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Set campiones del 
Club Patinatge Artístic 
participen en l’Autonòmic 
celebrat a Vinaròs. Les 
germanes Maria i Patricia 
Gomis, primeres en les 
categories infantil i juvenil. 
Podi per a Irene Tomàs i 
Almudena Gómez. 

d’honor 
de la Fira i Festes

L’atzar escul l Nerea Rojas Ferré, de la 
Penya Barça, com a reina de les festes, 
i María Vila Val lés, del col· legi Divina 
Providència, la reina infantil

Sou les 
millors! 

La cort
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IMPORTANT
Aquest setmanari no accepta com a seues 
les opinions expressades pels col·laboradors, 
que tenen l’exclusiva responsabilitat del text 
publicat amb la seua firma, ni es fa responsable 
de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs agraeix 
totes les col·laboracions, però adverteix que 
els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 30 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignada una pàg. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, 
cognoms, domicili, telèfon, fotocòpia del 
DNI de l’autor, o bé, en el cas d’entitats, del 
representant responsable. No s’admetran 
pseudònims. La direcció no es compromet 
a publicar les col·laboracions que arriben 
després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org,  disquet, usb, cd, 
i, en última instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta 
sols s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Vinaròs tanca la zona de vianants del centre Connexió dels pàrquings del passeig i la plaça de Sant Antoni

Els escolars, també preocupats per la crisi

L’Aula de Teatre estrenarà dos obres al juny

Vinaros ja té les reines de les festes

29

Bàsquet: diumenge dia del MINI al Pavelló

26

Maria y Patricia Gomis ganan el Autonómico

11

22

Casimiro Ripollés: la dolçaina a Morella

sumari

FOTO | Pablo Batalla
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L’obra del Mercat Municipal en els 
darrers dies ja està adoptant la imatge 
definitiva de centre comercial modern. 
S’ha passat l’època en què les novetats 
eren massa poc vistoses a començar a 
veure grans novetats que donen forma 
al nou mercat.
Ara s’està treballant en la façana, que 
estava molt feta malbé, tant en la part 
metàl·lica com en la mateixa cornisa 
decorada. Un treball meticulós que 
donarà la seguretat necessària a la 
plaça de Sant Agustí. 
També la instal·lació del tan esmentat 
aire condicionat ja s’ha fet, tant en la 
part exterior, com en l’interior, amb les 

sortides pels frontals de les casetes i pel 
sostre de l’interior de la nau.
Ja s’han col·locat també les finestres a 
la part exterior, per tal d’aïllar totalment 
del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu.
Ja s’han plantat els arbres a la placeta 
interior del Mercat, catalpes, arbres 
de copa molt tupida, que faran molta 
ombra durant tot l’any.
La veritat és que queda menys per 
a la tan desitjada culminació de la 
necessària remodelacio que tants 
anys ha tardat a emprendre’s i que 
una vegada començada ha caigut 
tan malament en determinats àmbits 
polítics. 

LA COLUMNA 

La política es una actividad que se ejerce diariamente en el 
escenario de cara al público y además tiene un componente 
de representación que, como las obras de teatro, encierra 
un auténtico muestrario de las pasiones humanas. Tal vez 
los ciudadanos –espectadores del drama de Francisco 
Camps– asistan atónitos y estupefactos a las evoluciones del 
protagonista, desde que el caso Gürtel empezó a perseguirle 
en los tribunales. Sin dejar de subrayar ni un solo día su 
“felicidad”, primero se equiparó a Churchill, más tarde con 
Gandhi , después acusó al portavoz del PSOE valenciano de 
querer verlo “boca abajo en una cuneta” y cuando el Supremo 
reabrió la causa contra él por un presunto delito de cohecho 
impropio se identificó con Juan sin Miedo. Ahora dice que el 
caso Gürtel fue una maniobra destinada a impedir que el PP 
valenciano –o sea, él– liderara el PP nacional a partir de 2004. 
Un argumento pintoresco, como poco, que además supone 
un auténtico desdén hacia el actual presidente del partido. 
Su intervención en el mitin-homenaje del sábado en Valencia 
indica que la dinámica por la que el ejercicio del poder 
emborracha a quienes lo detentan hasta desembocar en el 
mesianismo no es privativa de las grandes personalidades del 
Estado, sino que puede atacar a cualquiera. 
El mesianismo de Camps –convencido de que la mayoría 
absoluta es sólo suya– ofrece una explicación para 
comprender las evoluciones de El Bigotes. No es que el 
presidente valenciano tuviera mala suerte porque un amigo 
le salió rana. Es que su forma de ejercer el poder es el mejor 
caldo de cultivo para que prenda la corrupción. El cabecilla de 
Gürtel hizo y deshizo a su antojo en Valencia porque estaba 
tocado por la gracia del ocupante del Palacio de la Generalitat. 
El mesianismo produce un deterioro de los controles internos 
del poder, de tal forma que, por principio, lo que hagan el jefe 
político y sus subordinados de confianza está bien hecho. Es 
el caso de Juan Cotino, el vicepresidente que está prestando 
un sólido respaldo político y anímico a Camps. Cuando era 
responsable de Bienestar Social benefició a las empresas 
de su familia reformando la normativa sobre residencias 
de ancianos. Las empresas de la familia Cotino ya existían 
antes de que él fuera nombrado consejero, aunque desde 
que lo es su familia ha pasado de tener 13 a 21 residencias 
subvencionadas por la Generalitat. Puede que Cotino no haya 
cometido ninguna ilegalidad, pero sólo teniendo una manga 
muy ancha se puede considerar correcta su actuación.
Una vez que Camps ha perdido pie en la realidad, la dirección 
del PP pedirá a Camps que dimita si tiene que sentarse en el 
banquillo, circunstancia que es bastante probable. El acto de 
autoexaltación del sábado supuso una especie de ruptura 
de la dirección nacional –no asistió nadie de la cúpula del 
PP– con Camps. Esteban González Pons, responsable de 
Comunicación, aseguró ayer, de forma nada enigmática, 
que “en Valencia estaban todos los que tenían que estar”. 
Conviene recordar que este dirigente valenciano fue el que 
reprendió a Camps –“se acabó la fiesta”– por desobedecer a 
Génova sobre Ricardo Costa. Sin embargo, no es suficiente 
con pedir su dimisión si es juzgado por cohecho impropio. ¿Si 
resultara absuelto lo repondrían en su puesto? Camps no está 
en condiciones de repetir como candidato, ni por su grave 
responsabilidad política al abrir las puertas de la Generalitat a 
un presunto delincuente como el Bigotes, ni por su atrabiliaria 
y por momentos ridícula reacción ante el escándalo.

El mercat pren forma



5

29  maig  2010

OPINIÓ 

www.ppvinaros.es

El PVI sigue sin apostar por los Cercanías 

El artículo de opinión del PVI de la pasada 
semana demuestra de nuevo que siguen 
sin apostar por la llegada de los trenes de 
Cercanías a nuestra ciudad. Como siempre 
dicen una cosa, hacen la contraria y ambas 
cosas las dicen y hacen sin pensar.
La subordinación del PVI al PSOE nacional 
es evidente y se demuestra cuando utilizan 
los mismos argumentos que el PSOE para 
justificar que el Gobierno central, que es quien 
hoy por hoy tiene las competencias únicas 
en este tema, no apueste verdaderamente 
por mejorar las frecuencias entre Vinaròs y 
Castellón.
Los insultos y despropósitos del PVI reflejados 
la pasada semana en estas páginas contra la 
Generalitat dejan patente de nuevo que han 
perdido el norte y que su único trabajo, en 
estos meses que quedan de legislatura, se 
presentará en querer convertirse en unas 
víctimas que no lo son para nada.
Animamos al PVI a que se ponga del lado 
de los ciudadanos, de los estudiantes, de 
la gente de la calle y se olvide de buscar 
culpables. Es hora de arrimar el hombro y 
reclamar ante quien tiene la competencia, el 
Gobierno central, la mejora de los trenes de 
Cercanías como estamos haciendo desde el 
Partido Popular hace ya mucho tiempo.

El PSOE sigue sin líder en nuestra 
Comunidad 

Es curioso observar como en El Diariet de la pasada 
semana el PSOE intenta hacer creer a los ciudadanos 
que su “líder” ha iniciado la que ellos denominan la 
campaña electoral más larga, y suponemos que lo 
dirán que es larga por lo eterna que se le va a hacer 
a los ciudadanos y sobre todo por el calvario que 
supondrá para su supuesto líder. Un líder que con 
palabras vagas y ninguna propuesta sigue sin ser 
conocido ni por sus propios militantes.
Porque el mismo sábado en que El Diariet dedicaba 
una página entera sin publicidad a la visita del 
secretario socialista y el PSOE local nos llenaba 
su página con alabanzas a Alarte, otro periódico 
nada sospechoso de ser proclive al PP, Levante, 
publicaba una encuesta realizada por el PSOE 
autonómico que otorgaba 22,4 puntos de ventaja 
al PP sobre el PSOE.
Los valencianos, y por supuesto los vinarocenses, 
no confían en el candidato socialista, no conocen 
su programa y lo poco que conocen les asusta. El 
PSOE es sinónimo de paro, despilfarro y crispación, 
justo lo que no quieren ni los valencianos ni los 
vinarocenses.

Vinaròs continúa sin un gobierno serio

Porque Vinaròs continúa sin un gobierno serio 
ni responsable. Si en el mes de febrero el Partido 
Popular denunciaba que para una ciudad como la 

nuestra es preocupante no tener el presupuesto 
aprobado, imagínense lo grave que es la situación 
económica en el Ayuntamiento cuando a finales 
del mes de mayo seguimos sin presupuesto, lo que 
significa que hasta bien entrado el mes de julio, 
como mínimo, no dispondremos de las cuentas 
aprobadas definitivamente.
Esta irresponsabilidad la venimos denunciando de 
forma reiterada desde el Partido Popular, porque 
deja bien a las claras que este equipo de gobierno 
solamente ha sabido tirar del carro cuando las 
arcas estaban llenas y gastaban a manos llenas, 
pero está claro que cuando toca apretarse el 
cinturón, tanto PSOE como PVI, son incapaces 
de gestionar los recursos de todos de forma más 
racional y austera.

PSOE y PVI representan la ruina para los 
vinarocenses 

Porque estamos seguros que la ausencia de 
presupuestos se debe a que no tienen ni idea ni 
capacidad para gestionar la estratosférica deuda 
de nuestra ciudad, más de 33 millones de euros 
que debemos devolver y que lastran las cuentas 
del Ayuntamiento.
El PSOE, el partido de los recortes sociales, de 
la rebaja de los salarios, de la congelación de las 
pensiones, de la subida del IVA, de la imposición del 
canon digital, del recorte a la Ley de dependencia, 
de la supresión del cheque-bebé... junto con el PVI 
han endeudado nuestra ciudad sin rigor alguno y 
sin realizar ninguna inversión productiva.
Hoy los vinarocenses somos más pobres como 
consecuencia del desgobierno del PSOE-PVI que 
nos lleva a la ruina, y como ejemplo más claro 
los 2.600 vinarocenses sin empleo que no han 
merecido por parte de Romeu y Balada ni una sola 
palabra. Como ya dijimos hace unas semanas y 
ellos lo confirmaron en el último pleno en palabras 
del Sr. Balada “yo estoy aquí para defender mi 
sueldo”... más claro, agua.

Romeu y Balada ya sólo generan 
crispación

En cada rueda de prensa, en todos los plenos, 
en cualquier momento los vinarocenses pueden 
observar como Romeu y Balada solamente 
transmiten crispación. No les importa el fondo 
ni la forma, su camino fijado para este último 
año de legislatura está guiado simplemente 
por el intento de desgastar al Partido Popular. 
Y el político que actúa de esta forma lo hace 
porque es incapaz de ilusionar a sus vecinos con 
proyectos de futuro.
El autoritarismo está cada vez más presente en sus 
declaraciones y ya no intentan ni disimular que su 
desgobierno es insoportable para los ciudadanos. 
Romeu y Balada no llegan a más, han perdido 
el norte, el sur, el este y el oeste, y solamente 
les queda intentar que nosotros también nos 
perdamos. Tiempo perdido, el Partido Popular, y 
eso deberían saberlo, tiene un camino, un equipo 
y un proyecto que ilusiona a los vinarocenses.

PSOE-PVI 
son sinónimos de ruina y crispación
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Des del BLOC sempre hem dit que la millor solució per alleugerir el 

trànsit viari a l'eix mediterrani a les comarques de Castelló, passa 

perquè l'Estat assumisca l'alliberament definitiu del peatge de l'AP-7, 

des d'Almenara fins a Vinaròs. Aquesta opció seria la més econòmica, 

la més sostenible territorialment i la més ràpida. D'aquesta manera, 

des del BLOC seguim considerant la gratuïtat de l'AP-7 com una 

solució idònia i justa, si tenim en compte que és una mesura presa 

en altres autonomies. Demanem l'alliberament del peatge fins que 

estiga acabat el desdoblament de la N-340.

Pere Major presideix l'entitat que recull el nom 
del filòsof i pare del nacionalisme polític. El 
valencianisme polític ja disposa de la seua pròpia 
fundació per influir en la societat. Impulsada 
des del si del BLOC, la Fundació Valencianista i 
Demòcrata Josep Lluís Blasco, es va presentar el 
passat mes d'abril en societat a l'auditori municipal 
del complex cultural la Petxina de València. 
L'elecció del nom per a la plataforma, Josep Lluís 
Blasco, no és gratuïta. Blasco va ser degà de la 

Facultat de Filosofia i està considerat com un dels 
filòsofs valencians més importants del segle xx. En 
el terreny polític no va ser alié a la realitat social del 
seu país. Va fundar la Unitat del Poble Valencià, 
partit embrionari que es va transformar en el 
BLOC amb posterioritat, i va lluitar en la transició 
per aconseguir un estatut d'autonomia amb més 
autogovern.
Per a la presentació de la fundació es va convidar 
els seus homòlegs dins de l'àmbit lingüístic i 

polític: la Fundació Catalanista i Demòcrata i la 
Fundació Emili Darder de les Balears, que van estar 
representades per Agustí Colomines i Pere Sampol, 
respectivament. L'acte el va obrir el filòsof Xavier 
Serra i el va tancar Joan Blasco, fill del desaparegut 
professor.
Un acte de coherència i reconeixement polític, 
així va començar el seu discurs el president de 
la nova entitat, Pere Major, que va assenyalar 
que la fundació naix “amb la voluntat de ser un 
instrument al servei del valencianisme polític”. 
El que va ser líder del BLOC va explicar que la 
fundació en memòria de Josep Lluís Blasco “és 
un acte de coherència i de justícia amb la seua 
figura”. Major va concloure que la seua missió 
personal serà la de recaptar fons per invertir des 
de la fundació en propostes valencianistes. Agustí 
Colomines, president de la Fundació Catalanista 
i Demòcrata, va aplaudir la iniciativa i va apuntar 
que “la batalla de les idees al País Valencià és 
més que necessària”. Pere Sampol, president de la 
Fundació Emili Darder de les Balears, va remarcar 
que la seua fundació i la Josep Lluís Blasco 
comparteixen objectius com “la democràcia, 
la participació social, la defensa del medi 
ambient, la cultura i tots els puntals del que és 
el nacionalisme progressista”. 

