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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 
25 línies de lletra Times New Roman (cp.12), 
excepte en el cas de partits polítics amb 
representació municipal que tenen assignat 
un espai fixe. 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, usb, cd, i, en 
última instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Cartelera

Preu de l’entrada: 5 euros
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros (no s'apliquen els dies festius)

'THE BEATLES' 
A HARD DAY'S NIGHT
Dijous,  
19 febrer - 21:15h
Qualificació:  
Tots els pùblics

BOB ESPONJA
Un héroe fuera del agua
Dissabte,  
21 febrer - 17:00h - 19:30 h
Diumenge,  
22 febrer - 17:00h - 19:30 h
Qualificació:  
Tots els pùblics

PRÒXIMAMENT

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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Redacció

Redacció

ACTUALITAT

Comerciants, empresaris i artesans poden acollir-
se a la convocatòria d'ajudes de la Conselleria 
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació en 
els conceptes de Comerç Innova, Continuïtat 
Empresarial i Artesania per a l'exercici 2015. El 
regidor d'Hisenda i Ocupació, Juan Amat, recalcava 
que "pretenem donar difusió a aquesta convocatòria 
d'ajuts, que poden sol·licitar fins al 3 de març, i que 
moltes vegades passen desapercebudes per als 
possibles beneficiaris, per pur desconeixement".
En el cas de l'epígraf Comerç Innova, les ajudes 
van destinades a finançar les inversions a realitzar 
en l'establiment comercial actual o nous en cas 
d'ampliació d'empresa. Les inversions podran 
realitzar-se i, si és el cas, obrir al públic l'establiment 
fins al 30 de setembre de 2015, i hauran d'emmarcar 
en accions d'innovació comercial -realització 
d'auditories o estudis de diagnòstic de punt de 
venda, auditories d'innovació, etc.-. La inversió 
mínima no podrà ser superior a 1.000 euros i la 
subvenció màxima a concedir per establiment serà 

de 5000 euros. També podran acollir-se inversions 
destinades a la modernització de l'establiment o 
adquisició d'equipament en apartats diversos, com 
informàtica, accessibilitat, sistemes de seguretat 
o estalvi energètic, entre d'altres. La subvenció 
màxima, en aquest cas, serà de 20.000 euros.
Les ajudes destinades a la Continuïtat empresarial 
s'encaminen a finançar les despeses corrents deriva-
des del manteniment d'un establiment comercial amb 
un nou titular o de la implantació d'una activitat co-
mercial. Els sol·licitants podran acollir-se per cobrir des-
peses derivades d'estudis de viabilitat comercial, de 
gestoria, notaria, traspàs o fins i tot import del lloguer 
del local des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de 
2015. El límit de la subvenció a concedir per sol·licitant 
serà de 10.000 euros i les despeses de lloguer no po-
den superar els 5.000 euros.
Finalment, en l'apartat d'Artesania, les ajudes van 
destinades a finançar les despeses derivades del 
manteniment d'un establiment comercial amb un 
nou titular o implantació d'una activitat comercial. 

L'establiment haurà de obrir-se al públic entre l'1 
de febrer i el 30 setembre 2015.
El regidor Juan Amat insistia que "tots els interessats 
en sol·licitar aquestes ajudes poden demanar 
informació a l'oficina AFIC de l'Ajuntament, on els 
guiaran en els tràmits a seguir per aprofitar-se de 
les quanties econòmiques que contemplen, que 
poden suposar un suport important per a la seua 
activitat professional".

Obert el termini de sol·licitud d'ajudes per al desenvolupament d'iniciatives 
comercials, empresarials i d'artesania 
Juan Amat: "Volem difondre l'existència d'aquestes subvencions que moltes vegades no es sol·liciten per desconeixement" 

La regidora de Governació de l'Ajuntament de 
Vinaròs, Mar Medina, i l'intendent de la Policia Local, 
Jesús Bailén, han explicat el dispositiu especial de 
seguretat i sanitari que es s’està desplegant amb 
motiu de les festes del Carnaval.
Pel que fa al dispositiu de seguretat, s'amplien fins 
a 600 serveis efectius de la Guàrdia Civil, amb una 
nova unitat USECIC especialitzada en el control 
i seguretat en els esdeveniments en els quals es 
concentra molta assistència. Hi participaran també 
efectius de Cossos Especials GRS i s'incorpora, com 
a novetat, la presència d'un helicòpter preparat per 
actuar en cas d'emergències. També s'ha ampliat 
la presència d'efectius de Policia Autonòmica, 
sobretot dissabte 7 i els dies 12, 13, 14 i 15 de febrer. 
Protecció Civil està tenint un paper destacat ja que 
als voluntaris de Vinaròs es sumaran entre 30 i 35 
procedents de les seccions de Castelló i València.
Per part de la Policia Local, s’ha dotat amb 
400 serveis i tindrà presència constant en 

acompanyaments i accions de seguretat a trànsit, 
així com en la coordinació de tots els actes festius. 
A més, s'ha ampliat l'instrumental de transmissions 
amb què compta la Policia Local, després d'haver 
sol·licitat a la Direcció General de Comunicacions 
de la Generalitat Valenciana 29 nous equips. Es 
compta també amb un dispositiu de càmeres i es 
realitzen accions de control de trànsit, al voltant del 
recinte del Carnaval, com és habitual. L'intendent 
de la Policia Local, Jesús Bailén, apel·lava a "la 
col·laboració dels ciutadans i entitats amb els 
efectius de seguretat desplegats".
El dispositiu sanitari s’ha desplegat en actes 
especials, com la Gala de Presentació de les Reines, 
amb la instal·lació d'un hospital de campanya, 
que posteriorment es va traslladar al recinte 
del Carnaval, al Passeig Fora Forat . A més, es 
disposen ambulàncies i remolcs d'assistència en 
infermeria, per tal de descol·lapsar el centre de 
salut. Medina finalitzava recalcant que "prefeririem 

no haver d'atendre cap emergència però, en cas 
que n'hi haja, tenim els mitjans per cobrir-les 
de manera òptima". Finalment insistia que "els 
ciutadans tinguen en compte les recomanacions 
d'autoprotecció i col·laboració la Policia Local que 
hem anat difonent" i desitjava  "un bon Carnaval i 
sense incidents per a tots".

El Carnaval de Vinaròs 2015 compta amb un ampli dispositiu de seguretat i sanitari
S'amplien els serveis de Policia Autonòmica i Guàrdia Civil, amb un cos especial per grans events i un helicòpter per a emergències
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Redacció

Redacción

Se pone en marcha el plan integral de 
reparación de las baterías de contenedores 
soterrados derivado del nuevo contrato de 
basuras. En estos momentos los trabajos se 
centran en los buzones situados en la calle San 
Blas y tras las fiestas de Carnaval se acometerán 
los trabajos en las baterías de la calle San 
Francisco y Socorro para posteriormente 
continuar en las del resto de la ciudad.
El edil de Obras y Servicios, José Ramón Tá-
rrega, ha explicado que “el nefasto estado 
de mantenimiento en que nos encontra-

mos los contenedores soterrados, y la im-
posibilidad en ese momento de hacer fren-
te a los costes de la puesta a punto nos hizo 
apostar por la elaboración de unos nuevos 
pliegos y un contrato de recogida de basu-
ras más económico y mucho más exigente 
que empieza a dar sus frutos”.
Tárrega ha señalado que “el equipo de 
gobierno no ha dejado de trabajar ni un 
solo minuto para resolver este problema 
que anteriores corporaciones no asumieron 
y permitieron que se enquistara”.

El Setmanari Vinaròs, present a la xarxa des del passat 
mes de setembre, ha aconseguit captar l'atenció 
dels internautes, com demostren les més de 1.000 
visualitzacions i descàrregues que ha acumulat en 
tan sols quatre mesos. A través del Repositori de la 
Biblioteca de la Universitat Jaume I, poden consultar-
se més de 800 números complets del Diariet, des de 
la seua aparició el 1957 fins a l'any 1974.
El treball de digitalització de tot el material 
es va desenvolupar l'any passat, gràcies a un 
conveni signat entre l'Ajuntament de Vinaròs i 
l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, ampliat 
amb la Universitat Jaume I, que va cedir material 
i instal·lacions per poder realitzar la digitalització, 
així com el suport digital en el qual poden 
consultar-se, el Repositori digital dins de la 
col·lecció Revistes i col•leccions castellonenques. 
La responsable del Repositori de l'UJI, Lidón París, 

detallava que "s'han registrat 1353 visualitzacions 
i 1532 descàrregues des del Setmanari Vinaròs es 
va incorporar el passat mes de setembre de 2014 
al Repositori. Són números molt elevats, respecte 
a altres publicacions, el que demostra l'interès 
que genera aquesta publicació". Els pics més alts 
de visualitzacions i actualitzacions corresponen al 
moment de la presentació i posterior aparició en 
mitjans de comunicació, al setembre i octubre, i 
quan s'ha fet alguna menció a les xarxes socials 
de l'Ajuntament de Vinaròs, com en la data de 
Sant Sebastià.
El Setmanari Vinaròs continuarà digitalitzant-se 
aquest any, amb la intenció de poder disposar de 
quinze anys més. Des d'Amics de Vinaròs ja s'ha 
donat a conèixer que poden posar-se en contacte 
amb l'associació estudiants de l'UJI interessats a 
participar en el procés de digitalització -Escaneig, 

classificació i bolcat a la xarxa- rebent la formació 
i assessorament per part de professionals del arxiu 
de la Biblioteca de l'UJI. El president d'Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, destacava que "és molt 
satisfactori comprovar que la digitalització del 
Diariet ha fet possible que moltes persones tornin 
a consultar la publicació que és tot un emblema de 
Vinaròs i un testimoni valuós de la nostra història".
El regidor de Cultura, Lluís Gandia, ha insistit que 
"que el Setmanari Vinaròs forme part del fons digital 
de l'UJI, estant present així a la Biblioteca Digital 
Europea, suposa que s'incorpore a l'àmbit científic i 
que no només ciutadans en general sinó estudiants 
i investigadors puguen fer ús de les publicacions".
El web municipal www.vinaros.es ha incorporat un 
enllaç directe des del qual poder accedir fàcilment 
a tots els números que estan presents en el 
Repositori de l'UJI.

L'hemeroteca digital del Setmanari Vinaròs aconsegueix superar les més 
de 1.000 descàrregues i visualitzacions 
Enguany continuarà la digitalització del Diariet gràcies al treball conjunt de Universitat Jaume I, Amics de Vinaròs i Ajuntament 

Se inicia la reparación de las baterías de 
contenedores soterrados 
En la actualidad se está reparando la batería situada en la calle San Blas y tras 
los carnavales continuarán en otras zonas del municipio
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També 
disponible 
en valencià

Ja han començat les obres de regeneració de la 
costa nord de Vinaròs, materialitzant així el conveni 
signat el mes de juliol passat entre l'Ajuntament 
de Vinaròs i el Ministeri de Medi Ambient que 
permetrà la inversió de 120.000 euros en solucions 
constructives que posen fre a l'erosió provocada 
per l'acció del mar. El Govern central es fa càrrec 
del 60% de la inversió -72.000 euros-  mentre que 
el 40% restant -48.000 euros- van a càrrec del 
consistori. L'empresa BECSA és l'encarregada de 
desenvolupar l'obra que estarà finalitzada abans 
de la Setmana Santa.

