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Con un 7% de turistas…
…vascos no se podía faltar a la Feria de Turismo 
de Bilbao y el Patronat de Turisme de Vinaròs 
lo hizo dentro del pabellón de Castellón. Al 
evento se desplazó la concejala Mamen Obiol 
que atendió en nuestro estand al consejero de 
Turismo del Gobierno vasco. También fue objeto 
de una entrevista para la televisión de Bilbao 
que se ve en las tres provincias vascas en la que 
expuso las peculiaridades de nuestra oferta 
turística destacando la poca masificación, la 
tranquilidad, nuestras calas, este año también 
las rutas senderistas y, como no, nuestra oferta 
gastronómica tan apreciada por los vascos. Prueba 
de la importancia que le damos al turismo vasco es 
que en el presente año también hayamos asistido 
a la Feria de San Sebastián. Por cierto, esta vez nos 
enteramos que a los municipios participantes en el 
pabellón de la provincia de Valencia su Patronato 
Provincial no les cobra ni un euro; en cambio el 
de Castellón nos cobra –y no poco– cada vez que 
vamos con ellos a cualquier feria. 

Nos gustaría que el… 
…señor don Luis Gandia Querol que, aparte 
de concejal, es el presidente de esa creación 
del PP a la que denominan Cercanías Ahora, 
nos diese su opinión sobre las declaraciones 
del honorable conseller de Infraestructures, 
Mario Flores Lanuza, vanagloriándose de haber 
conseguido que el 90% de las cercanías sean 
para su Alicante natal; de que a Castelló sólo 
le haya dado el premio de consolación de la 
prolongación de las cercanías hasta Benicàssim 
y del que esté conforme de que el tramo hasta 
Vinaròs se supedite a un estudio de viabilidad 
que puede tratarse de una artimaña urdida para 
hacerla valer de escusa ante la negativa que 
se nos puede venir encima. El ridículo de los 
personajes del PP retratándose en la estación 
es impresionante –un diputado al Congreso, un 
senador, dos diputados a les Corts, la secretaria 
general y varios alcaldes y concejales– ya que 
pese a su alta posición en el PP, no se han 
enterado de que, mientras se movilizaban con 
lo de sus cercanías ahora, el conseller Flores y 
el Ministerio negociaban a sus espaldas el plan 
acordado...

…El gol que les ha colado…
…el conseller a todas esas personalidades del PP 
de la foto de la estación es de antología, evidencia 
la total inutilidad de su particular movimiento 
ferroviario, ratifica nuestra opinión de anteriores 
escritos y justifica por qué no nos subimos a su 
vagón. Dado el poco aprecio que siempre nos han 
demostrado desde la Conselleria, la semana pasada 
nos fuimos con nuestras reclamaciones ferroviarias 
a Madrid, a tratarlas con la otra parte firmante 
del acuerdo, el Ministerio. Pero, a diferencia 
de los del PP, nosotros vamos sosegadamente, 
sin estridencias, sin pantomimas y sin fotos de 
grupo, porque pensamos que ésta es la mejor 
manera de obtener resultados positivos. Y hemos 
regresado con bastante buen sabor de boca. El PP 
haría bien en ir a Valencia a tirar de las orejas al 
conseller Flores por la desconsideración que les 
ha tenido al haber pasado olímpicamente de 
sus reclamaciones, y utilizar esta debilidad por 
el digámosle “traspiés” del conseller para exigirle 
una mayor implicación y compromiso a quien 
estampó su firma en la otra parte de la página. Si 
lo hacen les acompañaremos, eso sí, entraremos 
en la reunión después del tirón de orejas.

Las ocurrencias gráficas del… 
…redactor de los artículos del PP son sublimes. Si 
adiestramos perros para que limpien la suciedad, 
¿qué haremos con los empleados de Fobesa? La 
foto contradice al texto que se pregunta dónde 
están las horas de trabajo del plan ZP. Tranquilos 
que, por la cuenta que le trae, la empresa, si 
quiere cobrar, tendrá que justificar hasta el 
último “segundo” prometido. Pero nosotros 
nos preguntamos otra cosa más escandalosa: 
¿dónde están las horas del Plan Camps?, o mejor 
aún, ¿dónde está el Plan Camps? El paro en 
Castellón es el segundo mayor de España como 
consecuencia de nuestra enorme dependencia 
de la construcción y de la industria cerámica 
es principal razón de que también seamos la 
provincia en la que mayor incremento se ha 
producido porque durante las “vacas gordas” 
fuimos la provincia con menos paro. Desde 
nuestro nacimiento nunca nos gustó el modelo 
económico establecido por los gobiernos del PP 

y continuado por los del PSOE. Prueba de ello es 
nuestra decidida apuesta por el suelo industrial 
público de la que estamos convencidos que 
depende nuestro futuro.

La semana pasada…
…adelantábamos el dato del gran incremento de 
presencias a los servicios de la nueva biblioteca y 
aventuramos que, de seguir así, se superarían en 
mucho las visitas del pasado año. Ahora tenemos 
que añadir que también se están disparando todos 
los demás indicadores; desde el número de socios 
hasta el volumen de préstamos bibliográficos, 
utilización de ordenadores y de la zona Wi-Fi, etc., 
vamos lanzadísimos. No cabemos de satisfacción 
por el extraordinario éxito de estas instalaciones 
por las que apostamos tan decididamente en la 
pasada legislatura. Pese a las críticas llovidas por 
hacerla en un edificio de viviendas, los hechos 
demuestran que, además de hacerla de forma 
escrupulosamente legal –como no podía ser 
de otra forma– construimos justo la biblioteca 
que precisábamos, y además sin desembolso 
ninguno para las arcas municipales. Rebosamos 
de orgullo por haber sabido atinar en el modelo 
de biblioteca que, por el grado de satisfacción de 
los usuarios que hemos contrastado, está claro que 
hemos construido a su medida.

EL CAJÓN DEL OLVIDO
Cuando Paco Baila fue nombrado director general 
de Centros por el conseller Font de Mora, asumió su 
cargo con todo su empeño y energía. Fruto de la 
buena relación mantenida con él fue su promesa 
del quinto colegio y de la Escuela Oficial de 
Idiomas en Vinaròs. El anterior alcalde Balada inició 
conversaciones con el propietario para alquilar el 
antiguo taller de Hortas que el mismo Baila había 
señalado como el idóneo donde ubicar la EOI, nos 
gastamos un dinero elaborando el proyecto para 
su adecuación y lo enviamos a la Conselleria hará 
tres años y la nebulosa del olvido de la Generalitat 
envolvió nuestra EOI hasta que, pocos días 
después de que el “pitoniso” Juan Bautista Juan 
Roig vaticinase que si el Ayuntamiento no actuaba 
la EOI podría esfumarse, la Conselleria anunció 
su suspensión por no haber hecho unos deberes 
que no podíamos hacer sin que antes nos dieran 
su conformidad al proyecto remitido. No pasaron 
ni dos semanas para que Benicarló anunciase su 
oferta para acogerla. Para entonces Paco Baila ya 
no era director general y el sustituto de Baila dilató 
las reiteradas peticiones de entrevista de Jordi 
Romeu y lo emplazó de forma muy desconsiderada 
una semana después del anuncio del alcalde 
de Benicarló de haberse llevado el gato al agua. 
Fuimos el alcalde y los 4 grupos municipales sólo 
para oír que la decisión la tomó el conseller y que es 
firme. Por muy grande que sea nuestra decepción 
–que lo es– ni así tiene que ser tanta como la que 
tendrá Paco Baila a quien le han desautorizado 
todos sus compromisos. Debería venir con 
nosotros a la entrevista urgente solicitada al 
conseller porque tenemos claro que no nos vamos 
a retirar así como así de la mesa de juego en que la 
Generalitat ha convertido la EOI. 
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La verdad sobre las facturas del 
Ayuntamiento

El Partido Popular no es el responsable de que 
70 empresas se queden por ahora sin cobrar 
sus facturas. Ésta es la única verdad para quien 
quiera ver la verdad. El Equipo de Gobierno 
ha continuado gastando a sabiendas que no 
tenía dinero en el presupuesto para afrontar 
esos gastos y ahora quiere hacer creer a los 
vinarocenses que los responsables somos el 
Partido Popular.
Si los concejales del Equipo de Gobierno tuvieran 
un mínimo de decencia serían claros con los 
proveedores que contratan y les informarían 
con anterioridad que no les queda un euro para 
pagar esas facturas y que el pago dependerá de 
la aprobación del presupuesto que se niegan 
a elaborar y presentar ante el pleno. Pero eso 
prefieren callárselo, contratan y esconden a los 
proveedores que no saben cuando les van a 
poder pagar porque como decimos en Vinaròs 
han estirat més el braç que la màniga.
En lugar de afrontar la realidad siguen 
empeñados en liar cada vez más la situación 
económica del Ayuntamiento y todo por su 
manifiesta incapacidad para gestionar los 
recursos de todos los vinarocenses.

Se gasta lo que no se tiene 
Y se dejan las facturas en los cajones durante 
meses a la espera de tiempos mejores que no 
acaban de llegar. 
El año pasado suspendieron la gala de las 
reinas del Carnaval porque en el presupuesto 
no habían los 12.000 euros con los que 
el Ayuntamiento colaboraba, pero ahora 

presentan facturas por valor de más de 
500.000 euros que ellos han generado 
a sabiendas que tampoco tenían dinero 
presupuestado para pagar. No vamos a ser 
cómplices de sus atropellos pero tampoco 
aceptaremos que nos hagan responsables 
a nosotros de su gestión manifiestamente 
mejorable. 
El Partido Popular ya pagó en su primera 
etapa de gobierno en el año 1995 más de 
3.000 millones de deuda que nos dejó el 
anterior gobierno socialista y nuestra máxima 
en temas económicos siempre es gastar 
solamente aquello que se tiene.

Se gasta sin pensar y sin mirar

Las empresas que se han quedado sin cobrar 
deben exigir explicaciones a los concejales que 
les encargaron sus trabajos, deben exigirles que 
les expliquen por qué les contrataron sin tener 
presupuesto para ello y sobre todo por qué no les 
avisaron.
Los miembros del Equipo de Gobierno gastan 
sin pensar y sin mirar, como si todavía estuvieran 
en la época de vacas gordas y la única realidad 
es que hoy el Ayuntamiento de Vinaròs está más 
endeudado que nunca, con unos préstamos que 
pronto comenzarán a pasar factura.
Ya en el año 2008 el Partido Popular presentó 
un plan de ajuste económico, pero tanto PSOE 
como PVI lo despreciaron. Ahora pagamos las 
consecuencias de la mala gestión económica 
y lo peor es que quien acaba pagando las 
consecuencias son empresas de nuestra ciudad 
que han hecho sus trabajos y ahora, de momento, 
no pueden cobrar.

EOI o la desidia de los gobernantes 

La Escuela Oficial de Idiomas ha provocado 
ríos de tinta y suponemos que así seguirá 
durante las próximas semanas. Romeu y Balada 
aprovecharán para cargar de nuevo contra 
la Generalitat sin recordar que los máximos 
responsables si finalmente no llega la EOI 
a nuestra ciudad habrán sido ellos por su 
inactividad durante un año y medio. 
Como no podía ser de otra forma el Partido 
Popular de Vinaròs quiere la EOI en nuestra 
ciudad, por eso ya nos reunimos hace 13 meses 
con el entonces director general de Centros 
Docentes, una reunión a la que PSOE y PVI se 
negaron a asistir.
Si finalmente la EOI recala en Benicarló será 
únicamente porque el Equipo de Gobierno de 
allí habrá trabajado más que el de aquí.

El Equipo de Gobierno debe cambiar
En momentos de crisis como la actual es 
necesario que el Equipo de Gobierno cambie el 
chip de la forma de gobernar. Es momento de ir 
todos juntos pero el PSOE y PVI han rechazado 
demasiadas veces la mano tendida del Partido 
Popular y ahora su orgullo les impide deshacer 
el camino de la crispación que ellos han 
generado.
Es inaudito que a finales del mes de mayo 
sigamos sin presupuestos municipales, lo que 
nos abocará de forma ineludible a más facturas 
que se quedarán en el cajón sin poder pagar.
Por eso, desde el Partido Popular exigimos que 
se pongan a trabajar y sobre todo que elaboren 
los presupuestos para poner a Vinaròs de nuevo 
mínimamente en marcha.

Juan Bautista Juan: 

“Querer hacer responsable al Partido 
Popular de las facturas en los 
cajones es algo indecente. Nosotros 
no gobernamos, son ellos quienes 
contratan a las empresas y quienes son 
responsables de ajustarse al presupuesto 
que tienen. Gastar a manos llenas no es 
nuestra forma de gestionar, es la suya. 
Pero si quieren hablar de facturas no 
tenemos ningún problema, son ellos 
quienes deberían empezar a explicar 
algunas facturas, ¿se atreverán?”.

La verdad sobre 
las facturas y las 
70 empresas
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El regidor i portaveu del BLOC, Domènec 
Fontanet, el passat plenari del mes maig va 
votar en contra de la proposta del regidor 
d'Urbanisme i d'Agricultura i Pesca per millorar 

el funcionament i reestructurar les comissions 
que té al seu càrrec, creant una nova comissió 
d'agricultura i pesca separada de la d'urbanisme. 
Per al BLOC els motius que han impulsat a 
l'Equip de Govern a fer aquesta proposta no 
ens convenç, ni tampoc veiem la necessitat ja 
que des que ha començat la legislatura 2007-
2011 la presidència d'aquesta comissió ha estat 
sempre lligada a una altra comissió, primer amb 
medi ambient i des de fa dos anys a urbanisme. 
Segons Fontanet, “la reestructuració de les 
comissions informatives no donen resultat a un 
any per acabar la legislatura, ja que si no s'ha 
fet la feina fins ara, ja no es farà. De miracles 
no se'n fan”. 
El portaveu del BLOC seguia dient “només 
entrar Javier Balada, com a president de la 
comissió d'urbanisme i d'agricultura i pesca, en la 

primera reunió del Consell Local Agrari va dir que 
hi hauria reestructuracions i aplicaria els criteris 
de rebaixar la participació i els components del 
Consell, cosa que va fer fins arribar a set persones 
amb veu i vot de les més de quinze que hi havien. 
Uns criteris amb l'objectiu de desmantellar i 
llevar-li protagonisme al Consell Local Agrari ja 
que van dirigits a rebaixar la participació de la 
gent del camp, de la mar, sindicats representats 
i associacions”. 

Per tant, des del BLOC, no veiem clar 
reestructurar i crear la comissió d'agricultura 
i pesca, nosaltres apostem per ampliar els 
components i les competències del Consell 
Local Agrari, òrgan on estan representats 
tots els sectors implicat en el món del camp 
i de la mar.

Domènec Fontanet: “durant les últimes setmanes hi han 
hagut moltes declaracions vers la ubicació de l 'Escola Oficial 
d'Idiomes, que si a Benicarló, si a Vinaròs, una guerra que no 
afavoreix a ningú. L'equip de govern del PVI i  PSOE que no els 
atenien les demandes en la Conselleria. El PP advertint en veu 
baixa que l 'alcalde de Benicarló feia gestions pels alts càrrecs 
de la Generalitat. Crec sincerament que ni uns, ni els altres, han 
fet el que tocava i ara tot són presses i bones intencions i les 
presses en política no són bones”. 