El BLOC impulsa la Fundació Josep Lluís Blasco 
per fomentar el valencianisme

El passat divendres 21 de maig es va presentar 
als mitjans de comunicació Coalició Compromís, 
integrada per tres partits d'àmbit autonòmic 
com són el BLOC, Iniciativa i Els Verds-Esquerra 
Ecologista. Els diputats de Compromís, Enric 
Morera, Josep Maria Pañella i Mireia Mollà, van 
participar el divendres al matí junt a Carles 
Porcel, d'Els Verds-Esquerra Ecologista; Domènec 
Fontanet, regidor i portaveu del BLOC en 
l'Ajuntament de Vinaròs, i Joan Ferrer, secretari 
comarcal del BLOC, en una roda de premsa per 
a presentar Coalició Compromís als mitjans 
de comunicació del Baix Maestrat. Tal com va 

definir Morera, la coalició té un programa molt 
clar i treballa proposant iniciatives i propostes 
molt diferenciades als altres grups parlamentaris 
com són el PP i el PSOE. El grup parlamentari 
de Compromís és el grup amb més quantitat 
d’iniciatives presentades en l'actualitat en les 
Corts Valencianes, escoltant els ciutadans i 
proposant solucions als problemes del dia a dia.
Josep Maria Pañella, president del BLOC, tornarà a 
repetir com a cap de llista per Castelló i recordava 
que Compromís ha d'aconseguir la força necessària 
perquè les decisions de la Generalitat tinguen en 
compte a la nostra comarca, en qüestions com 

el Pla de Rodalia, el corredor mediterrani o els 
abocadors mancomunats. 
És un projecte obert i que pretén sumar totes 
les forces polítiques i corrents socials des del 
valencianisme, el progressisme i l'ecologisme 
per a millorar la societat valenciana i regenerar 
democràticament unes institucions molt 
devaluades per la deixadesa i els casos de 
presumpta corrupció del PP que presideix 
Francisco Camps. 
La ronda de presentacions a la premsa de 
Coalició Compromís continuarà a Dénia i 
Gandia, Alcoi i Ontinyent.

Presentació a la comarca del 
Baix Maestrat de Coalició Compromís 
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Las obras del nuevo campo…
…de fútbol de la Ciudad Deportiva continúan 
avanzando a muy buen ritmo lo cual permite 
confirmar que en la próxima temporada ya se 
podrán utilizar estas magníficas instalaciones. 
Terminadas las gradas perimetrales, a punto de 
terminar la tribuna y sus instalaciones, en estos 
momentos ya se está actuando en el terreno de 
juego que, recordamos, también será de césped 
artificial de la misma calidad que la de los campos 
de fútbol que ya están en servicio. La acera y el 
carril bici en el Camí de Sant Gregori están casi 
terminados con las farolas montadas. Y mientras 
que lo nuestro avanza, seguimos a la espera de 
que la Generalitat anuncie la licitación, adjudique 
y dé comienzo a las obras de la piscina municipal 
cubierta que, como todos recordarán, es la principal 
obra del plan Camps para Vinaròs. La afirmación 
del PP de que somos nosotros los que estamos 
demorando intencionadamente las obras es otra 
más de sus habituales falsedades para derivar 
hacia otros la culpa por la inoperancia de la 
Generalitat. Toda la documentación requerida la 
tiene la Generalitat. Ahora que no nos la devuelvan 
con cualquier otra exigencia surrealista al estilo 
del estudio sísmico como el que nos pidieron 
para el proyecto de accesibilidad también dentro 
del plan Camps.

En el último pleno de… 
…Benicarló se aprobaron reconocimientos 
extrajudiciales de deudas y habilitaron la partida 
presupuestaria para pagarlas por un importe total 
de un millón de euros. Lo que en Benicarló, lo que 
en Castelló, lo que en todos los Ayuntamientos, 
lo que en la misma Diputación Provincial, es lo 
habitual y lo normal y lo es de forma absolutamente 
legal, en Vinaròs, la oposición, que en su etapa de 
gobierno se cansó de hacer reconocimientos 
extrajudiciales de deudas, ha decidido ahora que 
no sea ni lo habitual, ni lo normal, aunque nunca 
podrán decir que no sea lo legal. Para demostrar 
el poder de su alianza en contra nuestra no 
desaprovechan nada, traiga las consecuencias 
que traiga. El voto en contra del PP y del BLOC al 
reconocimiento extrajudicial de las deudas con 70 
empresas y entidades de Vinaròs por suministros 
y servicios que ascienden a un total de medio 
millón de euros les ha servido para alardear de 
lo “machotes” que son, pero con tres millones 
de euros disponibles en las cuentas bancarias del 
Ayuntamiento será muy difícil que los afectados 
entiendan por qué la oposición les toma como 
rehenes para sus cacicadas. Y más aún, cuando 
muchos de ellos pasan verdaderas penurias por 
la crisis actual y sólo les falta que la oposición 
les haya cerrado el grifo de la liquidez. Más que 
incoherente, la actitud de ambos portavoces de 
la oposición es de un cinismo insensible porque 
ellos, que persiguen que todos los encargos 
sean a empresas y entidades locales, provocan 
situaciones como que una compañía de marionetas 
tenga que seguir soportando con dinero de su 
bolsillo la actuación que hicieron. Allá ellos con su 
conciencia, si es que la tienen.

Con lo de las cercanías…
…del PP, estamos perdiendo de vista que lo que 
más nos conviene a Vinaròs no son tanto los 
servicios de cercanías (más acordes para grandes 
áreas urbanas) sino más trenes regionales que 
nos comuniquen con Valencia, pero también 
con Cataluña, en donde muchos desarrollan sus 
actividades laborales o profesionales. O la exigencia 
del PVI de que en Vinaròs se pare el Euromed 
lo que, sin ningún gasto, tanto beneficiaría a la 
comarca entera. En esta gran tómbola de la obra 
pública –que va a sufrir un parón tremendo aun 
antes de comenzar– en que se convirtió el anuncio 
del ministro y del president Camps, concretaron 
que el trazado más probable para el AVE Castellón-
Tarragona sería el que discurriría por el interior 
junto a la futura autovía CV-10; es decir por La Jana. 
Para el desarrollo turístico, industrial y comercial de 
nuestra comarca, por la población que concentra, 
por la gran distancia que nos separa de las 
estaciones AVE más próximas, es momento de que 
todos a una, exijamos al Gobierno de turno una 
parada del AVE en el Maestrat y, si las vías pasan por 
La Jana, que la estación del AVE esté en La Jana. 
En fin de cuentas, la estación del AVE de Tarragona 
está en el Baix Camp a 20 km de distancia de su 
centro urbano y, con un buen aparcamiento y un 
buen servicio de autobuses lanzadera, ya está 
demostrado que no pasa nada. Sin los 6 M€ que 
la Generalitat no le paga al Aeropuerto, mejor 
pedir que pare el Euromed, porque los aviones le 
pasarán por encima sin aterrizar.

Las milongas del honorable…
…conseller de Educació él solo se las dice y 
él solo se las cree. Con otro desaire más hacia 
el Equipo de Gobierno de Vinaròs, en vez de 
acordar una fecha para la entrevista solicitada por 
nuestro alcalde y decirle allí y a la cara lo que 
tenga que decirle, prefiere escudarse de forma 
un tanto cobarde detrás del micrófono de una 
emisora de Castellón y declarar desde allí que la 
EOI “definitivamente” se va a Benicarló porque la 
hemos gestionado muy mal. Hablemos claro. 
Por antigüedad, por todo lo hecho hasta hoy con 
los actuales aularios, por el número de matrículas, 
por todo en general, la EOI nos toca a nosotros. 
No tenemos la menor duda de la buena voluntad 

de Paco Baila en traerla a Vinaròs cuando se lo 
propuso al anterior alcalde Balada. Nadie podrá 
decir que acto seguido no siguiéramos a pies 
juntillas los pasos que nos marcaron, hasta el 
punto de alquilar un local particular y realizar un 
proyecto para su reforma. A partir de aquí sólo 
hubo silencio, malos augurios, largas, una decisión 
de paralizarla, nuevos malos augurios y una 
decisión final que no aceptamos porque no nos 
la merecemos. Sea valiente señor Font de Mora y 
dígnese decir la verdad, diga que nunca estuvo de 
acuerdo con la propuesta de Paco Baila, diga que 
intencionadamente demoró cualquier gestión a 
partir del día que le enviamos el proyecto, diga 
que nunca se ha dignado convocar, ni llamar, ni 
recibir una llamada de nuestro alcalde. Diga la 
verdad y diga que si la EOI no viene a Vinaròs será 
porque a usted no le da la “honorable” gana y 
usted sabrá el porqué.

EL CAJÓN DEL OLVIDO
En junio del 2001 el alcalde Moliner anunciaba 
que la Generalitat había declarado la ocupación 
urgente de los terrenos para las avenidas Ruiz 
Picasso y Pío XII que pasaban a ser de propiedad 
municipal como paso previo para iniciar el 
proceso. Dijo también “Lo de Pablo Picasso 
espero que en septiembre podamos comenzar 
las obras. Y en Pío XII, estamos pendientes de la 
Generalitat, que tiene previsto en los compromisos 
adquiridos dentro de esta legislatura llevarla a 
cabo”. Pocos días después nos visitó el nuevo 
delegado del Consell en Castellón, el caligense 
Joaquín Borrás, quien se refirió a todos los 
proyectos que iba a emprender la Generalitat 
en Vinaròs, destacando muy especialmente 
los de las avenidas de Pío XII y de Juan XXIII 
de los que dijo “eran dos proyectos decisivos 
para el desarrollo de Vinaròs como ciudad de 
futuro y de inversión”. Dijo también que ambas 
avenidas iban a licitarse dentro de aquel año. 
Diez años después la avenida de Pío XII aún está 
por ejecutar y el aspecto que tiene hoy el mejor 
acceso de entrada y salida de Vinaròs desde la 
N-340 deja bastante que desear. Una promesa 
incumplida por parte de los gobiernos del PP en 
el Ayuntamiento, Diputación y Generalitat que 
no dejaremos que se diluya en el cajón del olvido 
porque nos la deben.

OPINIÓ 

www.pvi-vinaros.org
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Peníscola té 
presentat un 
projecte de 
port esportiu a 

la part del Parc Natural de la Serra d’Irta. Projecte fet 
pel ganivet de l’arquitecte R. Bofill.
Levante, 15-5-2010. “La crisis golpea al sector náutico 
y hunde la demanda de nuevos amarres en Castelló...” 
“Mantiene paralizada la ejecución de nuevas 
marinas”... “Cerca de 30 barcos del puerto de Castelló 
están en venta, y dos empresas náuticas han echado 
el cierre”... “Asimismo, el Náutico mantiene paralizado 
el plan de ampliación”.
D’una banda, Peníscola vol fer un gran port 
esportiu, amb un nombre respectable de punts 
d’amarratges, per què, si com publica la premsa, 
sobren amarratges? De l’altra, el sector de la pesca 
està immers en una crisi greu de captures i de preus, 

crisi que fa que els ports s’estiguen buidant de les 
barques de pesca. Especialment de les barques de 
l’arrossegament, modalitat de pesca que hauria de 
regular-se d’una altra manera menys agressiva per 
al medi, o simplement prohibir aquesta modalitat de 
pesca. El port de Vinaròs és el més afectat per aquesta 
greu crisi, salva la temporada les barques de llum, 
especialment les forasters. 
Nosaltres (Migjorn) no som experts en la matèria però, 
però parlant amb molta gent de la mar, hem arribat 
a la conclusió que els caladors estan sobreexplotats, 
les vedes es fan fora de temps, i curtes, i demana 
un control rigorós dels motors, de les malles i de 
les captures, no la pantomima demagògica del 
peixcologico de la Generalitat Valenciana. 
I tornant al port esportiu de Peníscola i lligat al port 
de Vinaròs, creiem que la feina més correcta seria: 
que les barques del bou de Peníscola passessen a 

tindre la base a Vinaròs i reformar i fer esportiu el port 
de Peníscola.
Segurament, fent el que proposem resoldríem tres 
problemes. Primer, no es tocaria el Parc Natural d’Irta. 
Segon, aprofitant el port actual amb molt “poca 
inversió” Peníscola tendria un bon port esportiu a 
la porta de casa. Tercer, faria més rendible la pesca 
a Vinaròs, perquè amb més barques, més captures, 
més arriers, millor preu, més guanys els mariners. 
A Migjorn, estimem la mar, estimem la gent de la 
mar i estimem Vinaròs, per això tornem a demanar 
a les autoritats responsables un control rigorós de 
la pesca, de com es pesca, de la força instal·lada, i 
dels canals de comercialització. Tanmateix, si no 
es prenen mesures rigoroses de control, la pesca 
als ports de la Mediterrània té els anys comptats. I 
el port de Vinaròs serà dels primers a patir aquest 
descontrol i el egoisme. 

Qui entén això

De la premsa

Rafael Mingo - Voluntario y Técnico del Club BAMESAD Associació Cultural Jaume I

OPINIÓ 

La mateixa cultura

Esquerra Unida 

Associació de veïns Migjorn

Sempre lluitant per Vinaròs

Discapacidad y voluntariado

ASSOCIACIÓ CULTURAL

JAUME I

Cada instante, momento, circunstancia, aconteci-
miento, puede ser mágico en la vida de las personas 
discapacitadas. Todos ellos ponen su esfuerzo en su-
perar situaciones difíciles y complicadas pero, para 
ello, siempre ha de haber alguien que les ayude a 
desarrollar sus potencialidades y sus sueños. Tú, que 
me estás leyendo en estos momentos, puedes ser 
una de esas personas privilegiadas que hagas flo-
recer esos momentos mágicos en las vidas de estas 
personas discapacitadas. Tú puedes ser voluntario. 
Inténtalo, quieres que te diga ¿por qué?
Ellos tienen muchas cosas por descubrir, por 
explorar; cosas que llevan dentro y que no saben 
cómo manifestar. Tu trabajo como voluntario 
es imprescindible para que se descubran a sí 
mismos y desarrollen todo su potencial humano, 
físico, social y psicológico, ¿te parece una buena 
razón para ser voluntario? La sociedad puede 
considerar a los discapacitados personas simples, 
ignotas, insignificantes. Con tu colaboración 
como voluntario, puedes mostrar que detrás de 
cada historia de discapacidad existen personas 
maravillosas, con rincones de inteligencia superior 
a las personas “normales”. También demostrar que 
son seres humanos capaces de superar cualquier 
problema: disciplina, espíritu de superación, 
compromiso, sacrificio, son virtudes que ellos 
poseen y porque nada les ha sido fácil desde que 
nacieron. Son capaces de todo, ¿te vas animando? 
Tú, yo y aquel… todos podemos conseguir con 
nuestro esfuerzo que ellos, los discapacitados, dejen 
de ser considerados “marcianos” o personajes de 
una dimensión paralela que no pueden relacionarse 
con los “verdaderos” seres humanos. Es muy duro 
reconocerlo, pero para muchos, las personas 
discapacitadas pertenecen a un tipo de “gente” 
que sólo debe relacionarse con otras personas 
también discapacitadas. Por eso te queremos como 
voluntario, para demostrar que todos ellos pueden 
y deben integrarse en nuestra sociedad, sin ninguna 
diferencia. Ellos, como todos los humanos, hacen 
las mismas cosas: cogen el autobús, juegan en los 
parques, practican deporte, van al colegio, les gusta 
los juguetes, celebran cumpleaños…
Con tu trabajo como voluntario ayudas a conseguir 
que todos ellos sean más felices, que sus sueños se 
hagan realidad, ¿quieres intentarlo? Enhorabuena. 
Gracias.
“Si tú quieres, yo puedo”

A Vinaròs, el fet és més que palpable, 
i no creiem que ningú negue que la 
llengua i la cultura que es viu cada 
dia és la mateixa, a les dos ribes del 

riu Sénia. Et trobes pageses canareves venent al 
nostre mercat, i mariners de Vinaròs a les Cases 
d’Alcanar o a la Ràpita. L’intercanvi cultural és un 
fet tan quotidià i palpable que ningú no s’atreveix 
a negar que la nostra llengua i cultura és la 
catalana.
Però per desgràcia aquesta realitat, tan vehement 
i constatable a les nostres terres, és negada a 
contrades més al sud, i troben justificació per 
poder negar realitats tan palpables. Veritats que 
farien riure, si no fos que afecten el ciutadà en 
general. En aquest cas afecten a part de la unitat 
lingüística, a la llibertat d’expressió. 
La setmana passada va ser el reconeixement, 
després de 35 sentències que li ho exigien a la 
Generalitat Valenciana, dels títols de filologia 
catalana. A poc a poc es va guanyant una batalla, 
que no hagués hagut mai ni que començar. 
Però per desgràcia hi ha sectors, sobretot polítics, 
que encara es neguen a assumir coses tan certes 
com aquestes. Aquests sectors veuen la política 
com un vedat i un feu propi, el qual una vegada 
assolit els permet enriquir-se o negar realitats. 
De totes maneres cal dir que aquests atacs i 
sobretot posar impediments a la nostra cultura 
única, a la nostra cultura catalana, continuen. 
Primer van ser els atacs a fets nacionals com poden 
ser la nostra llengua, els dimonis, els castells, van 
seguir els mitjans d’informació com TV3 i els 
diaris i ara és Catalunya Ràdio qui ha caigut en 
desgràcia. Cal recordar que la Generalitat de baix 
sempre que pot parla castellà.
La Generalitat ha informat ACPV que multarà 
l’entitat amb 100.000 euros per cada un dels 
repetidors que l’emissora tinga al País Valencià. 
Aquests atacs repercuteixen sobre tots els 
vinarossencs ja que és molta la gent de Vinaròs 
que sintonitza l’emissora deixant a banda l’atac 
a la llibertat d’expressió que el fet pot significar i 
que afecta a tots els ciutadans. 
Fins quan duraran els atacs? Fins quan una cosa 
tan òbvia podrà ser amagada? Potser algun dia, 
els vinarossencs i altres valencians ens afartem de 
tot i direm prou. 

