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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.

Redacció

David Adell, de Tots i Totes Som 
Vinaròs (TSV), va prendre el 
passat dia 28 de gener possessió 
del seu nou càrrec durant la 
celebració d'un ple extraordinari 
que es va celebrar abans de la 
sessió corresponent al mes de 
gener.
Després de la dimissió de Mabel 
Vives, Adell assumeix l'àrea 

de Recursos Humans, mentre 
la de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat passa a Mamen 
Ruiz, que havia estat fins ara la 
responsable de Governació, àrea 
que assumirà l'alcalde Enric Pla.
Adell és Llicenciat en Dret i 
Diplomat en Relacions Laborals i 
treballa en l'àmbit de l'assessoria 
laboral des de fa 15 anys.

El pleno del Ayuntamiento 
de Vinaròs aprobó por 
unanimidad el Plan de 
Integración y Convivencia 
social para el periodo 
comprendido entre 2016 
y 2019. La concejala de 
Política Social, Mamen Ruiz, 
señaló que se trata de una 
continuidad del Plan actual, 
que ya ha caducado y que las 
necesidades actuales en este 
sentido no han cambiado, 
ya que Vinaròs es el quinto 
municipio de la provincia con 
más población inmigrante.
El edil de Acord Ciutadà, 
Lluis Batalla, matizó que falta 
personal en el organigrama del área social de Vinaròs, y 
que es necesario cubrir estos puestos. 
El pleno también aprobaron, aunque con los únicos votos 
a favor del equipo e gobierno, los estatutos del Consell 
Local de Fiestas tras haberse desestimado dos alegaciones 
presentadas por el PP, referidas al nombramiento de 
reinas y damas y al proceso de elección de entidades y 
particulares. El concejal de Fiestas, Marc Albella, explicó 
que el equipo de gobierno pretende con estos estatutos 
fomentar la participación de entidades y particulares para 
que formen parte de este consell de fiestas. 
El PVI se abstuvo al considerar Maria Dolores Miralles que 
“hay dudas en el proceso de elección de las entidades que 
participarán” y acusó al equipo de gobierno de “redactar 
reglamentos que no se cumplen”. En este argumento 
coincidió Lluis Batalla de Acord Ciutadà, que dijo que 
“no podemos votar a favor porque hacen reglamentos 

que luego ustedes mismos no cumplen, lo cual es una 
contradicción”.  
Por parte del PP, Carla Miralles señaló que los nuevo 
estatutos “son idénticos a los anteriores, pero los dos 
únicos cambios introducidos son a peor”.
También fueron aprobados el reglamento del Consell 
Vinarossenc de Cultura, tras desestimarse otras dos 
alegaciones presentadas por el PP. El PVI también se 
abstuvo en este punto, apuntando que no entiende 
“cómo se valorará el mérito intelectual para formar parte 
del comité de sabios”, así como “también es ambiguo el 
proceso de selección”. Por su parte, Lluis Batalla, de Acord 
Ciutadà, señaló que “hay incoherencias entre reglamentos”, 
y Lluis Gandia (PP), criticó que “en ninguno de los tres 
reglamentos realizados por las áreas de Marc Albella, ha 
habido participación ni diálogo en las comisiones”. Cerró el 
punto el alcalde, Enric Pla, que apuntó que el PP “confunde 
alegaciones con propuestas”. 

David Adell pren possessió com a nou regidor

Vinaròs renueva su Plan de convivencia social y aprueba los 
estatutos del Consell Local de Fiestas y el reglamento del Consell de Cultura
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¿Hart@ de batidos y dietas milagro para perder peso?
Te ayudamos a conseguir tu peso ideal de forma saludable y equilibrada

También:
Educación nutricional,
Nutrición deportiva, Diabetes,
Colesterol, Ácido úrico,
Embarazo, Lactancia
Menopausia, Alergia e Intolerancias

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.comAsesoría

de nutrición
y dietética

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar 
en el ple ordinari corresponent al 
mes de febrer un conveni per fer 
front al pagament de sentències 
judicials fermes que afecten a 
terrenys particulars de la zona verda 
de l'avinguda Juan XXIII.
La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament, 
la socialista María Cano, va explicar 
que el conveni és a 5 anys i per un 
import de 2.006.065,04 euros, més els 
interessos (en total 2.155.000€).
Els propietaris es van acollir a 
l'expropiació forçosa d'aquests 
terrenys, i van xifrar el valor total 
del sòl en 6,4 milions. Per contra, 
els tècnics municipals van valorar 
les finques en 2 milions d'euros. Els 
propietaris van mostrar llavors la 
seva disconformitat a la valoració 
municipal i van sol·licitar que es 