El passat plenari de l'11 de maig en l'apartat 
de precs i preguntes que van dirigides 
a l'alcalde, el regidor i portaveu del 
BLOC, Domènec Fontanet, va proposar 
fer un front comú entre tots el partits 
representats a l'Ajuntament per exigir que 
s'estudie i valore la proposta de Vinaròs i 
demanar explicacions de quines han sigut 
les raons que han fet que vaja al poble veí. 
En la primera intervenció del regidor del 
BLOC en el punt de precs i preguntes, es va 
adreçar a l'alcalde, Jordi Romeu, i recollint 
els comentaris dels esforços que s'havia 
fet per part de l'Equip de Govern i escoltar 
aquestes paraules en defensa de la creació 
de l'EOI a Vinaròs, i vist que dos dies 

després tenia concertada una reunió amb 
el secretari general de Centres Docents, Sr. 
Carbonell, per saber de primera mà si eren 
certes les declaracions fetes per l'alcalde de 
la localitat veïna de Benicarló on deia que 
l'EOI finalment es crearà en aquest poble. 
Va fer constar en acta i que l'alcalde agafés 
el compromís d'invitar un membre de cada 
grup municipal representat a l'Ajuntament 
per assistir a aquesta reunió.
Segons Fontanet, “en aquesta reunió es va 
traslladar el descontent i la decepció per part 
de tots els assistents quan no ens va donar 
cap raó tècnica sinó decisió política, feta 
directament des del conseller d'Educació, 
Font de Mora. Ni l'alta matriculació ni la 

localització geogràfica que té Vinaròs ha 
servit perquè la Conselleria es plantegés que 
Vinaròs és la millor opció per aconseguir 
aquesta infraestructura educativa”.
Per tant, des del BLOC, seguirem en la 
línia que va proposar el nostre regidor, 
Domènec Fontanet, de fer un front comú de 
tots el partits per demanar i treballar per 
aconseguir que l'EOI s'ubique a Vinaròs fins 
que la decisió estiga publicada oficialment 
al diari de la Generalitat. Fontanet, acaba 
dient, “hauran sigut suficients o insuficients 
els esforços per part d'uns o d'altres, però el 
que està clar és que Vinaròs és la millor opció 
per ubicar l'Escola Oficial d'Idiomes i seguiré 
reclamant allà on faça falta”.

El BLOC Vinaròs aconsegueix fer 
un front comú de tots els  par tits 

per exigir l 'Escola Oficial 
d'Idiomes per a Vinaròs

El BLOC Vinaròs no veu prioritari crear la comissió d'agricultura i  pesca
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O tots frares o tots canonges

Esquerra–Vinaròs

OPINIÓ 

Un poc més de l’EOI

Esquerra Unida 

Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

A peu o en cotxe

Ja s’ha parlat i escrit molt sobre el tema de l’Escola 
Oficial d’Idiomes. Des d’Esquerra Unida també 
hem parlat i escrit molt de com es tracten els temes 
d’interés del poble de Vinaròs per part dels nostres 
representants polítics municipals, i aquest tema 
com ja ha quedat demostrat no podia ser menys. 
Se l’ha utilitzat en l’àmbit de partit i polític, s’ha 
criticat segons ha interessat i s’ha fet cadascú la 
seua pròpia versió del mateix tema. 
Què ha passat? Doncs que segons una informació 
recent del conseller Font de Mora que deia que 
l’EOI s’emplaçava a Benicarló, ha fet disparar 
l’alarma a l’Ajuntament de Vinaròs, i que els nostres 
representants s’adonessen que un altre tema 
d’interés per al poble es pot escapar. I clar, si això 
ocorre cal buscar culpables i responsables, que és 
el que sempre ha passat en aquests casos.
Encara que cal reconéixer que la informació ha unit 
un poc els nostres representants i a causa d’eixa 
unitat el passat dia 13 es va fer una reunió amb 
la participació de totes les forces polítiques amb 
representació municipal amb el director general 
de Centres, Rafael Carbonell. Després d’aquesta 
reunió, la impressió de tots va ser “decepció”.
Segons el Sr. Romeu i el Sr. Balada estan 
decebuts perquè diuen que la decisió ha sigut 
clarament política.
Des d’Esquerra Unida entenem com també ho 
entén la majoria de la ciutadania que és clarament 
una decisió política i, a més a més, en els temps 
que corren quan falta un any per a les eleccions 
municipals, i tots sabem quin partit governa en 
Benicarló i quin en la Generalitat.
La regidora del Partit Popular Sra. Medina també 
ha manifestat que es mostrava decebuda. Esquerra 
Unida dubta que el PP es trobe decebut ja que com 
hem dit és una decisió política, i què ha fet el Partit 
Popular perquè això no fos així. Temps i motius 
tindrà per demostrar la decepció que diuen.
El que també ha fet el Partit Popular a través de la 
Sra. Medina és manifestar que la unió ha aplegat 
molt tard, i ara cal seguir junts.
Ja explicarà el PP a la ciutadania per què la unió 
ha aplegat molt tard, i perquè ara cal seguir junts 
i abans no.
Des d’Esquerra Unida esperem que aquest altre 
possible fracàs per al poble de Vinaròs per part dels 
nostres representants polítics servisca d’exemple 
que per defensar els interessos del poble cal 
estar units i no com ha estat ocorrent fins ara 
aconseguint que la ciutatania també es manifeste 
que està “decebuda”.

Els que tenim peus caminem, i anem en cotxe 
(eh Ramon). Els que tenim cotxe, anem en cotxe 
i a peu. Doncs per què la preocupació més gran 
dels governants i la gent del carrer és fer i fer 
més aparcaments més carreteres, guals, zones 
blaves, etc. I no ens preocupa que la major part 
de l’espai públic, carrers, places, camins, subsòl, 
etc., siguen envaïts pel cotxe, “animal de quatre 
rodes”. Qui ha alçat la veu que al “passeig de J. 
Rivera s’ha fet una zona d’aparcamens (60.000 
€ de cost, diuen) que majoritàriament serà un 
supermercat el beneficiat. Al mateix carrer 
“passeig”, al principi, entre el camí d’Alcanar 
i carrer del Convent, a les primeres cases que 
es van fer d’aquet “passeig”, les voreres aceres 
siguen un perill per al vianant, per on passen 
joves que salten com llagostos, i altra gent que 
ha de mirar amb molta de cura on posa els peus, 
el perill de caure està en cada pas que es fa.
Per què aquesta discriminació? Quan ens 
aixequem del llit calcem sabates, espardenyes?
O ens posem als peus unes rodes? Senyors del 
municipi no cal anar tant a les processons, a fer 
tanta penitència, per anar al cel. Al cel anireu 
si feu les coses ben fetes, i per a tots (o quasi).
Comprar la voluntat dels déus pagant bones 
quotes (butlles) creiem que no els durà al cel, 
la política del que va morir a la creu no era 
aquesta, més aviat li agradaria que els 20.000 
€ subvencionats per l’ajuntament (estem en 
crisis, o no) per a les manis de Setmana Santa 
foren per reparar les voreres del “passeig” de J. 
Rivera, doncs algunes persones ja han mesurat 
amb el seu cos algun tros de carrer. 
Suposem que el Sr. Paseante, oficial de banca, 
voldrà com nosaltres que els nostres impostos 
es gasten en coses materials i de profit, i amb 
els comptes clars, i a la llum de tots. 
Una de les majors preocupacions d’algunes 
persones per la reforma del passeig (tret dels 
fanàtics de PP) és preguntar per on passaran els 
cotxes? I parlant del passeig, equip de govern, 
retireu els toldos chapuceros i demanem que 
les terrasses es posen a la tercera via, davant 
dels locals. La reforma ha costat molta pela, i la 
millor part no es pot privatitzar, o sí?

Esquerra–Vinaròs, en registre d'entrada amb data 
20 de maig de 2010, ha fet arribar a l'alcalde de 
Vinaròs la següent petició: 
“Un dels valors cívics més apreciats per la gent 
del nostre poble i també al nostre ideari polític, 
és que ningú no és més que ningú. Vinaròs 
té com un dels seus atractius d’oci l’oferta de 
gastronomia en forma de terrasses, cafeteries i 
restaurants. Des d’Esquerra-Vinaròs entenem que 
aquesta necessitat de generar ingressos i activitat 
econòmica no té per què afectar l’entorn de tots 
aquests locals, i no ho ha de fer atenent paràmetres 
de sanitat pública i també mediambientals; al 
mateix temps ens preocupa que certs locals 
complisquen fil per randa la normativa pel que 
fa a instal·lacions, ocupació de via pública,etc., i 
altres, en canvi, se salten les observacions fetes 
des de l’administració local, la qual cosa des 
d’Esquerra -Vinaròs considerem un greuge 
comparatiu. Així doncs, Esquerra li demana que 
l’Ajuntament que vosté presideix emprenga 
immediatament mesures perquè aquells locals 
que no acomplisquen les diferents normes de 
convivència respecte al veïnat, i que ja han estat 
avisats i assabentats de les seues deficiències, 
siguen, segons la seua gravetat, clausurats. 
No fer-ho, facilitant els greus perjudicis de 
l’entorn, entenem des d’Esquerra-Vinaròs que és 
deixadesa de funcions. Al mateix temps, en un 
temps on l’atur creix de manera constant, li 
proposem que es duga a terme la vigilància i 
denúncia d’aquelles empreses que de manera 
irresponsable cap a la societat i poc solidària 
cap a la resta de negocis, evita la contractació 
d’aturades o aturats emprant persones que 
cobren jubilació o d’altres.
Agraint la seua atenció.”
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Les actuacions de la Companyia Elèctrica Dharma, 
Georgina i Sidonie seran tres dels principals 
atractius de l’envelat jove de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere, que se celebraran del 18 al 29 de 
juny. La banda catalana actuarà durant la nit de 
Sant Joan, en un concert emmarcat dins dels actes 
d'arribada de la Flama del Canigó, mentre que la 
nit del dissabte 19 de juny Sidonie oferirà el seu 
refinat rock i els madrilenys Sidecars presentaran 
el seu nou treball en un potent directe. 
Per la seua banda, la cantant veneçolana Georgina 
actuarà a l’envelat jove el divendres 25 de juny. 
Després d'arrasar en les llistes amb el seu primer 

single, Georgina passarà per Vinaròs amb la seua 
banda elèctrica per omplir el recinte de bones 
melodies pop acompanyades de potents bases i 
riff de pur rock llatí. 
Altres actuacions destacades seran les de Furious 
People i Relevo de Plata, que l'any passat es van 
quedar sense tocar a causa de les inclemències 
climatològiques. 
L’envelat jove també acollirà tres concursos. 
D'una banda, el de bandes joves, per al qual ja hi 
ha una quinzena d'inscrits, un altre de fotografia 
i un tercer que pemetrà als assistents conéixer 
personalment els artistes. 

Nova ubicació 
A causa de les obres que s'estan duent a 
terme al passeig marítim i a la platja del 
Fortí, on abans estava instal·lat l’envelat, el 
recinte que acollirà els concerts serà el gran 
envelat cobert de l'avinguda de l'Atlàntic. 
El representant de l'empresa organitzadora 
Stockderock, Carlos Elorduy, va indicar que el 
canvi beneficiarà en una millor qualitat de so, 
al mateix temps que no farà falta estar atents 
a la meteorologia, atés que el recinte està 
totalment cobert.

La Companyia Elèctrica Dharma, Georgina i Sidonie posaran música a la Fira i Festes

X.Flores

X.Flores

El pregoner de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere d'enguany serà Miguel 
Buen, que va ser alcalde d’Errenteria 
durant 18 anys. La vinculació de Buen 
amb la ciutat de Vinaròs es deu al fet que 
és la seua destinació triada per passar 
les vacances estivals des de fa ja 24 anys 
i és assidu en molts dels actes festius 
de la localitat. Buen ha sigut diputat al 
Congrés, president de la Comissió de 
Ciència i Innovació, vicepresident del 
Parlament basc i actualment president 

de l'Autoritat Portuària del Port de 
Passatges. 
“És un gran coneixedor del nostre 
poble i de la seua evolució, i amb totes 
les corporacions, siguen del color que 
siguen, ha tingut molt bona relació”, 
va indicar l'alcalde, Jordi Romeu, que 
va afegir que “també va reivindicar la 
A-68 com a via de comunicació i en 
moltes gestions que hem realitzat a 
Madrid aquest Equip de Govern ha 
comptat amb la seua col·laboració”. 

D'altra banda, el saló de plens acollirà 
aquest divendres a les 20.30 hores 
l'elecció de les reines infantil i major de 
les festes, a més de la cort d'honor. Així 
doncs, aquesta celebració retorna al 
consistori després d'alguns anys sense 
realitzar-s’hi, com va informar el primer 
regidor, Jordi Romeu. 
L'acte de proclamació de les reines 
enguany tindrà lloc al passeig marítim, 
en el lloc on abans hi havia el bar Las 
Palmeras.

Miguel Buen, pregoner 
de la Fira i Festes 

La Companyia Elèctrica Dharma i Georgina, dos dels atractius de la carpa Jove, que se situarà a l’avinguda de l’Atlàntic. Carlos Elorduy i Maribel Sebastià van presentar la programació musical

Miguel Buen
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Les obres del segon parc sènior que 
s'instal·larà a la zona de Fora del Forat més 
pròxima al riu Cervol ja s'han iniciat amb 
el formigonat. El regidor d'Urbanisme, 
Javier Balada, va informar que el nou parc 
per a adults disposarà de nou aparells 
especialment pensats per a la realització 
d'exercici físic. La gran acollida del parc 
sènior situat a l'altre extrem de la ciutat, 
a prop de la plaça de bous, al PAI de Foret, 

ha sigut determinant perquè l'Equip 
de Govern es plantegés la construcció 
d'aquest nou parc saludable per contribuir 
al benestar de les persones majors. 
Balada també va informar que després 
de la realització del parc sènior, al costat 
s'instal·larà un parc júnior per a xics i 
xiques d'entre 10 i 15 anys, amb la qual 
cosa la zona es convertirà en un gran espai 
d'oci saludable per a totes les edats.

Comencen les obres del segon parc sènior, a Fora del Forat 

L'Ajuntament de Vinaròs ha tornat a presentar 
el projecte d'una escola taller per condicionar i 
endreçar el molí de Noguera amb la finalitat que 
la conselleria li'l concedisca finalment després de 
diverses sol·licituds denegades. 
El molí de Noguera està considerat l’edifici civil més 
antic de Vinaròs, i la seua primera documentació 
data de l'any 1239, encara que actualment es troba 
en un preocupant estat de deterioració. 
Cal recordar que la restauració del sostre d'aquest 
edifici s'ha inclòs dins dels fons del Pla Confiança. 
L'alcalde va apuntar sobre aquest tema que la 
concessió d'aquesta escola taller seria un bon 
complement. “Si alguna vegada arriba la inversió 
del projecte de restauració del sostre del molí de 
Noguera del Pla Confiança, la recuperació d'aquest 

edifici es completaria perfectament amb aquesta 
escola taller”, va apuntar. Per a la seua concessió, va 
demanar la col·laboració dels diputats autonòmics. 
“Demano una vegada més públicament als nostres 
diputats i autoritats que facen les gestions oportunes 
per veure si per fi aconseguim aquest taller que 
demanem per enèsima vegada”, va insistir el primer 
regidor. Aquesta és la segona convocatòria anual 
que Vinaròs presenta aquest projecte. 
D'altra banda, Romeu va informar de la finalització 
de la tramitació de l'acord plenari de la demanda del 
taller d'ocupació Paratges de Vinaròs, per realitzar 
fonamentalment feines de pintura i de paleta. “És un 
segon taller que pensem que podria atenuar, amb 
l'ajuda de la conselleria i del Servef, el problema de 
l'atur”, va concloure.