Tots sabem quin és el procés que 
durant molt de temps està portant 
el cas del jutge Garzón, i qui és el 

principal acusador i per quins motius, ha sigut Falan-
ge Española. També sabem què i a qui representa la 
Falange en l’Estat espanyol, i que ha participat i do-
nat suport al dictador i al seu règim que ha assassinat 
milers de ciutadans i ciutadanes espanyols que foren 
tirats en cunetes i fosses comunes. I ara són ells els 
que denuncien un jutge que vol desenterrar les res-
tes d’eixes persones perquè puguen ser enterrades 
en un lloc decent. Qui entén això?
A Esquerra Unida suposem que qualsevol persona 
que es trobe en un procés judicial amb moltes pos-
sibilitats de ser condemnada, com a mínim, deu d’es-
tar preocupada. El nostre president de la Generalitat, 
Sr. Francisco Camps, ha manifestat públicament que 
com més l’acusen més el voten i que encara és més fe-
liç. Com es pot ser més feliç en aquesta situació i ser el 
president de la Comunitat que lidera l’atur i és la més 
endeutada de tot l’Estat espanyol? Qui entén això?
En el ple ordinari de l’Ajuntament de Vinaròs del dia 
11 de maig de 2010 en el punt número·6 de l’ordre del 
dia tant el Partit Popular com el BLOC amb la seua ar-
gumentació de vot van manifestar que no hi estaven 
d’acord per falta de claredat i d’informació, ja que en 
cap moment l’equip de govern va manifestar que s’ha-
gués d’aportar un milió d’euros.
El punt va ser prou debatut per tots els representants 
polítics i el PP-BLOC van deixar ben clara la seua pos-
tura i els seus desacords en dit punt. Però en la votació 
s’hi abstingueren.
A Esquerra Unida entenem que si es considera que 
una cosa està malament i així es manifesta en diverses 
ocasions i es critica la forma en què s’ha fet, per què 
s’abstenen en la votació? Quin significat té l’abstenció 
després d’haver-ho criticat i no estar-hi d’acord, per 
què no van fer el mateix en el punt següent i hagues-
sen cobrat tots els que no han cobrat? Qui entén això?
En El Diariet del 15 de maig de 2010, en l’article del Par-
tit Popular, el Sr. Juan diu: 7 anys de PSOE i PVI, 7 anys 
de fracassos, 7 anys d’enganys, 7 anys de crispació. Sols 
falta un any perquè torne la il·lusió”
Per què no fa el Partit Popular el que tantes vegades ha 
dit: el primer és el poble i el bé dels vinarossencs. Per 
què no fa el que hauria de fer per estalviar-li al poble 
un any de fracassos, enganys i crispació, i li donaria un 
any més d’il·lusió? Per què no ho fan? Qui entén això.
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ACTUALITAT

Sessió extraordinària de 
l'Ajuntament

Ple de 21 de maig de 2010

ORDE DEL DIA:

Únic. Requeriment realitzat per la 
Subdelegació del Govern a Castelló, 
relatiu a anul·lació d’acord plenari de 
sessió amb data 9 de març de 2010. 
Es desestima, amb els vots a favor del 
requeriment del PSPV-PSOE i el PVI, i el 
vot en contra del PP i el BLOC

La moció de les retribucions acabarà en els jutjats, 
que seran els que en certificaran o no la legalitat, 
mentre la rebaixa salarial ja està en vigor des del 
passat mes de març. El PP i el BLOC van votar 
divendres 21 de maig –la votació va ser nominal– 
contra el requeriment enviat per la Subdelegació 
del Govern, que instava el consistori vinarossenc a 
modificar l'acord argumentant que no s'havia seguit 
el procediment establert, que la moció s'atribuïa 
decisions que corresponen a l'alcaldia i que no es va 
fonamentar la urgència. A partir d'aquest moment, 
tot apunta al fet que la Subdelegació presentarà 
un contenciós administratiu contra l’Ajuntament. 
El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, va obrir 
el torn d'intervencions mostrant la seua sorpresa 
per la presentació d'aquest requeriment. “Creia 
que el ple era sobirà, i no que la subdelegació 
ens diga què hem de fer en aquest poble, la 
qual cosa em recorda a uns altres temps en què 
hi havia governadors civils”, va indicar, per afegir 
que “per la meua banda crec que vaig fer el que 
havia de fer: ajustar les retribucions d’acord amb 
la conjuntura actual”.
Per la seua banda, el regidor del PVI Javier Balada, 
un dels màxims afectats ja que ara tan sols cobra 

per assistències, va apuntar que un ple “pot decidir 
coses dins de la legalitat, però no pot saltar-se les 
normes incloses en el ROM i el ROF, com segons 
ell fa aquest acord. Balada va recordar que ara 
la Subdelegació del Govern pot presentar un 
contenciós administratiu contra l'Ajuntament de 
Vinaròs, un contenciós que ell vol que es dirigisca 
tan sols als regidors del PP i el BLOC que han 
votat contra el requeriment. “En dos o tres anys, 
si el jutjat dictamina a favor de la Subdelegació, el 
que volem és que assumisquen la responsabilitat 
aquells que ara voten en contra del procediment, i 
no l'Ajuntament”, va apuntar. 
Per la seua banda, la portaveu socialista, Librada 
López, va recordar que el requeriment diu que 
ha de rectificar-se l'acord del 9 de març perquè 
és legal. López va recordar que el secretari “ja 
va advertir que era necessari seguir un altre 
procediment, però no en van fer cas”. Segons la 
portaveu socialista, l'oposició pot aprovar una 
moció d'aquest tipus “però no d'aquesta manera. 
Ho han fet malament i era impugnable perquè no 
van seguir el procediment correcte”. D'altra banda, 
va preguntar al PP i el BLOC per què aquesta 
mateixa moció no ha sigut presentada a Benicarló, 

Peníscola, Torreblanca o a les Corts Valencianes.
Per part del PP, el regidor Mariano Castejón va 
reiterar que l'acord no vulnera l'ordre jurídic. 
“No ens hem atribuït competències de l'alcalde, 
la tramitació és correcta i la urgència va ser 
degudament justificada, a més que no representa 
cap canvi en el règim de les comissions”, va insistir. 
Castejón va acusar l'Equip de Govern d'aferrar-se 
als salaris. “Ho fan tot per la pasta”, va assegurar. 
Finalment, l'alcalde, Jordi Romeu, va tancar el torn 
d'intervencions dirigint-se al regidor nacionalista, 
Domènec Fontanet. “El PP l’ha enganyat en una 
moció únicament política amb la finalitat de 
desgastar l'Equip de Govern”, va indicar, recordant-
li que “va dir que comprovaria si els populars havien 
presentat la moció com una qüestió personal o si 
era per la crisi, i ja ho ha vist: ni a Benicarló, ni a 
Peníscola ni a Torreblanca s'han baixat els sous”. 
Romeu va lamentar que ja no hi haja a l'ajuntament 
més que una dedicació exclusiva i va concloure 
que “si el PP arriba a governar espero que mantinga 
aquestes retribucions”. 
En resposta a Mariano Castejón, va indicar que 
“sobre la qüestió de tot per la pasta, el PP hi ha de 
donar moltes explicacions”.

El jutjat dictaminarà si la moció de les retribucions és legal 
El BLOC i el PP desestimen en ple extraordinari el requeriment de la Subdelegació del Govern 
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L'empresa Renos ha iniciat aquesta setmana 
les obres del centre de coneixement, emplaçat 
al solar dotacional del PAI de Verdera, amb un 
pressupost d'1.870.000 euros i un termini de 
realització de 12 mesos. El centre està finançat pel 
Ministeri d'Indústria, que va atorgar una subvenció 
de 200.000 euros al consistori i un crèdit de 3 
milions sense interessos. D’aquests, 2,4 milions 
eren els previstos per a la construcció de l'edifici 
que acollirà el centre, encara que finalment l'obra 
s'ha adjudicat per una quantitat inferior. La resta, 
prop de 700.000 euros, es destinarà a l'adquisició 
d'equipament tecnològic. 
El Centre de Coneixement de Vinaròs és el primer 
que es construirà a la Comunitat Valenciana i anirà 
lligat al futur polígon industrial que l'ajuntament 
impulsa a les Soterranyes. El consistori vinarossenc 
ja ha aprovat també la creació d'una fundació 
encarregada de definir els criteris per gestionar les 
activitats. 
La posada en marxa d'aquesta infraestructura 
redundarà en l’arrancada tecnològica de les 
indústries de la comarca, encoratjades per la 
investigació que faça el centre.

S'inicien les obres del centre de coneixement 

Malgrat la confirmació del conseller Font de 
Mora que la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes 
anirà a Benicarló, Vinaròs no cedeix en el seu 
intent que tinga la seu a la capital del Baix 
Maestrat. “La resolució no està presa, no ha 
aparegut en el DOGV ni s'ha signat, i per això 
continuarem lluitant”, va apuntar el primer 
regidor, Jordi Romeu. 
De fet, el consistori vinarossenc està preparant 
una oferta d'espai que farà pública en els pròxims 
dies. “Oferirem unes instal·lacions, de més de 400 
metres quadrats, a cost zero per a la conselleria, 
per poder iniciar les classes d'idiomes al setembre 
de manera provisional”, va indicar Romeu. 
Per la seua banda, el primer tinent d'alcalde 
i regidor d'Urbanisme, l'independent Javier 

Balada, va criticar la decisió de Font de Mora 
de situar la seu a Benicarló, i el va acusar 
d'aprofitar l'absència del president de la 
Diputació, Carlos Fabra, per desautoritzar-lo. 
“Font de Mora ha fet unes declaracions que 
no estaven previstes en cap moment. I ho 
dic perquè després d'escrits i reunions entre 
l’Ajuntament i la Direcció General de Centres, 
fins i tot el mateix president de la Diputació, 
Carlos Fabra, va dir que tenia clar que ja que 
l'auditori s'havia fet a Peníscola, el conservatori 
es faria a Benicarló i l'escola d'idiomes, 
governés qui governés a l'ajuntament, aniria 
a Vinaròs”, va indicar Balada, que va concloure 
que “curiosament, ha sigut quan Fabra no ha 
estat, quan Font de Mora ha pres la decisió”.

L'audiència provincial de Castelló ha condemnat 
l'exalcalde de Vinaròs Jacinto Moliner a abonar 
una indemnització de 3.000 euros a l'actual regidor 
d'Urbanisme i també exalcalde de Vinaròs, Javier 
Balada, per lesions del dret a l'honor. 
Els fets es remunten al dia 27 de setembre de 
2007, quan sent Moliner portaveu del PP va dir en 
roda de premsa que Balada va ser convidat a un 
viatge a Nova York per l'empresa que imprimeix el 
setmanari Vinaròs. 
La sentència de la secció tercera de l'audiència 
provincial dicta que aquesta afirmació feta per 
Moliner és “falsa” i que “la seua verificació per part 
del demandat no requeria gran esforç”. 
Cal recordar que Moliner va apel·lar la sentència 
dictada pel jutjat de Vinaròs el 25 de juny de 
2009, i ara aquesta decisió desestima el seu 
recurs. Balada va mostrar la seua satisfacció 
per la decisió de l'audiència i va assegurar que 
donarà la indemnització per danys i perjudicis a 
Cáritas-Vinaròs.

L’audiència provincial condemna 
Moliner a pagar 3.000 euros a 
Balada per atemptar contra el seu honor
Balada diu que donarà la quantitat a Cáritas-Vinaròs

L'ajuntament no cedeix i oferirà un local de 400 m2 per a l'escola d'idiomes 
Balada acusa Font de Mora de desautoritzar Fabra 

X.Flores

Terrenys on s’està construint el centre del coneixement.  Serà el primer que es construirà a la Comunitat Valenciana

Javier Balada
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L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vinaròs va 
presentar dimarts les obres de renovació de les 
dotacions urbanístiques del carrer de Santa Rita, 
incloses com a millora en les obres de remodelació 
del mercat municipal, i es tanca així la conversió 
en zona de vianants de tota l'anella comercial del 
centre de la ciutat. 
Les obres, emmarcades dins del primer Pla 
Zapatero, han tingut un període d'execució de dos 
mesos, amb un cost aproximat de 130.000 euros. 
Aquest cèntric i històric carrer de Vinaròs se situa 
dins del centre comercial de la ciutat, i és l'únic que 
faltava per convertir en zona de vianants i adequar 
a la imatge del centre antic, com va destacar el 
regidor de Comerç, Vicent Andreu Albiol. 
S’ha renovat per complet les dotacions urbanís-
tiques del carrer, obres que ja eren molt neces-
sàries. En aquest sentit, s'ha actuat en la millo-
ra substancial de les clavegueres, que segons 
va indicar Albiol “estaven en molt mal estat, ja 
que no s'hi havia actuat des de feia molts anys”. 
A més, també s'han millorat les conduccions 
d'aigua i els pluvials, s'hi ha instal·lat gas ciutat 
i, en breu, s'hi instal·larà la il·luminació, que se-
guirà la mateixa estètica que altres carrers del 
centre antic de la ciutat. 
Albiol es va mostrar satisfet per la ràpida 
finalització d'aquesta remodelació, encara 

que va recalcar que no ha estat exempta de 
dificultats. En aquest sentit, va explicar que un 
dels problemes amb què es va trobar l'empresa 
encarregada de les obres va ser que hi ha una 
volta al subsòl del principi del carrer, “amb les 
bigues en molt males condicions que s’han 
hagut de reforçar, de la mateixa manera que els 
pilars de subjecció de les cases”.

Mercat municipal 
D'altra banda, el regidor de Comerç, va fer un repàs 
sobre l'estat de les obres del mercat municipal. 
Així, va informar que, amb l'interior pràcticament 
finalitzat, aquesta setmana s'està actuant en la 
rehabilitació de la façana, que estava “en una greu 
situació de deterioració”, i també està prevista la 
instal·lació dels vidres a la placeta interior, on ja 
s'han plantat els arbres. 
Respecte als terminis de finalització, Albiol va 
apuntar que a finals de mes culminarà la primera 
fase de remodelació i que a partir de llavors 
s'iniciarà la segona fase, consistent en la disposició 
dels punts de venda, que podria estar enllestida 
després de l'estiu, segons va apuntar Albiol. “És 
difícil dir una data exacta, perquè encara que la 
construcció de les casetes ha de ser molt ràpida, 
el procés administratiu de concessió de les 
autoritzacions pot prorrogar-se una mica, encara 

que espero que després de l'estiu es puga iniciar el 
trasllat”, va apuntar. 
El regidor socialista va destacar que la finalització 
del mercat municipal suposarà un impuls 
comercial al centre de la ciutat. “Apostem per 
una nova línia de desenvolupament del nostre 
centre comercial, per donar un impuls comercial 
al centre de la ciutat, i serà molt important que 
el mercat municipal torne a treballar en la seua 
ubicació”, va indicar. 
Respecte al mercat provisional, on hi ha hagut 
una baixada de vendes, Albiol va indicar que 
ha sigut a causa d'una sèrie de factors que han 
influït, com la crisi o el canvi. 
Així i tot, va lloar els comerciants “per haver apostat 
per seguir treballant en el mercat de manera 
provisional”.