remetés al Jurat d'Expropiació Forçosa 
perquè determinés el preu just. Però 
el consistori vinarossenc va aprovar 
poc després en ple modificar el PGOU 
suspendre el procés expropiatori, 
i el Jurat Provincial va acordar no 
procedir a tramitar l'expedient fins 
que l'Ajuntament resolgués aquesta 
situació.
Més tard, la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) va condemnar al 
Jurat Provincial d'Expropiació a fixar 
el preu just en el període màxim de sis 
mesos aquestes parcel·les conforme 
a les fulles d'apreci que van presentar 
els propietaris i l'Ajuntament en 
2011. El TSJCV va estimar que 
els propietaris van sol·licitar 
l'expropiació forçosa dels terrenys 

varios mesos abans que l'Ajuntament 
de Vinaròs suspengués els processos 
expropiatoris per modificar el Pla 
General d'Ordenació Urbana (PGOU), 
i que el Jurat Provincial d'Expropiació 

havia d'haver-les valorat quan li va 
ser sol·licitat. La valoració del Jurat 
Provincial va donar finalment la raó 
a l'Ajuntament en la valoració dels 
terrenys.

El ple va aprovar també dos mocions presentades 
per la coalició Acord Ciutadà. Una, perquè Vinaròs 
participe en les celebracions de el “Any Llull”, com 
a primer pas al seu reingrés en la Xarxa de Ciutats 
Ramon Llull, de la qual el consistori va sol·licitar la 
seva baixa l'any 2013. 
Acord Ciutadà va demanar per tant la tornada de 
l'Ajuntament a la Xarxa de Ciutats Ramon Llull 
de manera immediata, així com que el consistori 

se sume a estes celebracions de l’“Any Llull” que 
promouen els governs català i balear. També 
demanava en la moció que Vinaròs sol·licite 
al govern de la Generalitat Valenciana que se 
sume a aquestes celebracions per promoure la 
lectura i el coneixement de la figura de Llull i que 
l'Ajuntament es compromete a crear una comissió 
integrada per representants de l'equip de govern, 
dels grups municipals, del món cultural i acadèmic 

i del teixit associatiu per planificar diversos actes 
per este motiu el 2016.
Una altra moció presentada per Acord Ciutadà 
i aprovada va ser la referida a declarar Vinaròs 
com a municipi oposat a l’aplicació del tractat 
transatlàntic de comerç i inversió, entre Europa i 
EEUU i sortir  en defensa dels serveis públics bàsics 
per a la solidaritat i redistribució social, el medi 
ambient i els drets de la ciutadania.

Llum verda a un conveni a cinc anys per pagar 2 milions en expropiacions 
forçoses a la zona verda de Juan XXIII

El ple aprova participar en l’Any Llull i que Vinaròs siga declarat 
municipi oposat al tractat transatlàntic de comerç i inversió

Temperatura Pluja Vent
 ºC Dia Hora  l/m2 Dia Hora  Km/h Dia Hora Direcc. 

dominant
Mitjana 12,3 -- -- Dia més plujòs 3,8 4 -- Mitjana 2,1 -- -- SO
Mínima 4,3 17 9:00 Màx. Intensitat 3,3 11 09:00 Màxima 54,7 10 14:30 SSO
Màxima 23,7 8 15:00 Total Mes 4,8  --  --

RESUM CLIMATOLÒGIC GENER  2016  A VINARÒS

A un que hem canviat d'any, la temperatures segueixen altes com el mes passat. Pel que fa a gener de l'any passat han pujat 1,7 ºC.

El gener ha plogut un 462,5 %, menys que la mitjana, i la diferència amb l'any passat és 58,33 % menys.
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La vicepresidenta del Consell i 
consellera de Igualtat i Política 
Inclusiva, Mònica Oltra, va estar 
dimarts a Vinaròs per visitar diferents 
centres i associacions socials de 
la comarca i realitzar una visita 
institucional a l'Ajuntament de 
Vinaròs. 
Oltra va mantindre una reunió amb 
l'alcalde, Enric Pla, i la regidora 
de Serveis Socials, Mamen Ruiz, 
per tractar els temes més urgents 
d'aquest semestre, especialment els 
canvis en els camps de la valoració de 
la dependència, que ara passaran als 
ajuntaments, i per la qual s'arbitraran 
mitjans i la possibilitat de contractar 
personal. Oltra va recordar que 
“ja no hi haurà copagament per 
aquelles persones que estan en 
centres diürns, com a centres de 
dia o ocupacionals, i hem retornat 
les pagues extraordinàries a aquells 
que estan en serveis nocturns, a 
més d’augmentar sensiblement els 
diners mensuals perquè tinguen una 
vida digna, i que aquelles persones 
que van haver d'abandonar aquests 
centres per no poder fer front al 