Les obres han començat amb la construcció d'un 
mur de contenció i col·locació de material en 
una de les cales en l'entorn de La Foradà. El mar 
havia anat guanyant terreny a la costa, provocant 
que una de les coves existents a la zona, arribés 
pràcticament fins a l'altura de la carretera que 
discorre per la part superior. L'Alcalde, Juan Bautista 
Juan, explicava que "a simple vista, no veiem com 
el mar va actuant i guanyant terreny i és evident 
que aquestes obres eren molt necessàries per 
posar-li fre i evitar així perill, tant per a vials com 
per a habitatges". També s'actuarà a la Cala del 

Pastor i en l'entorn d'Els Cossis, on fins i tot havia 
caigut un tros de vial.
L'Alcalde i regidor d'Urbanisme insistia que "el nostre 
litoral és un dels principals atractius paisatgístics 
i turístics amb què comptem a Vinaròs, per la qual 
cosa era imprescindible poder arribar a un acord 
amb el Ministeri de Medi Ambient i aconseguir el 
finançament necessari per escometre les obres, per 
tal de preservar la zona i garantir la seguretat ". Juan 
finalitzava destacant que "tenim intenció de seguir 
actuant, ja que hi ha diversos punts del litoral en 
què cal reforçar i assegurar la línia de costa".

Comencen les obres de regeneració de la costa nord de Vinaròs 
Un conveni signat entre el Ministeri de Medi Ambient i l'Ajuntament de Vinaròs permetrà invertir 120.000 euros 

L'alcalde, Juan Bautista Juan, visitava les obres esta estamana. L'actuació estarà conclosa abans de la Setmana Santa



6

14 febrer de 2015

Redacción

Noticia de la Agencia EFE 

ACTUALITAT

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir 
a trámite los recursos de inconstitucionalidad 
presentados por el PSOE, la Generalitat de Cataluña 
y el Parlamento de Cataluña contra el real decreto 
por el que se cierra de forma temporal el almacén 
subterráneo de gas Castor y se indemniza a sus 
promotores.
En tres autos conocidos  hoy, el Supremo da 
traslado de sendos recursos al Congreso de los 
Diputados, al Senado y al Gobierno, a través del 
ministro de Justicia, con el objetivo de que en 
quince días puedan personarse en el proceso.
El Real Decreto-ley 13/2014, de  3 de octubre  de 
2014, por el que se adoptan medidas urgentes 
en relación con el sistema gasista y la titularidad 
de centrales nucleares regula la renuncia a la 
concesión del almacenamiento subterráneo de 
gas Castor por parte de su promotor, la sociedad 

Escal UGS, controlada por ACS.
En concreto, el recurso del Grupo Socialista en 
el Congreso se dirige contra la totalidad de la 
normativa; el del Parlamento catalán, contra los 
artículos 2 y 4, este último en sus apartados 1 y 3, y 
del de la Generalitat, contra toda la ley excepto su 
disposición adicional segunda.
En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la 
actividad de inyección de gas en el almacenamiento 
subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de 
Castellón, después de que se registraran cientos de 
pequeños seísmos en la zona.
Desde entonces se han sucedido los informes 
y peticiones de información a expertos con el 
objeto de determinar si el proyecto es seguro, es 
decir, si puede volver a la actividad sin provocar 
nuevos seísmos, una cuestión que todavía no se ha 
resuelto.

Mientras tanto, la sociedad promotora Escal UGS, 
propiedad en un 67 % de ACS, decidió renunciar 
a la concesión del almacenamiento, lo que, de 
acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le 
daba derecho a una indemnización por valor de 
la inversión menos las cantidades que ya hubiera 
cobrado, esto es, 1.350 millones de euros.
El Gobierno aceptó esta renuncia en un real decreto 
ley aprobado el 3 de octubrede 2014, junto con la 
indemnización y la planificación para el futuro del 
almacenamiento.
De acuerdo a esta normativa, el almacén Castor 
pasa a ser gestionado por Enagás, que es quien 
inicialmente se ha hecho cargo del pago de 
la indemnización, aunque recuperará este 
desembolso a lo largo de treinta años mediante 
cobros del sistema gasista, es decir, de la tarifa que 
pagan todos los consumidores.

El Tribunal Constitucional admite tres recursos contra la indemnización de Castor

L'Ajuntament de Vinaròs i les Regidories 
de Turisme i Noves Tecnologies posen en 
marxa un concurs de fotos que premiarà 
la imatge més divertida del Carnaval 
de Vinaròs. Les fotos s'han d'enviar 
via WhatsApp al telèfon 608 65 57 59 
acompanyat d'un missatge en el qual 
conste el títol de la imatge, nom i cognoms 
del seu autor, població on resideix i un 
telèfon de contacte. La participació és 
gratuïta i s'ha de presentar una única 
fotografia per persona. Com a temàtica, 
les imatges han d'estar relacionades amb 
qualsevol dels esdeveniments del Carnaval 
de Vinaròs que es celebren entre la nit del 
12 de febrer, amb la Festa del Pijama i les 
22.00 hores del 16 de febrer. Les fotografies 
es donaran a conèixer a través de les xarxes 
socials de la Regidoria de Turisme Vinaròs.
Un jurat format per especialistes en 
fotografia i turisme seran els encarregats 
d'escollir la fotografia guanyadora. El 
premi, que proporciona el col·laborador 
del concurs Halcón Viajes, és una escapada 
de dos dies a Madrid per a dues persones, 

incloent trasllats anada i tornada amb 
autobús Vinaròs-Madrid, nit d'hotel en 
règim de mitja pensió, visita guiada per 
Madrid i entrades per al musical El Rey León.
La regidora de Turisme, Elisabet Fernández, 
recordava que "aquestes accions de 
promoció s'emmarquen en l'estratègia 
de difusió del Carnaval de Vinaròs com 
a Festa d'Interès Turístic Autonòmic que 
és" i destacava que "a través d'aquest 
tipus de concursos, en els quals tenen un 
protagonisme important les xarxes socials, 
aconseguim difondre els nostres recursos 
en els mitjans de comunicació online i 
que es puguen viralitzar, entre els seus 
nombrosos usuaris, al mateix temps que 
aconseguim un major nombre d'usuaris 
per als nostres recursos a Facebook, 
Twitter i Instagram". De fet, el concurs de 
fotografia #carnavalfamiliar, celebrat les 
dues últimes setmanes, ha aconseguit 
augmentar l'abast del compte de Turisme 
Vinaròs a Facebook fins arribar a més 
de 35.000 usuaris i amb un augment de 
seguidors que supera el que és habitual.

Un concurs a travès de WhatsApp premiarà la 
foto més divertida del Carnaval de Vinaròs 
L'Ajuntament de Vinaròs i les Regidories de Turisme i Noves Tecnologies 
organitzen aquest  novedòs concurs de fotos que té una estància a Madrid 
amb entrades per al Rey León com a premi 

964 450 085

Subscriviu-vos a 

El Diariet
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Es un mensaje de la Asociación 
de Personas Discapacitadas Cocemfe 

Maestrat conjuntamente con las 
concejalías  de Gobernación, Bienestar Social 

y Accesibilidad y la Policía Local de Vinaròs

Señor conductor ayúdanos a hacer un 
Vinaròs mejor, no aparque encima de aceras, 

en los pasos de peatones, ni en plazas de 
estacionamiento reservadas a personas con 

movilidad reducida, Vinaròs también es cosa 
de todos… 

Hoy por mí... 
Mañana puede que por tI

Son muchos años luchando contra las barreras y 
aún se ven estas situaciones in-solidarias

¡Suspendido en solidaridad!

FOTODENUNCIA

ACTUALITAT

Ciudadanos (C’s) ha anunciado 
la presentación de candidatura 
a las próximas elecciones locales 
en Vinaròs, según ha aprobado 
el Consejo General del Partido. 
El coordinador local de la agru-
pación, Ramón Juan Grau, ha de-
fendido “la regeneración demo-
crática y la aplicación del sentido 
común a la política local”,  mien-
tras que la responsable de polí-
tica municipal, Laura Planell, ha 
asegurado que “muchos vecinos 
están esperando a Ciudadanos y 
a personas que hagan política de 
forma diferente”.
El candidato a la alcaldía de Vi-
naròs será elegido durante las 
próximas semanas.

Novedades!

Ciudadanos 

(C’s) concurrirá a 
las elecciones 
locales en Vinaròs
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SOCIETAT

La paloma vinarocense "Lluna", propiedad de Agustín Juan Miralles, se 
proclamó Campeona de España de la categoría Sport Jóvenes en la XL 
Exposición Nacional de la Paloma Mensajera, celebrada en La Orotava - 
Tenerife, del 7 al 10 de Enero.  Al ganar el nacional pasó directamente 
a formar parte del equipo de 36 palomas  que represento a España en 
la 34th PIGEON OLIMPIAD 2015, celebrada en Budapest (Hungría) del 
15 al 18 de Enero, siendo ella la única paloma valenciana del conjunto 
nacional.  Lluna se clasificó en un meritorio 42 lugar, siendo la 2ª mejor 
clasificada de las participantes españolas. Cabe destacar que mayoría de 
participantes en las olimpiadas son de países centroeuropeos y asiáticos, 
que se dedican de forma profesional a la colombofilia. En España, esta 
práctica se realiza de forma totalmente amateur.

Afiliados de Vinaròs, que han asistido en Xàtiva   a la I Jornada Autonómica de 
Formación Política de Ciudadanos (C´s)

El pasado año el torero de Vinaròs hizo su 
presentació   en nuestra plaza y el resultado fue 
apoteósico, motivo por el cual esta promesa, con la 
esperanza de ser alguien en la fiesta, y con la fuerza 
interior necesaria para aprender el oficio de torear, 
se apuntó a la Escuerla Taurina de Badajoz, que es 
una de las que tienen mejor prestigio para lanzar 
matadores de toros. Volvió a casa.Y este año Curro 
forma parte de la Escuela Taurina de Castellón, 
es decir, que defiende los colores de la provincia 
de Castellón, y nada mejor ocasión para iniciar la 
temporada para torear en Requena, con el tiempo 
bajo cero, teniendo que realizar el paseíllo junto a 
cinco aspirantes del arte de torerar que pertenecen 
a la hornada de la Escuela de Valencia formando 
cartel con Juan Antonio Navas, Vicente del Toro, 

Daniel Martínez, Alejandro Contreras, Santiago 
Sevilla que se alzó en triunfador de la  mañana  al 
cortar dos orejas y Curro Linares que fue premiado 
con un apéndice, pues al fallar con la tizona no 
pudo salir en hombros. Curro Linares que cerraba 
plaza se mostró con ganas de torear, empeñado y 
voluntarioso, ya que no podía perder la oportunidad 
al corresponderle una sola res. El novillo se desplazó 
lo justito con un piso plaza muy blando por lo 
que perdía fijeza en la continuidad de los pases, 
hasta llegar a templar con gran despaciosidad y 
abrochando las series con el pase de pecho. Supo 
conjugar arte y valor dando muestra del buen 
concepto del temple que tiene, arqueando la 
cintura cadenciosa con el natural y que tuvo mucha 
repercusión con los aplaudos del tendido. Imprimió 

técnica y es capaz para mayores empresas. Es el 
colofón de su buen nivel. Lo que estaba esperando 
el aficionado de Vinaròs para acudir a la plaza. Tener 
un torero de la tierra para seguirle!       