Crítiques al PP 
Per la seua banda, l'alcalde, Jordi Romeu, va 
recordar que ha sigut aquest Equip de Govern 
el que ha posat en marxa la remodelació del 
mercat municipal, lamentant que “l'única 
cosa que hem rebut per part de l'oposició 
han sigut crítiques”. Romeu també va recordar 
que el projecte del PP en el 2002 “era canviar 
d'ubicació el mercat i traslladar-lo al passeig de 
Juan Ribera”.

Vinaròs tanca la zona de vianants del centre amb la remodelació del carrer de Santa Rita 

L'empresa Escal UGS ha subcontractat cinc empreses de 
Vinaròs durant els mesos de març i abril per fer diverses 
feines relatives al desenvolupament del projecte Castor, 
que es troba en l'inici de la seua execució. El primer regidor 
vinarossenc, Jordi Romeu, ha destacat aquest fet, recordant 
que es tracta “tan sols de l'inici” de les obres del projecte. 
L'alcalde va destacar que també hi ha altres empreses de la 
comarca que fan feines per a aquest projecte.

Castor va subcontractar en dos 
mesos cinc empreses de Vinaròs 

Javier Balada

S’ha renovat per complet les dotacions urbanístiques del carrer, obres que ja eren molt necessàries. La volta del subsòl tenia les bigues en molt males condicions i s’han 
hagut de reforçar, com mostren les imatges

Les obres de la primera fase del mercat finalitzaran aquest mes. Ja s’han plantat els arbres 
(catalpes) de la placeta interior 
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L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vinaròs 
elevarà a ple, si s’aprova el projecte en comissió 
d’Urbanisme, una modificació pressupostària 
de 2,5 milions d'euros l'import dels quals, en 
cas d'aprovar-se, serviria per fer la connexió 
dels pàrquings subterranis del passeig 
marítim i la plaça de Sant Antoni. De moment, 
en la Comissió d'Hisenda celebrada dimecres 
al migdia, es va donar el vistiplau a aquesta 
modificació pressupostària amb els vots a 
favor del PSPV-PSOE i el PVI, els vots en contra 
del PP i l'abstenció del BLOC. El pròxim pas és 
la convocatòria d’una comissió d’Urbanisme 
per aprovar o desestimar el projecte. En cas 
d’aprovar-se, es debatria en ple.
La quantitat, segons va informar dimecres el 
regidor d'Urbanisme, Javier Balada, s'aportaria 

de part del crèdit de 6 milions d'euros que 
disposa l'Ajuntament per a la construcció del 
futur auditori municipal, una infraestructura que 
no podrà executar-se en aquesta legislatura. 
El govern local reprén així, davant les 
recomanacions dels tècnics municipals, una 
possibilitat que ja es va preveure en el projecte 
inicial de remodelació del passeig marítim, i 
que en el seu moment va ser descartada per 
“les dificultats tècniques que es van trobar en 
aqueixa zona, ja que era necessària la realització 
de pilonada per la proximitat de les cases i de 
l'antic col·legi Sant Sebastià”, a més del seu 
elevat cost econòmic, segons va apuntar el 
regidor d'Urbanisme, Javier Balada. 
El regidor d'Urbanisme també va apuntar que 
la intenció de l'Equip de Govern és que aquesta 

connexió estiga finalitzada coincidint amb el 
final de les obres de la tercera i quarta fase de 
remodelació del passeig, destacant que si no 
es fa en aquest moment, serà molt difícil fer-ho 
quan el passeig estiga fet. 
Balada va argumentar que el túnel és necessari 
perquè “facilitaria la circulació subterrània a la 
zona, i comunicaria Fora del Forat amb Costa i 
Borràs”. En cas que aquesta actuació no pogués 
realitzar-se, Balada va apuntar que l'Ajuntament 
haurà d'optar per construir una segona sortida al 
pàrquing subterrani del passeig marítim, que se 
situaria a l'altura de l'antic col·legi Sant Sebastià. 
Aquesta actuació suposaria un cost al voltant de 
300.000 euros.

“No n’és la solució” 
Dimecres, el portaveu del PP, Juan Bautista Juan, 
va apuntar que el seu grup municipal s'oposarà a 
aquest projecte. Segons Juan, aquesta quantitat 
se suma a una obra integrada en una remodelació 
amb la qual els populars no estan d'acord, a causa 
dels nombrosos canvis que ha tingut el projecte, 
que va qualificar de “bunyols”. 
Juan també va indicar que la realització d'aquest 
túnel no eliminaria el trànsit per la superfície, per 
la qual cosa “no té sentit gastar 2,5 milions d'euros 
per seguir igual”. 
El portaveu popular opinava que la inclusió 
d'aquesta connexió podria haver-se abordat en el 
seu moment perquè el Ministeri de Foment es fes 
càrrec del seu pressupost dins del finançament 
global de les obres. “Se'ns ha respost que el 
ministeri no les finança, per la qual cosa hauríem 
d'assumir-la tots els vinarossencs”, va lamentar, 
afegint que “la inversió total d'una remodelació 
tan caòtica i tan mal planificada rondarà els 24 
milions d'euros”. 
D'altra banda, Juan declarava que per tal que 
l'actual pàrquing del passeig mantinga una 
situació de legalitat, hauria de comptar amb dos 
sortides bidireccionals, “però no gastar 2,5 milions 
d'euros per donar-hi cobertura legal”.

La connexió dels pàrquings del passeig i la plaça de Sant Antoni 
es presentarà a ple si ho aprova la comissió d’Urbanisme 
El projecte suposaria una inversió de 2,5 milions d'euros 
El PP s'hi oposa i el BLOC s'hi absté en la comissió d’Hisenda celebrada dimecres 

Desde la Agencia AMICS (Agencia de 
Mediación para la Integración y la 
Convivencia Social) dependiente del 
Área de Bienestar Social del Ajuntament 
de Vinaròs, estamos llevando a cabo un 
proyecto dirigido a mujeres recién llegadas a 
nuestro municipio, denominado Intervenció 
integral a les noves ciutadanes de Vinaròs, 
subvencionado por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y cofinanciado por 
el Fondo Europeo para la Integración.
Con este proyecto conseguiremos: 
· La adquisición de los conocimientos 
suficientes de la sociedad de acogida en 

general y del municipio de Vinaròs en 
particular, para facilitar su inserción social 
en igualdad de oportunidades y fomentar 
su autonomía personal, el refuerzo de la 
participación activa de estas mujeres en 
todos los ámbitos del municipio, facilitar 
la integración y favorecer la convivencia 
intercultural en la ciudad de Vinaròs, 
especialmente, de estas mujeres recién 
llegadas.
Para la consecución de estos objetivos 
se están realizando una gran variedad de 
acciones (clases de castellano, de informática, 
de orientación laboral, actividades lúdicas...). 

Una de las acciones a destacar es la emisión 
de un programa de radio, La veu de les noves 
ciutadanes de Vinaròs, que se emitirá los 
martes y viernes a las 12:30h desde Hoy 
por hoy de la Cadena Ser Maestrat, durante 
ocho semanas consecutivas, empezando 
el próximo martes 1 de junio. Con esta 
actividad ofrecemos un espacio donde 
les noves ciutadanes de Vinaròs, darán su 
voz a diferentes temas relacionados con la 
inmigración, la integración y la convivencia 
intercultural, buscando poder mirarnos a 
los ojos sin miedos ni recelos por el simple 
hecho de ser diferentes.
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Vinaròs va estar present en 
l’acte pel reconeixement 
europeu de l’Arc Mediterrani, 
realitzat al Palau de Congressos 
de València el passat 7 de 
maig. L’alcalde, Jordi Romeu 
va representar la nostra ciutat, 
formant part dels més de 500 
dirigents politics, empresarials, 
sindicals i de la societat de 
la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i les Illes Balears,  en 

un acte que podria marcar un 
punt d’inflexió en el procés 
de creació d’una consciència 
econòmica col·lectiva i en la 
reivindicació de les necessitats 
davant els governs autonòmics, 
estatal i europeu de prioritzar 
en les seues inversions les 
infraestructures en matèria de 
transport que que reclamen 
històricament les regions que 
conformen l’Arc Mediterrani.

Vinaròs, present en l’acte pel 
reconeixement europeu de 
l’Arc Mediterrani

Entre el 24 i el 25 de maig s'ha celebrat en el recinte 
firal d’IFEMA de Madrid, el I Congrés Europeu 
de Turisme i Gastronomia. Coincidint amb la 
presidència europea del Govern espanyol, ha sigut 
el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través 
de TURESPAÑA qui ha organitzat aquest pioner 
esdeveniment. 
El congrés s'ha realitzat per ressaltar el paper 
de lideratge en matèria turística i gastronòmica 
de la Unió Europea. S ha celebrat, per primera 
vegada, una trobada en què els diferents països 
participants han pogut compartir les seues 
experiències i els seus assoliments en aquesta 
matèria i ha comptat amb la participació de tots 
els sectors implicats en la creació, comercialització 
i promoció internacional de productes turístics 
vinculats a la gastronomia.
Entre altres temes, durant els dos dies que ha 
durat el congrés s'ha debatut sobre la promoció 
internacional del turisme enogastronòmic a Euro-
pa; la formació dels professionals de l'hostaleria i 
restauració; la comercialització exterior de la gas-
tronomia espanyola; el paper dels xefs de recone-
gut prestigi en la promoció de les destinacions; 
les grans rutes i esdeveniments enogastronòmics 
europeus, i les matèries primeres agroalimentàries 
i la cultura gastronòmica espanyola.
Aquest congrés s'emmarca dins del Pla de 

Promoció del Turisme Enogastronòmic aprovat 
pel Consell de Ministres monogràfic sobre 
turisme celebrat en 2009 i que compta amb 
un pressupost de nou milions d'euros. Aquest 
pla també inclou actuacions com la creació del 
club de producte Saboreando España, amb el 
qual es pretén millorar i diversificar la imatge 
internacional d'Espanya per incrementar-ne la 
competitivitat en el mercat turístic global i que 
compta amb Ferran Adriá com a imatge.
En el mateix congrés han estat presents 
personatges de la talla del mateix Ferran Adrià, 
Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Pascal Barbot 
(el cuiner francés més jove en haver aconseguit 
les tres estrelles Michelín per al seu restaurant, 
L’Astrance de París). Així mateix, el congrés també 
va servir per tractar i donar a conéixer diversos 
casos d'èxit europeu en la potenciació i posada 
en valor del binomi turisme-gastronomia. Entre 
aquests casos cal destacar els del Conseil Supérieur 

de l’Oenotourisme de França (rutes del vi a França), 
Wien Tourismus (Turisme de Viena), Copenhagen 
Cooking (Festival Gastronòmic Vienés) i ACEVIN 
(l'associació que ha creat el club de producte 
turístic Rutas del Vino de España). 
Entre les conclusions del certamen, cal desta-
car el consens dels ponents en la necessària 
col·laboració i cogestió del desenvolupament tu-
rístic i gastronòmic d'una destinació. Així mateix, 
el projecte denominat Saborea España aposta per 
la creació de clubs de producte turístic a l'estil de 
l'existent a Vinaròs.
Importància del turisme gastronòmic a Espanya 
La gastronomia és un dels principals eixos de la 
promoció turística d'Espanya a l'exterior. 
Dels 52 milions de turistes no residents que van 
visitar Espanya l'any 2009 s'estima que més del 
10% va fer activitats relacionades amb el turisme 
gastronòmic, dada que suposa més de 5,5 milions 
de visitants. 

Se celebra a Madrid el 
I Congrés Europeu del 
Turisme i la Gastronomia 
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ACTUALITAT

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
ha asegurado que le parece bien el ofrecimiento 
de unas instalaciones de 400 m2 a la conselleria 
de Educación para emplazar la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) aunque se preguntó porqué no se 
hizo antes.
Para Juan, “que el alcalde ahora intente estar a la 

altura de lo que no ha conseguido en dos años, de 
lo que no ha hecho en dos años, de poner un local 
para reclamar actualmente la EOI, creo que es una 
salida hacia adelante de una situación que él mismo 
fue culpable por no haber mediado con suficiente 
agilidad y constancia para que se produjera el 
nombramiento de la futura EOI para Vinaròs”.

El PP ve bien que se ofrezca un local para la EOI, 
aunque cree que debió hacerse antes

El Partit Popular de Vinaròs va celebrar el dijous 
dia 20 maig la seua assemblea general en la qual 
van participar quasi un centenar d'afiliats que van 
omplir de gom a gom el local de la seu del carrer 
de l’Arxipreste Bono. 
L'assemblea que va comptar amb l'assistència de 
la secretària general provincial, Marisol Linares, 
va començar amb el balanç de l'últim exercici 
oferit pel secretari local, Mariano Castejón, balanç 
estadístic de les diferents accions dutes a terme 
pel partit en els últims mesos, així com l'estat 

econòmic, la situació de l'afiliació que ja supera 
els 400 afiliats, i altres detalls de caràcter intern. 
El balanç polític dels últims mesos va ser a 
càrrec del portaveu del partit, José Ramón 
Tárrega, mentre el president i portaveu 
municipal, Juan Bautista Juan, es va centrar a 
explicar els arguments del grup municipal en 
assumptes com la costa Nord, el polígon de 
les Soterranyes, l’EOI, la rebaixa de sous i altres 
temes que van despertar diverses intervencions 
dels afiliats assistents.

Assemblea local del PP de Vinaròs 

La seu del BLOC de Vinaròs va acollir el divendres passat 
la presentació al Baix Maestrat de la coalició Compromís, 
formada pel BLOC, Iniciativa i Verds. L'acte va comptar amb 
la presència dels diputats del BLOC, Enric Morera i Josep 
Maria Pañella, la diputada d'Iniciativa Mireia Moya i el 
representant dels Verds Carlos Porcel.

La coalició Compromís 
es presenta a Vinaròs 

El regidor del BLOC, Domènec Fontanet, ha 
assegurat sentir-se “enganyat i defraudat” per 
l'Equip de Govern i va apuntar que les relacions 
entre ells “han empitjorat” amb l'aprovació de 
la moció de la rebaixa de les retribucions “fins al 
punt que l'alcalde ha dit que el document signat a 

principis de legislatura és paper mullat”. El regidor 
independent, que va indicar que “després de 
l'encaixada al principi de la legislatura ara vénen 
les ganivetades per l'esquena per part de l'alcalde”, 
adverteix que hi ha declaracions de l'Equip de 
Govern que no ajuden en la relació amb el BLOC 
perquè aquest assumisca la responsabilitat de 
donar governabilitat. “Hem volgut donar aquesta 
governabilitat, però aquest Equip de Govern no ha 
ofert consens ni diàleg”, va indicar.
D'altra banda, va censurar que Romeu diga que 
el PP l’ha enganyat en diverses qüestions, entre 
elles la moció de la rebaixa salarial. Cal recordar 
que el BLOC va dir, després de l'aprovació 
d'aquesta moció, que comprovaria si el PP va 
presentar l'acord per venjança personal o com 
a mesura per la crisi econòmica presentant la 
moció a Benicarló i Peníscola. “Aquí la proposta 
no ha arribat al ple perquè el PP governa en 
majoria absoluta i es va descartar en ambdues 
poblacions”, va indicar. A més, també va 

argumentar que “sempre hem dit que donaríem 
suport a les bones propostes vingueren d'on 
vingueren, i és el que hem fet”, afegint que 
“l'únic que m'ha enganyat i decebut ha sigut 
Jordi Romeu i tots els seus regidors”.
En aquest sentit, va lamentar que l'alcalde “sabent 
que em necessita, tan sols m'ha trucat tres vegades 
en aquest legislatura, dos de les quals després de 
la moció de la rebaixa de retribucions”. 
D'altra banda, Fontanet també va mostrar la seua 
sorpresa per l'actitud del primer tinent d'alcalde, 
Javier Balada, que va assegurar en ple, en relació 
a la moció de les retribucions, que pensava seguir 
defensant els seus interessos. “Per mi, Balada ha 
perdut tota la credibilitat”, va concloure. 
Finalment, va assegurar que el BLOC no aprovarà 
cap modificació pressupostària fins que no es 
presente el pressupost per al 2010, advertint 
especialment a la regidora de Festes, Maribel 
Sebastià, que s'ajuste al pressupost que disposa 
per a la Fira i Festes.

