferència 
sobre el manteniment de l'instrument a 
càrrec de Martí Marsal. 
Per finalitzar la trobada, va tindre lloc el 
concert de cloenda, a càrrec d'un grup 
de prop d’unes trenta trompes, format 
pels mateixos participants. Entre ells es 
trobaven set alumnes de l'escola de la 
Societat Musical La Alianza de Vinaròs: 
Raúl Adell, Óscar Ruiz, Eva De Benito, Ivan 
Rodiel, Marina Valls, José Óscar Catalá i 
Martí Gil, tots ells dirigits pel professor 
de Trompa del conservatori de Vila-seca, 
Antoni Alburquerque. Un altre alumne 
de l'escola, Sebastià Criado, no va poder 
assistir per celebrar la seua primera 
comunió. Enhorabona i fins la pròxima.

Alumnes de Vinaròs a la 1a Trompada a Ulldecona
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Florece mayo y felicísima es la decisión de nuestros 
regidores, que creemos no resultará baldía para 
la historia taurina de nuestra plaza marinera, con 
la firma de los nuevos maestrantes, generosos en 
pérdidas y ganancias –más bien–, con los festejos 
que organicen. Los aficionados que dejamos atrás 
la mocedad, celebramos serenamente la llegada 
de un nuevo y amplio criterio –así lo manifestamos 
porque son viejos conocidos–, que quizá redima el 
irredento ocaso del anterior responsable.
Se vuelve a cumplir el viejo aforismo: a Pascua 
mones i a Sant Joan, bous; buen síntoma es, el 
despertar de las tertulias en las que ya se cotillean 
las combinaciones del posible cartel de Fira y, ¡quién 
sabe!, hasta se especula con una corrida desechada 
de Madrid, según se afirma en los mentideros 
taurinos de esta villa no menos –quizá más–, 
maestrante. ¡Ojalá!
Los buenos augurios nos hacen sentir a gusto en 
las tertulias matutinas del Antena, las del mediodía 
en el fin de semana de la plaza de toros o las que 
orillean el ocaso de las mañanas en el Central, 
auténticos semilleros de críticas, discusiones y 
confidencias con gente de buen gusto.
Se tuvo siempre a los cafés por cátedras políticas, 
literarias y taurinas y habría que agregar la abundancia 
de conocimientos, en ocasiones enturbiados por la 
pasión, sobre el juego de la patada.
Pero, fue bien recibida la noticia sobre la nueva 
empresa taurina que hasta los más críticos valoran, 
pues, con ella, vuelve el buen hacer y vuelve el 
linaje de aquel Torres, legendario propietario de la 
plaza y retoman el pulso de nuestra plaza Roberto 
y Patón, el torero catalán que componía el cartel 
del 59, con un feliz Currito, el vinarocense que, 
quizá, pudo ser torero.

Y no es para menos. Francisco Vizcarro Currito ha 
merecido que su nombre aparezca en los anales de 
la última reedición de Espasa Calpe, Los Toros, de 
don J. M. de Cossio, edición del 2007, actualizada y 
aumentada, en 30 tomos, reducidos de tamaño que 
no de páginas.
En el volumen número 20, en la página 672 y letra V, 
le dedica a nuestro torero unas cuantas líneas bajo 
el epígrafe: VIZCARRO (Francisco), Currito.
La información la considero demasiado escueta 
porque, entre otras cosas, tan sólo hace referencia al 
festejo del 12 de julio de 1959, en el que alternaban, 
Juanito Linares, Antonio Gallardo y Francisco 
Vizcarro Currito, con reses de Calzada Hnos. y 
Cervera y Badal.
En la cuadrilla de Currito, Benjamín Sanz, un 
excelente banderillero, bien conocido y apreciado 
por la afición vinarocense.
Pero, la presentación de Currito fue dos meses 
antes, el 23 de mayo, con el cartel compuesto 
por Alfonso Gil, José Viñegla, Antonio Sánchez y 

Francisco Vizcarro Currito. Los toros pertenecían 
a la ganadería de Cervera y Badal, y el festejo lo 
organizó el empresario Juan Juanola, a beneficio de 
Pedrucho. En aquella ocasión, Currito, que tuvo una 
gran tarde, lució un traje de luces que pertenecía a 
Chamaco.
El 19 de julio, se anuncia otro festejo en el que 
comparten cartel, Juanito Linares, Paquito Raigón 
y Francisco Vizcarro Currito y el domingo, 20 de 
septiembre, reses de Cervera y Badal para los 
espadas, Enrique Patón, Antonio Fernández Aguirre 
y Francisco Vizcarro Currito.
Currito volvió a pisar muestro albero en un par de 
ocasiones más, pero, en esta ocasión de corto, en 
festivales organizados por las peñas.
Así despidió Francisco Vizcarro Currito el 59 taurino 
de Vinaròs, año de la fundación de la Peña Pan y 
Toros y en el que empezó a gestarse otra entidad 
taurina señera: la Peña Diego Puerta.
Las dos han cruzado la línea divisoria del medio 
siglo. Y deseamos, pa bien.

Campanya escolar de Teatre 2010 amb l’obra Mary Magic on the moon 
a càrrec de la companyia Forum Teatre, organitzada per la Regidoria 
d’Educació i Teatres de la Generalitat i Conselleria de Cultura i Esports.

A Isabel Serrano, Amics de Vinaròs, Emili Fonollosa, 
prensa en general, Canal 56 y David Aguado.

Agradezco a todos vuestras expresiones de cariño que me 
hacen sentir inmensamente feliz y con ánimo de “seguir 
endavant” en este mar de sensaciones.
Gracias también a todos los amigos que se han acercado a 
ver mis cuadros.