L'Ajuntament insisteix en la petició d'una escola 
taller per al molí de Noguera 

L'obra del centre especial d'ocupació 
en floricultura que se situarà en els 
terrenys municipals del pou de Man-
grano s’ha adjudicat de manera provi-
sional a l'empresa Castel Piquer. L'obra 
s’inclou en les inversions del segon 
Pla E. L'empresa adjudicatària també 
és l'encarregada de la canalització 
del pou de l'ermita.

L'obra del pou 
de Mangrano, 
adjudicada 
provisionalment 

L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ha acusat 
la Generalitat de no haver invertit prou en la 
construcció d'infraestructures educatives “a pesar 
que el consistori té perfectament plantejada la 
distribució dels dotacionals educatius”. “Portem 
cinc anys en aules prefabricades i en els últims 
vuit anys solament s'ha fet l'ampliació i reforma 
del col·legi Manuel Foguet”, va lamentar Romeu. 
El primer regidor va qualificar d'insuficient 
aquesta inversió, atenent al creixement 
poblacional en l'última dècada. “Només cal mirar 
les dades demogràfiques de fa vuit anys i les 
d’ara per adonar-se de les necessitats que tenim 
en infraestructures educatives”, va apuntar. 
De fet, quan encara no s’ha començat la 
construcció del cinqué col·legi, el mateix 
alcalde i la regidora de l'àrea, Maria José Ferrer, 
consideren que ja és necessari que es plantege 

la construcció d'un sisé centre. Tot i que Romeu 
també va recordar que falta fer les ampliacions 
del col·legi de l'Assumpció i de l'IES Vilaplana. 
“Hi ha un cas més clamorós fins i tot que la 
construcció del cinqué col·legi, que és l'ampliació 
de l'Assumpció, amb terrenys dotacionals cedits, 
un projecte passat per Urbanisme en aquest 
ajuntament i sense execució”, va recordar. 
Respecte a l'ampliació de l'IES Vilaplana, 
l'alcalde va informar que l'ajuntament procedirà 
a l'ocupació directa per cedir finalment els 
terrenys, encara que abans haurà de resoldre's 
l'al·legació presentada per una propietària. 
Romeu va criticar el fet que, amb les “mancances” 
en infraestructures que hi ha a la ciutat, el 
conseller Font de Mora prometés una Escola 
Oficial d'Idiomes a Vila-real “sense disposar de 
terrenys ni pressupost”. 

L'alcalde considera que Ciegsa, l'empresa 
pública creada per la Generalitat amb l'objectiu 
de construir nous centres educatius, “està 
paralitzada”. En aquest sentit, va recordar que 
la Generalitat va crear aquesta empresa “per 
agilitar les gestions de construccions escolars, 
però el resultat ha sigut a l'inrevés”. 
Romeu va concloure apuntant que espera 
que el conseller d'Educació, Alejandro Font de 
Mora, concedisca la visita sol·licitada des de 
l'Ajuntament. “No anem solament per a parlar 
de l'escola d'idiomes. Hem treballat molt i 
som dels únics municipis que tenim plantejats 
perfectament la distribució dels dotacionals 
educatius adequats al desenvolupament de futur 
de Vinaròs, amb càlculs de densitat realitzats 
pels tècnics de l'ajuntament i de la conselleria”.

Romeu recorda a la conselleria les mancances 
d'infraestructures educatives de Vinaròs 
“Portem cinc anys en aules prefabricades i en els últims vuit solament s'ha fet 
l'ampliació i reforma del col·legi Manuel Foguet”, indica 

L’èxit del parc de Foret ha decidit l’ajuntament a ubicar un nou parc saludable
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L'Ajuntament de Vinaròs va presentar el dimecres 
a Madrid una nova edició del Concurs de Cuina 
aplicada al llagostí que se celebrarà a la capital 
del Baix Maestrat el pròxim 27 de setembre. Una 
presentació que les autoritats de Vinaròs han 
considerat important fer-la a la capital de l'Estat, 
després que en edicions anteriors aquest acte 
s’ha desenvolupat en les ciutats de Barcelona, 
Sant Sebastià, València o Andorra la Vella.
La presentació gastronòmica va tindre lloc en el 
prestigiós Restaurant La Broche, situat en l'Hotel 
Miguel Ángel, amb la presència als fogons 
d'Ángel Palacios i Jesús Cobo, els quals han 
inclòs en el menú dos exclusius plats elaborats 
amb llagostins de Vinaròs. 

Més de vint mitjans de comunicació, entre 
premsa especialitzada en gastronomia i 
turisme i general, han assistit a la presentació 
del certamen, que ha comptat a més amb una 
notable representació política i institucional 
per donar a conéixer de primera mà les claus 
d'aquest concurs.
L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, ha destacat 
la importància de celebrar aquest tipus d'actes 
amb la finalitat de promocionar la ciutat com 
a destinació turística sobretot especialitzat en 
qüestions com la gastronomia. Romeu ha indicat 
que “es tracta de donar a conéixer les nostres 
propostes en aquells llocs que tenim la certesa 
que poden ser susceptibles d'acceptar la nostra 

oferta d'una destinació turística de qualitat”.
La regidora de Turisme, Mamen Obiol, per la 
seua banda, ha assenyalat que la gastronomia 
s'ha convertit en un dels factors que expliquen 
la consolidació i puixança de Vinaròs com a 
destinació turística. Obiol ha declarat que 
“creiem que disposem d'una atractiva i variada 
oferta gastronòmica per a tots els gustos que 
és un dels nostres principals reclams”. En aquest 
sentit, cal destacar que el Concurs de Cuina 
aplicada al llagostí comptarà enguany amb un 
jurat de primera categoria en el qual destaca 
com a president Pere Plangumà, cuiner del 
Restaurant Les Cols, d'Olot, que compta amb dos 
estrelles Michelin.

Vinaròs presenta a Madrid el Concurs de Cuina aplicada al llagostí 

L'Ajuntament de Vinaròs ha 
anunciat que les obres del camp 
de futbol estaran finalitzades 
a finals del mes de juny, 
encara que la inauguració serà 
probablement al juliol, després 
de la celebració de la Fira i 
Festes. El regidor d'Urbanisme, 
Javier Balada, que va informar 
que s'està preparant una 
gran inauguració, també va 
apuntar que l'accés de la ciutat 
esportiva pel camí de Sant 
Gregori finalitzarà aquesta 
setmana. Aquest accés compta 
amb il·luminació i carril bici.

El camp de futbol, 
a punt per al juny 

Les obres de canalització de pluvials 
que s'està duent a terme al passeig 
de Fora del Forat està pràcticament 
finalitzada, com va informar 
el regidor d'Urbanisme, Javier 
Balada. El regidor independent va 
apuntar que s'estan complint els 
terminis previstos, per la qual cosa 
a principis de juny la zona ja estarà 
disponible per a la circulació i el 
pas de vianants.

Finalitza la 
canalització de 
pluvials de Fora 
del Forat 

La presentació gastronòmica va tindre lloc en el prestigiós Restaurant La Broche. Més de vint mitjans de comunicació, entre premsa 
especialitzada en gastronomia i turisme i general, van assistir a la presentació
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L'Escola Oficial d'Idiomes va unir per primera 
vegada –després de la petició de la A-68 amb 
principi i final a Vinaròs– tots els grups municipals 
de l'Ajuntament de Vinaròs per una causa 
comuna: reclamar una seu que consideren que la 
ciutat mereix. 
No obstant això, la reunió el dijous amb el 
director general de Centres, Rafael Carbonell, va 
acabar en una gran “decepció” també unànime: 
la confirmació que la decisió està presa i que la 
seu anirà a parar definitivament a Benicarló. “És 
una decisió de caire polític i ha sigut a càrrec del 
conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, 
i que no se'ns va justificar racionalment des de 
cap òptica”, va informar l'alcalde, Jordi Romeu, 
que ha sol·licitat una reunió amb el responsable 
d'Educació. El primer regidor va censurar el que 
considera una decisió il·lògica i partidista. “És 
una decisió de caire clarament polític i que no 
ha tingut en compte cap criteri racional, ni el 
nombre de matrícula, ni la localització geogràfica 
i l’àrea d'influència, ni la disposició de terrenys i 
la tradició”. En aquest sentit, Romeu va recordar 
que “en criteri de localització geogràfica tota la 
part interior baixa per la N-232, i a això s'ha de 
sumar la població que vol cursar aquests estudis 
i que hi assisteix de la part de Catalunya”. De fet, 
Vinaròs ja fa més de 12 anys que compta amb 
l'aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes, amb al 
voltant de 290 persones matriculades, que en 
suposarà la desaparició quan la seu s'instal·le en 
el municipi veí.
Però Vinaròs no es rendirà. A més de la petició 
d'audiència al conseller, Romeu va assegurar 
que “conscienciarem amb els nostres arguments 

la societat civil, els alumnes de l’EOI i seguirem 
treballant per tal que la seu se situe a Vinaròs”. 
El primer regidor manifestava que “continuarem 
lluitant perquè creiem que tenim la raó, la 
disposició, els mitjans i el nombre d'alumnes 
perquè l’EOI vinga a Vinaròs”. 
L'independent Javier Balada va valorar la 
decisió com “una falta total de respecte a la 
societat vinarossenca”. Segons Balada, “es tracta 
simplement d'una decisió política”, destacant la 
tradició de l'aulari de Vinaròs, “a més de tindre 
un nombre major d'alumnes i una millor situació 
geogràfica”. Malgrat això, el portaveu del PVI va 
mostrar el seu convenciment que la seu d'idiomes 
“no es farà ni a Vinaròs ni a Benicarló”, ja que en la 
seua opinió “abans ha de fer-se l’EOI de Vila-real, 
que encara no té ni els terrenys i que tampoc no 
crec que es faça”. Per a Balada, la decisió de situar 
la seu a Benicarló “és un fanfarronada de Font de 
Mora i el PP, que prometen coses que saben que 
no es compliran”. El portaveu independent també 
va apuntar que creu que “d’aquí a molts anys” l’EOI 
s'instal·larà a Vinaròs “perquè és on correspon”.
Per la seua banda, la regidora del PP Mar Medina, 
present a la reunió, va valorar “negativament” per 
a Vinaròs el fet que es confirmés que la decisió ja 
estava presa. “Vull traslladar la nostra decepció, 
però també considero que Benicarló ha fet la feina 
que havia de fer”, va apuntar. En aquest sentit, va 
considerar que el consistori vinarossenc “hagués 
pogut fer més com a ajuntament, i nosaltres com 
a grup municipal, hem estat insistint a l'Equip 
de Govern des de fa molt temps”. Medina va 
considerar que la decisió va ser presa perquè 
l'Ajuntament de Benicarló va fer més mèrits. “Crec 

que a la conselleria li és igual, que vaja a Benicarló 
o a Vinaròs, perquè la seua intenció és situar una 
seu d'idiomes al nord de la província”, va indicar 
assegurant que si s'ha pres aquesta decisió “és 
perquè Benicarló ha fet més”. 
De totes maneres, va obrir una porta a 
l'esperança, recordant que “fins i tot no hi ha res 
signat”, per la qual cosa va indicar que “hem de 
continuar lluitant i reclamar-la igual com a poble, 
de manera conjunta”. Medina també va lamentar 
que la unió de tots els grups polítics fos tardana. 
“Lamento profundament que en aquest tema no 
ens hàgem unit, però ells són els que governen i 
els que tenen l'obligació de cercar el consens. La 
unió ha arribat molt tard, però ara cal seguir junts 
fins al final”, va concloure. 
Finalment, el regidor del BLOC, Domènec 
Fontanet, també va mostrar la seua “profunda 
decepció per la manera com s'ha portat aquest 
tema” per part de la conselleria, i va recordar la 
tradició de l'aulari d'idiomes vinarossenc. “Fa 12 
anys que a Vinaròs tenim aulari i som capital de 
comarca, per la qual cosa s'ha vist que la decisió 
no ha sigut presa per temes tècnics, sinó que ha 
sigut una decisió política”. Fontanet va eximir de 
responsabilitat l'Equip de Govern apuntant que 
l'Ajuntament “ha fet els deures més ràpid o més 
tard, perquè la documentació requerida estava 
preparada i a la conselleria i l'alcalde va exposar 
al director general els esforços realitzats pel 
consistori”, encara que va reconéixer que la visita 
conjunta va ser tardana. “Ens hem unit massa 
tard, i si haguéssem realitzat aquesta visita fa tres 
anys potser la decisió hauria sigut diferent”, va 
considerar.

La conselleria ratifica que l’escola d’idiomes anirà a Benicarló
L’equip de govern titlla la decisió de “política i irracional” 

“Decepció” de tots els grups polítics després de la reunió amb Rafael Carbonell 

Romeu no llança la tovallola i sol·licita una reunió amb el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora 

Balada diu que tot és “una fanfarronada” del PP i aposta que no hi haurà seu d'idiomes per a ningú

Medina i Fontanet creuen que la reunió conjunta ha arribat “massa tard”
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“Fa 12 anys que a Vinaròs tenim aulari, som 
capital de comarca i l ’ajuntament havia fet 
els deures. La decisió no ha sigut presa per 
temes tècnics, sinó que ha sigut una decisió 
política, però també crec que ens hem unit 
massa tard”

“És una decisió de caire polític que no 
se’ns ha justificat racionalment des de 
cap òptica. Continuarem lluitant perquè 
creiem que tenim la raó, la disposició, els 
mitjans i el nombre d'alumnes perquè 
l ’EOI vinga a Vinaròs”

“Crec que aquesta escola no es farà ni a 
Vinaròs ni a Benicarló en molts anys. Abans va 
la de Vila-real, que encara no té ni els terrenys 
i que tampoc no crec que es faça. Només és 
un fanfarronada del conseller i el PP. Prometen 
coses que saben que no compliran”

“Vull traslladar la nostra decepció, però també 
considero que Benicarló ha fet la feina que 
havia de fer. S’hagués pogut fer més com a 
ajuntament molt abans. La unió ha arribat 
molt tard, però ara cal seguir junts fins al final, 
ja que l ’acord no està firmat”.

 “És una decisió política i anirem fins al final” “No es farà ni a Vinaròs ni a Benicarló”
Jordi Romeu (PSPV-PSOE): Javier Balada (PVI): 

“La visita ha arribat tard, però cal seguir junts” “Ens hem unit massa tard”
Mar Medina (PP): Domènec Fontanet (BLOC): 
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El secretari general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, va 
assistir el dilluns passat a Vinaròs en una visita em-
marcada dins de la seua campanya electoral, on va 
visitar el consistori i algunes de les obres incloses 
en el primer Pla E, entre elles el mercat municipal 
i l'edifici del Pirulí, a més de les obres del passeig 
marítim i les oficines de l'empresa Escal UGS, enca-
rregada del desenvolupament del Projecte Castor 
d'emmagatzematge de gas, mentre que a la tarda, 
es va reunir amb entitats socials, la Confraria de Pes-
cadors i va participar en una trobada amb afiliats i 
simpatitzants a la seu del Partit Socialista de Vinaròs. 
Alarte va mostrar el seu suport a la política de 
l'Equip de Govern de Vinaròs, al mateix temps 
que la va lloar. “La nostra presència és un símbol 
de suport de tots els socialistes de la Comunitat 
Valenciana a l'alcalde de Vinaròs i el seu projecte 
i el seu govern progressista i la seua empremta de 
transformació i modernització de la ciutat. Es nota 
qui governa i com governa”, va apuntar, alhora que 
va assegurar que “els ciutadans i ciutadanes de 
Vinaròs tenen un bon alcalde, entre altres coses 
perquè demana molt per a la seua ciutat”.