copagament, puguin ara tornar”. La 
vicepresidenta també va anunciar 
una nova propera reunió amb 
alcaldes, edils i tècnics de Serveis 
Socials aquest mes per reorientar la 
relació dels ajuntaments en aquest 
camp. “Volem que la conselleria 
d'Igualtat i polítiques inclusives 
deixe de ser un problema per als 
ajuntaments i siga la seva aliada, tant 
a nivell de coordinació amb a nivell 
pressupostari, i per això el primer que 
vam fer va ser pagar molts deutes 
que hi havia amb els consistoris”, va 
assenyalar. 
La consellera va realitzar també 
una visita a l'associació Cocemfe 
Maestrat, recordant que “el primer 
eix del pacte de Botànic és rescatar 
persones i nosaltres tenim una 
tasca molt important a fer-ho 
especialment amb les persones més 
vulnerables per garantir una societat 
inclusiva”.
De la seua banda, el Partit Popular de 
Vinaròs va mostrar la seva decepció 
amb la visita de la vicepresidenta 
del Consell, assenyalant que el seu 
pas per la localitat “s'ha configurat 

com un acte de màrqueting pensat 
únicament per donar visibilitat a 
Mónica Oltra i no per atendre les 
necessitats del municipi”.
“La pretensió de la vicepresidenta 
de, en el mateix dia, visitar quants 
més municipis millor, sense dedicar-
los a cadascun d'ells el temps mínim 
que es requereix perquè se li puguen 
exposar les seves problemàtiques 
o conèixer com pretenen atendre-
les des del Consell, evidencia que 
la prioritat d'aquesta visita no 
era el municipi de Vinaròs sinó 
ella mateixa”, van assenyalar els 

populars en un comunicat. Per part 
d’Acord Ciutadà, Lluis Batalla va 
assenyalar que la reunió amb 
Oltra va ser “molt profitosa” i va 
servir per exposar-li problemes 
del poble. Des de la coalició se 
li va entregar a la vicepresidenta 
un llistat de necessitats en 
matèria social, com una Llei de 
Serveis Socials a l'altura de la 
resta de Comunitats Autònomes 
o l’ampliació de personal a 
Serveis Socials de Vinaròs, a més 
de la construcció del 2n Centre de 
Salut, entre d’altres.

La vicepresidenta Mònica Oltra visita Vinaròs 
per reunir-se a l’Ajuntament i amb diferents associacions

El passat dijous 28 de gener, 
va visitar Vinaròs el director 
territorial de Cultura  Josep Cristià 
Linares, acompanyat dels responsables 
d'arqueologia, béns immobles i béns 
mobles de la direcció territorial. 
En companyia de l'alcalde Enric Pla, 
del regidor de Cultura Marc  Albella  i 
del d'Urbanisme Jan Valls, van visitar 
els treballs de l'antiga Casa de la Vila 
i del nou parc de l'antic convent dels 
Franciscans. En les dues intervencions 
es va comptar amb l'assessorament 
del servei provincial de Cultura. 
Els regidors i l'alcalde van donar 
compte dels diferents informes i 
queixes que han arribat en relació al 
parc del convent. 
  En la reunió mantinguda a 
l'ajuntament es van tractar diferents 
aspectes encaminats a millorar la 
protecció i realçada del patrimoni 
arquitectònic i urbà de Vinaròs, un 
camp en el qual queda molt que 

fer, com han destacat tant el senyor 
Linares com l'alcalde, que ha destacat 
“el compromís de les institucions 
amb la defensa del patrimoni, un 
aspecte contemplat en l'estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible 
Integrat (DUSI) i que podria ser 
impulsada amb fons europeus”.

Visita del cap de cultura de Castelló, Josep Cristià Linares, a Vinaròs

Oltra va firmar al llibre de visites durant la seua visita a l'Ajuntament després de la reunió amb l'alcalde i la regidora de Serveis Socials

La vicepresidenta es va reunir amb Cocemfe Maestrat
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Redacción