Besos a todos 
Vicente Fontes Castañeda

Pepe Palacio
Va de toros 

A g r a d e c i m e i n t o

106.2 FM
MAESTRAT
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Musicando lazos 

S.M. Alianza

Per segon any consecutiu, la coral García Julbe de 
Vinaròs va participar en el tríduum en honor a la 
Mare de Déu del Lledó, el primer dia de maig.
A les vuit de la tarda va solemnitzar la missa que, 
presidida pel prior del Lledó, Mn. Vicent Agut, 
estava dedicada a la família. Va cantar, dirigida 
per Rossend Aymí, la Missa Paschalis que estrenà 

durant les solemnitats del IV Centenari.
És costum oferir, a la nit, una “serenata” a la Mare 
de Déu del Lledó, el primer dissabte de maig, 
a l’esplanada de davant de la mateixa basílica. 
Enguany, va assistir-hi el bisbe de la diòcesi. La 
coral també hi va participar amb la interpretació de 
l’Ave Maria, de T. Luis de Victoria; el Salve, Regina 

princesa, un cant anònim del segle XVI, i Galania, 
de Matilde Salvador. Altres grups musicals ben 
diversos completaren la serenata a la Lledonera.
Agraïm a l’organització que ens permeteren 
participar-hi, i volem assenyalar l’exquisit tracte 
que la coral va rebre en tot moment. 
La junta

La coral García Julbe canta al Lledó de Castelló

Más de doscientos alumnos pasaron por el 
Auditorio Municipal de Vinaròs, el pasado 
sábado 8 de mayo, en el encuentro organizado 
por la Societat Musical La Alianza entre las 
escuelas de música de las ciudades Vinaròs y la 
escuela de música Luis Morondo de Barañáin 
(Navarra), población que tiene ayuntamiento 
propio aunque no hay separación física 
con Pamplona, que cuenta con unos 23.000 
habitantes y una escuela de música de casi 
1.000 alumnos.
Se subieron al escenario tres orquestas y tres 
bandas. La primera en actuar fue la orquesta 
infantil de la escuela de música de la Societat 

Musical La Alianza, dirigida por Patricia 
Muiños. A continuación, la orquesta juvenil 
de la escuela música de Barañáin a la que 
posteriormente se le unió la orquesta juvenil de 
la Societat Musical La Alianza para interpretar 
conjuntamente varias piezas bajo la dirección 
de Vanya Nikolova y José Ramón Renovell.
La segunda parte del concierto estuvo 
protagonizada por las bandas de música. En 
primer lugar, la banda infantil de la escuela 
música de Barañáin formada por niños de 10 y 
11 años y dirigida por Juan José Torres. Tras el 
protocolario acto de intercambio de recuerdos 
entre los ayuntamientos y ambas entidades, y 

ataviar con el típico pañuelo pamplonico de 
color rojo a las autoridades presentes en el 
auditorio, finalizó el concierto con la actuación, 
también de forma conjunta, de las bandas 
juveniles de la escuela de música de Barañáin y 
de la Societat Musical La Alianza alternándose 
en la batuta sus dos directores, Joaquín 
Lecumberri y Emilio José Salamanca.
Las dos horas de concierto fueron un derroche 
de alegría, de nuevas amistades, de esfuerzo y 
de disciplina por parte de todos los alumnos, 
quedando de nuevo demostrada la gran labor 
que realizan las escuelas de música de las 
Sociedades Musicales.

Sempre actualitat, sempre www.fotospai.com
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Els passats 30 i 31 de març els alumnes de 1r ESO 
de l’IES José Vilaplana ens en vam anar d’excursió al 
Parc Natural de la Tinença de Benifassà. El trajecte, 
llarg i cansat, va començar al pantà d’Ulldecona on 
vam agafar el PR que va fins a la Pobla.
De camí, vam parar a visitar el Centre de 
Recuperació d’Aus Forn de Vidre on hi havia tota 
mena d’aus recuperant-se de diferents problemes 
i que, amablement, els responsables del centre ens 
les mostraren. 
A continuació, esmorzàrem i vam emprendre 
el camí cap al Bellestar on ja ens esperaven 
les tècniques del parc per tal d’explicar-nos en 
què consistia el Parc Natural de la Tinença. Vam 
continuar el camí cap a la Pobla de Benifassà 
fins arribar a l’alberg Font Lluny. Sols arribar-
hi ens instal·làrem a les habitacions que eren 
de tres a sis persones. Quan encara estavem 

deixant les coses els professors Virgili, Imma, 
Samuel i Javi ens van cridar per fer una pràctica 
d'orientació amb el mapa, la brúixola i el GPS. 
Vam fer quatre grups i cada un dels grups havia 
de fer un tros de recorregut. Quan tornàrem a 
l'alberg vam anar a les habitacions i ens vam 
dutxar i canviar de roba. Quan el sopar estava 
preparat els professors ens avisaren per baixar 
al menjador. De primer plat hi havia sopa, de 
segon plat hamburgesa amb patates fregides 
i les postres van ser flam o iogurt. Després ens 
deixaren estar a la sala de jocs fins a les onze. 
Quan els professors ens van dir que havíem 
d’anar-nos-en a les habitacions a dormir vam 
aprofitar per visitar les habitacions d’altres 
companys i així poder xarrar fins ben entrada 
la nit. A l’endemà ens vam despertar a un quart 
de nou del matí, ens vam vestir i vam baixar 

a desdejunar, estàvem tots adormits i amb 
molta son. A continuació, ens preparàrem les 
motxilles i baixàrem a busca les cantimplores per 
tal d’omplir-les a la font que dóna nom a l’alberg. 
Després vam anar al Jardí de Peter. Allí hi havia 
escultures i cases sorprenents on es podria viure 
i que ens recordaven l’obra de Gaudí o Ripollés. 
En tornar a l'alberg vam dinar ràpidament un bon 
plat de macarrons, escalopa i mousse de xocolate. 
Després de dinar vam preparar les coses per 
emprendre el llarg camí de tornada cap al pantà 
on ja ens esperava l’autobús per tal de tornar a 
Vinaròs. A l'autobús vam haver de telefonar als 
nostres pares perquè arribaríem més prompte del 
que pensàvem. En arribar a la plaça del Primerr 
de Maig ja ens esperaven feliços i impacients per 
saber com ens havia anat l'excursió.
Va ser la millor excursió!... de moment.