Rodalies 
Respecte a l'estudi de viabilitat per als trens de 
rodalies, per al qual l'alcalde, Jordi Romeu, va 
demanar en una visita al Ministeri de Foment que es 
duguen a terme amb la màxima celeritat, Alarte va 
indicar que el primer regidor “fa molt bé de demanar 
que es milloren les comunicacions ferroviàries 
per a Vinaròs i té el nostre suport absolut”. El líder 
socialista va sol·licitar a la Generalitat que, després 
de l'anunci de la “predisposició” del Ministeri de 
Foment a estudiar aquesta viabilitat, la Generalitat 
“també ha d'assumir la seua responsabilitat i els 
seus compromisos”. En aquest sentit, va recordar 
que “tenim els plans d'inversió de carreteres sense 
executar, obres que s'anuncien des del 2004 i 
que no s'executen, una crisi importantíssima de 
transport públic en les àrees metropolitanes i una 
falta d'inversions de la Generalitat tremenda en 
un moment en què haurien d'aprofitar la bona 
voluntat decidida i clara d'un govern d'Espanya 
que està invertint a la Comunitat Valenciana més 
que mai en la seua història”. 
D'altra banda, va anunciar que ha demanat a la 
portaveu de política de pesca en el Parlament 
europeu que es desplace a Vinaròs “per parlar 
de política pesquera i altres compromisos que 
l'alcalde m'ha demanat”.

‘Gürtel’ 
Sobre el cas Gürtel, Alarte va assegurar que el 
president de la Generalitat, Francisco Camps, 
“representarà l'etapa més fosca i negra de la 
democràcia valenciana”, en considerar que 

ha realitzat “amenaces als dirigents polítics, 
reprovacions a les Corts Valencianes, querelles 
contra fiscals, policies i funcionaris, i mentides”. 
També va indicar que Camps “va començar dient 
que no coneixia a ningú i que no hi havia res i en 
aquests moments sabem que hi ha prop de 30 
milions d'euros dels quals ha de donar explicacions” 
i va demanar que Mariano Rajoy “explique si 
considera també si són la riota els magistrats 
del Tribunal Suprem, i si avala les amenaces de 
querella del PP contra policies, fiscals i polítics”

Caixes d'estalvi 
D'altra banda, Alarte va fer una “crida a la 
responsabilitat” al govern de la Generalitat, oferint-
se “per a plantejar una alternativa valenciana, ja 
que és necessària una posició clara sobre el futur 
de les nostres caixes d'estalvis”. 
Segons el líder socialista, “cal apostar per la volun-
tat de les dos caixes però fa falta que ambdues, es-
pecialment la CAM, se senten recolzades per tota 
la societat valenciana en la definició del seu futur”. 
En aquest sentit, va acusar el Govern de la 
Generalitat de “falta de lideratge”, acusant Camps 
de “no ser capaç de plantejar diàleg i una posició 
institucional per a la solvència i el futur i la viabilitat 
de les nostres caixes”.

Mesures anticrisi 
Respecte a la política 
d'ajustos i retallades 
salarials als funcionaris, 
plantejada pel govern 
de José Luis Rodríguez 
Zapatero, Alarte va 
incidir que Espanya “ha 
de fer un esforç nacional 
i així s'ha plantejat”. 
Per al líder socialista 
valencià, “l'esforç és de 
tots i ha de ser solidari, 
equitatiu i just”. 
D'altra banda, va reite-
rar que la conjuntura 
de crisi actual “és una 
situació que es dóna 
a tot el món”, i que 
“l'irresponsable és no 
actuar”. En aquest sentit, 
va assegurar que la de-
cisió del Govern central 
contrasta amb la del Go-
vern valencià. “Camps 
continua malbaratant 
milions d'euros”, va as-
segurar, posant com a 

exemple la Ràdio i Televisió Valenciana, que va des-
criure com “la més malbaratadora de tot Espanya, 
deixant de banda la seua indecència democràtica”.

Propostes de creació d'ocupació 
Finalment, va assegurar que assumirà “tres 
grans compromisos” per al futur en matèria 
d'ocupació: una aposta per la competitivitat, una 
nova reindustrialització en clau de modernitat, 
obrint nous sectors econòmics, i una aposta 
estratègica per Castelló com a gran element de 
desenvolupament turístic per al futur. 

Romeu lamenta que la Generalitat “encara no ha posat 
en marxa cap projecte del Pla Confiança a Vinaròs” 
Per la seua banda, l'alcalde, Jordi Romeu, va 
assegurar que a Vinaròs els projectes del Pla 
Confiança segueixen sense quallar, qualificant la 
situació d'insostenible. “No es pot aguantar més 
una situació com la de Vinaròs. No hi ha una política 
de Comunitat, la qual cosa es nota en la paralització 
de les polítiques i projectes generadors d'ocupació 
en l'àmbit municipal”, va lamentar. Romeu també 
va recordar que el municipi “encara no té en marxa 
cap projecte del Pla Confiança, quan la inversió 
de la Generalitat Valenciana hauria de fer-se notar 
d'alguna manera”.

Alarte lloa “el projecte 
progressista i 
l'empremta de 
transformació” de Vinaròs 

X.Flores
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La Subdelegació del govern presentarà un 
contenciós administratiu contra l'Ajuntament 
de Vinaròs en considerar que no s'ajusta a dret 
la moció aprovada pel PP i el BLOC amb la qual 
es rebaixaven les retribucions i s'eliminaven 
les dedicacions exclusiva i parcial del regidor 
d'Urbanisme i el d'Hisenda, a més de modificar 
el règim de sessions de les Juntes de Portaveus. 
El requeriment ha de presentar-se abans en ple, 
però després de la celebració de la comissió 
informativa ja se sap que el PP i el BLOC hi votaran 
en contra, en considerar que la moció és legal i 
no vulnera cap dels tres punts que argumenta 
la Subdelegació, amb la qual cosa la presentació 
del contenciós és inevitable. Dimarts, el regidor 
d'Urbanisme, Javier Balada, va apuntar que l'Equip 
de Govern treballarà perquè aquest contenciós 
“no vaja contra l'Ajuntament en general, sinó 
contra els regidors que voten en contra seua”.
Balada va recordar que l'advertiment del Go-
vern central “està fet per un advocat de l'Estat, 
i degudament fonamentat en altres sentències 
que hi ha hagut”. I encara que va reconèixer que 
en altres poblacions que han tingut casos simi-
lars “hi ha hagut sentències a favor i sentències 
en contra”, va considerar que el cas de Vinaròs 
és diferent. Així, va reiterar que no s'ha seguit 
el procediment adequat per a la modificació 
del règim de sessions de la Junta de Portaveus, 
apuntant que el secretari de l'Ajuntament “va 
advertir en el ple que s'estava cometent una 
il·legalitat i que havia de canviar-se el fun-

cionament del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM)”, la qual cosa no van acceptar ni el PP 
ni el BLOC. “Aquest és un fonament clar que 
va contra l'estructura de l'Ajuntament perquè 
el reglament diu clarament que les juntes de 
portaveus són únicament decisió de l'alcaldia, 
i per canviar-les cal canviar el ROM”, va insistir, 
afegint que “el que sí que podria fer l'oposició 
és canviar primer aquest reglament”. 
D'altra banda, Balada va indicar que el 
requeriment de la Subdelegació “no discuteix 
que es puguen llevar les quantitats econòmiques 
de les dedicacions exclusives o parcials, sinó que 
el que es discuteix és que llevar les dedicacions 
exclusives és una competència de l’alcaldia que 
en aquest cas el ple va usurpar”. 
Balada també va descartar comparar aquesta 
moció amb l'acord, durant el mandat de 1995-
1999, en el qual es va aprovar anul·lar la dedicació 
parcial i exclusiva del llavors alcalde Jacinto 
Moliner i del tinent d'alcalde José Miguel May. 
“Aleshores no es va recórrer, la Subdelegació 
no va enviar cap requeriment advertint de cap 
il·legalitat i els regidors ho van acceptar i ningú 
no va recórrer”, va indicar.

‘Vendetta’
Per la seua banda, l'alcalde, Jordi Romeu, 
va recordar al portaveu del BLOC, Domènec 
Fontanet, que ha de comprovar si aquesta 
moció es tractava d'una vendetta del PP o era 

realment una aposta per una rebaixa salarial a 
causa de l'actual crisi econòmica. 
“Volia demostrar-ho veient els casos de 
Benicarló, Peníscola i Torreblanca, però ja veiem 
l'èxit que ha tingut la proposta en aquestes 
poblacions”, va ironitzar. 
Romeu també va assegurar que el PP va fer 
aquesta moció “tan ràpid i tan malament amb 
una finalitat política: interrompre la gestió 
municipal i perjudicar determinades persones 
amb noms i cognoms”. El primer regidor va 
demanar que si el PP arriba al govern “mantinga 
els salaris que s'han aprovat amb aquesta 
moció” i va concloure indicant que els populars 
“haurien de pagar els costos del contenciós que 
per la seua actitud posaran contra l'Ajuntament 
perquè no coste res als vinarossencs”.

El PP diu que l’acord no va vulnerar l'ordre jurídic 
De la seua banda, el Grup Municipal Popular de 
Vinaròs ha afirmat que no atendrà el requeriment 
de nul·litat de l’acord perquè “en cap moment 
s'han suplantat les competències de l'alcalde ni 
s'ha vulnerat l'ordre jurídic, com es pretén donar 
a entendre en el requeriment presentat per la 
Subdelegació del Govern”. 
Els populars afirmen que compten “amb el suport 
de la jurisprudència que sobre aquest assumpte 
es pot aportar”, una documentació que van 
presentar en la comissió informativa celebrada 
aquesta setmana. 

La rebaixa de les retribucions acabarà en els jutjats 
El PP i el BLOC votaran en contra del requeriment de la Subdelegació del govern i la presentació d'un contenciós administratiu és inevitable 

L'alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, va demanar 
el dimecres passat día 12 durant la seua visita a 
Madrid, a la secretària d'Estat d'Infraestructures, 
Inmaculada Rodríguez Piñeiro, que s'estudie la 
possibilitat que es puga ampliar el servei actual 
de trens regionals mentre s'està elaborant l'estudi 
de viabilitat per implantar o descartar els trens de 
rodalies en el tram Vinaròs-Castelló. 
Encara que sense haver arrancat cap compromís 
en ferm sobre aquest tema, Rodríguez Piñeiro 
no va descartar que l'increment del servei 
ferroviari de trens regionals puga realitzar-se 
mentre dura el parèntesi de l'estudi, encara que 
va matisar que la seua viabilitat dependria de la 

implicació i de la col·laboració de les diferents 
administracions i Renfe. 
En aquest sentit, Romeu va indicar que la 
intenció de l'Ajuntament de Vinaròs és aportar 
“l'acord al qual es va arribar l'any 2006 per part 
de tots els partits polítics en la Diputació de 
Castelló, en el qual s'arbitrava que la mateixa 
Diputació impulsaria una reunió entre Adif, la 
conselleria i els municipis”. També va apuntar que 
hauran d'estudiar-se amb dades els moments 
del dia en què és necessària l'ampliació. A més, 
Romeu manifestava que Rodríguez Piñeiro “s'ha 
compromés que hi haja celeritat en l'elaboració 
de l'estudi de viabilitat”. 

D'altra banda, Romeu va confirmar que Rodríguez 
Piñeiro també els va confirmar que visitarà la 
localitat abans dels mesos estivals, segurament 
al juny, per observar in situ el desenvolupament 
de les obres de la variant de la nacional 340 i 
interessar-se sobre la realitat del servei ferroviari 
a la comarca. 
Acompanyat del primer tinent d’alcalde i regidor 
d'Urbanisme, l'independent Javier Balada, la visita 
a Foment també va servir per rebre la confirmació 
que la variant de la N-340, actualment en obres, 
es finalitzarà, tal com estava planificat, l'any 2012. 
“Volem que les anualitats per a aquest vial es 
complisquen”, va concloure Romeu.

Vinaròs demana a Foment l'ampliació del servei ferroviari fins que 
concloga l'estudi de viabilitat de rodalies 
La secretària d'Estat d'Infraestructures es compromet a elaborar l'estudi “amb celeritat” 

X.Flores
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106.2 FM
MAESTRAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha demanat 
disculpes per carta a les més de 70 empreses 
vinarossenques que veuran endarrerit el 
pagament de la seua feina en no comptar amb 
l'aprovació del ple. Cal recordar que es tracta 
de factures de feines corresponents a l'últim 
trimestre de 2009 i que en el ple de maig 
el PP i el BLOC van desestimar aprovar una 
modificació pressupostària de 580.000 euros 
per dur-ne a terme el pagament argumentant 
que el consistori va realitzar aquests treballs 
sense disposar de consignació pressupostària. 
Romeu, que va recordar que el consistori 
comptava amb romanents per realitzar sense 
problemes aquests pagaments, va apuntar 
que el consistori “s'ha dirigit a les empreses de 
Vinaròs demanant disculpes pel retard que s'ha 
ocasionat i que pot seguir ocasionant-se per 

no pagar aquestes factures, tot i estar el treball 
fet”. El primer regidor va defensar la manera de 
procedir de l'Equip de Govern, presentant una 
modificació pressupostària i un reconeixement 
extrajudicial per a pagar-les. “Normalment 
sempre es fa així, és a dir, aquelles factures que 
entren en l'últim trimestre han de liquidar-se 
amb un reconeixement extrajudicial. A més, 
l'ajuntament té diners i l'única condició és que 
siga aprovat en ple”, va indicar. 
A més, l'alcalde va considerar que, en la 
conjuntura econòmica actual de crisi, “ha de 
realitzar-se més que mai dins del termini i en 
la forma escaient com sempre ha fet aquest 
ajuntament, sense retards”. 
Romeu va recordar que el treball d'aquestes 
empreses “està fet i ha de pagar-se” i va 
criticar el PP i el BLOC. “Hi ha altres formes de 

fer política i oposició. Això pot desprestigiar 
l'Equip de Govern, però a qui perjudica és a un 
gran nombre d'empreses del poble que han 
de cobrar per poder pagar l'invertit i els seus 
treballadors”.

L'Ajuntament demana disculpes a les 70 empreses 
pel retard en el pagament de factures 
Romeu recorda que l’ajuntament “disposava de diners per pagar” i acusa l’oposició de bloquejar la modificació pressupostària

X.Flores

El portaveu del PP, Juan Bautista Juan, va 
responsabilitzar dimecres a l'Equip de Govern 
que no s'aprovés la modificació pressupostària 
destinada al pagament de factures de 70 
proveïdors de l'Ajuntament. Juan va recordar que 
existia una objecció de l'interventor “que deia que 
la contractació no es va realitzar correctament”, 
i va acusar el Govern local de realitzar algunes 
d'aquestes contractacions “a dit”, a més d'assegurar 
que el tàndem PSOE-PVI “va gastar quan ja no hi 
havia consignació pressupostària”. 

“Lamentem que hi haja empreses que no 
hagen cobrat, però si no ho han fet és per culpa 
d'aquest Equip de Govern, al qual repto perquè 
ens diga totes les factures amb les coses fetes 
legalment, perquè aquestes empreses cobren 
immediatament, però que separen tots aquells 
amiguets triats a dit i que superen els 18.000 
euros de contractació, privant que treballen 
altres empreses perquè no es trau a concurs”, 
va indicar.
El portaveu popular va comparar aquesta 
situació amb l'ocorreguda l’estiu passat, en què 
no es va celebrar la gala de reines del Carnaval. 
“Va argumentar que no es disposava dels diners 
i que no s’arriscava fer una despesa que podia 
suposar una il·legalitat. Nosaltres tampoc 
no volem que se'ns acuse d'incórrer en una 
il·legalitat”, va concloure.