El Ayuntamiento de Vinaròs y la junta gestora de 
la COC presentaron ayer una nueva aplicación 
para móviles android que puede resultar muy útil 
para los desfiles del carnaval que se celebrarán 
el próximo fin de semana. Se trata de ‘Vinaròs 
carnaval map’, una app desarrollada por Joan 
Velilla, estudiante de doctorado en geomática 
en la Universidad de Valencia, que permite ver 
en tiempo real la situación de cada comparsa en 
los dos grandes desfiles por las calles de Vinaròs a 
través de la geolocalización con GPS. La aplicación 
permite además disfrutar de información 
complementaria, como la localización de los 
servicios sanitarios y los lavabos que hay en 
todo el recorrido, así como un apartado para 
teléfonos de interés y de cancelación de tarjetas 
de crédito en caso de pérdida o robo. De esta 
forma, las comparsas podrán saber en tiempo real 
la distancia existente entre cada una de ellas a lo 
largo del evento y acelerar su paso o retrasarlo 

cuando sea preciso. La utilidad es también para 
el público que presencia el desfile, ya que podrá 
saber la localización exacta de cada comparsa o 
conocer la ubicación de lavabos y emergencias 
dispuestos en el recorrido.
Velilla explicó que la idea surgió a mediados 
del 2015 cuando necesitaba la programación 
de fiestas de un pueblo y tras buscarlo no lo 
encontró. Tras mirar si el pueblo tenía alguna 
aplicación al respecto en el play store, vio 
aplicaciones de muchas localidades y se le ocurrió 
buscar si el carnaval de Vinaròs tenía alguna. 
Ante esta carencia se decidió a desarrollar una 
aplicación para ello. En un principio pensó en 

realizar “un carnaval inteligente, que permitiera la 
conexión de todos, y empecé a realizar un primer 
prototipo”. Se la mostró a la COC y la idea gustó, 
pero de esa reunión salieron más ideas, una de ellas 
la geolocalización de las carrozas en los desfiles. “A 
partir de entonces desarrollamos ya un prototipo 
de esta aplicación concreta, y nos reunimos con 
el ayuntamiento, a quien gustó el proyecto y 
llegamos a hacerlo realidad”.
Se trata de una versión de prueba que será en 
un futuro mejorada, como destacó el concejal de 
fiestas, Marc Albella. Por su parte, el presidente de 
la COC, Abilio Segarra, pidió la colaboración de las 
comparsas para que sea utilizada en los desfiles.

El Carnaval ya cuenta con una aplicación móvil para los desfiles
‘Vinaròs carnaval map’ permite ver en 
tiempo real la localización de cada 
comparsa

El coordinador de Ciudadanos 
Vinaròs, Javier de la Rosa, ha calificado los 
nueve años de barracones provisionales 
del CEIP Jaume I, como “totalmente 
intolerables”.
Para  de la Rosa “las instalaciones del 
CEIP Jaume I no son las adecuadas para 
atender las necesidades educativas de los 
alumnos, estamos soportando una actitud 
de la Administración discriminatoria, 
y  que  atenta a  nuestros  derechos 
constitucionales. De la Rosa alabó " la gran 

profesionalidad de los profesores que han 
impartido clases, año tras año, en estas 
condiciones."
El coordinador del partido en Vinaròs 
espera de la nueva Dirección Territorial 
de Educación y del nuevo titular de la 
Conselleria “una fuerte implicación en 
el tema, y zanjen definitivamente el 
abandono en que nos sumió la anterior 
etapa popular. Nuestra sociedad, nuestros 
hijos, y nuestros docentes   se merecen 
unas instalaciones dignas".

Ciudadanos Vinaròs  denuncia el malestar por los 9 años de barracones del CEIP Jaume I

El nou tall de carretera del passat 
dijous 28 de gener per reclamar 
la gratuïtat de l’AP7 es va fer 
a 4 punts: Vinaròs, Les Cases, 
L’Ametlla i El Vendrell. A Vinaròs 
es va comptar amb la presència 
i solidaritat d’una delegació de 
la directiva de la Confederació 
d’Associacions de Veïns del 
País Valencià amb el seu vice-
president Manuel Lubary al 
front, vinguts aposta per donar-
los d’una forma presencial el seu 
suport.
S’han portat el missatge de la 
protesta per una liberalització 
i gratuïtat de l’AP-7 envers una 
vertebració real del territori, en 
unes comarques marginades 
per la llunyania de les capitals, 
segons s’ha informat des de 
l’associació de veïns Migjorn, 
i s’han adherit a la campanya 
CC.OO i UGT de les comarques 
del nord del País Valencià.

Continua la reivindicació 
per l'AP-7 gratuïta

Abilio Segarra, Marc Albella y Joan Velilla vpresentaron la nueva app



Celebrant el dia de Sant Sebastià  a la caseta de José Gómez i Victòria Viciano.
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c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

La planxa Corioliss que sortegem cada any al 
Saló Amalia y José Perruquers, ha tocat a Cristina. 
Enhorabona!