Excursió al Parc Natural de la Tinença de Benifassà

Ariadna Siurana, Andrea Gallego, Anna Puig, Maria Boix i Jordi Alabèrnia. Alumnes de 1r d’ESO de l’IES José Vilaplana

Vinaròs va acollir el diumenge passat un concert de l'Orquestra 
Simfònica de Castelló i el trio Simoens, organitzat per la 
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació 
de Castelló. 
El poc públic que va assistir al concert –unes 70 persones– va 
poder gaudir d'una magnífica audició d'aquesta orquestra, 
fundada en 1998 i dirigida per l'holandés Henrie Adams. 
La primera part del programa va comptar amb la presència 
a l'escenari, acompanyant la simfònica, del trio Simoens, 
compost per les germanes An al violí, Veerle al violoncel i 
Katrijn al piano. En la segona part, l'Orquestra Simfònica de 
Castelló va oferir dos peces de Beethoven, l'Obertura Coriolano 
op.62 i la Simfonia Nº 1 en Do Major op.21, amb les quals va 
delectar el públic.

Concert de l'Orquestra 
Simfònica de Castelló i el 
trio Simoens 
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agenda 

cultural

agenda cultural
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 

Dimarts 18 de maig, a les 17.15 hores 
taller didàctic Contes i bolquers a 
càrrec de Món Animació (per a xiquets 
de 10 a 20 mesos). 
Activitat de bebeteca per apropar el món 
dels contes als nadons. Cal preinscripció. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimecres 19 de maig,
A les 19.30 hores, Inauguració de l’exposició 
“El cuerpo de la fotografía” de la col·lecció 
d’Alberto Adsuara Vehí dins del cicle 
d’exposicions Imaginaria 2010. Aquesta 
exposició estarà oberta fins al 4 de juny.
Lloc: Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs
Organitza: Seu del Nord
A les 20 hores, cicle de cinema d’ALFRED 
HITCHCOCK amb la projecció de la 
pel·lícula La ventana indiscreta.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Seu del Nord

Dijous 20 de maig, 
A les 17.30 hores, Les iaies conten. Carmen 
Buch i Set Arguimbau amb “El burret” i 
altres contes (per a xiquets de 3 a 5 anys).
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal
A les 19 hores, Inauguració de l’exposició 
d’Avel Muñoz que estarà oberta fins al 6 de 
juny.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 21 de maig,
A les 19.30 hores, cicle de cinema Comerç 
Just: una història, un producte amb la 
projecció del documental En el mundo 
a cada rato que ens mostrarà a través 
d’històries protagonitzades per infants 
les cinc prioritats per les quals UNICEF 
treballa arreu del món: l’educació de les 
xiquetes, el desenvolupament integrat 
en la primera infància, la immunització, 
la lluita contra el VIH/sida i la protecció 
contra la violència, l’explotació i la 
discriminació.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació La Caixa 
i Regidoria de Cultura

 A les 22.30 hores concert a càrrec de 
Miquel Gil.
Sinopsi: és un cantaor com una casa de 
pagés. Aquest afirmació no és cap novetat 
per als que han seguit la seua trajectòria, 
que es remunta gairebé trenta anys 
enrere, concretament amb la fundació del 
grup de música d'arrel per excel·lència 
del País Valencià com és Al Tall.
 Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Institut 
Valencià de la Música

Dissabte 22 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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La Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs ha orga-
nitzat un taller de posada a punt de les canyes 
de dolçaina, que els dolçainers i dolçaineres 
utilitzem per fer sonar el nostre instrument. 
Conéixer els diferents tipus de canyes que es 
poden utilitzar, la varietat de tudells i dolçaines 
existents, així com aprendre a fer un diagnòstic 
del funcionament de la canya, per poder ac-
tuar en conseqüència, seran alguns dels punts 
que tractarem en el taller.
La direcció de les diferents activitats progra-
mades estarà a càrrec del professor de dolçaina 
Pau Puig Olives, professor de dolçaina de l’Aula 
de Música Tradicional i Popular (depenent del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya) i intèrpret reconegut d’aquest ins-
trument arreu dels Països Catalans. 
El taller està adreçat a qualsevol persona que 
mostre interés pel tema, però de manera es-
pecial s’orienta cap als instrumentistes i es-
tudiants que fan servir la dolçaina com a mi-
tjà d’expressió musical. Per a la realització de 
l’activitat hem comptat amb la col·laboració 
del col·legi públic Sant Sebastià, que ens ha ce-
dit una de les seues aules per acollir-nos. Des 
d’aquí el nostre agraïment cap a ells i cap a la 
Regidoria d’Educació del nostre Ajuntament.

Se comunica a todos los asociados 
que el día 28 de mayo, a las 5 de la 
tarde, en primera convocatoria, y a 
las 5:30, en segunda, se celebrará 
la junta general ordinaria con el 
siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la asamblea anterior.
2º Informe del presidente y 
memoria del pasado ejercicio.
3º Estado económico de la 
asociación.
4º Presupuesto para el próximo año.
5º Ruegos y preguntas.