Inseguretat 
D'altra banda, Juan va assegurar dimecres que 
les dades de la memòria de la Fiscalia General 
de l'Estat “dicten que per quart any consecutiu 
el nivell de delictes a la comarca ha augmentat 
molt per sobre de la mitjana nacional”. Juan, 
que va afegir que aquesta memòria “contradiu 
les poques dades maquillades que el Ministeri 

de l'Interior facilita a través de la Subdelegació 
de Castelló”, va reiterar dimecres les seues 
denúncies sobre l'augment de la inseguretat 
a la localitat, destacant que els ciutadans 
vinarossencs “tenen la percepció que el nivell 
de delictes ha augmentat” i que així li ho fan 
arribar. Juan va acusar l'alcalde, Jordi Romeu, 
i la regidora de Governació, Librada López, 
d'escudar-se en les dades de la memòria de 
la Policia Local, recordant que l'organisme 
competent en matèria de seguretat és la 
Subdelegació del govern, per la qual cosa va 
demanar a l'alcalde, Jordi Romeu, que facilités 
les dades oficials. El portaveu popular considera 
que el primer regidor no ha aportat aquestes 
xifres perquè té alguna cosa a amagar. “És la 
transparència i la doble cara d'un PSOE que 
amaga les dades que no li interessen, perquè 
en canvi, a Onda, on van baixar els delictes, en 
qüestió de minuts els socialistes van anunciar 
públicament les dades de la Subdelegació”, va 
assegurar el líder popular. 
A més, Juan va qualificar de “molt trist” que 
l'Equip de Govern “pressione la Subdelegació 
del govern perquè present un requeriment 
contra la rebaixa salarial i no per millorar la 
seguretat”.

Juan acusa l'Equip de Govern de fer contractacions “a dit” 
Assegura que la inseguretat a Vinaròs ha augmentat segons les dades de la memòria de la Fiscalia General de l'Estat
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ES UN MENSAJE DE COCEMFE 
MAESTRAT

FOTODENUNCIA

El/la dueño/a de este vehículo ha 
estacionado sin pensar que bloqueaba 

un paso de peatones. Desde el 
colectivo le pedimos más Educación 

Vial a la hora de estacionar

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 12/05 al 18/05 www.meteovinaros.com

Temperatura
Index UV

Viento Pluja

El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, ha 
denunciat que l'Equip de Govern de l'Ajuntament 
de Vinaròs fa “mobbing” a algunes empreses de 
la localitat. 
“Hi ha alguns regidors que fan mobbing a algunes 
firmes del nostre poble, perquè hi ha factures del 
mes de maig i juny de 2009 que encara no se'ls 
ha pagat”, va assegurar el portaveu nacionalista. 
Fontanet va afegir que “si aquestes factures no 
es paguen és perquè potser són els mateixos 
regidors els que en retarden el pagament”. 
D'altra banda, es va llevar tota la responsabilitat 
pel fet que no s'aprovés en el ple la modificació 
pressupostària de 580.000 euros destinada al 

pagament de factures a proveïdors. “Nosaltres 
no estem gestionant l'ajuntament, per la qual 
cosa no és culpa nostra que no els quede diners 
en les partides pressupostàries. La culpa és de 
qui gestiona el pressupost”, va concloure.
De la seua banda, l’edil d’Urbanisme, Javier 
Balada, va desmentir aquestes acusacions de 
‘mobbing’. “És absolutament fals”, va indicar, 
explicant que “si hi ha alguna factura del mes 
de juny per pagar es perquè es va presentar 
a l’octubre o al novembre”. Balada va retar el 
regidor nacionalista “a que diga exactament 
quines empreses s’ha fet mobbing per part de 
l’ajuntament” 

El BLOC denuncia 
“mobbing” de l'Ajuntament 
a empreses de la ciutat i 
Balada ho desmenteix i 
el repta a demostrar-ho

X.Flores

Les temperatures 
màximes han pujat i està 
previst que els pròxims 
dies seguisquen en 
aquesta línia, però no 
oblideu que “hasta el 
cuarenta de mayo no te 
quites el sayo”

El dijous passat 
dia 13, a les 20.30 
hores, va haver-hi 
una intensitat de 
pluja de 117,2 l/m2, 
afortunadament 
solament va durar 
uns pocs minuts.
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Redacció 

ACTUALITAT

Vinaròs ha clausurat, amb el lliurament de 
diplomes als participants, la primera setmana de 
foment de l'autonomia de les persones majors 
a Vinaròs organitzades per l'Ajuntament amb 
la col·laboració de la fundació i l'obra social 
de Caja Mediterráneo. Els diferents tallers s'ha 
desenvolupat al llarg de tota una setmana, en 
sessions de matí i tarda, tenint un gran èxit 
de públic i participació. Els participants van 

manifestar la seua satisfacció per la realització 
d'aquestes jornades i el seu desig que la 
corporació oferisca activitats en aquesta línia que 
ara s'ha iniciat. 
Més d'un centenar de persones han obtingut el 
diploma que acredita haver participat en aquestes 
activitats, duplicant i quasi triplicant l'assistència 
a aquest tipus d'esdeveniments en altres ciutats 
de la província de Castelló.

Gran èxit de la primera setmana de foment de l'autonomia de les persones majors 

Vinaròs

C/ Varadero s/n - Accés lliure - Freier Zutritt ·Vinaròs
Abierto a partir de las 10 h, ininterrumpidamente
Tel. 964 45 09 04/639 04 68 51

MENÚ de TAPEO
P R E C I O
M E N Ú

15 €

La CabanyaClub Nàutic

Nueva terraza abierta, 
también comedor interior

Carne a la brasa 
Toda clase de marisco

Paellas caseras

PAN CON TOMATE

PULPO A LA GALLEGA SEPIA TROCEADA

1/4 DE VINO, 1 CAÑA O AGUA

PATATAS BRAVASJAMÓN IBÉRICO

CALAMARES A LA 
ROMANA  CON 
BOQUERONES
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SOCIETAT

Marató

Adiós al 
campo Cervol

Corredors vinarossencs als 15 km de Massamagrell

Campeonato local de 
peñas. Temporada 79-80
Equipo Construcciones 
Viana C.F.
De pie: J.J., Fábrega, 
Comes, Albiol, Plà, 
Bartola, Miralles, Hens, 
Miralles y Viana
Agachados: Fernández, 
Quixal, Martín, Querol, 
Serralta, Chaler, Pamer y 
Martorell.
Niños: Martín, Laura, 
Pepa y Miguel

Foto cedida por: 
Paco Quixal

Se informa a los socios que el día 6 de junio se 
celebrará una comida en la ermita para dar la 
bienvenida a los nuevos socios.
Para apuntarse, llamar al teléfono de la comparsa 
653329043. El plazo límite es hasta el día 2 de junio.

La junta      

Quina nit la d’aquell maig quan els companys de la 
faena vam celebrar el comiat de solter de David en una 
nit farcida de rialles, d’emocions, de càntics i de balls. 
Gràcies David i felicitats per aquesta nova etapa

Felicitats

Felicitats

Ex futbolistas y 
aficionados se reunieron 
el último partido del 
campo Cervol para ver al 
Vinaròs C.F.

Campo de Fútbol 
Fora del Forat

Comparsa Marxeta 87

El día 19 de abril, Rebeca Mallén Castells 
celebró su cumpleaños con unos cuantos 
seres queridos. De parte de tus padres, 
cuñados y hermana. ¡Muchas felicidades!
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Comunión

Boda Juanma 
i Mónica

SOCIETAT

Helena, Berta y Roxana se lo 
pasan muy bien practicando el 
ciclismo, su deporte favorito

Moltes felicitats al nòvios, Juanma i Mónica, 
per la boda. Que gaudiu molt per les platges 
de la Ribera maia. Enhorabona!

Los tíos y primos 
en el gran día 
de Alba Suñer. 
Los amigos de 
Alba también 
disfrutaron de 
un día especial e 
inolvidable

Jorge Alarte, el secretario general del PSPV-
PSOE, fue entrevistado por Ramón Blanch 
en el programa L’Entrevista de Canal 56

Alumnes del col·legi de l’Assumpció 
van visitar l’ajuntament

Club Petanca Vinaròs

Consistori Entrevista

Deportistas
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Juan Esteller Grañana

 Javier Marzal Anglés, Prof. de Latín I.E.S. Leopoldo Querol

SOCIETAT

Esta semana en la Misericordia uno 
de sus exalumnos protagonizó un 
acto de solidaridad con los afectados 
de esta dolencia. En la clase de 6º 
se repartieron unos cómics que la 
asociación de afectados de ámbito 
nacional distribuye entre la población 
infantil y adolescente con el ánimo 
de dar a conocer las actividades de 
la sociedad y los problemas de los 
afectados. Es la segunda vez que se 
desarrolla esta actividad en el colegio. 
A primeros del presente curso se hizo 
lo mismo con los alumnos de infantil.
Nuestro ex alumno Cristian repartió 
los libros y la madre explicó a los 
alumnos cual es el problema más 
importante de estas personas. Se dio 
la casualidad de que ese día estaban 
trabajando un tema referente al 
cuerpo humano y la explicación fue 
como programada al tema. La madre 

de Cristian explicó que la dolencia 
consiste en que al final de la médula 
espinal, en la parte baja de la espalda 
está partida. Hay un problema de 
comunicación entre el cerebro y la 
parte baja del organismo a nivel de 
la cintura más o menos, con lo cual 
esas personas tienen dificultades 
de movimiento de las piernas y 
otras partes de la cintura para abajo. 
Además cuando esto ocurre el 
líquido que envuelve el cerebro, 
que circula también alrededor de 
la médula y que se elimina por la 
orina en circunstancias normales, 
en estos casos no puede regularse 
adecuadamente y la cabeza de 
estas personas a veces es un 
poco mayor, pero son personas 
que pueden desarrollar una vida 
normal si se adaptan algunas 
barreras arquitectónicas en sus 

casas y en las calles.
Este problema explicó la madre de 
Cristian tiene su origen en una falta 
de ácido fólico en los primeros meses 
del embarazo de las madres, algo 
que no se puede saber de antemano 
y que para prevenirlo es aconsejable 

comer muchas verduras, que son 
ricas en esta sustancia, aunque ahora 
los médicos suelen recetar unas 
pequeñas pastillas a las mujeres 
embarazadas que previenen con 
seguridad la posible carencia de esta 
sustancia. 

Asociación de afectados de espina bífida

Los profesores de griego y latín del I.E.S. Ramón 
Cid de Benicarló y del I.E.S. Leopoldo Querol 
de Vinaròs nos planteamos al inicio de curso el 
imponente reto de llevar nuestras materias más 
allá de la convencional aula de estudio. Una tarea 
nada sencilla con la que pretendíamos revitalizar 
en nuestros alumnos el interés, la curiosidad 
y la pasión por los clásicos, la historia viva, la 
cultura en sí misma. El resultado: una iniciativa 
hecha realidad durante el pasado mes de marzo 

y plasmada en forma de viaje en el tiempo al 
corazón mismo del mundo clásico. 
Un periplo en el que nuestros pupilos, provistos 
siempre de su carpeta de trabajo, han callejeado 
incansablemente por la Urbs Aeterna que es 
Roma: la Piazza Navona, Fontana di Trevi, el 
Panteón, el sempiterno Coliseo, los Museos 
Capitolinos o la Ciudad del Vaticano son sólo 
unos pocos lugares entre los otros muchos que 
visitamos. Ya en la Magna Grecia, en el sur de Italia, 

disfrutamos con los colosales templos de estilo 
dórico de Paestum. Y, el último día, ataviados 
con nuestros vestidos de romanos recorrimos las 
casas, calles y el foro de Pompeya con el Vesubio 
de fondo, sintiéndonos como aquellos ufanos 
ciudadanos romanos señores del mundo que 
todavía pueden verse inmortalizados en moldes 
de yeso. Indescriptibles emociones en primera 
persona en un viaje por la cultura grecorromana, 
por nuestro pasado. 

Inmersión en la antigua Roma
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El pasado sábado día 15 tuvo lugar en el 
auditorio municipal de Vinaròs, la Gala de 
Premios del tercer Certamen de Redacción 
sobre la Familia. Esta convocatoria en forma de 
concurso fue organizada por el Departamento 
de Infancia y Familia de la Asociación Per 
Més Vida. Una asociación afincada en Vinaròs 
desde hace cinco años que cuenta entre otros, 
con departamentos como el de Ayuda Social a 
través de una Despensa Solidaria para los más 
necesitados. Desde las 19 h tuvo lugar una 
conferencia de orientación familiar sobre el 
insustituible papel de los padres hacia los hijos, 
un rol que están ocupando de forma excesiva 
la calle y las redes sociales. Esta conferencia 
fue llevada a cabo por la psicopedagoga 
Judit Gassó, especializada en psicoterapia 
infanto-juvenil que se desplazó desde Palamós 
(Girona) para esta conferencia. Esta profesional 
llevó a cabo también una charla-coloquio para 
jóvenes el día anterior en el mismo lugar. A la 
entrega de premios de redacción asistieron 
diversos padres, medios de comunicación, 
profesores y cinco representantes municipales 
entre los que se encontraban Mariano Castejón 

o Mª Dolores Miralles, edil de Cultura, quien 
dirigió unas palabras y presidió la entrega 
junto con Samuel Verge, presidente de la 
asociación. Éste último se refirió a la mayor 
de las necesidades humanas existente desde 
el nacimiento: “la necesidad de amar y ser 
amado”. Los galardones se dividieron en dos 
categorías: 3 premios para Primaria (5º y 6º) 
y 3 para 1º y 2º de E.S.O. Los premiados que 
leyeron su redacción fueron:
1ª María Román Febrer, de 5ºB de la Misericòrdia, 
fue premiada con un fantástico curso de 
equitación por gentileza de ECUVIN (Centro 
Ecuestre Ciudad de Vinaròs). 2ª Helena Prats 
Fabregat, de 6º de la Consolación, quien obtuvo 
una fabulosa bicicleta mountan bike de manos 
de Fandos Sport. 3º Simón Fábrega Barea, de 
6º de la D. Providencia, quien se llevó un lote 

de material deportivo donado por Intersport 
Piñana. En Secundaria, los premiados fueron: 1ª 
María Boluda de 2º E.S.O. de la D. Providencia, 
que recibió de manos del director técnico 
del Centro Ecuestre ECUVIN una acreditación 
para realizar un curso de equitación. 2ª Paula 
Navarro Forner, de 2º E.S.O. de Leopoldo 
Querol, quien se llevó otra bicicleta M-B por 
parte de Inmobiliaria y Asesoría Aguilera 5. El 
3º fue Nacho Querol Puchal, premiado con un 
buen lote de material deportivo donado por 
Talleres Geira, S.L. Además, todos los premiados 
obtuvieron una novela por parte de la Llibreria 
Els Diaris. Finalmente, el centro educativo con 
mayor participación en número de redacciones, 
fue el colegio de la Divina Providencia quien 
recibió de parte de la asociación Per Més Vida 
una placa conmemorativa del certamen. 

Como parte de los actos llevados a cabo por la 
asociación Per Més Vida entorno a las fechas 
del Día y Semana Internacional de la familia, 
el domingo16 de mayo, tuvo lugar el Día de 
la Familia en la ermita. Después de las 12 h 
se celebraron juegos intergeneracionales al 
aire libre, con participación popular (juegos 
con globos de agua, relevos por equipos 

familiares, etc.). Fue otra oportunidad más 
para poner en práctica la buena convivencia, 
la integración familiar y también la de 
nacionalidades, ya que esta asociación cuenta 
con más de 10 nacionalidades representadas. 
Entorno a las 14 h se realizó una barbacoa 
popular. Esta celebración es anual y está 
abierta al público en general.