El passat dijous 29 de gener, el novel·lista valencià 
Manel Joan i Arinyó va visitar l’IES Josep Vilaplana, 
on va oferir una xarrada a l’alumnat de 4t d’ESO 
sobre la novel·la 10.193. Escuma de mar.  Es tracta 
d’una obra que retrata en primera persona les 
vivències reals d’un valencià supervivent dels 
camps d’extermini nazis, que l’alumnat de 4t havia 
llegit prèviament.
La xarrada d’Arinyó, organitzada pel departament 

de Valencià, va consistir en una explicació dels 
elements més destacables dels fets narrats en el 
llibre. Alhora, va servir de conscienciació de les 
atrocitats nazis, en una setmana en què justament 
recordàvem els setanta anys de l’alliberament 
del camp d’Auschwitz. L’alumnat va escoltar la 
conferència amb molta atenció, va plantejar 
dubtes i preguntes que el llibre els havia suscitat, 
i al final de l’acte va poder acostar-se al novel·lista 

per a demanar-li una dedicatòria.
Manel Joan i Arinyó és un dels escriptors més 
destacats i prolífics de la literatura valenciana 
actual. La seua obra, que arriba als trenta títols, 
inclou des de literatura juvenil fins a novel·la 
negra, eròtica o d’humor, en un ventall molt ampli 
de gèneres i un estil desimbolt i flexible que el 
converteix en un dels novel·listes més dúctils de la 
literatura catalana.

El novel·lista Manel Joan i Arinyó, a l’IES Josep Vilaplana

Curro Linares fue premiado con una oreja en Requena
El domingo día 8 perdió la salida en hombros por los aceros

Juan Chaler

La mejor paloma mensajera 

de España es de Vinaròs
PALMARÉS DE LLUNA ESTA TEMPORADA

1º Nacional Sport Jóvenes

42º Olímpica

1º Autonómica Sport Jóvenes

1º Velocidad y M-Fondo C. Valenciana 2014
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SOCIETAT

Paelles

Festeta carnavalera

Emisión

Amics Amics treballant el 
dia de l'arribada del 
carnestoltes

Les 'Jahisomeres' més templades agafant forces amb la paella

Mediterráneo TV emitió la 
Gala de Reinas entera  el 
mismo sábado y se repitió 
en la tarde del domingo 
para toda la Comunitat 
Valenciana. En directo, 
desde el escenario del 
antiguo campo Cervol, 
retransmitieron la gala 
Julio Torno y Mariano 
Castejón

Disfrutant del carnaval a la festa de la tercera edat

SE VENDEN HIERROS DE REINA
Estructura Completa de Reina de 
Carnaval, diseñada por Marcela

Tel.: 650 574 022

Plaza Jovellar, 15  VINARÒS

14 de

Febrero

San Valentín

NOVEDAD

Premio Nadal 

  2015

Nuestros vecinos de Vinaròs, Mario 
y Jose, un año más en la gala de la 
entrega de los premios Goya

En los 
Goya
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X. Flores

Arriba el Carnestoltes
Vinaròs va donar el tret de sortida al Carnaval 2015  
divendres 6 de febrer. Sa Majestat Carnestoltes –
aquest any el pirata José Luis Bárcenas, amb un 
‘parche’ a l’ull del Pequeño Nicolás- va arribar 
una vegada més puntual a la seua cita amb 
els vinarossencs, i a les 23.30 hores la plaça 
Parroquial es va omplir de públic per donar-li la 
seva merescuda benvinguda amb un espectacle 
a càrrec de la companyia de teatre Els Volantins, 
amb figures gegantes i xancuts, acompanyats de 
la música de batucada Esmuvi. Van ser milers les 

persones que van acudir a rebre al Carnestoltes, 
especialment comparsers, amb els respectius 
estendards de cada comparsa, que posaven 
colorit a la nit. El polifacètic Julián Zaragozá va 
ser de nou el pregoner, i ja van 24 edicions, 
sent, com sempre, molt crític i reivindicatiu, 
repartint fins i tot al final ‘targetes black’ entre 
el públic. Es va partir després fins al Passeig 
Fora Forat, on es va procedir a la inauguració 
del recinte de Carnaval i, a continuació, en 
la carpa situada en el recinte, va tenir lloc la 

imposició de corbatins als diferents estendards 
de les comparses. Aquest acte va ser també 
presentat per Julián Zaragozá, mentre que 
l'animació va ser a càrrec de DJ Rochil. 
Després, en la carpa del recinte, es va procedir 
al lliurament de diplomes a les comparses 
guanyadores de l'IV Concurs de Decoració de 
Casetes, després d'haver realitzat a la tarda el 
jurat la deliberació. El primer premi va ser per 
a la comparsa Pensat i Fet, el segon premi va 
ser per Va que xuta i el tercer per a Tot a Orri.

Gràcies COC!
Les reines de les comparses del Carnaval 2015 volem agrair a la Comisió Organitzadora del Carnaval (COC) 
tot el seu treball i el seu esforç. A Elke i el seu equip, moltes gràcies!.

Foto  Pablo Batalla

14 febrer de 2015
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P R O G R A M A  D E  A C TO S  C A R N AVA L  2 0 1 5
SÁBADO DIA 14
11:00h. Fiesta Infantil en la 
Pérgola del Paseo Colón. Temática 
Pirata.
Organiza: Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs
16:30h. En la Plaza de toros, Suelta 
de vaquillas y toros para todo el 
público.
19:00h. Primer Gran Desfile del 
Carnaval 2015, en circuito cerrado 
por las siguientes calles: Avda. País 
Valencià, Arcipreste Bono, Plaza 1 de 

Mayo, Sta. Magdalena, Avda.
País Valencià, Arcipreste Bono, 
Socorro, Pz. Jovellar, Pilar, El Soro, 
Avda. Ruiz Picasso, San Alberto y San 
Francisco.
Organiza: C.O.C
00.30h. En el recinto de Carnaval, 
Gran Verbena a cargo de la 
sensacional ORQUESTA ÁGORA.
Organiza: C.O.C
Patrocina: 
Ayuntamiento de Vinaròs

DOMINGO DIA 15
11:00h. Fiesta Infantil en la 
Pérgola del Paseo Colón. Temática 
Pirata.
Organiza: Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Vinaròs
19:00h. Segundo Gran Desfile del 
Carnaval 2015, en circuito cerrado, 
por las mismas calles que el día 
anterior.
Organiza: C.O.C
Patrocina: 
Ayuntamiento de Vinaròs

LUNES DIA 16
19:45h. Velatorio de Su Majestad 
Carnestoltes en la Plaza Parroquial.
20:00h. En la Plaza Parroquial, 
Juicio Final a Su Majestad 
Carnestoltes.
A continuación, Entierro de la 
Sardina a cargo del grupo de 
teatro Els Volantins.

En el PAI Fora Forat, “Cremà de 
Carnestoltes”.
Organiza: C.O.C
Patrocina: Diputación de Castellón

14 febrer de 2015
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Gala de Reines
El carnaval de Vinaròs va viure el dissabte 7 de 
febrer un dels dies més esperats: la gran gala de 
reines. Era el moment en què les 33 protagonistes 
de les comparses van desvetllar davant 
vinarossencs i visitants els vestits que també van a 
lluir durant les desfilades d’aquest cap de setmana. 
I la veritat és que tot va resultar com s'havia somiat. 
Després de l'animació amb música a càrrec de Dj 
Rochil, va tenir lloc l'actuació de Esmuvi batucada 
i després la projecció de l'audiovisual introductori 
de David Inlines, amb un barco pirata solcant les 
33 comparses pel mar, fent l’ullet a la temàtica del 
carnaval d'aquesta edició. Les actuacions de ball 
de l'Acadèmia Locura  van donar pas, a les 19 hores, 
a la presentació de la gala, a càrrec dels veterans 
Alfredo Barberá i Agustín Serrano, que van animar 

especialment a les més de 5000 persones que es 
van congregar en el recinte de l'antic camp de 
futbol del Servol per presenciar l'esdeveniment. 
L'escenari va canviar de format radicalment respecte 
a l'anterior edició, en favor d'un major espectacle. 
La comparsa La Colla, la més veterana, va ser la 
que va iniciar la gala, amb la seva reina Laura 
Príncep i el vestit 'Khaleesi per a tots', que ella 
mateixa i la junta de la seva comparsa van 
dissenyar. Va haver-hi també un petit descans 
amb actuació del GimnàsGentsana. Va tancar 
la gala la comparsa Arramba i Clava, una de les 
que celebra la seva 30 aniversari aquest any. La 
seva reina, Laura Lluch, va lluir el vestit 'Sense 
aigua on seria Jack Sparrow', inspirat en la 
temàtica del carnaval d'aquesta edició, i que ha 

estat dissenyat per Silvia Alfara i Karina López. 
La veritat és que el nivell dels vestits, en els quals 
s'han utilitzat molts de materials i s'han realitzat 
formes inversemblants, ha estat de nou aquest any 
molt alt, demostrant que la imaginació i la creativitat 
són fonamentals. El treball de tot un any de moltes 
persones va ser ovacionat i reconegut pel públic 
assistent, molt lliurat a les seves reines durant les 
gairebé tres hores que va durar l'espectacle. A 
més,la meteorologia va acompanyar, i malgrat 
fer molt fred, no va fer el vent dels últims dies, la 
qual cosa va jugar també a favor de l'espectacle. 
L'última gala de reines d'aquesta junta de la 
Comissió Organitzadora del Carnestoltes, després 
de 4 anys al capdavant de l'organització de la festa, 
es recordarà com una de les millors.

Les reines desvetllen els seus vestits en una gala per recordar

12

14 febrer de 2015
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Pol. Ind. Mediterráneo - Partida Capsades s/n - 12500 VINARÒS (Castellón) - Tel. / Fax 964 45 12 57

•	abonos	y	fitosanitarios

•	semillas

•	piensos para alimentación animal

•	servicios y asesoramiento
   técnico agrícola

•	herramientas y útiles para
   agricultura y jardinería

•	ropa y complementos para
   caza y montaña
 
•	material para riegos por
   goteo y jardinería

•	flores,	plantas	y	árboles	frutales

•	vinos y cavas de la terra alta

Les deseamos Feliz Carnaval

www.coopsalvadorvinaros.com

Nuestra tienda, nuestros productos.

13

La colla
Laura 

Príncep 

Cano

Presentadors 
Agustín Serrano i 

Alfredo Barberà 
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Sara 

Alberich 

Sanz

Uiaaa Penya 
Valencia
Melody 

Peinado Yeves

Els Dormilons
Anna Beltrán 

Domínguez

Xe quin 
poc suc

Anni Peris 

Cuyas
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La tienda profesional

de la construcción

Avda. Zaragoza, s/n

12500 Vinaròs

Tel.: 964 40 02 00

Fax: 964 40 05 50

www.bigmat.es

aalbalat@bigmat.es

Pan i toros
Marta Reolid Sanz

Penya Barça
Noelia Jiménez Iglesias

La Morterada
Odila Samper Bosch

I sense 
un duro
Núria Fibla Caballé

30
aniversari
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HORARIO DE LUNES A SÁBADO

Mañanas de 10 a 13 h.