Gandia

HISTÒRIA   ARTS   LLETRES

ASSOCIACIÓ  CULTURAL AM
IC

S 
 D

E 
 V

IN
AR

Ò
S

Organitzat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs

Inauguració de l’exposició:

Ceràmica de 
Conxa Jimeno
 
Dia:
18 de maig de 2009, dimarts
Hora:
19.00 h
Lloc: 
Local social (Sant Ramon, 13)

Mourir à Madrid 
Frédéric Rossif (1962)
Documental francés de 85 min subtitulat en castellà. 
Guanyador del Premi Jean Vigo i nominat a l’Oscar.

Aquest documental ofereix un ampli registre de la Guerra Civil Espanyola des 
dels seus antecedents, amb la instauració de la República l’any 1931, fins al 
seu desenllaç en 1939, amb la derrota de la República i el triomf de Franco. El 
seu director es preocupa per comprendre el procés des de diferents variables 
d'anàlisi, on els factors econòmics, socials, polítics i culturals s'articulen en el 
desenvolupament dels esdeveniments militars. 

Hi ha referències documentals de l’entrada de les tropes franquistes a Vinaròs.
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Andrés Albiol Dragó

Mar con langostinos y ‘peix blau’
Semana con unas aguas tranquilas en general. La poca lluvia caída no alteró mucho la 
climatología marítima. Todos los barcos de las distintas modalidades han faenado a diario, 
para capturar gran diversidad de especies, en especial de nuestro emblemático crustáceo 
“rey” por parte de la flota trasmallera local y de pescado azul por las traíñas venidas de 
puertos murcianos y andaluces.
La pesca de arrastre compuesta ahora por trece bous desembarcó todas las jornadas 
buena variedad de pescados y marisco en especial cigala hasta 30 €/kg (según tamaño),  
calamar de 20 a 30, pescadilla de 4 a 12, misèria a 8, sepió punxa a 12, salmonete a 7, galera 
a 9, rape de 3 a 7, caracol a 8, peluda a 6, mòllera, raya, rubios y vetes a 4, caballa, sorella, 
bacaladilla, aranya y burros a 3, jurel, congrio, pota y pulpo blanco a 2 y morralla de 2 a 3.
El cerco estuvo activo en sus noches de pesquerías. El lunes entre catorce barcos 
desembarcaron en sesión matinal 1.800 cajas de boquerón para subastarse a 20 €/caja 
(12 kg). El martes entre 33 llums atraparon 2.600 cajas de seitó a 20 y 150 de sardina a 25. 
Y el miércoles entre trece barcas llevaron 650 cajas de “oro azul” a 30 y 50 de sardina a 
25. La procedencia era: dos de Vinaròs ya que las otras dos están en Vilanova i La Geltrú, 
cinco de Mazarrón, tres de Adra, cuatro de Carboneras, dos de Altea, dos de Alacant, una 
de Roquetas de Mar, cuatro de Almería, tres de Águilas, una de València y el resto del Grau 
de Castelló.
En cuanto a las diecinueve barquitas de los artes menores, la mayoría está inmersa en la 
captura del langostino con un trasmallo especial, puesto que es muy endeble, el llamado 
en el argot marinero tiret. Sus extracciones comienzan a ser buenas. Las cotizaciones 
rondaban los 25 €/kg. La sepia a 7 y el mabre a 6. Algunos siguen con las redes de plástico 
en busca de pagel de 2 a 7. Y el xarcier del gran fondo rocoso pilló langosta a 40, gallineta 
a 15 y corba y mamona a 3.
La escasa recolección de pulpo roquero con cadufo se valora de 4 a 6 €/kg. 

Pesqueras perdidas
La boletxa era un arte de deriva, consistente en una gran red cuadrangular-rectangular 
a modo de pared o telón, que se calaba a poca profundidad en perpendicular al fondo. 
Según el historiador A. Ayza en su libro El món mariner de Peníscola, este arte fue muy 
utilizado en las primeras décadas del siglo pasado, pero cada año en una temporada 
corta, o sea, de abril a mayo. Las capturas solían ser de mantas, musolas y rayas, que se 
acercaban a la costa por la noche en sus funciones reproductoras. 
Como gran parte de pescadores peñiscolanos emigraron a otros puertos, en especial al 
de Vinaròs, también llevaron consigo sus técnicas de pesca, de manera que se pescaba 
igualmente por nuestro litoral. Luego ya cayó en desuso. 
El tamaño del arte en un principio rondaba las 40 brazas de largo y de 10 a 40 de alto, 
siempre en función de dónde y qué profundidad se quería calar. Recalcar que la malla 
era muy ancha y no tenía armall. 
Para mantener la red en vertical se lastraba la relinga inferior con plomos y en sus dos 
extremos se ataba un pedral y la superior con corchos y sendas balizas para divisarla. La 
mayoría de veces se calaba en dirección este-oeste.