Fontanet assegura que l'alcalde l’ha “decebut” 
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Vinaròs celebrarà aquest diumenge la festivitat de la 
Verge de la Misericòrdia. L'alcalde, Jordi Romeu, recorda 
a la població que està prohibit fer foc en aquest paratge 
protegit, encara que estaran a la disposició del públic els 
paellers que ha disposat el consistori. També hi haurà un 
servei gratuït d'autobús en horari de matí i tarda per a 
pujar i baixar de l’ermita. 
L'ajuntament ha decidit no oferir la tradicional paella per 
al dia de la festivitat de la Misericòrdia, que se celebrarà 
diumenge que ve a l'ermita. 
El consistori ha pres aquesta decisió fonamentant-la en 
l'escassa assistència de públic dels últims anys, a més del 
cost que en suposa l’elaboració.

El pròxim diumenge dia 30 és la festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
El divendres 21 va començar la Novena. Es fa cada dia després de la missa de la 
tarda fins al dissabte dia 29.

Diumenge dia 30, festa de la patrona. Actes: 
7 hores. Sortida de la rogativa. A l’arribada, missa de pelegrins sobre les 9 hores
12 hores. Missa major a l’ermita
17 hores. Sortida a peu de la processó de tornada a l’ermita
19 hores Missa a l’església. Acte seguit, rebuda de la Verge Pelegrina. Processó i 
ofrena de flors a la patrona (es convida a totes les entitats, associacions, grups o 
particulars a participar en l’ofrena)

Aquí en la parròquia hi haurà només dos misses, a les 9 del matí i les 7 de la tarda. 
A part, hi haurà missa al convent de la Divina Providència a les 9.30 h i a l’Hogar 
San Sebastián a les 10 hores.

Amb motiu de la celebració de la festivitat 
de la Verge de la Misericòrdia, el servei 
d’autobusos per als ciutadans que desitgen 
assistir a l’ermita serà el següent:

Matí: ciutat-ermita 9, 10, 11 y 12 hores
Tarda: ermita-ciutat 15, 16 i 17 hores

Sortida des dels jutjats de Vinaròs (avinguda 
Llibertat)
Servei gratuït

També informar que dissabte 29, a les 20.30 
hores, hi haurà una cercavila de la banda La 
Alianza pels carrers de costum.

El diumenge, festivitat de la 
Misericòrdia 

La regidora de Cultura, Maria Dolores Miralles, ha 
lamentat que la no-aprovació de la modificació 
pressupostària de 587.000 euros destinada 
al pagament de factures a proveïdors de 
l'Ajuntament haja afectat el cobrament d'algunes 
entitats culturals, que ho veuran retardat. Miralles 
va recordar que l'aprovació de modificacions 
pressupostàries “és un recurs legal utilitzada per 
tots els ajuntaments” i va fer “una crida a la reflexió” 
a l'oposició. “Lamento molt que quasi la totalitat de 
les empreses afectades siguen de Vinaròs i que hi 
haja entre elles entitats culturals”, va indicar. 
Com a exemple, va destacar que una entitat 
cultural que havia de rebre una subvenció de 1.800 
euros “com que la factura ha entrat al desembre no 

ha pogut cobrar”, mentre que també es va referir a 
l'actuació d'un grup que va actuar durant els actes 
de la carta de poblament. “Es tracta de quantitats 
no gaire importants però que les necessiten i, per 
això, ho lamento”, va indicar. Entre altres empreses 
i entitats que veuran endarrerit el seu pagament, 
també va citar una de les encarregades del 
muntatge i so d'espectacles. “Van fer la seua feina 
i encara no l’han pogut cobrar, i ara he hagut de 
tornar a demanar-los que munten un espectacle i 
així i tot ho faran”, va dir, afegint que “per això vull 
que el PP i el BLOC pensen en la crisi, que aquestes 
empreses tenen treballadors i que si es continua 
en aquesta dinàmica, molts d'ells poden passar a 
engrossir les llistes de l'atur”.

Miralles lamenta que no puga pagar les factures a les entitats culturals 

Festivitat de la 
Misericòrdia. 
Servei d’autobusos

Festa de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia 2010
Any del IV Centenari
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ACTUALITAT

ES UN MENSAJE 
DE COCEMFE MAESTRAT

FOTODENUNCIA
Cuánto tiempo más tendremos que 
padecer las personas con movilidad 

reducida a la hora de acceder al 
Centro de Salud por culpa de la poca 
solidaridad de nuestros gobernantes 

en la Generalitat de no sustituir la 
plataforma actual por una vertical como 
les hemos pedido desde el colectivo de 

discapacitados.

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 Radiació Solar

L’Associació de Veïns Migjorn va 
presentar dilluns la seua pàgina web, 
www.avmigjorn.org. La nova pàgina, 
realitzada pel dissenyador gràfic Sergi 
Forés, s'actualitzarà periòdicament i 
recull tant les seues opinions, escrits 
i demandes, com apartats útils com 
per exemple el de demanar cita al 
metge a través d’Internet. 
La web també conté un apartat 
relatiu a la història de l'associació 
i un altre dedicat a les preguntes i 
mocions presentades en els plens. El 
representant de l'associació, Sebastià 
Fabregat, va indicar que confia que 
la nova web, on també hi ha lloc 
per a l'opinió, siga un lloc de debat i 
trobada dels vinarossencs, a quals va 
cridar a la participació.

Migjorn presenta la 
seua pàgina web 

106.2 FM
MAESTRAT

El que nosaltres ano-
menem radiació solar 
actual és tècnicament 
conegut com a radiació 
solar global, una mitja-
na de la intensitat de la 
radiació solar que inci-
deix sobre una superfí-
cie horitzontal. Aquesta 
irradiància inclou tant 
el component directe 
procedent del sol com el 
component reflectit per 
la resta del cel. El valor 
de la radiació solar pro-
porciona una mesura de 
la quantitat de radiació 
solar que incideix sobre 
el sensor de radiació 
solar en un moment do-
nat, expressat en watts 
per metre quadrat (W/
m2). El valor registrat pel 
WeatherLink és el ter-
me mitjà de la radiació 
solar que mesura sobre 
l'interval d'arxiu. 
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La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, que se celebraran del 18 
al 29 de juny, ja té reines. Nerea Rojas Ferré en representació de la Penya 
Barça és la reina de les festes, mentre que la xiqueta María Vila Vallés, del 
col·legi Divina Providència, és la reina infantil. 
L'acte d'elecció de les reines es va celebrar divendres passat al saló de 
sessions del consistori, en un acte presidit per l'alcalde Jordi Romeu. 
Enguany s'ha recuperat celebrar aquest acte a l'ajuntament, en els últims 
anys se celebrava durant el transcurs d'un sopar, encara que el sistema 
d'elecció va ser el mateix, a sorts. 
La cort d'honor de Nerea Rojas estarà formada per Elena Costa Barberà del 
Club Nàutic, Carla Serrano Polo de la Caixa Rural i Verónica Grau Bas, dama 
de la joventut en presentar-se per cap entitat. 
La cort d'honor de María Vila estarà integrada per les xiquetes Inés Salvi 
Ribera del col·legi Manuel Foguet, Paula Escura Roca del Sant Sebastià, 
Arantxa Arrufat Góngora de col·legi Misericòrdia, Laura López Ruiz de 
l'Assumpció i Carmen Arnau Roselló de la Consolació. 
La reina de les festes va dir sentir-se molt emocionada ja que la seua 
mare va ser la primera dama que va presentar la Penya Barça i igual 
que ella va ser reina, les dos úniques reines que ha tingut l'entitat. 
Així com la reina de festes, la reina infantil es mostrava contenta i a 
penes tenia paraules per dir que no s’esperava ocupar aquest càrrec.

Vinaròs ja té les 
de les festes 

reines 

29  maig  2010
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Reina carnaval 

Comuniones

Comuniones Comuniones

El cap de setmana passat 
en un conegut restaurant 
de la nostra localitat, la 
comparsa Fot-li Canya 
va escollir la seua reina 
per al carnaval 2011. 
Tres components de 
la comparsa, Arantxa 
Mayordomo, Pietat Gandia i 
Lorena Ruiz, optaven al títol 
de reina i, finalment, la sort 
va decidir que fóra Lorena 
Ruiz la xica que regnarà el 
proper 2011, any en què 
la comparsa celebra el seu 
desé aniversari. La reina 
actual, Lorena Fabregat, va 
exercir de mà innocent del 
sorteig i va fer entrega d'un 
bonic obsequi a la nova 
reina. Desde la comparsa 
felicitem Lorena Ruiz i 
desitgem que gaudisca al 
màxim del proper carnaval.

Les germanes Ariadna i Núria van celebrar la 
primera comunió. Va ser un dia molt feliç

Comuniónes en la Arciprestal el 9 de mayo

Comuniónes en la iglesia Santa madalena el 9 de mayo

Comuniónes en la Arciprestal el 2 de mayo

Los alumnos y alumnas de 1º y 
2º de primaria del colegio Divina 
Providencia en Les Coves de Sant 
Josep de La Vall d’Uixó

Ariadna i Núria

Excursión
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 “Temps de flors”

Boda de David i Mireia · 22 maig de 2010

Un grup d’alumnes de l’escola EPA Llibertat 
visiten l’exposició “Temps de flors” a Girona

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

22 de maig, bon ambient, un clima quasi estiuenc, uns nuvis 
enamorats. Un dia feliç. Moltes felicitats per a David i Mireia, per 
emprendre junts aquesta nova etapa. Esperem que estiguen 
gaudint de la lluna de mel per terres nord-americanes
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Curiós interrogatori a què va ser “sotmés 
l'alcalde de Vinaròs Jordi Romeu per escolars 
de set anys del CEIP Assumpció en la visita 
que van realitzar al consistori. Es van atrevir 
a preguntar fins i tot per la crisi econòmica 
i és que ells també veuen que les coses no 
van bé. Prèviament, a classe van preparar 
col·lectivament un paquet de temes que 
volien preguntar a l'alcalde i la primera 
pregunta va ser directa cap allò que més 
preocupa els espanyols. Romeu va apostar, en 
la seua detallada resposta, per gastar menys, 
no comprar tant i aprofitar més altres sectors 
productius de la ciutat, a part de la devaluada 
construcció, com la pesca, el moble, el 

turisme, etc. Romeu no pensava “de menut” 
que arribaria a ser alcalde, com va contestar 
a una altra incisiva pregunta. Els escolars, 
com si foren futurs periodistes, van preguntar 
per la finalització de les obres del mercat (al 
setembre podria realitzar-se el trasllat) i el nou 
camp de futbol (aquest estiu serà l'estrena, 
com va prometre, avançant a més que podria 
servir també per als equips infantils ja que es 
transformarà en dos camps de futbol set). Un 
escolar es va sorprendre en entrar l'alcalde a la 
sala de plens perquè, segons pareix, esperava 
veure’l portant algun cridaner distintiu o una 
indumentària especial com la que llueixen les 
autoritats en els contes infantils.

Els escolars, també preocupats per la crisi

Sopar de quintos del

Un año más, la Societat Musical La 
Alianza organizó, en el tentadero de 
la peña Pan y Toros, un comida para 
socios y músicos.
De buena mañana, junta directiva, 
director y algún que otro colabora-
dor, iniciaron los preparativos su-
biendo la carne, la bebida, el hielo y 
la leña para la comida, que consisti-
ría en una torrada. 
Para recuperar fuerzas, no pudo 
faltar un reconstituyente almuerzo, 
donde Mauricio Luzárraga elaboró 
un exquisito pulpo marinero 
y Ignacio Senén sus sabrosos 
mejillones a la brasa, todo ello 
regado por una fresquísima cerveza.
A eso de medio día empezaron 
a llegar los primeros de los 140 
comensales previstos y que, poco 
a poco, fueron reuniéndose en 
los porches del local a la espera 
de la comida, inmersos en 
unas agradables y distendidas 
conversaciones.

Cuando ya estuvieron todos, 
los chefs de cocina José Ramón 
Miralles y Tomás Sánchez al frente 
de todo su equipo, en una perfecta 
organización, comenzaron con 
la torrada que resultó todo un 
éxito. Posteriormente, unos cócs y 
la típica cremaeta hicieron que la 
sobremesa se alargara hasta bien 
entrada la tarde, mientras los más 
pequeños se divertían jugando por 
el ruedo. 
Agradecer a los socios su colabo-
ración y felicitar a la junta directiva 
por la organización. También recor-
dar a todos los aficionados, simpa-
tizantes y vinarocenses en general 
que quieren y aprecian la banda, 
que pueden hacerse socios pasan-
do por la escuela de música de la 
Sociedad Musical La Alianza, ubi-
cada en la segunda planta del an-
tiguo colegio Sant Sebastià o bien 
llamando al teléfono 964 45 62 03 
y formar parte de esta gran familia.

Socios y músicos de La Alianza se reúnen en la ermita
Societat Musical La Alianza

12 juny Penya Barça informa:

629 22 83 27 (Cele)
607 75 61 86 (Quixal)

Cal confirmar 
l’assistència al 
restaurant Duc de 
Vendôme o trucar als 
telèfons;

72

Comida 
para socios 
y músicos de 
la  Societat 
Musical La 
Alianza en el 
tentadero

La Penya Barça de Vinaròs comunica a tots els socis, simpatitzants i 
barcelonistes, que el diumenge dia 6 de juny farem una pujada a 
l’ermita vestits de blaugrana. 
Sortida a les 8 del matí enfront de la Penya. A la 
baixada ho celebrarem a la Penya.

La presentació de la dama de la penya, Nerea Rojas 
Ferré, será el dia 12 de juny a les 21 h.



21

29  maig  2010

X. Flores

SOCIETAT

Els dies 11 i 12 de maig es va celebrar a la 
Ciutat de Peníscola la IX Trobada d’Escoles 
Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació 
de la Comunitat Valenciana.
El regidor d’Indústria i Comerç de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Vicent Andreu 
Albiol Quer, acompanyat de la directora 
del Taller d’Ocupació per al Reciclatge 
Professional Vinaròs per les Persones, 
Sara Fernández Ibáñez; de la docent 
de l’Especialitat Salut Mental – Atenció 
Especialitzada a Malalts d’Alzheimer, 
Sofía Tena Asensio, i de l’administrativa 
del Taller, Carmen Puchal Gargallo, van 
acudir a la ciutat veïna per assistir als 
diferents actes i ponències:
-Tècniques de formació psicopedagògica 
per a col·lectius amb dificultats d’inserció
-La persona, eix del procés emprenedor
-Experiències dels grups “CRE@ RED” del 
col·lectiu de professionals de ETCOTE
-El valor de les qualificacions professionals 
per a la inserció en el mercat de treball
D’altra banda, les alumnes i els docents 
del Taller d’Ocupació Vinaròs per les 
Persones, per ampliar la seua formació 
teòrica, han participat en els tallers de 
la Setmana de l’Autonomia Personal 

en Vinaròs, organitzats pels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Vinaròs en 
col·laboració en la CAM. Les xarrades van 
tractar sobre els temes següents:
-Exercici físic i prevenció de caigudes
-Dormir bé
-Alimentació saludable
-Millora en el rendiment de la memòria
Per finalitzar aquesta setmana plena 
d’activitats del Taller d’Ocupació, el dijous 
13 de maig, les alumnes de l’especialitat 
Auxiliar d’Infermeria en Geriatria, van 
acudir al local de les Ames de Casa de 
Vinaròs per oferir una xarrada sobre els 
continguts teòrics que estan aprenent 
dins d’aquesta especialitat, centrant-se 
en la temàtica de Cures de les persones 
grans a casa, desenvolupant els punts 
següents:
-L’habitació de la persona gran
-La higiene
-Cures de la pell
-Ajudes tècniques
-Alimentació
-Accidents en casa
-Activitats mentals, exercicis cognitius
-Consells per al cuidador sobre com 
cuidar la seua salut 

L'Ajuntament de Vinaròs va homenatjar el 
dimecres Laura Puig Roda, la filla de l'il·lustre 
pintor de Tírig, que va complir dissabte passat 

100 anys. La regidora de Benestar Social, Maribel 
Sebastià, li va lliurar un ram de flors en nom 
del consistori i després del lliurament, Laura va 

bufar les espelmes del seu centenari a la Llar 
Sant Sebastià, on va estar acompanyada de les 
seues amigues.