Tardes de 17 a 20 h.

PUEDES VENIR PARA VENDER LO QUE NO
UTILIZAS Y COMPRAR LO QUE NO IMAGINAS

Tel: 964 86 00 27 - 635 86 33 74
¡Esperamos tu visita!

EXPOSICIÓN Y VENTA
LIQUIDACIONES Y OPORTUNIDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN DE MÁS DE 1.500 M²

Poche and 
friends

Fany Mezquita Galán

No en 
volem cap
Caralin Borrás 

Vázquez

Samba pa mi
Rachel Almonte Ayala

Els Povals
Merche Arnau Ferré

30
aniversari
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Major, 36 - Tel. 964 45 34 98

Vinaròs

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies  per aquesta festa,
gràcies a tots ...!

Fot-li Canya
Pilar Pitarch Torres

Tot a orri
Damaris Peris Sánchez

Va que Xuta
Gara Garriga Rubí

Les Agüeles
Margarita Artigas 

Ballesteros
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Ja hi som
Anna Guillem Armela

Locura
María 

Boluda 

Eseberri

Cherokys
Omaira Coronilla 

Restrepo

Ni fu ni fa
Alejandra Abellà Miralles

10
aniversari
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Pizzeria Kabab Shop
SERVICIO A DOMICILIO

San Narciso esquina c/ Traval - VINARÒS
Tels. 964 40 25 55 / 964 45 26 26 / Móvil 617 45 26 26

Pizzas
y mucho más

¡ FELIZ CARNAVAL DE VINARÒS 2015 !

Marxeta 87
Arantxa Roda 

Capafons

Ara si que si
Andrea Roig Baila

Depressa 
i Corrents

Cristina Brull 

Peña

Els Mateixos
Carmen Moreno 

Navarro
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Tomba i tomba
Marta Forner Gómez

Tot dins d'un got
María Ribera Rodríguez

Els Xocolaters
Anabel Muria Beltrán

El Pilà
Elma 

Sancho 

Orero
30

aniversari
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50º ANIVERSARIO
¡ Feliz Carnaval 2015 !

Esmuvi
Sara Igual 

Herrero

Pensat i fet
Mari Carmen 

Roda Fora

Arramba i Clava
Laura Lluch López

Centro 
Aragonés
Mireia 

Daudén Serra

30
aniversari

30
aniversari
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Charlotada

Després de la gran gala de reines 
celebrada la tarde nit de dissabte i la 
festa fins a altes hores de la matinada, 
el diumenge, al Carnaval de Vinaròs 
era moment de relaxar-se i gaudir del 
concurs de mascotes disfressades, 
les paelles de germanor, la batalla de 
la farina i la recuperada charlotada a 
la plaça de bous. A les 12 del matí en 
la carpa del carnaval es va celebrar 
la segona edició del concurs de 
mascotes disfressades. Aquest any es 
van presentar 28 mascotes a concurs, 
en la seva majoria gossos. No obstant 
això, el primer premi, consistent en 
350 euros, va ser per a 'Ongi', un porc 
vietnamita, amb la seva disfressa 
'Pignoise', heavy metal. En segon i 
tercer lloc van quedar dos gossos, un 
mini pinscher i una gosseta mestissa, 
que van aconseguir 150 euros i 50 
euros respectivament. La carpa del 
carnaval es va omplir per presenciar 
aquest esdeveniment, organitzat 
per la COC i l’Hospital Veterinari San 

Francisco. Mentrestant, les paelles 
ja començaven a cuinar-se. Més de 
4.000 comparsers van participar en 
aquesta festa gastronòmica, en la 
que no va faltar com a tema principal 
a comentar la gala de dissabte i els 
vestits que van lluir les 33 reines de 
les comparses. Després, a les 15.30 
hores, va ser el moment perquè 
disfrutaren els més menuts en la 
divertida batalla de la farina, que va 
tenir lloc a l'esplanada de la carpa 
multiusos al costat de l'avinguda de 
l'Atlàntic. Les panaderies de la ciutat 
van ser les encarregades d'aportar 
els quilos de farina. Quan la batalla 
va concloure, es va partir en cercavila 
amb l'animació d'una xaranga fins a 
la plaça de bous, on va tenir lloc una 
de les novetats d'aquesta edició: una 
'charlotada' en la que van participar 
els voluntaris de les comparses, i una 
exhibició de retalladors de Vinaròs. 
La festa va continuar després en el 
recinte del carnaval.

Paelles
Paelles, mascotes, batalla blanca i ‘charlotada’ 
completen un gran diumenge de Carnaval
X.Flores

Batalla de la Farina
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El Carnaval de Vinaròs va estar dilluns 
dedicat als majors amb la celebració 
de la festa de la Tercera Edat a la carpa 
del recinte. La festa, que es va iniciar a 
les 19 hores, va estar amenitzada pel 
grup 'Ja la ballem' i també va haver-hi 
degustació de pastes i cava.
Durant la mateixa, es van imposar 
les bandes a les reines de la Tercera 
Edat del Carnaval 2015, Maria Puig 
Giner, de l'associació López Dóriga 

i Gema Expósito Fernández, del 
centre municipal de la tercera edat. 
La carpa es va omplir, un any més, 
de públic i va estar especialment 
animada, amb moltes persones 
disfressades i ballant, demostrant que 
el carnestoltes no té edat. No van faltar 
a la cita les integrants de la comparsa 
Les Agüeles. L'acte va estar organitzat 
per la Comissió Organitzadora del 
Carnestoltes i l'Ajuntament de Vinaròs. 

Festa 3a edat

El Carnaval dedica la jornada a la tercera edat 

Mascotes
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La carpa del recinte del Carnestoltes va 
acollir la nit del dimarts la cinquena edi-
ció del concurs Karakoke Intercompar-
ses, un dels actes més divertits del Car-
nestoltes de Vinaròs. Aquest any van par-
ticipar 16 comparses a concurs que van 
fer vibrar al públic assistent. La parella de 
la comparsa dels nens, 'Va que xuta', amb 
45 punts, va ser la gran triomfadora del 

concurs interpretant ‘Feel this moment’ 
de Pitbull i Christina Aguilera. En segon 
lloc va quedar No em Volem Cap, inter-
pretant ‘Rise like a Phoenix’ de Conchi-
ta Wurst, obtenint 24 vots ,i en tercer ‘I 
Sense un duro’, interpretant ‘Carnaval’ de 
Laritza Bacallao, amb 23 punts. A conti-
nuació va haver-hi revetlla en la carpa a 
càrrec del grup ‘Ja la ballem’.

Karaoke

‘Va que xuta’ 
triomfa en 
el karaoke 
intercomparses 
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CULTURA

El próximo miércoles al que los católicos definimos como 
“miércoles de ceniza”,  iniciamos un caminar de 40 días, 
desde el 18 de febrero hasta el miércoles día 01 de abril, 
en que entramos de lleno en el tiempo de pasión, con el 
jueves, viernes y sábado santo, a la espera de la aurora del 
mayor acontecimiento de Jesucristo, y fundamento de 
nuestra fe, cual fue su resurrección al cielo. Le podríamos 
añadir, si acaso, la festividad de su nacimiento allá en 
Belén un 24 de diciembre de hace ya más de 2.000 años, 
tal como indica la historia y la tradición.
Podremos comprobar de una forma visible la entrada 
en la Cuaresma, cuando asistamos a misa y observemos 
que ha cambiado el color de la ornamenta del sacerdote, 
pasando de verde que corresponde al tiempo ordinario, 
el cual finaliza el próximo martes, al morado cuaresmal 
que da inicio al tiempo fuerte de la Cuaresma. 
Este tiempo fuerte de la Cuaresma, debería ser para 

nosotros los católicos o para los que se sienten como tal, 
un momento de parada, reflexión, meditación y oración, 
para prepararnos para los mayores acontecimientos 
que vienen a continuación, y que son: la pasión, muerte 
y resurrección de nuestro señor Jesucristo.
Extraigo de un interesante documento que he leído 
como preparación para la cuaresma, las siguientes notas:
“Al arrancar la Cuaresma, uno de los lugares 

recurrentes, de las referencias que una y otra vez 

aparecen en textos, reflexiones y miradas, es el 

“desierto”. Desierto que forma parte de todas las vidas 

en algún momento. Lugar de silencio, de búsqueda, de 

aridez desnuda. Desierto donde no hay distracciones 

que a uno le permita evadirse constantemente. No 

te dé miedo adentrarte en sus arenas, De hecho, lo 

necesitas”.(…) (pastoralsj.org).

Pues que tengamos todos una buena Cuaresma.

Con el “Miércoles de ceniza” se da inicio al tiempo de “Cuaresma”
Salvador Quinzá Macip

El pasado día 27 y 28 de diciembre el Estudio de 
Danza Marta Martínez organizó una Gala Benéfica 
de Danza en ayuda  a la asociación protectora de 

animales el Cau.
Todo un éxito que se demostró en los beneficios 
recaudados, y el lleno completo del Auditorio 

ambos días.
Una gran demostración de disciplina y trabajo.
Agradecer la participación a la academia Locura.

Tot i que només tinc tretze anys i se suposa 
que els meus records no parlen de temps 
tan llunyans, mai oblidaré aquells dissabtes 
al matí amb el meu avi. El meu avi no era 
vinarossenc, provenia d’un poble de València, 
més concretament de Carcaixent.
Puc recordar que sempre que hi era a Vinaròs, 
anàvem a donar un volteta pel poble.
Mentre que la iaia feia el dinar.
Al no ser d’aquí, ell em deia amb estima que 
sigués la seua guia turística, i jo, amb il·lusió, 
l’agafava molt fort de la mà i el portava fins els 
meus llocs preferits de Vinaròs.
El punt de sortida era la Mera. Recordo que 
per anar-hi calia pujar tres o quatre escalons, 
que no eren gaires, però per a mi eren molts. 
La recordo molt alta. Però, fins fa poc no sabia 
si era una realitat o jo, que era més baixeta. 
Mirant fotos em vaig
adonar que era una mescla de les dues coses: 
abans la Mera era molt alta i jo era més menuda.
Tinc a la ment la meua imatge jugant en aquells 
gronxadors de colors lluminosos i una mica 
rovellats, mentre que el meu avi estava assegut 
a aquells bancs de color verd fosc de ferro.
Després d’una estona, ens dirigíem cap a 
l’església Arxiprestal. Recordo que sempre 
li preguntava al meu avi com havien pogut 
fer aquells sostres tan rodons, amb una 
arquitectura perfecta i a tanta altura.
Encara ara, no entenc com amb els pocs 

avanços que 
hi havia abans, 
podien arribar 
a fer aquelles 
obres d’art i que 
alguns edificis 
de l’actualitat ja 
estiguen plens 
d’esquerdes.
L’ultima parada 
era el mercat. Tinc a la ment aquella façana de 
color granate amb portes de reixa verdes, una 
combinació que no he acabat d’entendre mai.
Sols entrar-hi podies notar el tràfec dels 
peixaters portant les caixes de peix fresc, la 
verdura terrosa, acabada de collir, l’aroma de la 
fruita fresca. Fins i tot, el xivarri de la gent que 
entra i surt carregada de bosses. Els xiu-xius i 
els gestos propis de les
xafarderies recentment sortides a la llum. Era 
una mescla d’olors, colors, textures i sons que 
donaven vida a aquell recinte.
Ara, no sé si el meu avi, que era cec, reconeixeria 
el lloc. No sé si li arribaria la mateixa essència 
de poble que fa deu anys. I és que les bones 
essències, com les bones costums, no s’haurien 
de perdre mai. I totes aquestes coses donen 
essència al meu
poble, Vinaròs.