Hi ha uns peixets que s'enganxen a les bandes de 
l'art dels bous. Els pescadors els descarten, perquè 
no tenen valor comercial. Tan sols algun exemplar 
gran si no pot sortir per la malla del cóp, queda 
retingut i passa a formar part de la caixa de morralla. 
La seua carn és blanca. 
En castellà l’anomenen lagarto de fiesta i dragón. En 
francés, callionyme élégant. En alemany, festkleid-
leierfisch. I en anglés, big-tailed dragonet. El seu nom 
científic és Callionymus festivus.
La consistència corporal és molt delicada. El cap molt 
més ample que el deprimit cos triangular en visió 
dorsal. La boca és xicoteta amb els llavis gruixuts. 
La mandíbula superior és extensible i més avançada 
que la inferior. Hi ha dents diminutes en ambdues 
mandíbules. En el preopercle hi ha una espina o 
esperó corb acabat en tres puntes. Les esquerdes 
branquials són redones i xicotetes.
Sense bufeta gasosa. 
La composició de les aletes és 1 D IV, 2 D 6-7, A 9, V 
I-V, P 16-18, C 10. Les aletes pèlviques i jugulars estan 
unides per una membrana. La seua talla màxima és 
de 14 cm. Sense escates i amb pell mucosa. 
És de color arena amb els flancs negrencs i amb 
punts blancs i blavosos. Té una sèrie de bandes 
platejades verticals pels costats. Les femelles són de 
tons més mats i de mida no tan grans. 
A finals de primavera comença l'època reproductora. 
Hi ha lliurea nupcial marcada. Els mascles entaulen 
durs i ràpids combats per deixar clar el vencedor 
i qui dominarà en el territori per fresar amb la 
femella. L'acte comença fent-li senyals amb 
l’aleta dorsal. A continuació, el mascle l'envolta 
amb les aletes pectorals i ventrals, així la parella 
puja verticalment des del fons fins a prop de la 
superfície, on té lloc la posta. Els ous són pelàgics 
i circulen entre el plàncton fins que es desclouen. 
Les larves després d'una curta vida entre aigües, 
passaran a viure sobre el jaç marí, sempre 
amagades dels depredadors, o bé entre pedres 
o bé en closques abandonades de mol·luscos, en 
una profunditat que va des d'1 m fins a 40. 
S'alimenta de diminuts crustacis i cucs que atrapa 
caçant a l'aguait enterrat fins als ulls.
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PatinatGe artístic.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

ESPORTS

X. Flores

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

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Mediocre jornada para 
nuestro deporte

De nefasta se puede considerar la 
pasada jornada para el deporte local 
por el pobre bagaje obtenido en 
cuanto a resultados se refiere.
En fútbol, los resultados no pudieron 
ser más desastrosos para nuestros 
representantes pues el primer equipo 
del Vinaròs C.F. perdía en Sagunto ante 
el conjunto local por 2 a 0 a pesar de 
realizar un buen encuentro. El juvenil 
también era goleado en Sagunto por 
4 a 0, mientras la A. Veteranos Vinaròs 
C.F. perdía en Ulldecona por 4 a 2 
alejándose del título.
En baloncesto, el equipo femenino 
senior del C.B. Vinaròs caía en la 
cancha de un fortísimo C.B. Torrent por 
66 a 52.
En atletismo, la buena noticia es 
el brillante tercer puesto del atleta 
local del Club Esportiu Vinaròs Jahvé 
Fernández en el pasado Campeonato 
de Cataluña Universitario en la prueba 
de 800 metros lisos con un crono de 2 
minutos y 0 segundos.
Por último, la segunda buena noticia 
la tenemos en tenis con la magnífica 
actuación del Club Tenis la Closa en 
el Circuito Cat-Val disputado en La 
Sénia, donde el joven Víctor Segarra 
quedó subcampeón en benjamín, 
siendo Ainoa Panisello subcampeona 
en alevín y María Redó quedó 
subcampeona infantil. El cadete 
Carlos Franco quedó campeón en su 
categoría.
Enhorabuena a todos por el gran 
esfuerzo realizado para catapultar el 
deporte local.

Vinaròs serà la seu, els dies 22 i 23 de maig, del 
campionat autonòmic de patinatge artístic. El club 
Patinatge Artístic de Vinaròs, integrat per un total de 
32 esportistes, participarà en  aquest campionat amb 
7 patinadores i 2 patinadors. 
El club vinarossenc ha participat 6 vegades als 
campionats estatals. La representant del club, Ivonne 
Castell, va destacar que es tracta de l’únic club de 
la província i que, en la seua curta història, “s’han 
aconseguit moltes coses”. Castell va mostrar l’orgull 
del club per que se li haja concedit a Vinaròs ser la seu 

d’aquest autonòmic. “Si surt bé, potser demanarem 
ser la seu d’un campionat nacional”, va indicar. 
La gran feina que està fent el club de Vinaròs és gràcies 
a l’esforç de tots els seus components, entre ells la seua 
entrenadora, Pili Díaz, que setmanalment es desplaça 
des d’Amposta per ensenyar als esportistes. 
Les integrants que participaran en el campionat 
autonòmic són:
Paula Escura (infantil), Patricia Gomis, Irene Tomàs i 
Olga Calvo (infantil) i Lledó Bienuso, Almudena Gómez 
i Maria Gomis (juvenil).

Els propers dies 22 i 23 de maig

Vinaròs, seu del campionat autonòmic de patinatge
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FUtbol.  Campeonato Regional Preferente

FUtbol. Escola de Fútbol Futur 09 Vinaròs

FUtbol.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

El equipo local hizo lo justo para ganar

Los locales aprovecharon la superioridad numérica

2

4

21

0

2

0

ATL. SAGUNTINO

C.F. ULLDECONA

VINARòS F.S.

VINARòS C.F.

A.V. VINARòS

ONDA B-AzULEV

ESPORTS

Goles
Vinaròs F.S.: Antonio (1), Carlos (3), Jaime (7), 

Albert (2), Pau (3), Ángel (3), Javi (2).