Laura Puig Roda compleix 100 anys 
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La dolçaina, com les seues germanes 
la gralla, la gaita aragonesa, etc., 
es troben repartides per tot el 
territori de l'Antiga Corona d'Aragó. 
Amb diferents formes, mesures i, 
per tant, diferents afinacions, les 
anem trobant per tots els pobles. 
Morella no n’és l'excepció, de fet és 
una ciutat on s'ha conservat fins als 
nostres dies molts balls tradicionals 
acompanyats del so de la dolçaina i 
el tabal. Durant molts anys va ser el 
senyor Casimiro Ripollés l'encarregat 
d'interpretar aquestes melodies, 
amb les dolçaines llargues, o gaites 
com diuen a la comarca, que ell 
mateix es fabricava. Dissabte 22 de 
maig vam viatjar fins a Morella una 
xicoteta representació de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs per poder 
passar una estoneta amb Casimiro 
i veure si ens volia vendre alguna 

de les seues dolçaines. Vam anar a 
buscar-lo a la residència d'ancians, 
on viu actualment, tot i que cada 
dia baixa a sa casa per obrir-la, i es 
va fer molt content que tinguéssem 
el detall de passar la tarda amb 
ell, xarrant de les seues gaites, de 
quines fustes utilitzava, dels detalls 
que les embelleixen, de la quantitat 
que n'ha fabricat (més de 1.000, en 
tota la seua vida de constructor), i 
mil coses més que ens van enriquir 
com a dolçainers, però també com 
a persones. Al final ens vam fer 
unes fotos amb ell per tindre un 
recordatori de la visita, i vam quedar 
d'enviar-li-les, per tal que passen a 
formar part del seu particular museu. 
Aquí les teniu, i podeu veure part de 
les 500 dolçaines que encara guarda 
a casa com un tresor, que és el que 
són. Gràcies Casimiro!

Casimiro Ripollés: la dolçaina a Morella

L'Aula de Teatre de Vinaròs estrenarà durant el mes 
de juny dos obres teatrals. Els dies 4, 5 i 6 de juny 
interpretaran l'obra Zeus, de Woody Allen, i els dies 
11,12 i 13 de juny l'obra Glups! de Dagoll Dagom. 
El director de l'aula, Josi Ganzenmüller, va apuntar 
que la interpretació de Zeus comptarà amb la 
participació de 32 actors i va augurar que l'obra 
tindrà la capacitat de sorprendre el públic. Sobre 
el musical Glups!, va destacar que les coreografies 
estan fetes pels mateixos alumnes de l'aula i que 
la també alumna Carmen Roselló s'ha fet càrrec de 
tot l'apartat musical. En l'obra s'utilitzarà la banda 
sonora original que va utilitzar Dagoll Dagom, que 

l'ha cedit especialment per a l'ocasió. 
Aquest musical també s'estrenarà a l'octubre en la 
localitat d'Ulldecona. 
Ganzenmüller va destacar la implicació dels 
alumnes “que assagen dos o tres vegades per 
setmana i han realitzat el vestuari”. 
Per la seua banda, la regidora de Cultura, Maria 
Dolores Miralles, va recordar que l'Aula de Teatre, 
iniciada ja fa tres anys, “ha cobert un buit que hi 
havia a Vinaròs per recuperar aquest gènere, tant 
en l'apartat d'interpretació com en l'afició per 
assistir a les obres”. Miralles va destacar l'èxit de 
l'aula. “La gent ens ha demostrat que estima el 

teatre, perquè cada vegada assisteix més públic a 
les actuacions”, va apuntar. 
Les entrades, que es posaran a la venda a partir 
del 31 de maig, tindran un cost simbòlic que es 
destinaran a una associació benèfica de la localitat.

L'Aula de Teatre estrenarà dos obres al juny 
X.Flores

X.Flores

Redacció

L’auditori municipal acull fins al 6 
de juny una exposició de pintura 
de l’artista Avel Muñoz. Diversitat 
i bellesa caracteritzen la mostra 
que integren marines i flors; una 
veritable ostentació de lluminositat 
i riquesa cromàtica. Pintura sempre 
atractiva per la seua finalitat i frescor 
en la seua equilibrada composició, 

a la qual l’artista imprimeix un 
càlid accent de força i expressivitat 
en la realització de les imatges 
de les barques, labors marineres 
i un entorn ambiental purament 
mediterrani.
També destaquen la bellesa i 
l’hamonia dels seus quadres de 
flors, plenes de vida i color. 

Avel Muñoz 
exposa a 
l’auditori 
municipal

INFORMACIÓN: 647742046  (LAURA)

TRATAMIENTOS DE PREVENCIÓN 
CONTRA EL PICUDO ROJO

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

Campaña de 
prevención contra 
el picudo rojo
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Els xiquets s’ho passen bé 
amb els contes d’‘El burret’ i 
‘Les formiguetes’

La Universitat per a Majors va acollir dilluns a la 
tarda en un auditori municipal especialment ple la 
presentació i defensa dels projectes d'investigació 
de les seus de l’UJI. 
I és que amb la recta final de curs, també arriba el 
moment de presentar els treballs de recerca. Enguany 
han sigut els estudiants de tercer curs i també els 

alumnes de les diferents seus els que han estat 
treballant. Les temàtiques són variades: forns de calç, 
la via Augusta, el suro, els txakres, plantes medicinals, 
el blat... Tots ells han suposat un esforç i una dedicació 
molt gran per part dels alumnes. L'acte va comptar 
amb la presència de l'alcalde, Jordi Romeu, i la regidora 
de Cultura, Maria Dolores Miralles.

Vinaròs acull la presentació dels projectes d'investigació 
de la Universitat per a Majors 

X.Flores

El passat dijous 20 de maig al salo d'actes de la biblioteca 
municipal va tindre lloc una nova sessió de les “Les iaies 
conten”. Carmen Buch va explicar el conte El burret i Set 
Argibau el de Les Formiguetes per a xiquets de 3 a 5 anys.

Com cada any l’equip de Rutas 

estarà present a la Fira de la 

Cirera de la Salzadella... veniu a 

visitar-nos !
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agenda cultural
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 a càrrec de la cia. Màgic Dexter.

Sinopsi: Imaginem que posem 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

Dimarts 1 de juny, 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

Divendres 4 de juny, a les 19.30 hores, Cicle de 
cinema Comerç Just: una història, un producte amb 
la projecció del documental La pesadilla de Darwin 
que tracta de la introducció d’un nou peix al llac 
Victòria i l’intercanvi amb la Unió Soviètica a canvi de 
kalàixnikovs.

Lloc: Biblioteca Municipal Organitza: Obra Social 
Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura

Divendres 4 de juny, dissabte 5 de juny, diumenge 
6 de juny a les 22.30 hores, Teatre amb l’obra Zeus – 
Una comedia griega (de Woody Allen) a càrrec del grup 
de primer de l’Aula de Teatre de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 5 de juny, 
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: Fundació La Caixa i Regidoria de Cultura
A les 12 hores, Concert-bermut a càrrec de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs.
Lloc: Passatge Doctor Santos
Organitza: Regidoria de Cultura i Colla de Dolçaina i 
Tabal de Vinaròs
A les 20 hores Concert de la Jove Orquestra de la 
Societat Musical La Alianza.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat Musical La 
Alianza

Assemblea ordinària

L’Associació Cultural Jaume I de Vinaròs convoca la seua 
assemblea ordinària per al 4 de juny de 2010 a les 20 h, en primera 
convocatòria, i a les 20.30 h, en segona, al local dels Dimonis de 
Vinaròs, al carrer del Trabal, n. 6 amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior
2. Propostes d’activitats
3. Precs i preguntes

El president
Joan Francesc Sanç i Solé

AUDITORI MUNICIPAL V. AIGUALS D’IZCO

CONCERT DE L’ORQUESTRA JUVENIL DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA 
SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Dissabte 29 de maig, a les 20.00 hores

PROGRAMA
Concert en Re menor per a 2 violins  J. S. Bach
 
Violins solistes: Ana Falcó Saez
           Sonia Val Castel

Theme from ice castles   Marvin Hamlisch

Rondó en Sol Major   Wolgang Amadeus Mozart

Sinfonia en Do Major   Josep Fàbrega
 
I.	 Allegro spiritoso
II.	 Andantino
III.	 Allegro assai

Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

Cooperativa Agrícola El Salvador

CONVOCATORIA
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de 
esta entidad, y de acuerdo con lo legalmente establecido, se convoca a 
todos los socios de esta Cooperativa Agrícola El Salvador para celebrar la 
asamblea general ordinaria el próximo de 11 de junio de 2010, en esta 
localidad y en el salón de actos de la Caixa Rural Vinaròs, sito en la plaza 
Cardenal Tarancón, 2a planta, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y 
a las 21 horas, en segunda, afín de tratar los siguientes puntos del orden 
del: 
Orden del día
1°. Examen o censura del Informe de Gestión.
2°. Aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al 
pasado ejercicio económico, cuya memoria contiene la distribución de 
excedentes y la liquidación del presupuesto y el plan de Inversiones de la 
RFPC.
3° Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo 
Rector y suplentes.
4°. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
5°. Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de socios al efecto.

Vinaròs, a 18 de mayo de 2010 
El presidente
Sebastián Polo Forner
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PESCA

Andrés Albiol Escrita cardaire 

Aguas estables y soleadas
El estado de la mar fue de calma. Se pudo faenar bien los cinco días laborales de esta 
semana en todas las modalidades, pero las extracciones no resultaron buenas en todas 
las pesquerías. 
La pesca de arrastre capturó cigala hasta 30 €/kg, calamar de 18 a 25 (según tamaño), 
pescadilla de 4 a 10, salmonete a 7, sepió punxa a 12, misèria a 9, rape de 3 a 7, peluda a 6, 
caracol a 8, mòllera, bacaladilla, sorella, caballa, rubios y burros de 2 a 4, jurel, pulpo blanco, 
cangrejo, aranya, pota y morralla de 1 a 3.
El cerco estuvo flojo. El lunes entre diez traíñas pillaron 1.100 cajas de sardina a 25 (12 
kg/caja), de boquerón 200 cajas a 20 y 100 de alatxa a 10. El martes, tres barcos llevaron 
150 cajas de sardina a 30 y 50 de seitó a 15. Y el miércoles, seis barcas atraparon 100 cajas 
de sardina a 25 y 100 de “oro azul” a 10. La procedencia era de dos de Vinaròs, dos de 
Roquetas de Mar, una de Almería, dos de Carboneras, una de Alicante, una de Adra, dos de 
Mazarrón, dos de Águilas y el resto del Grau de Castelló. 
Los trasmalleros en su mayoría pescan langostino a 25 €/kg, sepia a 8 y mabre a 6. Otros 
llevan pagel de 1 a 9. Dos operan tras el lenguado a 23 y palaí a 10. El xarcier del gran 
fondo subastó langosta a 40, gallineta a 15, panagal a 5, besugo a 12, pargo a 15, corba y 
mamona a 3.
Un marrajero arribó con ocho atunes de 40 kg/pieza capturados en alta mar con anzuelo. 
Se cotizaron sobre 10 €/kg. El pez espada se valoró a 12 y la bacoreta a 5. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo se subasta de 4 a 6 €/kg.

Ecos de ‘Mar’
Los españoles superamos la media europea en el consumo y gasto de los productos de la 
pesca y la acuicultura. Según el From, los últimos datos situaba la media de los 27 estados 
miembros en torno a los 22 kilogramos per cápita. España se encuentra entre los países 
del sur de Europa en que el nivel de consumo de todos los pescados, mariscos y derivados 
se estabilizó en unos 41 kilos per cápita.
Un estudio muestra un mercado comunitario deficitario en la producción pesquera y 
acuícola. En el 2007 se comercializaron en la UE 12,1 millones de toneladas de productos 
pesqueros y de la acuicultura, y se importaron 9,4 m/t, mientras que su producción 
acuícola fue de 1,3 m/t y sus capturas alcanzaron los 5,4 m/t.

Aquesta escrita sol ser comuna per les nostres aigües. És 
també coneguda en aquest litoral com a clavell. En castellà se 
l’anomena gramante i cardadora. En gallec, picudo. En basc, 
arraizabal. En francés, raie chardon. En anglés, shagreen. I en 
alemany, walkerochen. El seu nom científic és Raja fullonica. 
És un peix amb l'esquelet cartilaginós. El cos està aixafat 
amb les aletes escapulars a banda i banda que li donen la 
forma de disc a manera romboïdal, amb les vores anteriors 
sinuoses. Al cap se li aprecia el musell llarg amb el rostre 
ben diferenciat. Darrere dels ulls hi ha els espiracles proveïts 
d'una vàlvula per a l'absorció de l'aigua de la respiració, que 
l’amollarà una vegada haja retingut l'oxigen per les cinc 
obertures branquials que té en posició ventral. La boca està 
en posició inferior i proveïda de dents agudes amb 58-68 
dents a les files de la mandíbula superior, però que en el seu 
conjunt formen un mosaic. L’aleta caudal està atrofiada. 
La pell és aspra i coberta de mucosa proporcionada per uns 
canals interiors. A la cua té uns rudimentaris i xicotets òrgans 
elèctrics, que els utilitza per a localitzar preses. Tota la part su-
perior del cos està recoberta per uns diminuts denticles dèr-
mics dirigits cap a enrere. A més, en té d’altres més grans que 
la caracteritzen, per això el seu nom vulgar de carda. En cada 
costat interior de l’òrbita de l'ull, en té 8. A la nuca pot tindre 
de 3 a 9 d'aquestes grans espines. Sobre la llarga cua hi ha una 
sèrie de 50 espines a cada costat en línia mitjana, fins arribar 
a la primera aleta dorsal. I entre les dos aletes dorsals no té es-
pines. Al musell, al ventre i les vores del disc està ple d'aquests 
denticles, que també poden variar segons l'edat i el sexe.
La talla màxima és d'1,20 m i 65 cm d'envergadura. 
És d'un color gris canyella amb tres bandes més fosques a 
cada costat en direcció cap a la punta de les ales. El ventre és 
blanquinós i blavós als laterals. 
La reproducció comença a la primavera efectuant migracions 
anuals. Els mascles es diferencien de les femelles per les aletes 
pèlviques que estan dividides en dos lòbuls que fan la funció 
d'òrgans copuladors. És ovípara. Posen ous rectangulars de 
color ambre protegits per una càpsula còrnia. Els fixen al 
substrat a través dunes aixadetes que tenen en les quatre 
cantonades. Després d'uns mesos surt l'aleví i les restes dels 
ous són arrossegades pel corrent. En alguns llocs apareixen 
a la platja per la marea, els anomenen moneders de sirena. 
S'alimenta de crustacis i mol·luscos que localitza al fang. 
També pot caçar a l'aguait. Un cop s’ha enterrat solament se 
li veuen els ulls, llavors és quan pot abalançar-se sobre certs 
peixos. Ràpidament els tritura i se'ls engoleix. 
Naden gràcies a les ondulacions de les grans aletes. Viuen de 
100 a 400 metres de profunditat i porten una vida bentònica, 
però a voltes poden pujar entre aigües. Com que no tenen 
bufeta natatòria han d'estar en moviment, en cas contrari 
s'enfonsen. 
La seua carn blanca és bona fregida, en salsa, etc. En certs 
llocs la salen i l’assequen al sol i a l’aire. Després la rosteixen 
una mica i després de llevar-li la pell i els cartílags, es guarden 
per a guisar-les quan es vulga. En especial, per ports de les 
Illes Balears.