Carme Arnau Rosselló, 2º ESO

Col·legi “La Consolació”

1r Premi XXV Concurs Redacció de Sant Antoni - Vinaròs, El Meu Poble
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www.ppvinaros.esInversiones que generan bienestar
Los vecinos de la avenida Leopoldo Querol y de la avenida Barcelona han escuchado durante años 

que sus entornos urbanos se mejorarían. Muchos han sido quienes lo han prometido… pero solo un 

gobierno municipal del Partido Popular ha sido quien ha cumplido. 

Esquerra Republicana SUBIRÁ LOS IMPUESTOS

La pasada semana Esquerra Republicana publicaba esta mentira en su espacio de opinión. Quizás nos 
mostró cuál será su camino si llega a gobernar con el resto de partidos de la izquierda: Más impuestos para 
los ciudadanos. Pero que estén tranquilos comerciantes y restauradores…

Con el Partido Popular BAJAN LOS IMPUESTOS   
Si eres una familia numerosa o tienes un local comercial, de oficina o restaurante tienes hasta el 28 de 

febrero para solicitar la bonificación del IBI que ha impulsado el PP de Vinaròs para que pagues menos 

impuestos. Infórmate en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano situada en la plaza Jovellar.  
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Els Socialistes de Vinaròs us desitgem un bon Carnaval 

2015, que el gaudiu amb diversió i responsabilitat així 

com enviar la nostra felicitació a la COC per aquestos 

4 anys d'esforç i de treball desinteressat. Gràcies i visca 

el Carnaval de Vinaròs!
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Sin pena ni gloria: Trenquen el porquet

Necessitats i prioritats

Tras casi cuatro años sin haber 
hecho la menor inversión, 
próximo ya el final de su 
mandato, el equipo de 

gobierno del PP ha roto su hucha-cerdito para poder pagar unas poquitas 
obrillas, todas de golpe ahora al final, con las que ilusamente confían cambiar 
la opinión generalizada -por lo evidente- de que la gestión del PP ha sido un 
vacío absoluto prácticamente en todo.
Piensan que con un repintado de la fachada del Auditorio podrán emular 
la obra de reacondicionado de la capilla de Santa Victoria anexa al Auditorio 
realizada durante la etapa del PVI en el equipo de gobierno, o que derribando 
dos casas de la calle San Joaquín igualarán lo que supuso -tras largos años 
de gestiones- la apertura a la Costa Sur de la calle Capitán Cortes – hoy 
Calle de Santaella; o que con la apertura del paso de la Arciprestal que va de la 
plaza de la Comunión hasta la Plaza de San Valente harán que se olvide que 
esta iniciativa la inició el PVI con la adquisición de la casa de la plaza de la 
Comunión donde hace años estuvo Hidroeléctrica.
Ahora los sucesores en el PP a aquellos que lo echaran abajo han decidido 

encararse con lo poco que nos queda del antiguo convento de Sant Francec y 
van a gastarse la friolera de medio millón de euros en adecuar aquella zona 
hoy utilizada como zona azul de aparcamiento, cuando con medio millón de 
euros, se podrían satisfacer un gran número de necesidades sociales que, 
en una época de crisis como la actual, deberían tener prioridad sobre los 
tijeretazos a las cintas inaugurales que van a prodigar los del PP de aquí al mes 
de abril.
Este punto concreto es una de las razones por las que votamos NO a los 
presupuesto del PP para el 2015. Sí a la remodelación de la plaza, pero NO ahora.
Y es que como que en cosa de tijeretazos, cortes y recortes, el PP es sin discusión 
el mayor maestro en la historia del mundo mundial, lo de ir cortando cintas 
inaugurales, en el PP se lo tomarán como entreno para recortes “pero de 
los otros” que, sin la menor duda, proseguirán en el caso de que el PP gane 
las próximas elecciones, como proseguirán también los aumentos de los 
impuestos que, por mucho que se vanaglorien de que los han rebajado a los 
locales de comercio y a algunas pocos familias, lo cierto es que globalmente, 
el aumento de las contribuciones, con la reposición de la tasa de basuras y 
de su tratamiento, ha sido brutal.

SI ES TRACTA DE PROMOCIONAR EL CARNAVAL,
PERQUÈ L'EQUIP DE GOVERN DEL PP NO VA DEIXAR

A MAESTRAT-TV POSAR MÉS CÀMERES?

SI ES TRACTA DE PROMOCIONAR EL CARNAVAL,
PERQUÈ L'EQUIP DE GOVERN DEL PP EL VA UTILITZAR

PER FER-SE AUTOBOMBO POLÍTIC A C-56?

Si ens interessem un poc podrem 
comprovar com des de fa un 
parell de mesos a Vinaròs s'estan 
fent algunes obres, i algunes 

més que es pensen fer abans d'acabar l'actual 
legislatura,com l'obertura i arreglament d'algun 
carrer, l'eixamplament d'alguna vorera, la reforma 
de la Casa de la Vila. I com no podia ser menys 
l'obra faraònica de cada legislatura, la reforma de 
la Plaça del convent.
Encara que si ens interessem també comprovarem 
com a dada curiosa que en tres anys i mig de 
legislatura del PP no s'ha fet cap.
En Esquerra Unida estem convençuts que a tota la 
ciutadania de Vinaròs els agrada que el poble es 
trobe en perfectes condicions en tots els aspectes, 
d'això no tenim dubtes. En el que si tenim dubtes 
és que si tots els ciutadans de Vinaròs estaran de 
acort que en estos moments pels quals estem 
passant són els millors per a fer inversions de 
milers d'euros, en obres, i més en obres que ja 

porten anys en eixa situació.En Esquerra Unida 
preguntem,¿ ésquè en estos moments no hi ha 
altres prioritats i necessitats.?
Si llegim la premsa local comprovarem com la 
regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Vinaròs exposa les dramàtiques necessitats per les 
quals esta passant una gran part de la ciutadania 
de Vinaròs, com per exemple en el 2014 es van 
destinar 170.000 euros en ajudes individualitzades, 
o en el mateix any es van repartir més de 58.000 
racions de menjar a persones que no tenen ni per 
a poder menjar. I si ens continuem interessant 
comprovarem les ajudes en molts temes que esta 
aportant Caritas de Vinaròs a molta gent i famílies 
que l'estan passant extremadament malament.                                                                                                                       
En Esquerra Unida entenem i així ho hem 
manifestat moltes vegades que per a nosaltres si 
que el “primer són les persones.”
Perquè com es pot entendre que es gasten 500.000 
euros en una plaça amb jardí i espais polivalents, i 
una gran part de la ciutadania haja d'anar tots els 

dies a per un plat de menjar per a poder menjar, i 
altres que no puguen pagar el rebut del lloguer o 
de la llum.
Com es pot entendre que el 53% dels jóvens 
de Vinaròs estiguen sense treball i amb moltes 
dificultats per a aconseguir-ho inclús en precàries 
condicions i es gasten 500.000 euros en una plaça 
amb espais polivalents.
I el curiós del tema és que les mateixes persones 
que ens estan governant en l'Ajuntament i estan 
prenent estes mesures són les mateixes que 
després s'engrandexien manifestant que en el 
2014 han fet una obra de caritat a les persones 
que ells mateixos reconeixen que l'estan passant 
malament, que no tenen per a  menjar ni pagar el 
rebut de la llum.!Que poca vergonya. 
No, no Srs governants municipals del PP, facen 
realitat la frase que tantes vegades pronuncien, 
però que mai complixen.”Primer són les persones.”                                                                                                      
I assabenten-se que en moments com els que estem 
passant cal tindre enconter,” necessitats i prioritats.”
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Diputacions???

Nos presentamos a las elecciones locales

FABRA vs COMUNISTAS, PSOE, C’s, VOX: ¿CONVIENE A VINARÒS? - II

Yalta: 70 años de dominación del capital-comunismo

Antonio Rosado 

A tots ens sem-
bla be que 
s’arreglen ca-
rrers, que es 

facen voreres, que es posen col·lectors d’aigües, 
etc., etc.,  No podem anar en contra de les coses 
positives que es fan a Vinaròs, ans el contrari, però 
el que lamentem és que no s’haga fet abans, que 
tinguem que esperar a la final de les legislatures 
per vore quelcom positiu. I aquesta és un exem-
ple per emmarcar. S’han passat els quatre anys 
queixant-se de la mala economia que els van 
deixar i ara tot de pressa i corrent, sembla que tot 
ho vulguin fer alhora. Però com dèiem ja està be 
que fasen alguna cosa. 
Fins i tot la Diputació fa inversions i el seu President 
ve al poble per dir-nos el que fan i el magnànims que 
són.  Si, el successor de Don Carlone segueix els seus 

passos i es passeja pels nostres carrers amb el nostre 
Alcalde fent de Cicerone per a que poguéssem gaudir 
de la seva regia figura i agrair-li la seva generositat. 
Que agraïts que els hem d’estar a tots dos. 
El millor són les obres que “suposadament” vindran 
aquest any 2015. Si home, aquest any electoral en 
que se juguen la seua continuïtat. Si, diuen que en 
faran moltes més.   
El que no diuen és que Vinaròs igual que molts 
de pobles directament “paga” a la Diputació una 
mol bona quantitat d’euros per fer de recaptador 
d’impostos, a més la dotació que de per sé li 
dona la Generalitat, finançament aquest que va 
en detriment dels Ajuntaments als quals haurien 
d’anar a parar aquesta gran quantitat de diners. 
La Diputació així distribueix segons el seu criteri 
els seus recursos caiguts del cel, donant cabuda 
a molts d’assessors nombrats a dit i fomentant el 

favoritisme i l’amiguisme d’acord amb uns criteris 
que sols ella reconeix. 
No hi ha un principi d’igualtat ni de reciprocitat en 
la mesura de les aportacions que fem a l’organisme, 
ni de justícia alhora de signar convenis. Home, 
justícia, justícia, .. caldria dir que s’ajusten a quin 
partit ha guanyat les eleccions per fer o no fer 
inversions i la quantitat que destinen.
Nosaltres, des de fa molt de temps, critiquem 
l’existència d’aquest organisme que qualifiquem 
d’anacrònic i sense competències i que igual que 
moltes forces polítiques no el volem. A vore si ara 
que venen eleccions i s’ataüllen temps de canvis, 
aquest desig es pot vore per fi complit.  Una 
proposta més als partits per a que, si no ho han 
fet, ho incloguen en els seus programes electorals. 
PD.- Felicitem als dissenyadors de Carnestoltes, 
encert total en el pirata major del “Reino