El partido empezó media hora 
antes de lo acordado y se produjo 
incertidumbre, hasta el punto que 
el Vinaròs casi no llegó a presentarse 
a tiempo, finalmente el partido 
empezó con normalidad. Se veía 
des del principio la superioridad del 
equipo local, y lo demostró anotando 
el primer gol a los tres minutos de 
juego, sus goles siguieron subiendo al 
marcador con frecuencia y el juego del 
Onda se vio estancado en su juego sin 
poder pasar apenas el medio campo, 
el Vinaròs aprovechó la temprana 

diferencia de goles en hacer todo 
tipo de rotaciones y probar diferentes 
tipos de juego que funcionaron todos 
bien, mientras que los goles seguían 
y el Onda no podía levantar cabeza, 
incluso tocando la bocina se anotó gol 
del Vinaròs que no subió al marcador. 
La segunda parte fue un calcado del 
primer tiempo, el Vinaròs ejerció una 
presión brutal muy arriba que asfixiaba 
el juego del Onda. El Vinaròs probo su 
alineación 1 – 3 y se empeñaron en 
jugar el balón, lo que favoreció mucho 
para su juego, aun así encajaron gran 

cantidad de goles con poco esfuerzo. 
El equipo visitante no conseguía 
elaborar su juego, en el segundo 
periodo tan sólo una vez a la falta de 
30 segundos dispararon a puerta en 
una falta que reboto en el larguero. El 
tiempo siguió ya sin emoción alguna 
desde hacía tiempo hasta finalizarse 
el encuentro con un resultado final 
aplastante de 21 – 0 para el equipo 
local. Éste fue el primer partido para el 
Vinaròs de la copa infantil, se esperan 
obviamente buenos resultados del 
Vinaròs en esta competición.

El equipo local 
muestra su 
superioridad 

La Escola de Fútbol Futur 09 Vinaròs ha 
abierto las inscripciones para el primer 
campus de fútbol de Vinaròs. Contará con 
entrenadores del fútbol base del Vila-real CF.
La Escola de Fútbol Futur 09, que inició su 
actividad en 2009 y ha disputado las ligas 
de la Federación de Futbol de la Comunidad 
Valenciana, organiza el primer campus de 
fútbol de Vinaròs, y contará con entrenadores 
del Fútbol Base del Vila-real CF, que tantos 
éxitos está cosechando por su trabajo.
El campus de fútbol está especializado en 
coordinación y tecnificación, y va destinado 
a los niños y niñas nacidos entre el 1-01-98 
y el 31-12-04. El primer campus de fútbol de 
Vinaròs se celebrará del 5 al 10 de julio en las 
instalaciones de la Ciutat Esportiva Vinaròs. 
Para descargarse la ficha de inscripción, conocer 
horarios, actividades… visitar www.escolafutur.es. 

FUtbol sala.  Vinaròs F.S.

Alineación
Atl. Saguntino: Vicente, Garcés, Aitor 
(Bondía), Xini, Camarasa, Redondo, Luis, 
Jaume, Joel (Patxi), Oliva (Ramos) y 
Cristian.
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro (José 
Ángel), Álex Bueno, Cristian, Javi García 
(Wifredo), Ernesto, Potrimba, Nacho 
(Agus), Espinosa, Víctor Pla y Florín.
Goles: 1-0 min 30: Luis; 2-0 min 80: Patxi
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado 
Navarro Collado. Enseñó tarjeta amarilla a 
los locales Redondo y Aitor, y al visitante 
Javi García.

No pudo hacer nada el equipo langostinero en su 
visita al Nou Camp de Sagunto, donde el conjunto 
local vicelíder de la competición no desaprovechó 
la oportunidad de asegurarse una plaza de 
promoción a Tercera División Nacional, haciendo 
lo justo para llevarse los tres puntos en juego, 
aunque hay que señalar que los jugadores que 
prepara el míster Santi Forner vendieron cara la 

derrota aguantando heroicamente las embestidas 
del rival, que a pesar de ser superior se las vio y 
deseó para perforar la portería defendida por 
Peinado. El Vinaròs con el 1-0 en contra aguantó 
bien toda la segunda mitad con la esperanza de 
conseguir el empate, pero a falta de 10 minutos el 
Saguntino consiguió el segundo tanto que dio al 
traste con las ilusiones del equipo vinarocense.

Partido disputado en el campo municipal de Ulldecona entre dos 
equipos que lucharon de poder a poder para llevarse los tres puntos 
en juego. El conjunto que prepara el míster Gilabert dominó el primer 
periodo adelantándose en el marcador, pero en la segunda mitad y 
con un jugador menos, el rival aprovechó la ventaja numérica para 
ganar un partido que por el juego desarrollado tenía que haber 
finalizado en empate.

A.V. Vinaròs: 
Elkin, Benja, Luis 

Carlos, Salva 
(1), Casanova, 

Vázquez, Aníbal, 
Mincho, Diego y 

Eric (1).

Primer campus de fútbol 
en Vinaròs
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ESPORTS

Bueno, no supo y no pudo luchar ante un contrario 
bien arropado por los colegiados, que en un último 
cuarto sangrante dieron todas las facilidades para que 
el equipo valenciano obtuviese la victoria. Otra cosa fue 
que nuestras jugadoras también aportaron lo suyo para 
que ésta fuese encima abultada.
U.B.F. Torrent 66 - Promociones Becervi-Vinaròs 52
Parciales: 17-12, 9-19, 13-16 y 25-5-(últimos 5’ 13-0)
El inicio con una salida local fuerte, impide el juego 
vinarocense que no encuentra las vías suficientes para 
controlar el encuentro. El cambio a defensa zonal para 
romper el ritmo local tampoco termina de dar sus 
frutos. El 17-12 fueron netamente locales.
La salida del segundo cuarto empieza a vislumbrar lo 
que será el juego en este y siguiente cuarto, dominio 
de nuestras jugadoras en todas las facetas, siendo el 
revulsivo Mariajo en su salida a pista. Un parcial de 0-9 
hace que la ventaja se mantenga durante este cuarto 
sobre los 4-5 puntos, 26-31.
Sigue la misma tónica tras el descanso y la ventaja 
poco a poco va aumentando hasta los 8 puntos en que 
termina el tercer cuarto, 39-47. En el último cuarto, salida 
fulgurante de las locales que en el 4º minuto inflingen 
un parcial de 8-1 a las vinarocenses, la clave su cambio a 
defensa zonal. Ésta se atraganta a las tiradoras exteriores 
que no aciertan en claros tiros. En las penetraciones, la 
defensa local es clara y expedita no dar canastas fáciles 
y si encima tenemos la permisibilidad arbitral con 