Ejemplar de pez cinto
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Gaspar Redó
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Cara y cruz para el 
deporte local 

Los mejores patinadores de la Comunidad Valenciana 
se dieron cita el pasado fin de semana en Vinaròs, 
con motivo de la celebración del Campeonato 
Autonómico de Patinaje Artístico. Y un año más Maria 
Gomis Miralles, en la categoría juvenil, y Patricia Gomis 
Miralles, en la categoría infantil, han conseguido 
el primer puesto, demostrando por tercer año 
consecutivo que son las mejores de la Comunidad 
Valenciana. También consiguieron podio quedando 
en segundo lugar Irene Tomas en categoría infantil y 
Almudena Gómez en categoría juvenil.
Más de 60 patinadores, pertenecientes a 16 clubs 
de patinaje de la Comunidad Valenciana, han 
participado en este campeonato, que se ha celebrado 
por primera vez en Vinaròs.
El Club Patinaje Artístico Vinaròs ha participado con 
siete patinadoras. A continuación, detallamos las 
clasificaciones obtenidas:
Categoría alevín:  

4ª Paula Escura Roca: 107,80 puntos
Categoría infantil:  
1ª Patricia Gomis Miralles: 155,90 puntos
2ª Irene Tomas Rodríguez: 136,50 puntos
11ª Olga Clavo Beltrán: 79,40 puntos
Categoría Juvenil:  
1ª Maria Gomis Miralles: 168,30 puntos
2ª Almudena Gómez Beltrán: 129,10 puntos
5ª Lledó Bien Usó: 82,40 puntos
Queremos felicitar a nuestra entrenadora Pili 
Díaz, por los éxitos obtenidos por la patinadoras. 
Y agradecer al Ayuntamiento, Patronat d’Esports 
y Diputación Provincial su colaboración en el 
Campeonato. Así como agradecer la presencia del 
presidente de la Federación Española, Sr. Jansa. El 
presidente de la Federación Valenciana, Eloy Ramil, y 
los vicepresidentes, Salvador Català y Zacarias Bueno. 
Y la concejala de Deportes, Mª José Ferrer, y el alcalde 
Jordi Romeu.

Jornada negra para el fútbol local. Las 
previsiones de que nuestro querido 
Vinaròs CF salvara la categoría eran 
pesimistas y hacía falta un milagro 
que no se realizó, por lo que el 
equipo de fútbol representativo 
de nuestra ciudad volverá a jugar 
después de largos años en Primera 
Categoría Regional. De todas formas 
hay que remarcar que a pesar del 
disgusto de la afición local por esta 
podríamos decir tragedia deportiva, 
hay que felicitar a todos los jugadores 
y entrenador del Vinaròs CF por la 
ilusión y coraje puestos en cada 
partido a lo largo de la temporada en 
la defensa de sus colores.
La otra cara de la moneda nos la 
ofreció el Club Patinaje Artístico 
Vinaròs por el extraordinario éxito 
conseguido el pasado fin de semana 
en el campeonato autonómico dis-
putado en el pabellón polideportivo 
municipal, donde las hermanas Go-
mis Miralles después de una brillan-
te exhibición lograron un resonante 
triunfo proclamándose campeonas 
autonómicas en sus respectivas ca-
tegorías. María consiguió la medalla 
de oro en infantil. Además, hay que 
añadir que el éxito fue rotundo ya 
que Paula Escura fue la 4ª alevín, 
Irene Tomás 2ª infantil, Almudena 
Gómez 2ª juvenil, Olga Calvo 11ª en 
infantil y Lledí Bien 5ª en juvenil.
Enhorabuena a todas por conseguir 
este gran éxito para el deporte local. 

Maria y Patricia Gomis ganan el Autonómico

La Unió Ciclista Vinaròs dispone de 
una nueva página web, http://www.
uniociclistavinaros.es, en la cual los 
socios de la Unió Ciclista y amantes del 
ciclismo en general, podrán encontrar 
toda la información del ciclismo de 
Vinaròs.       U.C.V.

PatinatGe artístic.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

nueva web 
de la unión ciclista
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Futbol.  Campeonato Regional Preferente

Futbol.  Campeonato Regional Preferente

vela.  Juegos Deportivos Provinciales de Vela

El Vinaròs retorna 
al pozo de 
Primera Regional

2 1
C.D. ALMASSORA VINARòS C.F.

Alineaciones
C.D. Almassora: Rubén, Enric (Carlitos), 
David Gonzi, Cifre, Guille (Serrano), Adrián 
(Suso), Manu, Martínez (Fabregat), Guillén 
y Roberto.
Vinaròs C.F.: Peinado, Pedro, Cristian, Álex 
Bueno, Wifredo (Sánchez), José Ángel 
(Potrimba), Víctor Pla, Ernesto, Florín 
(Folch), Espinosa y Agus (Nacho).
Goles: 1-0 min. 4: Roberto; 2-0 min 57: 
Roberto; 2-1 min 90: Folch.
Árbitro: dirigió el encuentro el colegiado 
Martínez Benítez. Mostró tarjeta amarilla a 
los locales Suso, Fabregat, Manu y David.

No pudo ser; el milagro no se realizó y el equipo 
langostinero perdió la categoría a pesar del apoyo 
incondicional de muchos aficionados que se desplazaron 
hasta Almassora. Los jugadores que prepara el míster 
Santi Forner dieron la cara en el terreno de juego del 
campo Boqueras, luchando con valentía ante un equipo 
que también estaba necesitado de los tres puntos en 
juego, pero una vez más el infortunio recayó en el equipo 
langostinero al anular todas las esperanzas de salvar la 
categoría con el empate conseguido por el Sant Jordi en 
Almenara, que de haber perdido hubiera representado 
la salvación del Vinaròs C.F.

En los últimos encuentros se 
consigue llegar al descanso con 
empate, pero en la segunda parte se 
pierde la consistencia de la primera. 
El Benjamín A se desplazó el pasado 
sábado hasta Orpesa para disputar 
su correspondiente partido de liga, 
mientras los jugadores del Benjamín 
B tenían su jornada de descanso 
liguero. El Futur 09 A consiguió 
un meritorio empate a uno en la 
primera parte con una gran imagen. 
Al iniciarse la segunda parte, los 
locales se pusieron por delante, y 
en los minutos finales llegaron el 
resto de goles. El resultado final 
fue de 6 a 1.

Campus’10 del Futur
Va a buen ritmo el número de 

inscripciones en el Campus de 
Fútbol Futur 09 que se celebrará 
en julio en la Ciutat Esportiva 
de Vinaròs con los entrenadores 
del fútbol base del Vila-real CF, 
destinado a niños y niñas nacidos 
entre el 1-1-1998 y el 31-12-
2004. Pueden informarse en www.
escolafutur.es. Recuerda que las 
plazas son limitadas.

Temporada 2010-2011
También avanzan las preinscrip-
ciones gratuitas de cara a la próxi-
ma temporada, los alumnos ya 
empiezan a reservar su plaza de 
cara a la temporada que se inicia 
en septiembre. Si has nacido entre 
el 1-1-1999 y el 31-12-2005, no du-
des en realizar tu preinscripción.

El Real Club Náutico de Castellón acogió la 5ª jornada de 
los Juegos Deportivos de Vela de la provincia en la que to-
maban parte los equipos Columbretes de Borriana, Tiburo-
nes de Castellón y Llangostins de Vinaròs.
Las pruebas fueron muy disputadas, pudiéndose ob-
servar la gran competitividad y espíritu de sacrificio de 
todos los participantes, los cuales pusieron un extraor-
dinario empeño con la finalidad de llevarse el triunfo. 
Nuestros representantes estuvieron magistrales ven-
ciendo en una de las pruebas, pero en la última manga 
los nervios traicionaron a nuestros pequeños navegan-
tes que perdieron una oportunidad de oro de clasificar-
se para la final autonómica que está organizada por el 
Consell Valencià de l’Esport y la Federación de Vela de la 
Comunidad Valenciana.
A pesar de no clasificarse para la final autonómica hay que 
felicitar a toda la tripulación del Llangostins por haber 
llevado con orgullo el nombre de Vinaròs en todas las 
pruebas que han competido a lo largo de la temporada.
Enhorabuena a todos y a seguir luchando por conseguir 
éxitos para el deporte local.

Meritoria participación 
del equipo Llangostins 
del C.N. Vinaròs
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Empate en la primera parte y derrota al final
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El cap de setmana dies 8 i 9 de maig es va celebrar 
el Campionat Provincial infantil i cadet de 
proves combinades dels Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana. En categoria infantil, 
Miguel Ángel Carvajal va acabar en el lloc 13é i 
Elka Sanz primera, ambdós en la prova de tetratló 
i en categoria cadet, Kevin Cornil, 5é en heptatló i 
Daniela Murgueitio, 6a en hexatló.
El dia 15, es va celebrar la segona jornada del CP. 
Provincial Individual dels Jocs Esportius de la 
C.V. on van participar 7 atletes del C.E.V.: Nèstor 
Vinaixa, Josep Calvo, Kevin Cornil, Kevin Ripollés, 
Elka Sanz, Fatima Gomis i Daniela Murgueitio.
El dia 23, es va celebrar a Alacant el Campionat 

Autonòmic Cadet, on van participar 2 atletes 
amb mínimes: Kevin Cornil, 5é en bot amb perxa, 
3 metres, m.m.p. i Daniela Murgueitio en la prova 
de llançament de disc, va llançar 20 metres però no 
va poder passar a la final i en llançament de pes on 
va aconseguir classificar-se en 5ª posició amb 9,56 
metres.
La pròxima setmana 5 atletes es desplaçaran fins 
a les pistes de l'atletisme del Túria a València per 
participar en un control. L'escolar Elka Sanz té la 
plaça assegurada, amb molt bones expectatives, 
en l'autonòmic de combinades cadet que es 
disputarà els pròxims dies 29 i 30 a Gandia.
Enhorabona i sort a tots.

El passat diumenge 23 de maig se celebrà la 
dissetena edició del Campionat de Catalunya de 
Clubs a l'Estadi Municipal de Mataró, organitzat pel 
centre Atlètic Laietània.
Aquest campionat el disputaren els clubs 
classificats de la Lliga Catalana de Clubs, més els 
clubs que han participat en la Divisió d'Honor i en la 
Primera Divisió del Campionat d'Espanya de Clubs. 
El festival atlètic va comptar amb la participació 
dels millors atletes catalans en aquest autonòmic 
per equips.
La vinarossenca Alba Sánchez va representar el 
Medilast Lleida U.A. en la prova de 5.000 metres 
marxa que va acabar en primera posició.

Maig ple de competicions per als atletes del C. Esportiu-Aigües de Vinaròs Campionat de Catalunya 
de clubs 

atletisMe.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Buen partido realizado por Pu-
chal Climatizaciones, que pese 
a las numerosas bajas consiguió 
un buen resultado. 

Cinco inicial: 
José, Óscar Bel-
trán, David Parra 
(1), Juanjo Parra 
(4) y Edu Miralles.
Más tarde inter-
vinieron: Gabi (2) 
y Pepelu.

2

3

7

0

VINARòS F.S. SENIOR
ALCORA F.S.

VINARòS F.S.

PUChAL 
CLIMATIzACIONES F.S.

BORRIANA F.S.

Partido emocionantísimo des del 
primer minuto en el cual ambos 
equipos sabían lo que se dispu-
taban. Punto y final para la 4ª jor-
nada de copa, que dejó al Vinaròs 
como líder provisional.

Goles: Vinaròs F.S.: 
Carlos (1), Jaime (2).

Vinaròs F.S. Infantil

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 Vinaròs50a

Futbol sala.  

Bar Lluís (frente cuartel Guardia Civil)
Viernes 11 de junio de 2010 
21 horas

Orden del día
1 Balance deportivo temporada 2009-2010
2 Informe de tesorería
3 Propuestas nuevas junta directiva
4 Ruegos y preguntas

La junta

aGruPación 
veteranos 
vinarÒs c.F.
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA 
GENERAL
(jugadores, ex 
jugadores y socios)
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El passat 23 de maig, per tal de participar en la setena 
Jornada de la Lliga Interclubs, 12 joves nadadors 
vinarossencs es van desplaçar fins a la Piscina 
Municipal climatitzada del veí poble de Benicarló.
Les noves mínimes autonòmiques les aconse-
guiren:

I	 Jesús Sancho en 100 m esquena
I	 Eric Folch en els 400 m lliures i en els durs 

1.500 m lliures
I	 Xavier Bordes en 200 m estils i va quedar a 

les portes dels 100 m lliures
I	 Laia Albiol en els 100 m papallona
I	 Llúcia Jaime, que es va estrenar en 100 m 

papallona i 200 m estils
I les noves 2 mínimes nacionals les va assolir Dany 
Brites en les proves de 400 m lliures i 1.500 m lliures. 
David Miranda va quedar a les portes en les proves 
de 200 m estils i 400 m estils.
El resultat de la competició va ser:
400 m estils masculí: guanyador per més de 20 
segons, David Miranda
100 m lliures femení: en segona posició María 
Compte
100 m lliures masculí: guanyador Jesús Sancho, 3r 
David León i 7é Xavi Bordes
100 m braça femení: 4a Laia Albiol, 9a María Compte 

i 13a María Galan
200 m esquena masculí: guanyador Hèctor Segura i 
2n David Miranda
400 m lliures femení: 8a Llúcia Jaime
400 m lliures masculí: guanyador Dany Brites per 
més 17 segons, 3r Eric Folch i 6é Joan Ferrer
1.500 m lliures masculí: guanyador Dany Brites en 
una diferència superior als 2 minuts. Eric Folch va 
arribar 3r.
100 m esquena masculí: guanyador Hèctor Segura, 
3r Jesús Sancho i 4t Joan Ferrer
100 m esquena femení: 
7a Maria Compte i 12a María Galan
100 m papallona masculí: 
guanyador David León i 4t Xavi Bordes
100 m papallona femení: 
3a Llúcia Jaime i 4a Laia Albiol
200 m lliures masculí: guanyador Dany Brites
200 m estils masculí: guanyador David Miranda, 3r 
Jesús Sancho, 4t Hèctor Segura, 5é Joan Ferrer, 6é 
David León, 8é Xavi Bordes i 9é Eric Folch
200 m estils femení: Laia Albiol 3a i 7a Llucia Jaime
Cal observar les destacades primeres posicions 
dels nadadors David Miranda i Dany Brites pel seu 
avantatge respecte a la resta de nadadors dels clubs 
participants.

Nueve han sido los alumnos del C.T. 
Closa que han alcanzado las semifina-
les en la última etapa del circuito de 
tenis Cat-Val, que se está celebrando 
en las instalaciones del C.T. Vinaròs. En 
benjamín masculino, Mark Zaragoza y 
Álvaro Fuster, jugador éste último que 
cuenta con apenas siete años.
En alevín femenino, Ainoha Panisello 
y Berta Febrer. En infantil femenino, 
María Redó y Patricia Molinos. En el 
apartado de cadete masculino, de 
cuatro semifinalistas, tres de ellos for-
mados en esta escuela, Tatán y Pepe 
García Vidal, y Carlos Franco, que jun-
to al benicarlando Joan Querol dispu-
tarán dicha ronda.

Cuatro en la final
Al cierre de esta edición, ya han lo-
grado su pase a la final, el benjamín 
Mark Zaragoza, que en un emocio-
nante encuentro ha derrotado en el 

tie-break de la tercera manga al cabe-
za de serie nº 1 Gerard Guimerà del 
C.T Benicarló. 
En la categoría alevín femenino, 
victoria de Ainoha Panisello ante la 
jugadora del C.T. Tortosa Lidia Mes-
tre por 6/3-6/1.
En el apartado de cadete masculino, 
Sebastián García Vidal, en uno de los 
mejores encuentros de la jornada, 
venció a Joan Querol en tres emocio-
nantes sets, 3/6-6/2-6/0 para el juga-
dor de la Closa. En la otra semifinal 
cadete, Carlos Franco salió vencedor 
frente al todavía infantil Pepe García 
Vidal, el cual ha realizado su mejor 
torneo disfrutando, y haciendo dis-
frutar, a los presentes de su elegante 
tenis, el resultado, 7/6-6/2 de Carlos.
Este sábado 29 de mayo, se disputa-
rán las finales y próximamente ofre-
ceremos las clasificaciones finales de 
todas las categorías.