Los valencianos en general,  y los vinarocenses 
en particular, nos merecemos un  buen gobierno, 
de buena gente, honrados y competentes. 
Innovadores pero sensatos, no aventureros, ni 
quiméricos  trasnochados. Partidarios del  mínimo 
intervencionismo en la economía y de la máxima 
dignidad libertad personal individual. Que proteja 
los derechos de los más débiles ante los abusos de 
los fuertes desalmados. Que deje de pretender el ya 
insoportable Estado del Bien-estar, pero fomente 
elbien ser desde la infancia  vía sistema educativo 
público y/o privado en el que prime el respeto por 
lo respetable (capaz de discernir de lo que no lo es). 
Que enseñe que la igualdad y unidad social entre los 
individuos es irrenunciable (vía  PrincipioIgualdad 

de Oportunidades), pero nolauniformidad biológica, 
al estilo del comunista Mao y su ‘revolución 

cultural’.Atener criterio propio, no borreguil. A ser 
responsable individual de sus actos (no lo del libre 
albedrio, que es una majadería). Quela libertad 
de uno acaba donde empieza la del prójimo/
próximo. Que hay muchas maneras de enfocar la 
realidad (según el color del cristalde las gafas…, 
de Campoamor)…, pero que desprecie,sea 
por higiene mental, amor a la verdad (Platón) 
y por nefasto, el pretendido progresismo del 
Relativismo Moral, que afirma que hay muchas 
verdades… y por tanto viva ‘La pepa’.Y que una 
cosa es lo positivo(lo que es, el ser) y otra muy 
distintalo normativo (lo que debería ser, pero 
no es).Quiero decir, quela verdaderaHistoria de 
la Humanidad es la que es, y no la que gustaría 
que fuese a ciertos historiadores profesionales 
tergiversadoresmercenarios a sueldo que han 

renunciado a investigar e innovar a la luz de 
las nuevas tecnologías  y a escribirsobre la 
verdadera y empírica trayectoria contrastada  
de las enseñanzas de la  Historia real del siglo 
XX…, porque se han dado cuentas que es más 
rentable re-escribirla al dictado de el que paga 
(el separatista Fontana, y el granadinoEnrique 
G. et altri).
En el próximo artículo explicitaré lo ahora solo 
apuntado por razones de espacio. Y haré una 
comparación valorativa de los Comunistas, 
Nacionalistas-Separatistas, Socialistas, Ciudadanos 
y Vox respecto al acervo de Alberto Fabra. De 
momento constato: Fabra, como ex alcalde de 
Castellón antes y ahora como Presidente de la 
Generalidad Valenciana es el que mejor conoce y 
más veces ha visitado y favorecido nuestroVinarós. 

Hoy se cumplen 
setenta años de la 
conferencia de Yalta, 
en la que se produjo, 

de facto, el reparto del mundo para el nuevo orden 
nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.
El bloque capitalista, liderado por EEUU y 
Reino Unido, al que se añadieron después 
los alemanes de la RDA y Francia, fue quien 
impuso las reglas del juego. La intervención e 
intromisión en asuntos nacionales de paises en 
vías de desarrollo, para extender un modelo tan 
poco válido y perverso como es la democracia 
liberal, y como medio de extender un modelo 
de vida que obliga a mantener perpetuas 

relaciones comerciales desigualitarias con la 
metrópoli.
En el otro plato de la balanza, el extinto bloque 
comunista, liderado por la URSS, al que ha 
dado paso el feroz dragón chino, que posee la 
mayor parte de la deuda nacional de los países 
occidentales y soporta la mayor parte del peso 
comercial con occidente.
Este nuevo orden, aplaudido por nuestros 
gobernantes, ha demostrado ser un depredador 
de personas, a través de mecanismos de control 
social como la droga,  el aborto, la guerra o el 
hambre. También ha sido un depredador del 
medio ambiente, pues lo necesita para seguir 
creciendo exponencialmente. Aquí nada diferencia 

a comunismo de capitalismo: ambas son las dos 
caras materialista (la individualista y la colectiva) 
de entender la vida.
Por ello frente a estos monstruosos sistemas, 
proponemos con más actualidad que nunca el 
nacionalsindicalismo: igualdad de clases, eliminación 
de partidos políticos e igualdad entre los hombres. 
Queremos engrandecer a España para que no esté 
sometida a yanquis ni comunistas chinos. Queremos 
la tierra y la empresa para quien la trabaja. Queremos 
soberanía nacional. Y queremos Justicia Social. 
Por eso somos revolucionarios. Porque queremos 
cambiar esta España que no nos gusta, porque no es 
la nuestra, por una gran España nacionalsindicalista.
¡Ayúdanos a conseguirlo!

Desde Ciudadanos (C´s) anunciamos que 
concurriremos a las elecciones locales de Vinaròs, 
y que durante las próximas semanas se elegirá al 
candidato a la Alcaldía, dada la preocupación de 
muchos de nuestros vecinos sobre el sistema de 
pensiones público, les adelantamos Propuestas de 
Ciudadanos C´s.
Para Ciudadanos C´s la jubilación debería de 
entenderse como un derecho y no como una 

obligación, por lo que considera necesario que se 
establezca un sistema lo más flexible posible en torno 
a este tema, para que así las personas que deseen 
jubilarse más tarde, tengan la posibilidad de hacerlo. 
Por eso una de nuestras propuestas es incentivar 
el retraso voluntario de la edad de jubilación por 
encima de los 65 años, a través de mejoras en 
las pensiones para las personas jubiladas y con 
bonificaciones o exenciones en las cotizaciones 
que las empresas realizan a la Seguridad Social. 
Con estas medidas se garantizaría la viabilidad del 
sistema de pensiones público. Con el único fin de 

evitar un uso abusivo, se limitarían igualmente la 
aplicación de los planes de prejubilación como 
una fórmula alternativa frente a los despidos. 
Por otra parte Ciudadanos C´s propone que se equi-
paren las pensiones más bajas, entre las que incluye 
las de viudedad, al salario mínimo interprofesional, así 
como las prestaciones no contributivas de invalidez y 
jubilación al 75% de dicho salario. 
Esperamos vuestras consultas para Ciudadanos 
(C´s), dudas, aportaciones, inquietudes  e ideas 
en castellon.norte@ciudadanos-cs.org y en el 
teléfono 645.907.27
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 RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DE L’ANY 2014

Fartet oriental

PESCA

Andrés Albiol

Present en el delta de l'Ebre, és una espècie 
poc habitual. En castellà li diuen fartet italià, 
en anglés southeropean cyprinodont, en 
francés cyprindon rebane i en alemany 
Zebrakärpfling. El seu nom científic és 
Aphanius fasciatus.
Este peixet d'aigües salobres, pertany a la 
família dels Ciprinodóntids. Posseïx un cos 
allargat, comprimit, en especial al final. Boca 
xicoteta, protàctil, obliqua i dirigit cap amunt 
per a poder millor atacar als insectes posats 
en la superfície de l'aigua. Mandíbules amb 
una filera de dents proveïdes de tres puntes. 
També té dentició en el vòmer i farígens.
Les seues escates, 25-29, són clicloides. No 
se li aprecia L.L., només uns pocs porus. 
Composició aletes; D 10-13 i A 9-13.
Talla de 4 a 7 cm. Les femelles són majors 
que els mascles.
Si no és època de posada ells té el fons de 
color platejat amb 8-10 bandes transversals 
terrós verd. En la posada el fons és daurat i 
les barres blaves. I elles sempre platejades. 
Les aletes imparelles dels mascles són groc 
amb bord negre en la D i una banda negra 
en la C.
La reproducció és a finals de primavera. Ella 
posa els ous sobre la vegetació aquàtica 
que ell fecunda. Darrere de l'eclosió creixen 
ràpid. Rares vegades supera els dos anys de 
vida. Igualment suporten aigües amb canvis 
de temperatura.
S'alimenten d'invertebrats, larves i plantes.
Sense valor comercial. És paregut al samaruc.

Mar carnavalero apaciguado
Semana esta vez ya ‘disfrazada’ con unas aguas 
tranquilas que dejaron faenar bien a todas las 
pesqueras que están operativas. Recalcar que 
el viernes no se pescó al estar previsto guardar 
fiesta de Carnaval. Las extracciones han resultado 
buenas. Y las cotizaciones de los pescados y 
mariscos también fueron aceptables. 

La pesca de arrastre compuesta por once bous han 
faenado a diario las cuatro jornadas. Las especies 
mayoritarias subastadas fueron; langostino, calamar, 
miseria, pescadilla, sepió punxa, salmonete, gall, 
caracol, peluda, rape, maira, boquerón, peix de rei, 
galera, sardina, pulpo blanco, pulpo roquero, pota, 
móllera, sorella y morralla.
El cerco el lunes no pescó. El martes una traíña 
abrió la campaña con una captura de 1.400 cajas 
de alatxa (8 Kg./caja). El miércoles dos llums 
atraparon 200 cajas de seitó y 1.500 cajas de 
alatxa. Y el jueves un cerquero subastó 100 cajas 
de sardina y 100 de 'oro azul'.
La procedencia eran las dos de Vinaròs.
La flota artesanal trasmallera, la mayoría de 

barquitas se dedicaron a la extracción de palometa, 
pagel, corva, mabre y dorada. Unas cuantas llevaron 
lenguado, rombo y raya. Y un par se dedicó a la 
langosta, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa atrapó con anzuelo lubina, 
sargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’ 
Según informes de la FAO hay varias formas de 
Malnutrición en el mundo como; 
-El conocido Retraso en el crecimiento. 161 
millones de niños menores de 5 años tiene baja 
estatura para su edad a causa del hambre crónica.
-La Emaciación. 51 millones de niños menores de 
5 años tiene un peso inferior al que le corresponde 
a su estatura a causa del hambre aguda.
-Las Carencias nutricionales. Mas de 2.000 millones 
de personas padecen carencia de micronutrientes 
como vitamina A, yodo, hierro y zinc.
-El Sobrepeso. 42 millones de niños menores de 5 
años tienen sobrepeso.
-La Obesidad. Mas de 500 millones de adultos 
son obesos.