un árbitro auxiliar, al que tuvo que ir el principal en su 
auxilio por su despiste, pero siempre a favor local claro, 
permite realizar varios contraataques y así recortar la 
ventaja vinarocense. Muestra es que en los 8 minutos 
primeros de este cuarto a las locales sólo les señalan 2 
personales, luego maquillan con otras 3. Esto con las 
continuas tarascadas, permitidas claro, indica el árbitro 
que si no pierdes el balón ¡para qué pitarlas!, mellan el 
aguante de nuestras jugadoras que pierden los papeles 
y tras sendas técnicas, nos endosan un parcial de 17 a 4. 
Permitimos claras posiciones de tiro (3 triples) rebotes y 
encima con 2+1, el desquicie fue total y encima la lesión 
de Celia. Y ahora a trabajar con tranquilidad pero con 
tenacidad. Si pudimos dominarlas hasta diez puntos 
y si no reciben, esperemos, ayudas facultativas, este 
equipo puede salir de nuestro pabellón apeado de la 
eliminatoria.
Pero para que todo ello se cumpla las jugadoras 
necesitan del calor y ánimo de nuestra afición, necesitan 
que les llevemos en volandas en pos del triunfo. Ellas 
han respondido siempre y hay que agradecérselo con 
un pabellón a tope, con presión al equipo contrario 
que sepan que nuestro pabellón es inexpugnable y 
ganarnos el respeto de los colegiados valencianos. 
Sería una verdadera lástima que un conjunto que lo ha 
demostrado no siga, por el bien del básquet.
Esperemos recuperar a Celia de su golpe, y a Sonia y 
al resto anímicamente porque hay que estar a tope. 

Tots amb elles, tots al pavelló diumenge a les 18.30 h. La 
entrada es gratuita. 

El pasado sábado se celebró en la cala de Les Deveses 
el II Campeonato social del Club de Pesca Vinaròs, 
desde las 19 hasta las 02 horas. La climatología 
permitió que la participación fuera máxima, aunque 
las capturas, como viene siendo habitual a estas 
alturas de la temporada, fueron escasas. 
La clasificación quedó de la siguiente manera: Isaac 
Taviro, primer clasificado con 705 puntos; David 
Bosch, segundo clasificado con 556 puntos, y tercer 
clasificado, Antonio Gallardo con 348 puntos. Durante 
el desarrollo del concurso, se hizo un descanso para 
que los participantes pudieran degustar la fideuà que 
constituyó la cena de este concurso. Sólo nos resta 
emplazar a todos los socios al próximo campeonato 
que tendrá lugar en Cala Montero el 6 de junio, desde 
las 06 hasta las 12 horas.

El pasado día 1 de mayo, se celebró en Sariñena 
(Huesca) el X Maratón de Los Monegros. 
Esta prueba se disputa en la modalidad de 
mountain bike sobre un duro y auténtico maratón 
de 120 km por el desierto de Los Monegros. Este 
año contó con la participación de 1.900 ciclistas 
venidos desde toda España. 
Vinaròs y La Unió Ciclista Vinaròs estuvieron 
representados por los ciclistas Ignacio Fandos, 
Agustín Bernial, Agustín Milla, Emilio Fandos, J. 
Andrés Cantero, Carlos Ejerque y Javier Ordoñez. 

Tras los 120 km recorridos, los ciclistas vinarocenses 
se mostraron satisfechos y orgullosos de haber 
contribuido a hacer al ciclismo un poco más 
grande, ya que no sólo valen las grandes victorias, 
sino que también valen y mucho las gestas como 
éstas. Enhorabuena a todos y cada uno de ellos. 
CLASIFICACIONES
1º Arkaiz Iza Ameztoy (C.C Allerru) tiempo: 3.49.01 
2º Mario Gordillo Cortines (golpe de pedal): 3.49.46 
3º- Fernando Murillo Valero (Ciclos Almazora): 3.49.47 
102º Ignacio Fandos Garriga (Unió Ciclista Vinaròs): 4.18.04

220º José Andrés Cantero Moreno (Unió Ciclista 
Vinaròs): 4.35.34
- Agustín Millán Callarisa (D4 bikes): 4:47:06.53
548º Carlos Ejerque Gascon (Unió Ciclista Vinaròs): 
5.08.08
566º Emilio Fandos Garriga (Unió Ciclista Vinaròs): 
5.09.29
700º- Javier Ordóñez Cervantes (Unió Ciclista 
Vinaròs): 5.21.20
791º- Agustín Bernial Bengochea (Unió Ciclista 
Vinaròs): 5.29.09

El pasado sábado se celebró en Picassent el 
trofeo autonómico de Tai-Jitsu (competición 
de karate). De nuestra ciudad participó el 
equipo del Jiu-Jitsu System-Sport, bajo la 
supervisión de su entrenador Pedro Molina, 
obteniendo los siguientes resultados:
1º puesto femenino + 65 kg: Maria Luna
2º puesto masculino –67 kg : Jordi Roman
2º puesto masculino +85 kg: Ruben Nadal

El Vinaròs no supo luchar contra los “elementos”