Domingo 16 de mayo: Día de la Familia en la ermita

Gala de premios del tercer 
Certamen de Redacción 
sobre la Familia

El pròxim 2 de juny, al matí, i a la seu de Creu Roja Vinaròs (c/ Carreró, 
s/n), hi haurà un taller de formació en l'ús del telèfon mòbil per a 
persones majors. És un curs gratuït per a tothom, on es resoldran 
alguns dubtes que puguen tindre els participants, així com 
s'explicaran algunes de les funcions dels telèfons mòbils.
Aquest taller està organitzat per Creu Roja i Vodafone España. Els 
interessats poden trucar al telèfon 964 45 94 64 o bé anar a la seu de 
Creu Roja a apuntar-s’hi. Gràcies.

Creu Roja farà un curs per aprendre 
a utilitzar el telèfon mòbil REAPERTURA

Tenemos bolleria y bocadillos

c/ San Pascual, 29 · 12500 Vinaròs (Castellón)
Lunes a Sábado: 8.30 a 21 h - Domingos: 9 a 14 h. mañana

Redacción
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Els passats dies 11, 12 i 13 de maig tingueren lloc, al saló d’actes de 
la Caixa Vinaròs i al CEFIRE de Vinaròs, les XV Jornades Didàctiques, 
organitzades pel CEFIRE de Vinaròs.
Aquestes jornades han estat especialment marcades per dos factors: 
el nombre d’assistents ha augmentat respecte als anys anteriors i la 
qualitat dels ponents que hi han participat ha sigut excel·lent.
Amb el tema “La competència digital en l’ensenyament”, més d’un 
centenar de professionals del món de l’educació, han estat durant 
aquestes tres tardes treballant, amb interés i motivació al voltant 
d’aspectes nous en els quals les noves tecnologies es posen al servei 
d’un procés innovador d’ensenyament-aprenentatge.
Com a experts de la matèria tinguérem el plaer de comptar amb la 
presència de diferents ponents de prestigi com va ser Sofia Bellés, 
directora general d’Innovació Tecnològica Educativa; Nicholas 
Kearney, formador de professorat i consultor educatiu en TIC; 
Jordi Adell, professor de l’UJI i director del Centre d’Educació i 
Noves Tecnologies (CENT), i Fernando García Páez, mestre del CEIP 
San Walabonso de Huelva, que no va poder estar-hi present per 
problemes tècnics, però vam poder gaudir de la seua presència 
mitjançant videoconferència.
A més, l’últim dia de les jornades vam comptar amb diferents 
experiències sobre un ús innovador de les noves tecnologies que 
s’estan duent a terme en diferents centres del nostre entorn, on va 
quedar reflectit l’entusiasme i les ganes de treballar i d’aprendre que 
també tenim el docents.
Un any més des del CEFIRE de Vinaròs donem les gràcies a tots 
els que hi han participat i s’han implicat perquè les XV Jornades 
Didàctiques continuen sent un èxit. 

XV Jornades Didàctiques

CULTURA

El músic vinarossenc Carles Santos 
acompanyat per 220 músics i 300 
cantants, va oferir a Gandia un 
macroespectacle popular i complex 
per commemorar el V centenari del 
naixement de Francesc de Borja, el duc 
sant, nascut a Gandia. Els carrers de 
la ciutat s'ompliren amb la música de 
les tres bandes de música de Gandia 
i diverses agrupacions corals de la 
ciutat i de la comarca. Música i teatre 
es combinaren rememorant passatges 
de la vida i l’obra de Francesc de Borja, 
com destacava Vilaweb. L'espectacle 
es va poder seguir en directe per 
Televisió Gandia i a través de la seua 
web. En declaracions prèvies de Santos 
a VilaWeb: “Són cinc-cents músics, entre 
músics i cantants, que fan una desfilada 
per la ciutat, amb un acte al palau 
Ducal i una cantata final. És una obra 
complicadíssima”. L'escriptor Josep 
Piera (Gandia, 1947) ha posat la lletra 
de l'espectacle. Precisament, Piera va 
publicar a finals de l'any passat el llibre 
Francesc de Borja. El duc sant (Premi 
Joanot Martorell 2009, Edicions 62). 

Carles Santos va 
dirigir 200 músics 
i 300 cantants per 
recordar Borja

La sala d’exposicions de l’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs acull fins al 15 de juny una exposició 
de ceràmica de l’artesana Concha Jimeno. Jimeno 
ja va exposar l’any passat a la mateixa seu la seua 
tècnica del socarrat, i l’associació cultural fins i 
tot li va encomanar el disseny i la realització dels 
premis que porten el nom de Manuel Foguet.
En la nova exposició, Jimeno ens apropa a una 
altra manera de treballar el fang, amb exemples 
de ceràmica blanca i fina, dins de la tradició 
valenciana de la ceràmica d’Alcora i també de 
Manises.
Es tracta de l’obra d’una artesana com les d’abans, 
que estima cadascuna de les seues peces i li 
dedica el temps que elles necessiten.
L’exposició es pot visitar de dimarts a divendres de 
9.30 a 12.30 hores i dissabtes de 17 a 20.30 hores. 

Amics de Vinaròs exposa a la seu la ceràmica de Concha Jimeno
A.C.Amics de Vinaròs

Emili Fonollosa
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X.Flores
La presentació serà a càrrec de 
l’autora., de ‘Mauthausen-Gusen: 
la memòria’, de la periodista Rosa 
BrinesEl documental conta la història 
de republicans espanyols que van 
perdre la guerra contra Franco, 
aliat de Mussolini i Hitler. Aquests 
perdedors de la Guerra Civil van fugir 
d'Espanya, van ser capturats pels nazis 
i enviats als camps de concentració. 
Mauthausen és conegut com el camp 

dels espanyols perquè eren els més 
nombrosos. 
Rosa Brines, periodista, va començar a 
treballar el 1989 a Televisió Valenciana. 
Presentadora d’informatius fins al 
1995, s’incorporà dos anys després al 
programa Solidaris, que ha coordinat 
i presentat fins l’any 2007. És membre 
de la Reial Societat Econòmica 
d’Amics del País i també de la Unió de 
Periodistes Valencians.  

L’espai d’art de la Fundació 
Caixa Vinaròs acull fins el 4 
de juny la mostra “El cuerpo 
de la fotografía”, organitza-
da pel Campus Obert, la Uni-
versitat Jaume I, Fundació 
Caixa Vinaròs i Ajuntament 
de Vinaròs.
La mostra es compon de fo-
tografies que relacionen, 
d’alguna manera, els senti-

ments amb el cos humà. To-
tes les imatges són el reflex 
del que va ser un sentiment 
còmplice entre el fotògraf i 
el/la model. La fotografia i els 
seus moments decisius: el cos 
de la fotografia.
A la mostra s’inclouen obres 
d’autors com Isabel Muñoz, 
Miguel Oriola, Toni Catany i 
José Manuel Castro Prieto.

L’espai d’art acull la mostra 
“El cuerpo de la fotografia”

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

Dilluns 24 de maig, a les 19.30 hores 
conferència “Apropament al coneixement 
astronòmic” a càrrec de Juan Fabregat Llueca, 
director de l’Observatori Astronòmic de la 
Universitat de València.
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs (c/ Socors, 64)
Organitza: Seu del Nord

Dimarts 25 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 a apropar el món dels 
contes als nadons. Cal preinscripició. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Dimecres 26 de maig, a les 20 hores, cicle de 
cinema d’alfred Hitchcock amb la projecció de la 
pel·lícula Con la muerte en los talones.
Lloc: Biblioteca Municipal  Organitza: SEU NORD

Divendres 28 de maig,
A les 19.30 hores, cicle de cinema Comerç Just: 
una història, un producte amb la projecció del 
documental Oro negro que tracta sobre els 
esforços de diverses cooperatives d’Etiòpia per 
aconseguir un preu just per al café.
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Obra Social Fundació La Caixa i 
Regidoria de Cultura
A les 22.30 hores, teatre per a adults amb l’obra 
Dos magias y tres potagias càrrec de la cia 
Màgic Dexter.
Sinopsi: Imaginem que fiquem en una coctelera: 
un espectacle de Las Vegas, un pressupost 
baixíssim i el mag Dexter. El resultat seria un 
espectacle d'humor en el qual el públic és partícip 
de les paròdies més grans mai vistes per a fer riure.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la 
Generalitat i Conselleria de Cultura i Esports.

Dissabte 29 de maig, a les 11 hores 
Contacontes infantil a càrrec de Rosabel (per 
a xiquets de 4 a 10 anys).
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

Diumenge 30 de maig, a les 20 hores, concert 
a càrrec del Trio de Cordes de València, que 
van ser menció d’honor del XI Concurs de 
Música de Cambra Ciutat de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventuts 
Musicals de Vinaròs i Espanya.

agenda 
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Emili Fonollosa

CULTURA

L'alumna del col·legi públic Mare de Déu de l’Assumpció de Vinaròs Ana 
Sanz Jiménez, de tercer curs de Primària, ha guanyat el tercer premi 
del concurs “Per a evitar entropessades”, que organitza anualment la 
Conselleria de Benestar Social per a tota la Comunitat Valenciana. La 
finalitat del concurs és conscienciar els escolars dels obstacles que 
tenen les persones amb mobilitat reduïda. El treball d'Ana consistia 
en un dibuix en el qual apareix un xiquet en cadira de rodes, reflectint 
les dificultats que té per poder practicar esport amb els seus amics. 
Així mateix, monitores enviades per la Conselleria es van adreçar a 
aquest col·legi proveïdes de cadires de rodes, que els escolars van 
poder provar per tal de conéixer de primera mà com n’és de complicat 
desplaçar-se per les ciutats sense poder caminar.

Premi per a una escolar vinarossenca 

El passat dimarts dia 11 de maig va tindre lloc la presentació 
del Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del 
Maestrat en el context del català formal, a la sala d’actes de 
la Biblioteca Municipal.
Amb un auditori majoritàriament compost per persones 
relacionades directament amb el món de l’ensenyament, 
l’autor, Joan Beltran, ens va aproximar a l’obra de dos 
volums recentment editada per Onada Edicions.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs, 
M. Dolores Miralles, va fer palés el compromís de 
l’Ajuntament amb la difusió de la llengua i la cultura de les 
nostres comarques anunciant l’adquisició dels exemplars 
necessaris perquè tots i cadascun dels centres educatius 
de Vinaròs tinguen el seu exemplar del Vocabulari de 
cruïlla, a més de les dependències municipals.

Afivina (Asociación de 
Fibromialgia de Vinaròs y 
comarca) informa que los 
números agraciados en el 
sorteo del bonsái han sido del 
381 al 390.

ESMUVI Escola de Música naix gràcies a l'esforç 
de diverses associacions musicals de la ciutat 
de Vinaròs, per crear un nou marc formatiu 
musical on es desenvolupen tots els diferents 
àmbits que la música ens dóna i basat amb 
els nous corrents pedagògics, per així oferir 
una experiència viva de la música i dels seus 
estils. Així tindrem les següents aules: l'aula 
de coneixements musicals, l'aula de música 
vocal, l'aula de música instrumental, l'aula 
de música tradicional i l'aula de música 
moderna. 
Les característiques educatives de l'ESMUVI es 
basaran en:
1. Oferta educativa per a totes les edats: 
des dels dos anys fins a gent adulta i major.
2. Introduir les pedagogies musicals més 
innovadores i eficients per a tindre la millor 
experiència afectiva i musical i sempre dins de 
la millor qualitat humana i sensitiva. 
3. Oferir la màxima varietat 
d'ensenyaments en totes les seues varietats i 
estils. 
La pràctica musical en grup serà l'eix vertebrador 
de l'aprenentatge musical de la nostra escola. 
Així, es crearan grups instrumentals i vocals 
adaptats a les diferents edats i nivells dels 

alumnes. 
Així, el nostre àmbit d'acció educativa són altres 
parcel·les musicals que són necessàries per al 
desenvolupament correcte de les associacions 
que integren l'ESMUVI ja que també necessitem 
i tenim el dret a gaudir d'una escola de 
música coral, moderna, tradicional i clàssica. 
Si tenim certes matèries o algun instrument 
en comú amb altres escoles de música no és 
en ànim de competència. L'única raó és que 
són absolutament necessaris per a donar 
una educació musical de qualitat als nostres 
alumnes. 
Vinaròs disposa ara d'una nova escola de música 
amb diferent àmbit, metodologia, organització 
i estructura per a la correcta vida musical i 
cultural del poble, de les seues associacions 
musicals i de tots els vinarossencs que vulguen 
aprendre música en qualsevol dels seus estils.
Si voleu informar-vos millor dels nostres estudis 
i projectes, podeu visitar la nostra web www.
esmuvi.com on, també podeu fer la matrícula 
on line per al proper curs 2010-2011. 
Podeu escriure a info@esmuvi.com o trucar als 
telèfons 649530398, 653964780, 964401493.
Matrícula on line des del 24 de maig fins al 30 
de juny a www.esmuvi.com.

Presentat a Vinaròs el ‘Vocabulari de cruïlla’ de Joan Beltran

ESMUVI, la nova escola de música a Vinaròs
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La Alianza

CULTURA

La Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs 
comença a escalfar motors perquè la 
temporada ja està pròxima a iniciar-
se i no parar. La unió amb Alcanar té 
moments de la nostra història plens 
de llàgrimes i sang, i també moments 
d’alegria i esbarjo, en qualsevol cas, la 
solidaritat entre els dos pobles és una 
constant. Com no podia ser de cap altra 
manera, la Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs va participar amb la Colla 
d’Alcanar en les festes de maig d’aquesta 
localitat, sabedors que Vinaròs i Alcanar 
comparteixen història, il·lusions i festa.

Alcanar-Vinaròs: 
història d’una unió

Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs

Els alumnes d'oboé de l'escola de música de 
la Societat Musical La Alianza van assistir a la 
classe magistral impartida per la professora del 
conservatori de Tarragona Loli Jorge Adrià i el 
professor de l'escola de música de Vinaròs Marc 
Borràs Castell. 
Marc és un jove, però molt prometedor músic, 
exalumne de la Societat Musical La Alianza i ara 
professor, que enguany està d'enhorabona, ja 
que ha participat en diverses proves d'oboé, 
i ha sigut seleccionat com a col·laborador de 
l’Orquestra Simfònica del Vallés i ha obtingut 
la plaça en la Jove Orquesta Internacional 
Oviedo Filarmonía i en la Nederlandse Orkest-

en Ensemble-Academie (Jove Orquestra 
Holandesa). Per aquesta última, Marc va fer les 
proves a Barcelona, però s'han fet audicions en 
altres ciutats espanyoles i en diverses ciutats 
europees com: Bèlgica, Alemanya, França, el 
Regne Unit i Holanda, a part, que també es 
podien enviar enregistraments des de qualsevol 
lloc del món per a ser seleccionat. 
A la classe magistral d’Ulldecona, van assstir-
hi 20 alumnes d'oboé provinents de Vinaròs, 
Sant Jordi, Càlig, Traiguera, la Jana, Alcanar i 
Ulldecona. Els alumnes vinarossencs van ser: 
Sandra Miralles Torner, Mar Villalonga Torres, 
Laia Casanova Ferrer, Anna Criado Miralles, Dani 

Lozano Rodríguez i Diego Molpeceres Samatán. 
El matí va estar dedicat a alumnes de 7 a 12 
anys, d'un nivell de grau elemental. Van gaudir 
de classes particulars de 10 a 15 minuts com 
a alumnes actius i van participar com a oïdors 
en 9 classes més. També van fer diversos 
jocs relacionats amb el control de l'aire amb 
l'ajuda de globus, ciris i pilotes. La tarda es 
va dedicar als alumnes d'entre 13 i 18 anys, 
d'un nivell de grau professional. Aquests van 
fer una classe particular de 25 minuts per 
alumne com a actius i 5 com a oïdors, així com 
un taller sobre el raspat de les canyes d'una 
hora i mitja de durada.