   PEIXOS
Escrita (Raya)                                             21 Kg.
Melva                                                           53
Escrita (Raya)                                         2.421       
Mantes (Batoideos)                                    344
Besuc (Besugo)                                         975
Boga i Xucla                                                 3
Rallat (Bonito)                                          3.086
Llampuga                                                    312
Caballa                                                         16
Vetes (Cintas)                                               18
Congre (Congrio)                                        508
Gall (P.S. Pedro)                                         860
Orá (Dorada)                                             4.745
Musoles (Escualos)                                     165
Móllera (Fanéca)                                           36
Gallineta (Cabracho)                                3.236
Sorell (Jurel)                                                459
Esparall (Raspallón)                                    249
Llenguado (Palá)                                    12.359
Sarg (Sargo)                                             3.375
Lliri (Anjova)                                              4.600
Llobarro (Lubina)                                        949
Panagal                                                      576
Mabre (Herrera)                                       3.179
Aranyes                                                      128
Pagell (Breca)                                          11.586
Peluda                                                            30

Peix espasa (Pez espada)                            17
Luç (Pescadilla, Merluza)                         5.031
Raps (Rapes)                                          5.472
Aspet (Espetón)                                      1.162
Rom empetxinat (Rodaballo)                       106
Rubios (Jurioles)                                          517
Salmonetes (Molls)                                    1.790
Morralla (Serranos, etc)                                  40
Mero                                                               62
Letxa (Pez limón)                                         460
Bacoreta                                                  21.495
Sorella (Jurel real)                                     3.465
Llises (Mújols)                                           5.874
Pagre (Pargo)                                                293
Bis (Estornino)                                               677
Gatet (Pintarroja)                                           300
Roncador                                                       233
Rata (Miracielo)                                              335
Palometa (Palometón)                                 1.183
Tigre (Lenguado portugués)                           277
Corva (Corvallo)                                          1.197
Miseria (Gallo)                                                 16
Mamona (Brótola de fango)                           865
Saboga (Alosa)                                               16
Déntol (Dentón)                                             416 
Chopa                                                            866
Palometa blanca                                          4.182
Corvina (Reig)                                                 162 

Sarg (Sargo)                                                   136               
Vidriá (Mojarra)                                               425
Salpa (Salema)                                                451
Rom (Rémol)                                                   632
Varis (Varios)                                                   122
                                                                 _______    
Total.............................                            112.562 
   CRUSTACIS:                  
      Cranc (Cangrejo)                                                22
Escamarlà (Cigala)                                            24
Llagostí (Langostino)                                    6.170
Galera                                                           1.280
Llagosta (Langosta)                                       3.715
Llomanto (Bogavante)                                     450
                                                                  ______
Total......................................               11.661    
  MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                       183
Sipia (Sepia)                                              18.136
Polp  roquer (Pulpo roquero)                     24.928
Polp blanc (Pulpo blanco)                                76
Cargol (Caracol, Cañailla)                        616
                                                              _____
    Total……………………                  43.939
Total Tremall i d’altres Arts…….  168.165
   
   PEIXOS:
Alatxa (Alacha)                                   7.689

Seitó (Boquerón)                               330.484 
Rallat (Bonito)                                         630
Orà (Dorada)                                      7.868
Sorell (Jurel)                                       1.715
Lliri (Anjova)                                        936
Sarg (Sargo)                                             79
Llobarro (Lubina)                                    2
Pagel (Breca)                                     10.369
Aspet (Espetón)                                     240
Sardina                                           172.894      
Letxa (Pez limón)                               3.001
Bacoreta                                                 25
Sorella (Jurel real)                               8.539
Llises (Mújoles)                                      944
Bis (Estornino)                                   3.373
Palometa (Palometón)                            43
Chopa                                                    16
Palometa blanca                                   15
Corvina (Reig)                                      2
Vidriá (Mojarra)                                    61
                                                       ________
          Total ………………….       548.925
       
  MOL·LUSCOS: 
Canana (Pota)                                     1.076
                                                ___________
Total Cércol………………….      550.001  

Primer desembarco de peix blau de la temporada
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu Aigües de Vinaròs

ESPORTS

consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

DIA:
DISSABTE,
14.02.2015

CIUTAT 
ESPORTIVA

10,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ 
FUTUR 09 “B” – PRIMER 
TOQUE CF “E” 

12,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVIÍ
FUTUR 09 “C” – CD SAN 
LORENZO B 

12,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ
FUTUR 09 “B” – PRIMER 
TOQUE CF “E” 

DIA:
DISSABTE,

14.02.15
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00
PISTA

SINTÈTICA
FUTBOL

SALA
BENJAMÍ 

CD VINARÒS FS – AT. 
ONDA

11,15
PISTA

SINTÈTICA
FUTBOL

SALA
CADET 

CD VINARÒS FS – L' 
ALCORA FS 

10,00
PISTA

PARQUET 
FUTBOL

SALA
ALEVÍ 

CD VINARÒS FS – L' 
ALCORA FS 

12,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET CADET A 

CB VINAROS SERVOL – 
SALONES MARPTO STO 

15,00
PISTA

SINTÈTICA
FUTBOL

SALA
JUVENIL 

CD VINARÒS FS – C.FS. 
OROPESA 

DIA:
DIUMENGE, 

15.02.15
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

12,00
PISTA

PARQUET 
BASQUET JUNIOR 

CB VINAROS SERVOL – 
FERTIBERIA P. SAGUNTO 

 

Aquest diumenge 8 de Febrer  la localitat 
alacantina de Torrevella va acollir el Campionat 
Autonòmic de Marxa en ruta que va coronar als 
millors en aquesta disciplina tant en modalitat 
federada com escolar, i expedir els bitllets per al 
Campionat d'Espanya de Marxa en ruta que es 
disputarà el proper 1 de març a Jumilla (Múrcia).
En els 20Km, categoria absoluta es va imposar 
la vinarossenca  Andrea Cabré del Platges de 
Castelló amb un crono de 1h51:35 aconseguint 
la minima per al Campionat d'Espanya.

Durante el decurso de la tarde del pasado día 27 
de Enero del 2.015, en un repleto pabellón del 
“Complejo Deportivo Chencho” de Castellón y 
ante una gran expectación que, como todos los 
años produce la entrega oficial de trofeos de los 
títulos de liga en categorías de futbol base de la 
provincia de Castellón, aconteció por parte de la 
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana 
(FFCV), la citada entrega correspondiente a la 
pasada temporada 2013/2014.
Desde estas líneas queremos dar la más grata 

felicitación a los cuatro equipos premiados de 
nuestra ciudad y, en especial, al único equipo de 
“Futbol 11” de Vinaròs galardonado en dicho 
acto, el EQUIPO INFANTIL DEL FUTBOL CLUB ETS 
VINAROS, el cual inició su andadura como club de 
fútbol en dicha temporada, obteniendo un meritorio 
y exitoso subcampeonato ante clubs de prestigio 
como el Villarreal y el Primer Toque, entre otros.
En definitiva, todo un orgullo tanto para los 
miembros de dicho club como para todo el 
deporte en general de nuestra ciudad.

Andrea Cabre Campiona 
Autonomica de marxa

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs FUTBOL.  F.C. ETS Vinaròs

¡¡¡¡Felicidades Campeones!!!!
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Para la realización en Vinaròs de dichas enseñanzas 
será necesario un mínimo de 20 alumnos.  
Los interesados que no dispongan de la titulación 
necesaria para acceder a las citadas enseñanzas 
deportivas deberán realizar una prueba de acceso:
PRUEBA DE ACCESO A TÉCNICO DEPORTIVO GRADO 
MEDIO O FORMACIÓN DEPORTIVA Nivel 1:
Quien tiene que hacerla: Deberán realizar las 
pruebas para el acceso a las enseñanzas deportivas, 
los candidatos que no cumplan con los requisitos 
académicos de acceso directo.
Requisitos:
-No estar en posesión del título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a 
efectos académicos, ni de titulaciones equivalentes.
-Cumplir al menos 17 años este año 2015.
Periodo de inscripción a las pruebas de acceso: Del 16 

al 20 de febrero  
Para efectuar la inscripción se deberá presentar:
- Solicitud (próximamente se publicará)
- DNI
- Justificante de pago de las tasas
Realización de la prueba de madurez: 7 de marzo
Lugar de realización de la prueba: CIFP Complejo Educativo 
de Cheste. Carretera de Valencia-Madrid s/n. Cheste.
PRUEBA DE ACCESO A TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR O FORMACIÓN DEPORTIVA DE NIVEL 3: 
Quien tiene que hacerla: Deberán realizar las 
pruebas para el acceso a las enseñanzas deportivas, 
los candidatos que no cumplan con los requisitos 
académicos de acceso directo.
Requisitos:
- No estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente a efectos académicos, ni de titulaciones 
equivalentes.
- Cumplir al menos 19 años este año 2015.
Período de inscripción a las pruebas de acceso: Del 16 

al 20 de febrero 
Para efectuar la inscripción se deberá presentar:
- Solicitud (próximamente se publicará)
- DNI
- Justificante de pago de las tasas
- Acreditar estar en posesión del título de técnico 
deportivo.
Fecha realización prueba de madurez: 7 de marzo
Lugar de realización de la prueba: CIFP Complejo 
Educativo de Cheste. Carretera de Valencia-Madrid 
s/n. Cheste.
Próximamente se publicarán las fechas de inscripción 
para la admisión y matriculación y realización de las 
pruebas específicas.
Pàgines web informatives:
http://www.fpcheste.com   ///   http://www.
formaciondeportiva.es // www.vinaros.es
Més informació: Consell Municipal d'Esports i 
Regidoria d'Educació

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de 
Vinaròs, mitjançant l’AFIC, li informa que s’ha 
publicat l’Orde 40/2014, de 30 de desembre, de 
la Conselleria d’Economia, Indústria,Turisme i 
Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes 
Comerç Innova, Continuïtat Empresarial i 
Artesania, per a l’exercici 2015. 
Les accions susceptibles de suport són:
Comerç Innova
Aquestes ajudes aniran destinades a finançar 
les inversions a realitzar en l'establiment 
comercial actual o en nous per l'ampliació 
d'empresa comercial preexistent, llevat que 
específicament s'establisca el suport a noves 
implantacions.
Les inversions podran realitzar-se i, si és el 
cas, obrir al públic l'establiment fins al 30 
de setembre de 2015. Accions i quanties 
susceptibles de suport:
a) Innovació comercial
Realització d’inversions, definides per un 
document d’avaluació ambiental tutelat, 
lligades al projecte europeu LIFE+Green 
Commerce o d’altres auditories o estudis de 
diagnòstic de punt de venda, diagnòstics 
d’innovació del punt de venda o auditories 
d’innovació, que compten amb el suport de 
Conselleria o que complisquen els requisits 
exigits en la convocatòria anual en què va ser 
realitzat, si és el cas.
La inversió mínima objecte de suport no podrà 
ser inferior a 1.000 €.
Subvenció màxima a concedir per establiment: 
5.000€.
b) Modernització d’establiment
Adquisició d’equipament per a l’establiment 
comercial en, almenys, una de les següents 
matèries, sempre que la inversió mínima 
objecte de suport no siga inferior a 2.000 €.
Exposició, emmagatzematge i venda del 
producte.
Senyalització i identificació de l’establiment.
Informàtica per a la implantació de sistemes 
d’informació, gestió i comunicació. Es 
considerarà susceptible de suport la creació de 
pàgines web amb passarel·la de pagament i se 
n’exclouran els programes i les aplicacions.
Sistemes de seguretat.
Accessibilitat.
Estalvi energètic.
Tractament de residus.
Subvenció màxima a concedir per establiment: 
20.000 €.
Continuïtat Empresarial
Ajudes destinades a finançar les despeses 
corrents derivades del manteniment d'un 