A destacar que por primera vez dos re-
presentantes de Valencia nos visitarán, 
y esperamos que se lleven un agrada-
ble recuerdo de la competición y de 
nuestra ciudad, dado que esta edición 
alcanza la calificación de comunitaria.
Suerte a todos y a disfrutar.

Broche de oro en la última etapa del Cat-Val Caixa 
Penedès para los alumnos del C.T. La Closa

Por tercer año consecutivo nueva-
mente se realizará en nuestra ciudad 
el Día del Mini, en esta ocasión con 
los más pequeños, los benjamines, 
este domingo a partir de las 9 horas.
Como siempre contamos con la 
excelente colaboración de Rural-
caixa Castelló, Telepizza y Hostele-
ra Vinaròs S. L, que aportarán lo ne-
cesario para el perfecto desarrollo 
de la misma.
Este año hemos contado con la par-
ticipación de los siguientes equipos: 

Moixent Benjamín (València)
N.B. Xàtiva (València)
Unidental C. B. Alcanar-Vinaròs B
Ruralcaixa-A.B. Castellò
Ruralcaixa-C.B. Vinaròs
C.B. Morella-Benjamín
C.B. Castellon Benjamín

7 mínimes autonòmiques més 
2 de nacionals per al Club Natació 
Vinaròs - Cala Montero

natació.  Club Natació Vinaròs-Cala Montero

tenis.  Cat-Val La Closa Vinaròs
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Pesca.  Club Náutico de Vinaròs

baMesad.  Club Baix Maestrat Esport Adaptat

ESPORTS

La segunda jornada nos trajo dos 
partidos muy intensos con resultados 
inciertos hasta el final de los partidos.
Magic Dolphins 18
Ciclopes 6
Empezó el encuentro y la climatología 
reinante invitaba a utilizar el juego 
terrestre en vez de jugadas de 
pases, ya que el viento era bastante 
fuerte. El partido comenzó con una 
magnífica combinación de jugadas 
de carrera de los Ciclopes, sin 

embargo fueron los Magic Dolhins 
los primeros en anotar por medio 
de Ángel Fernández. Los Ciclopes 
contrarrestaron esta anotación con 
una carrera de su magnífico corredor 
Oriol Urgelles. El ataque de los Magic 
Dolphins se mostraba bastante 
espeso en esta primera parte. Se 
llegó a la media parte con empate 6 
a 6. En la segunda parte, la defensa 
de Magic Dolphins ajustó más su 
estrategia y consiguieron impedir 

el avance de los Ciclopes. El ataque 
de los Dolphins empezó a funcionar 
de forma más fluida consiguiendo 
2 anotaciones por medio de Ángel 
Fernández y Andriy Yakimets. Los 
Ciclopes en esta segunda mitad 
no consiguieron completar sus 
ocasiones de ataque finalizando el 
partido con el resultado de 18 a 6 a 
favor de los Magic Dolphins. Ambos 
equipos son claros aspirantes a 
luchar por el liderato en la liga de 
Flag Vinaròs.
Black Panthers 8
Broke Girls 2
Empezó la primera parte con 
defensas muy ajustadas por parte 
de los dos equipos aprovechando 
las carreras de los chicos Cristian, por 
parte de Black Panthers, y Conrad, 
por Broke Girls.
Mucha tensión en los banquillos 
y en el campo que atenazó a los 
dos equipos que aunque estando 
varias veces al borde de la zona de 
anotación, no consiguieron traspasar 
la línea defensiva.
Al final de la primera parte con una 

gran carrera, Cristian, por parte de 
Black Panthers, consiguió un touch-
down que decantaba de momento 
el encuentro, seguido de un extra 
point de 2 puntos por parte del 
panther Felipe. En la segunda parte, 
continuaron los nervios. El equipo de 
las Panthers continuaba con su juego 
de carrera apoyado en Cristian y 
Felipe y las Broke intentaban el juego 
aéreo sin suerte en la recepción. 
Al final con el tiempo cumplido 
se produjo una falta en la zona de 
anotación del equipo de las Panthers 
gracias a una buena jugada defensiva 
de la Broke Jessica que comportó la 
anotación de un safety (2 puntos) 
para las Broke con lo que concluyó el 
partido.
Furios Lions 12
Devil Sisters 0
Encuentro donde Furios se 
reservaron para los próximos 
encuentros y donde Devil Sisters 
mejoró su imagen respecto a su 
primer encuentro, realizando varios 
primeros downs pero sin llegar a 
completar. 

El pasado sábado día 22 se celebró en aguas costeras 
de Vinaròs el I Open de Pesca a Spinning, organizado 
por el Club Náutico de Vinaròs con el apoyo de la FPCV. 
Es la primera vez que el Club organiza esta modalidad 
de pesca, con una gran expectativa y participación 
por parte de socios del Club como de no socios. Esta 
modalidad consiste en pescar con la embarcación a 
la deriva, con el motor parado, y cada participante 
sólo puede pescar con una caña y varios anzuelos. La 

jornada comenzó a las 7:30 h, con una mar en calma 
que perjudicó relativamente al número de capturas, 
ya que no fue muy elevado. A la 13:00 h entraban 
todas las embarcaciones a puerto y se realizó el pesaje 
de las capturas de los participantes individualmente. 
Seguidamente, se realizó la entrega de trofeos a los 
ganadores, así como los obsequios entregados por la 
entidades colaboradoras, luego se ofreció un vino de 
honor a todos los participantes.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1º Pedro Giner Guzmán 
2,150 kg
2º José M. García Peña 
0,950 kg
3º Juan Bta. Agustench 
Soriano 0,880 kg

CLASIFICACIÓN 
PIEZA MAYOR
1º Pedro Giner Guzman 
0,600 kg

CLASIFICACIÓN 
POR EMBARCACIÓN
1º Musoleta I Pedro Giner 
Guzmán 2,680 kg

El pasado sábado 15 de mayo se disputó en la 
ciudad de Alzira el Open Comunidad Valenciana 
de Tenis de Mesa Adaptado en el cual asistió 
nuestro deportista Ramón Meseguer, del club 
Baix Maestrat Esport Adaptat (BAMESAD). 
En el open se dividió a los deportistas por su 
clasificación funcional y se formaron dos grupos 
de diez deportistas cada uno por categorías 
de pie y silla de ruedas, posteriormente se 

disputó un open con los veinte deportistas 
inscritos. Las divisiones representadas en el 
open fueron personas con discapacidad física, 
personas con parálisis cerebral y personas 
sordas. Nuestro deportista, después de muchas 
horas de entrenamiento durante este curso, 
quedó en cuarto lugar de diez deportistas con 
discapacidad física por lo que tenemos que 
estar contentos.

Open de tenis mesa de la Comunidad Valenciana Alzira 2010

1º Open de Pesca a Spinning
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ESPORTS

Inscripcions a partir del dia 31 de maig a les oficines del CME i Turisme 
i botigues de ciclisme de Vinaròs: Bicicletes Gallo, Fandos Sport, 
Bicicletes Aragonés i Cicles Fandos.

INFO CME: DIA DE LA BICI
13 JUNY Consell Municipal d’Esports

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
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de 3 a 8 anys de 9 a 16 anys de 9 a 16 anys

ESCOLA D’ESTIU – L’ILLA
•	 Places disponibles: 600

•	 Per a tots els xiquets i xiquetes d'Educació Infantil i Primària de 
Vinaròs: de 3 a 16 anys (Infantil de 3 a 8; Arts i Esports de 9 a 16)

•	 De dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 13.00 hores.

•	 En els llocs i quinzenes que es detallen a continuació:

QUINZENES

1ª QUINZENA 
JULIOL

Del 5 al 16

2ª QUINZENA 
JULIOL

Del 19 al 30

1ª QUINZENA 
AGOST

Del 2 al 13

2ª QUINZENA 
AGOST

Del 16 al 27

LLOCS

−	 CEIP Sant Sebastià
−	 Casal Jove / Escola d’Art
−	 Pavelló d’Esports

SERVEI de LUDOTECA

•	 Tots els dies (per als que acrediten la necessitat). 

•	 2 opcions:

A) De 08.00 a 09.00 h (1 hora abans d'horari del 
començament de l'activitat) 

B) De 13.00 a 14.00 h (1 hora després del final de 
l'activitat)

El preu inclouQuinzena Mes

Escola d’Estiu: 

De 9.00 h a 13.00 h 

Servei de Ludoteca (per a aquells que 
acrediten la necessitat per treball, 

motius mèdics o altres casos): 

De 8.00 h a 9.00 h i de 13.00 h a 14.00 h

30 € 50 €

−	 Programa d'activitats 

−	 Excursió : una per quinzena 

−	 Monitors 

−	 Material d'activitats

−	 Assegurança de Responsabilitat Civil 

−	 Assegurança d'accidents 

−	 Servei de Ludoteca (casos acreditats)

PAGAMENT de L'ACTIVITAT

•	 El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari en 
qualsevol de les entitats col·laboradores: Bancaixa, Federació 
de Caixes Rurals, Banc València, Banc Santander Central 
Hispà, Banc Bilbao Biscaia Argentaria, Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, Caixa d'Estalvis del Mediterrani, Caixa 
d'Estalvis de Catalunya, Ibercaja. 

•	 En el resguard d'ingrés ha de figurar el NOM i DOS COGNOMS 
del xiquet o xiqueta (no el dels pares o tutors legals). 

INSCRIPCIONS 

Com es realitza la inscripció: 

1) Recolliu i lliureu la documentació al Casal Jove (antiga Biblioteca - 1a 
Planta) els dies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de Juny de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 
h; o al Patronat d'Esports de 9.00 a 14.00 h. Aquesta documentació inclou:  

−	 Fullet d'Informació General sobre l'Activitat 

−	 Full d'Inscripció 

−	 Autorització 

−	 Fitxa Mèdica

2) Empleneu la documentació facilitada. 

3) Feu l’ingrés de la matrícula en les entitats bancàries col·laboradores, 
mitjançant el document de taxes facilitat en l’ajuntament.

4) Adjunteu amb la mencionada documentació:  

−	Còpia del DNI del pare / mare / tutor legal del menor. 

−	Resguard del pagament del banc.

 PREUS
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Regidoria Medi Ambient. Brigada Verda L’Ajuntament informa:

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. 

Se comunica que a partir del 7 de junio, 
lunes, hasta el viernes 11 y el lunes 
14  del mismo mes, se podrán pasar 
a recoger los tickets de los lotes que 
obsequia el ayuntamiento, con motivo 
de las fiestas de San Juan y San Pedro.
Podrán pasar a recoger los tickets todas 
las personas mayores de 70 años y que 
durante el 2.010 cumplan 70 años .
 
Lugar: Centro Municipal de la tercera 
edad
                Calle del Pilar
 
Horario:  10 a 13 horas de lunes a viernes 

FESTES 
DE SANT JOAN I SANT PERE 

2010
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Subscriviu-vos a 
El Diariet

964 450 085

ESQUELES

ESQUELES

ANIVERSARIS

www.vinarosnews.net
www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

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

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

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. Festius: 
9.00, 10.30, 12.00 i 20.00 h
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 9.30 h
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. Dissabte: 19.30. 
Diumenge: 9.00, 11.30 i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Festius: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Festius: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Dijous: 20.30 h. Diumenge: 11.00 h 

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.35, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Cap de setmana i festius: 6.55 i 17.15
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 11.00, 16.30  i 21.30 Diumenges i festius: 11.00 i 21.30. 
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30
SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 10.45 i 15.30
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.30, Castelló 8.45, València 9.45
Dissabtes: Vinaròs 7.30, Castello 9.30,València 10.30
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.00, Vinaròs 17.00
Dissabtes: , València 14.00, Castello 15.00,Vinaròs 17.00
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 7.00, 7.45, 10.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 17.00, 18.00, 19.00 i 19.45
Dissabtes: 7.00, 7.45, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 18.30
Diumenges i festius: 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00
TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.15, 8.25, 11.30, 13.15, 14.25, 14.30, 
14.45, 17.30, 19.00, 19.05, 19.45, 21.15 i 23.15
Dissabtes: 6.15, 8.25, 10.35, 13.15, 14.25, 17.00, 19.00 i 19.05
Diumenges i festius: 10.35, 13.15, 14.25, 18.30, 19.00 i 19.05
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 17.00 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.17 i 7.30
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO

CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
      VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.45, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 i 22.00
*Els autobusos surten 10  minuts abans del Parc de les Caterinetes

PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 i 
23.00. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Telèfon de confirmació d’horaris: 902 24 02 02

TRENS A BARCELONA TRENS A CASTELLÓ I VALÈNCIA 

 7.10
 11.25

 14.31
 15.38
 18.20
 18.36
18.52
 21.29

22.02

vinarÒs BARCELONASORTIDA
Reg. Exp.
Talgo

Talgo
Alaris
Arco
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

Talgo

 10.06
 13.41

 16.37
 17.39
 20.51
 20.51
 22.08
 23.46

23.58

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari

diumenge

NO dg.

 8.00
 9.31
 8.10
 11.00
 12.00
 13.25
 15.00
 17.00
 18.45
 19.00
19.33

Arco
Reg. Exp.
Regional
Alaris
Talgo
Regional
Talgo
Talgo
Regional
Alaris
Reg. Exp.

 9.55
 12.19
 8.27
 12.52
 13.49
 13.55
 16.47
 18.57
 19.02
 21.28
22.28

diari
diari

diari
diari
diari
diari
diari

diari
diari

dissabte

Sortida de

Talgo
Regional
Talgo
Alaris
Regional
Arco
Reg. Exp.
Talgo
Alaris
Regional
Talgo

diari
diari

diari
diumenge

diari
diari
diari
diari
diari

diumenge

diari

només fins a Tort.

 7.20
 8.28
 9.56
 12.19
 12.53
 13.50
 13.56
 16.48
 18.58
 19.03
21.29

Reg. Exp.
Reg. Exp.
Arco
Reg. Exp.
Alaris
Talgo
Reg. Exp.
Talgo
Talgo
Reg. Exp.
Alaris

 8.14
 9.21
 10.34
 13.18
 13.37
 14.25
 14.48
 17.25
 19.40
 19.56
22.10

diari
dissabte

diari
diari
diari
diari
diari
diari

diumenge
diari

diari
només fins a Tort.

ARRIBADAARRIBADA vinarÒsBARCELONA SORTIDA vinarÒs CASTELLÓ
 9.05
 10.17
 11.21
 14.18
 14.30
 15.15
 15.48
 18.21
 20.25
 20.50
23.02

VALÈNCIA
 09:52
 10.35
 12.57
 15.05
 16.10
 16.50
 17.00
 17.07
 20.50
 20.10
20.19

VALÈNCIA
 10.41
 11.30
 13.50
 15.51
 17.10
 17.44
 17.57
 18.00
 20.48
 21.02
21.20

CASTELLÓ
 11.25
 12.29
 14.31
 16.36
 18.10
 18.19
 18.52
 18.35
 21.28
 21.53
22.02

vinarÒs

diumenge
procedeix d’ Ulldec.

procedeix de Tort.

Arribada aSortida de Arribada a Sortida de Arribada a Arribada a Sortida de Sortida de Arribada a

procedeix de Tort.

NO ds.-dg.

només fins a Tort.

només fins a Ulldecona

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 
9.15, 9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 
18.25, 19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 
9.50, 11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 
12.00, 13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 
12.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. 
Llibertat): 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. 
Llibertat): 9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

29 maig ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)
30 maig SANZ c. Pont, 83
31 maig VALLS zona turística nord, 11
1 juny MATEU c. Sant Francesc, 103
2 juny TORREGROSA av. Llibertat, 9
3 juny MARTÍNEZ av. País Valencià, 15
4 juny FERRER pl. Sant Antoni, 39
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