Els oboés de La Alianza, en una classe magistral 
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PARTE ESTADÍSTICO FEBRERO 2010

PESCA

Andrés Albiol Sucre 

És una alga roja d'aspecte petri que forma 
part de la nostra característica flora marina, 
en alguns llocs que no hi ha depredació, 
juntament amb altres espècies calcàries, 
intervenen en la formació d'esculls coral·lins. 
Per aquest litoral també és conegut com 
sucreta. El seu nom científic és Lithophyllum 
incrustans. 
Pertany a un gènere amb un tal·lus 
poliforme, de forma arredonida i constituït 
per capes cel·lulars i concèntriques, així com 
per altres files verticals que sobresurten per 
sobre de les primeres. Les vores contigües 
s'eleven per formar plecs. Els nombrosos 
intersticis en què està format constitueixen 
un hàbitat perfecte per a animalets com 
cucs, gambes, etc. 
La coloració va del rogenc al violeta groc. 
La mida ronda els 7 cm de diàmetre per 5 
d'alt. 
La reproducció és sexual amb emissió de 
productes masculins i femenins. 
Aquesta alga és perenne i viu en aigües 
tranquil·les a una profunditat que va de la 
zona de la marea fins a llocs més profunds 
com els 60 metres on puga fer la fotosíntesi 
i poder cobrir grans extensions. No té 
valor comerciar. Tampoc no serveix per 
a la decoració, ja que és de consistència 
feble i es trenca prompte si no es cuida.

Mar tranquilo, soleado y 
productivo
Semana con unas aguas apaciguadas y 
acompañadas de unas temperaturas al alza, 
en que todos los barcos pudieron faenar 
en todas las pesquerías, con un resultado 
bueno de extracciones, tanto de pescados y 
mariscos como de peix blau. Lo único malo es 
que los pescadores se quejaban de las bajas 
cotizaciones, en general, que sufren sus ventas 
en esta época en la que nos encontramos.
La flota arrastrera llevó los cinco días de este 
periodo semanal cigala de 15 a 30 €/kg, (según 
tamaño) calamar de 12 a 25, pescadilla de 4 a 
11, sepió punxa a 12, misèria a 8, dorada de 4 
a 11, caracol a 6, rape de 2 a 7, mòllera, cintas, 
rubios, bacaladilla, caballa y burros a 3, jurel, 
cangrejo, pulpo blanco, aranya, congrio, pota 
y morralla de 1 a 2. 
El lunes entre catorce cerqueros pillaron 
1.200 cajas de boquerón de 10 a 32 (depende 
calibre, 12 kg/caja) y 50 de sardina a 30. El 
martes, veintidós traíñas llevaron 3.300 cajas 
de seitó de 6 a 15 y 250 de sardina a 20. Y el 
miércoles entre 15 llums pillaron 800 cajas de 
“oro azul” de 7 a 14 y 450 de sardina a 20. La 
procedencia era de tres de Vinaròs, dos de 
Altea, cuatro de Mazarrón, tres de Águilas, 

cuatro de Carboneras, dos de Almería, tres 
de Roquetas de Mar, tres de Adra, una de 
Borriana y el resto del Grau de Castelló.
Las barquitas trasmalleras en su mayoría se 
dedican al langostino para subastarlos de 20 a 
30 €/kg, sepia a 7 y palaí a 8. Varias siguen tras el 
pagel de 1 a 7. El lenguado se valora a 20 y la raya 
a 3. El xarcier del gran fondo rocoso desembarcó 
langosta a 40, gallineta a 15, pargo a 17, corba y 
mamona a 3.
La recolección de pulpo roquero con cadufo se 
valoró de 3 a 6 €/kg.
Un marrajero arribó de alta mar de pescar con 
este arte de anzuelos el atún rojo. Llevó a lonja 
13 piezas que dieron un total en báscula de 450 
kg, pagándose en primera venta alrededor de 10 
€/kg. También pilló un pez espada de 50 kg a 12.
No olvidemos que nuestro puerto es de los pocos 
autorizados (cuatro en la C. Valenciana) en poder 
efectuar desembarcos y subastas de esta clase de 
túnidos. Así, el ICCAT tiene establecido el control 
absoluto de capturas y ventas. Al parecer aún van 
a recortar más las cotas de extracción de estos 
atunes a los pescadores. 

Ecos de ‘Mar’
La flota de los países ribereños del Mediterráneo 
está compuesta por un total 3.000 embarcaciones 
para la pesca de bajura.

PECES
Alatxa                                         76 Kg.
Seitó                                      22.599
Maire                                       1.511
Raja                                           612
Batoideos                                      35
Besugo                                       188
Boga/xucla                               2.160
Burros                                        214               
Caballa                                    2.929
Vetes                                           105              
Congre                                        651
Gall                                              181
Orada                                      1.281
Móllera                                     1.920
Gallineta                                        27
Sorell                                       7.802
Esparrall                                    891
Llenguado                                  576
Sarg                                           776    
Lliri                                               96 

Llobarro                                     943
Mabre                                        332
Aranya                                        227
Pagell                                         936
Peluda                                      1.405
Peix espasa                                653
Lluç                                        13.124
Rap                                         3.133
Espet                                         203
Rodaballo                                   43
Rubios                                      692
Moll                                        2.257
Morralla                                  1.944
Sardina                                   8.867
Mero                                            8
Letxa                                         54
Sorella                                   3.497
Bacaladilla                          17.086
Llisa                                          195
Pagre-dentol                              68
Bis                                              91

Gatet                                          88
Roncador                                113
Rata                                            3
Palometa                                6.145
Corva                                         173
Miseria                                      168
Peix de rei                                   21
Varios                                         70
                                    ___________
       TOTAL..................      107.193   

CRUSTÁCEOS:
Cranc                                       1.063
Escamarlà                                  49                                      
Llagostí                                        221
Galera                                      8.666
Llagosta                                         6
Gamba                                           7
                                           ________                 
TOTAL...........................         10.011  

 MOLUSCOS:
Calamar                                      697
Sepió punxa                                 65
Pota                                            1.043
Sépia                                             745
Polp roquer                                 1.224
Polp blanc                                   2.709
Polpa                                              107
Polp mesquer                                 101
Cargol                                            652
                                               _______
  TOTAL............................         7.343

     Resumen por modalidades:
ARRASTRE                                  85.444
CERCO  (medio mes)                   28.001                                             
PALANGRE                                    1.180
TRASMALLO Y OTRAS ARTES    9.123
                                                 ________ 
      Total producción.………..    124.548
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

Club Natació Vinaròs - Cala Montero

ESPORTS

Gaspar Redó
C a p  d ’e s p o r t s

Jornada exitosa para 
nuestro deporte

Amb motiu de la celebració de la 
50a travessia al Port de Vinaròs, el 
Club Natació Vinaròs-Cala Montero 
organitza una exposició fotogràfica 
del que han sigut aquests 50 anys 
de travessies. Agrairíem que totes 
aquelles persones que vulguen 
participar-hi amb les seues fotografies 
d'anteriors travessies al port, ens les 
facen arribar al Patronat Municipal 
d'Esports o bé per correu electrònic a 
l'adreça cnvinaros@hispavista.com.

Travessia al 
Port de Vinaròs

50a

FUTbol SAlA.  Llangostí de Vinaròs F.S.

Juan Fàbrega

Partidazo del Llangostí ante uno de los gallitos del 
grupo. Los vinarocenses se desplazaron a Valencia con 
sólo dos cambios, pero esto no fue obstáculo para que 
hicieran el mejor partido de la temporada.
Empezó el partido a fuerte ritmo de los universitarios 
que no podían traspasar la gran defensa que hizo el 
Llangostí, que se adelantó con un 0-2, goles de Migue y 
Jony. Los locales al ataque, pero las contras del Llangostí, 
sobre todo por Jony, llevaban el peligro a la meta 
contraria, antes del descanso los locales consiguieron 
empatar el partido, el 2-2 de penalti por manos de 
Migue que fue expulsado.
La segunda parte fue de libro, con un equipo local 

volcado en ataque y el Llangostí con pelotas a Jony, que 
volvió locos a la defensa universitaria. El gol del triunfo 
no llegó hasta que sólo faltaban cuatro segundos para 
el final del partido, después de salir Jony con la pelota 
desde el campo propio y servir a Héctor, que sin portero, 
sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería.
Merecida victoria del Llangostí que a pesar del 2-3, 
pudo ganar el partido por goleada por las innumerables 
ocasiones creadas.
Al final de liga, octavo lugar en una temporada 
magnífica, con un equipo joven, con futuro, de 23 años 
de media, y ¡todos de Vinaròs!
Hasta la próxima temporada en Primera Nacional.

Alineación

Llangostí: Raúl, Migue, 
Agus, Esteban, Jony, 
Héctor, Richi y Navarro.

El equipo vinarocense acabó 
la liga a lo grande

2 2
UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA

LLANGOSTí DE 
VINARòS

1ª Nacional B – Senior · Última jornada

La buena noticia de la pasada 
semana deportiva nos la depara el 
fútbol con la apretada pero valiosa 
victoria del Vinaròs C.F. en el Cervol 
ante el C.D. L’Alcora por un escueto 2 
a 1 que le permite a falta de la última 
jornada mantenerse en la Categoría 
Regional Preferente. El equipo 
juvenil también logró una brillante 
victoria, además por goleado 
endosándole un contundente 5 a 1 
al C.F. Vall d’Alba considerado uno 
de los equipo fuertes de la Categoría 
Regional Juvenil.
En fútbol sala, el conjunto local 
Llangostí Vinaròs F.S. realizó el 
mejor partido de la temporada 
venciendo en la cancha del 
todopoderoso Universidad Valencia 
por el resultado de 2 a 3 dentro 
de la jornada correspondiente a la 
Primera División Nacional B.
Por último, el ciclismo volvió a brillar 
con luz propia con la celebración 
de nuestra ciudad de la Segunda 
Prueba de Escuelas de Ciclismo 
Provincial, reservado a las categorías 
inferiores y que organizado por la 
Unió Ciclista Vinaròs tuvo un gran 
éxito de participación destacando 
nuestras jovencísimas figuras 
locales Helena Casanova, Berta 
Orts, Rosana Segarra, Pau Orts, 
Denís Segarra, Raúl Casanova y Joan 
Castell.
Enhorabuena a todos por los éxitos 
logrados para el deporte local.

El dissabte dia 15 de maig, el Club Natació Vinaròs-Cala 
Montero es va desplaçar a Vila-real en 19 nadadors, 11 
xics i 8 xiques, per participar en el prestigiós Trofeu 
Sant Pasqual on competiren un total d’11 clubs i 277 
nadadors.
Els representants vinarossencs van ser: Ana Roca, 
Anna Ibàñez, Ana Lleixà, Nadia Simó, Pilar Palmeiro, 
Silvia Barranco, Aroa Guadix, Mireia Queralt, Manolo 
Beltran, Albert Castañeda, Toni Bordes, Eric Folch, 
Joel Segura, Alex Sebastià, Hector Segura, Marcos 
Brockhorst, Jesús Sancho, Dany Brites y David 
Miranda.
Pel que fa a la classificació dels nadadors, hi havien 
dos grups: d’una banda, estava el grup dels Infantils 
i Alevins i, de l’altra, el grup dels Júniors i Absoluts. 
Com es pot compendre, els Alevins i els Júniors ho 
tenien una mica més difícil per a obtindre alguna 
medalla.
Individualment volem destacar a:
Pilar Palmeiro, medalla d’or en 50 m lliures i bronze 
en 100 m lliures.

Ana Roca va quedar a sols 3 centèsimes de la mínima 
autonòmica en els 200 m papallona.
Nadia Simó va fer mínima autonòmica en 400 m 
lliures.
Aroa Guadix, medalla d’or en els durs 800 m lliures i 
també or en 400 m lliures.
Silvia Barranco, medalla d’or en 100 m papallona i 
bronze en els 200 m papallona.
Anna Ibàñez va fer mínima autonòmica en 200 m 
lliures i va quedar-se a 63 centèsimes de la de 100 m 
lliures.
Mireia Queralt va quedar a 1 segon i 14 centèsimes 
de la mínima autonòmica en els 100 m esquena.
Manolo Beltran, medalla d’or en 50 m braça i plata 
en 100 m braça.
Albert Castañeda, medalla de bronze en 100 m 
papallona, i amb un fantàstic temps de 1.06.63 es 
va quedar a 87 centèsimes d’aconseguir la mínima 
nacional en els 100 m papallona.
Eric Folch va fer mínima autonòmica en 100 m braça. 

XLIV Trofeu Ciutat 
de Vila-real
Sant Pasqual 2010

9 medalles 
(5 d’or, 1 de 
plata i 3 de 
bronze)
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PESCA.  La Lubina

ESPORTS

Gaspar Redó

Club Pesca Deportiva La Lubina
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FUTbol.  Campeonato Regional Preferente

Triunfo 
vital de los 
langostineros 
en el Cervol

2
1
VINARòS C.F.

C.D. L’ALCORA

Alineaciones
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Cristian, Wifredo, Álex Bueno, José Ángel 
(Nacho), Víctor Pla (Martín), Ernesto, Florín (Potrimba), Espinosa y Agus 
(Folch).
C.D. Alcora: Roberto, Pinilla, Jesús (Vaquero), Pablo, Lázaro (Jorge), Bartell, 
Dani, Yeray, Sergiet, Sergi y Nacho.
Goles: 1-0 min 11: Agus; 2-0 min 14: Florín; 2-1 min 43: Lázaro.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado Traver Ráez. Mostró cartulina 
amarilla a los locales Espinosa, así como a los visitantes Jesús, Yeray, Bartell y 
Roberto.

Partido disputado en el campo Cervol con bastante afluencia de público 
que no paró de animar a un Vinaròs que salió desmelenado con el único y 
perentorio objetivo de llevarse los tres puntos en juego. Los jugadores que 
prepara Santi Forner se vaciaron literalmente hablando en el terreno de juego 
consiguiendo una importantísima victoria que puede valer el mantener la 
categoría, por lo que hay que felicitarlos por la bravura y pundonor puestos en 
defensa de los colores del Vinaròs. 

Siguiendo con el calendario del 
campeonato social del 2010 el 
Club de Pesca Deportiva La Lubina 
realizó este pasado sábado 15 de 
mayo el tercer concurso social en la 
modalidad de individual, en la costa 
norte desde las 20:00 a las 02:00 
horas. Con una participación de casi 
cincuenta socios y bajo una tarde-
noche muy ventosa, se disfrutó 
bastante ya que fue una jornada 
buena en capturas y esto siempre 
anima al participante. La clasificación 
final quedó del siguiente orden:

III Concurso de Pesca del C.P.D. La Lubina

El pasado sábado 15 de mayo 
celebramos el ciclo de formación 
y competición de la presente 
temporada con una cena en los 
salones del Círculo Mercantil y 
Cultural, para la que contamos con 
distintas colaboraciones: Caixa 
Vinaròs, Pastisseria Pastís, Dicocar, 
Carceller-Cervera Art-Krom, Rural-
Caixa Castelló, Unidental, Marbó 
Aliment, que nos ayudaron a que 
el evento fuese acorde con la filo-
sofía que el club quiere proseguir, 
formación deportiva y humana de 
los componentes del mismo.
Los 137 comensales dieron buena 
cuenta de la cena y mientras a los 
postres los más jóvenes realizaban 
diversos juegos en la pista de baile, 
acondicionada con unas canastas 
de minibásquet. Nuestro agrade-
cimiento al Consell d’Esports por 
su colaboración, juegos de bolos, 

cedidos por el club local. Durante 
el acto el director deportivo Rai 
Santana fue desglosando las dis-
tinciones a jugadores y padres que 
a lo largo de la dilatada temporada 
han participado y colaborado con 
el club. 
Una vez terminado el acto, se rea-
lizaron las fotos pertinentes y ce-
rramos temporada, que verdade-
ramente no ha concluido puesto 
que todavía tenemos que realizar 
eventos como el 3x3 open, Día 
del Mini –Benjamín, 3x3 Rural-
caixa-Unidental, posible encuen-
tro en Fiestas y en el Concurso de 
Paellas, tradicional viaje al Palau 
blaugrana nada menos que en las 
semis de la ACB (a ver quien nos 
toca). En fin, una agenda todavía 
muy apretada y mientras, a pre-
parar la temporada que viene con 
agradables sorpresas.