Trofeo autonómico 
de Tai-Jitsu

bÀsQUet.  Club Bàsquet Vinaròs

arts Marcials.  Tai-JitsuII Campeonato social 
del Club de Pesca Vinaròs

X Maratón de Los Monegros
ciclisMe.  Unió Ciclista Vinaròs

Pesca.  Club de Pesca Vinaròs



31

15  maig  2010

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

nataciÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

ESPORTS

Finalizó el 4º torneo del Circuito 
Cat-Val Caixa Penedès, disputado 
en las instalaciones del Sénia Tenis 
Club, que ha venido celebrándose 
durante los últimos cinco fines de 
semana, con la participación de 
más de 120 jugadores repartidos 
en las categorías de benjamín, 
alevín, infantil, cadete y junior, con 
jugadores pertenecientes a las 
provincias de Castellón y Tarragona.
Los alumnos de la Escuela del Club de 
Tenis Vinaròs han obtenido buenos 
resultados, accediendo gran parte 
de ellos a la disputa de los cuartos de 
final y de semifinales, desarrollando 
un buen nivel de juego en sus 
partidos.
Finalizadas las finales, José Mª 

Velasco, como juez árbitro del 
torneo, hizo la entrega de trofeos a 
los vencedores y finalistas. El último 
torneo de este circuito se disputa 
en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaròs, que se iniciará este 
fin de semana.
Nuestro agradecimiento a los 
colaboradores y patrocinadores de 
este evento, Caixa Penedès, Grip2, 
Federación de Tenis de la Comunidad 
Valenciana, Federación Catalana 
de Tenis y, finalmente, a todos los 
participantes que disputan el VIII 
Circuito Tenis Cat-Val-Caixa Penedès 
2010, que son los verdaderos 
protagonistas de este evento, así 
como, a sus acompañantes, padres, 
familiares, y amigos.

L’equip masculí del Club Natació 
Vinaròs - Cala Montero, campió en 
aconseguir 4 medalles d’or, 3 de 
plata i 2 de bronze.
El dissabte 8 de maig, un total de 16 
nadadors de la categoria benjamina, 
3 xiques i 13 xics, ens van representar 
en la Piscina Municipal de la veïna 
població de Benicarló.
Els nostres nadadors van ser: Lara 
Sebastià, Ariadna Teruel, Andrea Gual, 
Roger Macip, Jordi Gual, Àngel Lleixà, 
Andrés Jiménez, David Milián, Óscar 
Ruiz, Martí Segarra, Nacho Serret, 
Hugo Simó, Andreu Navarro, Pau 
Adell, Aaron Queralt i Daniel Forner. 
Es va nadar en: 50, 100 i 400 m lliures, 
100 m braça, 100 m esquena, 100 
m papallona i 200 m estils; així com 
relleus 4 x 50 lliures i 4 x 50 estils.
L’actuació de les joves promeses 
vinarossenques ha sigut fantàstica. 
Dels 8 clubs participants, vam ser els 

segons en el nombre de medalles 
aconseguides, un total de 9 medalles: 
4 d’or, 3 de plata i 2 de bronze. 
Martí Segarra, en onze anys, va deixar 
la seua empremta de gran nadador 
al més alt del podi emportant-se les 
4 medalles d’or en les proves de 50 
metres lliures, 100 metres braça, 100 
metres papallona i 200 m estils. I l’any 
que ve no serà menys.
Les medalles de plata van ser per 
a Òscar Ruiz en la prova de 100 m 
esquena, per a l’equip de relleus 4x50 
m estils format per Òscar Ruiz, Aaron 
Queralt, Martí Segarra i Àngel Lleixà, 
i la tercera per a l’equip de 4x50 m 
lliures format per Àngel Lleixà, David 
Milián, Òscar Ruiz i Martí Segarra. I 
l’any que ve n’hi hauran més.
Les medalles de bronze van ser per a 
Òscar Ruiz en la prova de 400 m lliures 
i per Àngel Lleixà en 200 m estils. I 
l’any que ve més.

tenis.  Escuela Club de Tenis Vinaròs

Finaliza el circuito Cat-Val Caixa Penedès

XI TROFEU CIUTAT DE BENICARLÓ  Categoria Benjamina
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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



Tauler Municipal

33

15  maig  2010

Regidoria d’ Educació informa:

El Consell Municipal d’FPA informa:

Regidoria Medi Ambient. Brigada Verda

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

Cursos que comencen aquesta setmana

CURS
DATA DE 

COMENÇAMENT
HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Monogràfic: Noves 
Tendències

21 de maig
Divendres

de 17 a 20 h 
Juanjo Roda Centre Aragonès

10 €
(sense bonificació)

9,20 €
(amb bonificació)

INFORMÀTICA

CURS
DATA DE 

COMENÇAMENT
HORARI FORMADOR/A LLOC PREU

Power point 20 de maig
Dimarts i dijous

de 15 a 17 h
Antònio Ferrero

Aula del local del 
les Ames de casa

C. Almeria

23 € 
(sense bonificació)

21,16 €
(amb bonificació)

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

ESQUELES

Ernesto Redó Cervera
Pregueu a Déu per l’ànima de

El dia 5 de maig ens va deixar Ernesto 
Redó Cervera, nascut a Vinaròs,  l'11 

d'abril de 1932. 

Vinaròs, maig 2010

Els seus fills, néts, germans, cunyats, 
nebots i familiars el recordaran sempre.

La familia Redó Ferré agraeix 
a tots els familiars i amics les 

mostres d'afecte i condol.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

www.vinarosnews.netwww.vinarosnews.net
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 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

15 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9
16 maig MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
17 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39
18 maig ROCA c. Sant Francesc, 6
19 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
20 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
21 maig SANZ c. Pont, 83
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