establiment comercial amb un nou titular o 
de la implantació d'una activitat comercial. 
L'establiment, si és el cas, haurà d'obrir-se al 
públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de 
2015.
Al local on es planteja l'actuació haurà d'haver-
se exercit una activitat econòmica
anteriorment. Les despeses susceptibles 
d’obtindre finançament per este concepte són 
les següents:
Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.
Despeses de gestoria, notaria i registres 
necessaris per a la constitució de l’empresa o 
per a l’inici de l’activitat.
Despeses de traspàs, únicament del local, 
satisfets a l’anterior titular, que s'han de 
formalitzar al 2015.
Despeses del lloguer del local produïdes des 
de l’1 de febrer fins al 30 de setembre en 2015.
El límit de la subvenció a concedir per 
sol·licitant serà de 10.000 €, i les despeses del 
lloguer no poden superar els 5.000 €.
Artesania
Ajudes destinades a finançar la 
professionalització del sector i les despeses que 
cal realitzar en la promoció i comercialització 
de productes realitzats per les pimes artesanes 
amb domicili social a la Comunitat Valenciana. 
Les accions han d'estar finalitzades el 30 de 
setembre de 2015.
Les accions susceptibles d’obtindre 
finançament són les següents:
Assistència a certàmens firals d’artesania 
d'àmbit provincial o superior. Es consideraran 
susceptibles de suport les depeses de lloguer 
del sòl i estand, decoració i retolació d'aquest.
Confecció i edició de catàlegs de producte, en 
qualsevol suport, inclòs el cost d’allotjament 
en web, si és el cas.
Accions de promoció de producte, a través de 
qualsevol mitjà promocional.
Assistència a cursos especialitzats de formació 
en disseny, qualitat i especialització en el 
seu ofici. Seran susceptibles de rebre suport  
únicament les despeses de matrícula i altres 
conceptes generats per l'entitat.
L’ajuda a concedir tindrà el límit de 5.000 € per 
beneficiari.
El termini per a presentar-hi sol·licituds serà 
de 30 dies hàbils a partir del dia següent al de 
la publicació de la convocatòria en el DOCV 
número 7451, de 27.01.2015.
Més informació:
ADL-AFIC Ajuntament de Vinaròs
Carrer de Sant Ramon
Tel. 964407700 (ext. 159 i 192)

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

GRADO MEDIO DE FÚTBOL

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

La Regidoria de Comerç informa

AJUDES COMERÇ INNOVA, CONTINUÏTAT 
EMPRESARIAL I ARTESANIA 2015
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Curs de pastisseria 
Les masses. Cremes i farcits dolços i salats. Els semifreds . Cobertures, banys i 

elaboracions complementàries. Decoració i acabats. Postres làctics... 

Tot això a partir de l’elaboració de dolços tradicionals i també més innovadors 

i creatius. 

 

 

 

Horari: dijous de 

18 a 21h a part ir  

del  19 de febrer       

 

 

 

 

Lloc: Restaurant  El Casino C/  Pilar, 30 

Professor: Joan Viana 

Durada: 21 h     

Preu general: 38.35€ /  Preu socis: 35.30€ 

Inscripció oberta  

 

 
Inscripcions al Consell Municipal de Formació de Persones Adultes    

Antic col·legi Sant Sebastià          Tel. 964 40 74 93    consellepa@yahoo.es 

Mes de febrero
Jueves 12 de febrero de 10 a 14 horas.
Martes 17 de febrero de 10 a 14 horas
Jueves 26 de febrero de 10 a 14 horas.
Mes de marzo
Jueves 12 de marzo de 10 a 14 horas.
Jueves 26 de marzo de 10 a 14 horas.
Martes 31 de marzo de 10 a 14 horas.

Lugar: 
Edificio de servicios sociales (plaza san antonio), en la segunda planta 
(entrada por la puerta lateral)
Teléfono de información y cita previa
964 82 57 17 (El mismo día que se presta el servicio)
964 45 52 57 (Días en los que no se presta el servicio)

¿Eres emprendedor? ¿Crees que es el momento de plantearte 
tu propio negocio? ¿Estás pensando en iniciar un proyecto 
empresarial? ¿Conoces el Vinalab? ¿Conoces nuestros espacios 
y servicios? ¿Necesitas colaboración para la conceptualización 
de tu empresa?Accede gratis a nuestra sala a disposición de 
emprendedores del territorio ajenos al Vinalab para ayudarte, 
para ampliar horizontes, para consultarnos cuestiones básicas 
de tu proyecto, para compartir ideas, buscar colaboraciones, 
contrastar ideas, para conocernos, para probarnos Nuestro 
horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00. 
Y los viernes de 9:00 a 15:00.

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

Benestar Social informa

L'art. 11 de l'Orde 15/2014, de 16 de desembre, de 
la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es 
regulen els horaris d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, per a l'any 2015, 
regula la concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments:
“ Article 11. Concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments. 
1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments, 
amb motiu de festes locals o patronals o per 
a dies festius puntuals podran, per a tot el 
seu terme municipal o per a zones concretes, 
autoritzar l'ampliació fins una hora de l'horari 
general establit en esta orde. En este marc, 
caldrà ajustar-se al que establisquen les 
disposicions legals existents en matèria de 
contaminació ambiental i acústica. 
No tindran la consideració de festes locals o 
patronals ni es consideraran com a dies festius 
puntuals les festivitats de caràcter nacional o 
autonòmic de caràcter civil o religiós. Per a este 
últim supòsit no operarà l'ampliació prevista en 
este precepte.
2.- L'ampliació a l'horari general a què es referix el 
paràgraf anterior afectarà bé tots els establiments, 
espectacles o activitats previstes en l'article 2 d'esta 
orde, bé tots aquells previstos en un o alguns dels 
seus grups en el seu conjunt. Esta ampliació no serà 
aplicable a un o més establiments, espectacles o 
activitats individualment considerats. 
3.- Les ampliacions previstes en este article hauran 
de ser comunicades a la conselleria competent 

en matèria d'espectacles, així com a les autoritats 
policials corresponents, dins dels 15 dies següents 
a la seua autorització i, en tot cas, abans que este 
horari excepcional s'aplique.
En la dita comunicació, els ajuntaments delimitaran 
exactament i de manera motivada els dies en què 
s'aplicarà l'horari excepcional de l'apartat anterior.
4.- D'acord amb les prescripcions i els principis 
generals establits en esta orde, correspondrà a les 
autoritats municipals la determinació dels horaris 
de començament i finalització de les revetles, 
concerts i la resta d'espectacles que tinguen lloc en 
ocasió de festes patronals o locals”.
Sent que, durant el període del 6 al 16 de febrer 
de 2015 se celebraran les Festes del Carnaval en el 
municipi de Vinaròs. 
En aplicació de les facultats conferides en l’art. 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, RESOLC :
1. Autoritzar l’ampliació d’horari general de 
tancament establit en en l'Orde de Conselleria, en 
una hora, durant els dies de Carnaval següents: 
6,7,12,13,14 i 15 de febrer per als següents grups: 
a. Grup B: fins les 04:30 hores. 
b. Grup I: fins les 08:30 hores. 
c. Grup J: fins les 02:30 hores. 
d. Grup L: fins les 04.30 hores. 
2. Comunicar la present resolució a la Conselleria 
de Governació, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i 
Policia Local del Municipi.
3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general 
coneixement, així com en el Diari d'Informació 
Municipal. 

PROGRAMA  BO RESPIR  2015
OBJECTE. 
L’Ordre 36/2014, de 22 de desembre de la Conselleria de 
Benestar Social regula i convoca el Programa Bo Respir per a 
l’any 2015. Es tracta de la convocatòria d’ajudes destinades a 
finançar distintes modalitats d’estades de caràcter temporal 
o no permanent en residències de tercera edat en l’any 2015 
quan per necessitats que afecten les persones majors o als seus 
cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció 
en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de 
forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.
Quan una persona major acredite esta necessitat i no dispose 
de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li proporcionarà 
una ajuda per al pagament de la seua estada. L’import de 
l’esmentada ajuda estarà determinat en un o més bons,  la 
quantia dels quals consistirà en la diferència entre el que pot 
pagar a càrrec dels seus ingressos i l’import de la seua estada 
en el centre que trie per a la seva atenció segons la classe i 
modalitat.

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS
El termini de presentació de les sol•licituds serà fins al 27 de 
febrer de 2015

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
Equip Social Base
Pl. de Sant Antoni, 19
Tel. 964 45 00 75

Benestar Social informa

L'Ajuntament de Vinaròs informa

HORARI TANCAMENT CARNAVAL

L' Ajuntament de Vinaròs informa:

SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN RECLAMACIONES
DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL

SALA A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES + 
ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO BÁSICO 
PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESAS

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA

Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per poder accedir al 
transport públic urbà de manera gratuïta,  que el proper dia  que es durà a terme la  seva 
tramitació serà el  dia 6 de març de 2015
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Benestar Social, Pl. de Sant Antoni, 19-baix
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
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PUBLICITATESQUELES

www.vinarosn

www.vinarosnews.net

Seguiu al Vinaròs.News 

laminado, 
plastificado, 
troquelado, 

anillas...diseño con estilo y creatividad

RENUÉVATE
DE MENÚS

DESDECARTAS

diseño incluido

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

1€

Totes les imatges 
 www.fotospai.com



agenda

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
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 (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19 h. 
Festius: 9.00, 11.00, 12.00 i 17 h. 
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.00 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: 10 h  i 12 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*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: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
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 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
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 (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

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. Lliber-
tat): 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. Lliber-
tat): 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

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

TRENS A BARCELONA A CASTELLÓ
ANADA

El Diariet no es fa responsable de canvis i/o errors en els horaris. Cal consultar-los a www.renfe.es o al telèfon: 902 24 02 02

Tren Salida Llegada
18184 R. EXPRESS 07.10 10.23

99402 MD 10.24 13.22

01102 TALGO 11.33 13.39

05490 ALVIA 12.53 14.39

00460 TALGO 14.31 16.37

01142 INTERCITY 15.39 17.39

99056 MD 16.56 19.53

00694 TALGO 17.33 20.05

00264 TALGO 18.38 20.39

18096 R. EXPRESS 18.55 22.22

01202 INTERCITY 21.45 23.46

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 08.14

00697 TALGO 11.22 11.56

18093 R. EXPRESS 12.27 13.18

01301 INTERCITY 12.50 13.42

01111 INTERCITY 12.55 13.38

00463 TALGO 13.50 14.25

14022 R. EXPRESS 14.04 14.55

05481 INTERCITY 15.50 16.30

00165 TALGO 16.50 17.32

01171 TALGO 18.58 19.40

05581 ALVIA 19.10 19.53

14304 REGIONAL 19.14 20.12

01391 INTERCITY 21.29 22.10

Tren Salida Llegada
14018 R. EXPRESS 07.20 09.07

00697 TALGO 11.22 12.40

18093 R. EXPRESS 12.27 14.12

01301 INTERCITY 12.50 14.36

01111 INTERCITY 12.55 14.30

00463 TALGO 13.50 15.15

14022 R. EXPRESS 14.04 15.50

05481 INTERCITY 15.50 17.22

00165 TALGO 16.50 18.21

01171 TALGO 18.58 20.26

05581 ALVIA 19.10 20.43

14304 REGIONAL 19.14 21.17

01391 INTERCITY 21.29 23.03

A VALÈNCIA 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

14 Febrer MATEU c. Sant Francesc, 103

15 Febrer TORREGROSA av. Llibertat, 9

16 Febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

17 Febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

18 Febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

19 Febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

20 Febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)