Cierre de temporada

Se puede definir así la eliminato-
ria, ya que el Vinaròs lo tuvo en 
su mano en muchas fases del 
partido y no lo supo aprovechar. 
Cada vez que llegaban a una di-
ferencia de entre 10 y 14 puntos 
de ventaja se forzaban situacio-
nes que llevaban a pérdidas de 
balón, fallo de tiros debajo de 
canasta y errores defensivos que 
llevaron a ganar el partido pero 
no a recuperar la ventaja de 14 
puntos que trajo el Torrent del 
partido disputado en su pista la 
semana pasada.
La otra clave del partido, y la más 
clara, fue que al equipo le faltó 
la aportación de muchas de sus 
jugadoras que atenazadas por 
la presión no pudieron hacer un 
buen partido dejando muy solas 
a Sonia y Celia, que anotaron 56 
de los 65 que anotó el equipo y 
así es difícil ganar a un equipo de 
tu nivel. Pero también hay que 
reconocer que todas lo intenta-
ron pero las cosas no salieron. 
No obstante, la entrega y las ga-
nas no faltaron, a veces las ganas 

de hacer las cosas bien te juegan 
una mala pasada como así le su-
cedió a nuestras jugadoras. Des-
tacar que este domingo se vivió 
una gran tarde de baloncesto en 
el pabellón con unas gradas re-
pletas de aficionados animando 
a su equipo y que llevó a éste al 
punto de casi poder remontar la 
eliminatoria. Pero aun no sien-
do así dio gusto ver esas gradas 
llenas y animando en todo mo-
mento, lo que quiere decir que 
las cosas se están haciendo bien 
o por lo menos intentándolo y 
ver que el baloncesto está muy 
vivo en esta ciudad y que hay 
mucha afición. La pena es que la 
temporada se acaba 
De mi parte sólo queda felicitar 
a todo el equipo y darle las gra-
cias por esta temporada llena de 
triunfos, alegrías y buenos mo-
mentos. Esperemos poder repe-
tir la experiencia el próximo año. 
Anotadoras: Sonia 25, Bea 2, 
Celia 30, Edna, Lara 5, Arantxa, 
Silvia, Aida, Mariajo 2, Sonia 1, 
Noelia.

Lo que pudo 
ser y no fue

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

1º Rafael Pepio
2º Andrés Rico 
3º Manolo Collado
Juan Carlos Sales pescó la pieza 
mayor, una dorada de 800 gramos
Felicitar a todos los participantes 
y en especial a los ganadores. 
También hay que felicitar al ganador 
de la “porra de un jamón”, al socio 
Ramiro Boix. Ya que la temporada 
se va animando os recuerdo que el 
próximo concurso será el día 29 de 
mayo de 2010 en la costa norte y de 
12 horas de duración.

65 57
C.B PROMOCIONES 
BECERVI VINARòS

UBF TORRENT
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CIClISME.  

ESPORTS

Vinaròs albergó el pasado 
sábado día 15 de mayo la 
segunda prueba puntuable de 
la liga provincial de escuelas de 
ciclismo.
La prueba fue un éxito tanto de 
organización como de asistencia 
de público y de participación, ya 
que hasta Vinaròs acudieron 85 
ciclistas venidos desde toda la 
provincia de Castellón e incluso 
de la de Tarragona.
Por lo que respecta a los jóvenes 
ciclistas de Vinaròs, cabe desta-
car la victoria de Joan Castell en 
la especialidad de gincana. Cabe 
mencionar también a los valien-
tes e incansables Helena, Berta, 
Pau, Raúl, Denís, Roxana y Joan.
Todos ellos realizaron una 
destacada actuación y soñaron 
un día más con ser ciclistas.
También queríamos desde la 
Unió Ciclista Vinaròs agradecer a 
Gaspar Redó su colaboración en 
este evento. 

Gincana     

Carrera
Promesas 1º año
Helena Casanova Sancho   

 2ª 6ª
Berta Orts Macip    

3ª  -- 
Promesas 2º año 
Denís Segarra Doménech   

7º  4º 
Pau Orts Macip    

5º  8º 
Raúl Casanova Sancho   

9º  10º 
Principiantes 2º año 
Joan Castell Casanova   

1º  2º 

L’afició va omplir 
el camp de futbol 
per animar el 
Vinaròs C.F. en el 
penúltim partit 
de lliga i alhora 
l’últim jugat a 
l’emblemàtic 
Cervol

Adéu, 
camp Cervol

Liga provincial 
de escuelas de 
ciclismo
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ESPORTS

El pasado sábado 15 de mayo se celebró el II 
Trofeo Interclubs de Patinaje Artístico en Alginet. 
Además de nuestro Club de Patinaje han 
participado los siguientes clubs de la provincia 
de Valencia: Alginet, Alberic, L’Alcudia Crespins 
C.P.A., L’Eliana C.P.A., Looping C.P.A., Paiporta 
P.A.,Príncipe de España C.P.A, Skid Xeraco C.P., 
Turis, Vicente Gaos C.P.A. y Villena C.P.
Dado el elevado número de participantes se 
convocaron dos sesiones. La sesión de la mañana 
comenzó a las 9.00h en la que compitieron los 
niveles D y C, finalizando a las 14.30 h.
Se reanudó la competición a las 15.30 con 
los niveles B y A, Aptitud, tercera categoría y 
categoría absoluta, finalizando a las 21.00 horas 
con la entrega de trofeos.
El Club Patinaje Artístico Vinaròs se trasladó 
a tierras valencianas con 2 patinadores y 22 
patinadoras, que consiguieron la siguiente 
clasificación:

Este fin de semana se celebra en Vinaròs 
el Campeonato Autonómico de Patinaje 
Artístico, en el polideportivo de nuestra 
ciudad. El sábado 22, en horario de mañana 
y tarde, y el domingo 23 en horario sólo de 
mañana. Entrada gratuita. Una oportunidad 
única para ver a los mejores patinadores de 
la Comunidad Valenciana.

NIVEL D
Zeidad del Mar Maldonado Salazar  
10 clasificada
Àlex Pujol Gómez    
16 clasificado
Luis José Maldonado Salazar 29        “
NIVEL C
Carla Ferre Gómez  3 clasificada
Ilona Forner Bellon  17      “
Aida Beltrán Gil  19 “
Anabel Aran Torrente  20 “
NIVEL B
Iris Pujol Gómez  3 clasificada
Marta Beltrán Paulo  4  “
Janira Melia Azuaga  5 “
Mireia Orts Año  6 “
NIVEL A
Anna Gil BerBel  1 clasificada

Paula Chale Castell  2  “
Luciana Valentina Uva    7  “
CERT. DE APTITUD
Claudia Miñana Garcia  2 clasificada
Arantxa Tejera Miralles  9 “
TERCERA CATEGORIA
Marina Banasco Fonollosa 3 clasificada
CATEGORIA ALEVIN
Paula Escura Roca  2 clasificada
CATEGORIA CADETE
Patricia Gomis Miralles  1 clasificada
Irene Tomas Rodríguez  2 “
Olga Calvo Beltrán  6 “
CATEGORIA JUVENIL
María Gomis Miralles  1 clasificada
Almudena Gómez Beltrán 2  “
Lledo Bien Usó  7

PATINATGE ArTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

Ya ha arrancado la primera liga Flag de Vinaròs con los 
tres partidos correspondientes a la primera jornada. 
El trabajo realizado por los equipos durante estos 
dos meses ha dado sus frutos y se han podido ver 
encuentros disputados y bonitas jugadas por parte de 
todos los equipos, esto lo demuestran los resultados, ya 
que todos los equipos han realizado anotaciones.
Abría la jornada el encuentro entre Furious Lions 
y The Tropper, que era considerado el partido de la 
jornada ya que enfrentaba a dos rivales cuyas expec-
tativas son luchar por el liderato en la liga. Empeza-
ban ambos equipos con imprecisiones en los ataques 
y dominando el encuentro las respectivas defensas, 
hasta que una carrera del jugador Dani Fibla por parte 
de The Furious Lions abría el marcador. The Tropper 
tuvo una buena reacción y su ataque logró anotar 
combinando un bonito juego aéreo y terrestre. Lle-
gando con un empate a la media parte, Furious Lions 
volvió a adelantarse en el marcador, pero su rival le 
respondía con otra anotación poniendo el encuen-
tro muy interesante. Pero Furious Lions reaccionó y 
encadenó una serie de anotaciones mediante su ata-
que terrestre y también con algunas intercepciones 
dejando el marcador en un definitivo 30-12 aunque 
el encuentro se mereció un resultado más ajustado.
El segundo partido enfrentaba a Magic Dolphins vs 
Broke Girls, este encuentro tenía un aliciente especial 
ya que era un partido mixto compuesto por chicos 
en Magic Dolphins y chicas en Broke Girls. Empezó el 
encuentro con una gran sorpresa al ponerse por delante 
Broke Girls con una anotación tras un gran pase de su 
QB Adrian Torres. Magic Dolphins reaccionó y empezó a 
funcionar su ataque con grandes carreras y recepciones 
de su jugador estrella Andriy Yakymets dejando un 
marcador final de 36 a 7 a favor de Magic Dolphins. Cabe 
destacar el buen juego que desarrollaron las jugadoras 
de Broke Girls dirigidas por su entrenador Fali.
El encuentro que cerraba la jornada fue protagonizado 
por The Black Panthers vs Devil Sisters, ambos equipos 
femeninos salvo dos jugadores en The Black Panthers que 
fueron el revulsivo en el encuentro y no dejaron opciones 
a unas Devil Sisters muy motivadas en el encuentro y 
que habían realizado numerosos entrenamientos para 
prepararse para esta liga. Empezaron ambos equipos 
muy nerviosos al ser su primer partido, entregando 
el balón en su 4ª down, pero en los siguientes drives 
anotaron ambos equipos dejando un marcador 
ajustado. Entonces fue cuando The Black Panthers sacó 
su mejor jugador Andrés Felipe Vélez que realizó un 
muy buen papel en ataque y numerosas intercepciones 
en defensa anulando todas las opciones a Devil Sisters 
y dejando un injusto marcador de 56 a 7 a favor de The 
Black Panthers. A buen seguro que Devil Sisters tomará 
nota del juego realizado y perfeccionará su sistema para 
poder dar una sorpresa la próxima jornada.
Esta primera jornada ya nos ha dejado un líner por el 
número de anotaciones realizadas siendo The Black 
Panthers el primer clasificado de la primera liga Flag 
Vinaròs. El ranking de anotadores está liderado por el 
jugador Andriy Yakymets del equipo Magic Dolphins.
Esta jornada ha descansado el equipo Ciclopes que 
disputará su primer partido en la segunda jornada 
cuyos encuentros son los siguientes:
Furious Lions vs Devil Sisters
The Black Panthers vs Broke Girls
Magic Dolphins vs Ciclopes
Descansa The Tropper

1ª jornada de la liga Flag Vinaròs

Los Minis 
de La Escola 
de Futbol 
Base Vinaròs 
C.F. siguen 
ganando 
todos sus 
partidos. 
  
Minis 
Vinaròs C.F. 
8 Minis 
Sant Mateu 1 
  
Goles: 
Álvaro 4, Lluís 
2, Oriol 2

Minis

FUTbol AMErICÀ.  Club Ironmans Vinaròs

FUTbol.  
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Mª Jesús Pablo · C.Esportiu-Aigües de Vinaròs

A c t i v i t a t s  e s p o r t i v e s  d e l  c a p  d e  s e t m a n a

ESPORTS

Andrea Cabre i Alba Sánchez van 
participar el passat cap de setmana 
en la segona jornada de la lliga 
de clubs. Andrea va competir a 
Saragossa representant el Club 
d’Atletisme Playas de Castellón 

on va acabar cinquena i Alba 
es va desplaçar fins a Valladolid 
amb el Club Medilast Lleida U.A. 
on va acabar primera. Les dos 
van competir a la prova de 5.000 
metres marxa.

ATlETISME.  FUTbol.  Club Esportiu-Aigües de Vinaròs Infantil B del Vinaròs F.C.

El día 8 de mayo, los jugadores 
del Infantil B del Vinaròs F.C. 
disfrutaron de un gran día en 
el paintball de Peníscola junto 
a sus entrenadores Ricardo y 
Keita. Con esta guerra de colores, 
consiguieron superar el estrés 

de la liga y demostraron una vez 
más que son un equipo que sabe 
disfrutar tanto de las derrotas 
como de las victorias. Un gran 
equipo bajo la dirección del saber 
buen hacer. ¡Ánimo, la próxima 
temporada seréis invencibles! 

Segona jornada de la 
lliga de clubs d’atletisme

Día de ‘paintball’
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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: www.aven.es/ayudas

Ordenanza Municipal

Uso de la vía pública

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

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

Todos debemos recordar que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: del 15 al 23 de juny
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Regidoria Medi Ambient. Brigada Verda

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. 

 
de transport
Un nou mitjaà

MOU-TE AMB BICI PER VINARÒS!

Ambicia't Vinaròs  és el nou sistema  de préstec de 
bicicletes públiques de Vinaròs. 

Per què amb bicicleta? Perquè no contamina, 
perquè no fa soroll, perquè millora el teu estat de salut, 

perquè millora el grau d’ocupació de l’espai públic urbà, etc.

Què has de fer per a agafar una bicicleta? 

1. Has d’acudir a l’Oficina de Turisme o Oficina de Participació 
Ciutadana, amb una fotocòpia del DNI i número de telèfon 
mòbil. Hi ha dues modalitats: quota anual 20 €/any i quota 
diària 2 €/dia. 

2. Per a agafar una bicicleta, una vegada t’hages donat d’alta, 
hauràs d’enviar un SMS, des del mòbil amb el qual t’has registrat 
com a usuari del sistema, al número 600 124 125, en el qual 
indicaràs la següent informació:

 coger b(núm. bicicleta) c(núm. cadenat) (codi 
secret usuari)

Exemple: si vols agafar la bicicleta 50 del cadenat 505 i el 
teu codi secret és vn1234, hauràs d’enviar al 600 124 125 un SMS 
amb el text:

coger b50 c505 vn1234

Més informació: 
h t t p : / / w w w. v i n a r o s . e s
h t t p : / / v i n a r o s . o n r o l l . i n f o 
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Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085

ESQUELES

ESQUELES
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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 
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diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari
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Regional
Arco
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diari
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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.
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 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
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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

22 maig VALLS zona turística nord, 11
23 maig MATEU c. Sant Francesc, 103
24 maig TORREGROSA av. Llibertat, 9
25 maig MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
26 maig FERRER pl. Sant Antoni, 39
27 maig ROCA c. Sant Francesc, 6
28 maig GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
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