Centro Comercial Portal Mediterráneo Vinaròs hizo entrega, a la ganadora del sorteo Vanessa Martínez, de una cámara Go Pro Hero ¡¡¡Esperamos que la disfrute!!! Agradecemos a todos los participantes el interés por nuestro sorteo de Navidad. ¡Seguiremos trabajando para poder regalaros más sorpresas!

El passat dijous 28 de gener, l'Associació Criant en Tribu va 
organitzar un Taller de Contacontes i Cançons la mar de divertit 

de la mà de César Sales Cervera i les seues companyes.
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LA CASA MEMBRILLERA: 
UN ESPAI CULTURAL AL NOSTRE POBLE
Sempre recordaré l’emoció que em feia, quan era 
petita, entrar a la Casa Membrillera. És un espai 
cultural que m’agradava i m’agrada molt perquè 
podem observar com la vida dels vinarossencs i 
vinarossenques ha anat canviant amb el pas dels anys.
Allí podem veure les tradicions vinarossenques 
que, pot ser s’han perdut o no; però si s’han perdut 
hauríem de recuperar-les perquè formen part de la 
cultura del nostre estimat poble.
De la vegada que més me’n recorde es de quan vaig 
entrar-hi amb la meua mare; era la primera vegada 
que entrava i estava molt emocionada. Recordo que 
va ser una tarda freda i plujosa d’hivern quan vam 
decidir anar-hi. Em vaig posar les botes d’aigua de 
color rosa i vaig agafar el meu paraigua.

Jo tenia uns vuit anys. De molt petita jo sempre havia 
vist com la reformaven. Per a fer-ho ficaven a la façana 
un tub per a tirar els materials d’obra restants. Jo 
sempre havia pensat que allò era un tobogan i que 
dintre estava ple de gronxadors de colors.
Quan vaig  fer-me més gran vaig saber que allò era 
d’una família molt rica i que l’havien reformat per 
a fer un dels centres culturals més vinarossencs i 
representatius del nostre poble: La Casa Membrillera.
Bé, com us comentava abans, la primera vegada que 
vaig entrar va ser amb la meva mare. Recordo aquell 
dia com si sigues avui. Tot el que veia m’agradava 
molt perquè eren imatges i objectes en els quals es 
podia veure com Vinaròs ha anat canviant.
El que més em va cridar l’atenció va ser el piano 
d’un compositor vinarossenc molt conegut que 
es diu Carles Santos. És tant conegut que, fins i tot, 
l’ajuntament va tindre l’honor de ficar-li el seu nom  a 

un carrer.
A l’eixir d’aquell lloc 
li vaig dir a la meva 
mare que jo volia 
tornar; perquè em 
va parèixer un espai 
cultural molt bonic 
del nostre poble.
La veritat, es que des 
d’aquella fantàstica vesprada d’hivern ja no he tornat 
a entrar moltes vegades més, però sempre recordo 
aquella visita com una vesprada plena d’emocions.
Ara, prometo que aniré a visitar la Casa Membrillera 
més a sovint i aniré amb la mateixa il·lusió que fa sis 
anys.

ANNA BORDES FIBLA – 2n ESO
3ER PREMI   COL·LEGI “LA CONSOLACIÓ”

+ de 40 tapas, bocadillos, torradas, 
hamburguesas, ensaladas, platos combinados

Avd. Barcelona, 12
(antigua Casa Encarna) 
12500 VINARÒS 
Tel. 964 45 02 09 
Movil 692 87 69 69

Entrantes: 
Dados de queso en tempura 

Torpedos de langostino 
Sepia troceada

-/-
Plato a elegir: 

Lenguado a la almendra  
ó 

Entrecot a la plancha
o al roquefort

-/-
Postre: 

Crema catalana o Panacota
Bebida, pan, postre y café

25 €

Menú 
Carnaval

2016

Bodega:
Viña del Oja 

Rioja

Cazuela de Mariscos

Pimientos del Piquillo Rellenos de Bacalao
 

Solomillo ibérico a la Crema
  o

Rape a la Marinera

Postre Especial

Vino Tinto Rioja, Blanco Bach
Café

Cava Brut Nature

Cena de Enamorados
San Valentín

Ctra. Nacional 340. Km. 1053 - 12500 VINARÒS (CS)
Tel. 964 45 09 44 - Fax 964 46 15 29

Precio: 25 €
IVA INCLUIDO   

Actuación Musical
Dúo Dolce Vita

SÁBADO,
13 de Febrero 

de 2016

¡Apostamos    
  por la      

  Calidad!

Nuestros 
Menús están 

elaborados con 

ingredientes 
de 1ª

CULTURA

XXV Concurs de redacció de Sant Antoni de Fundació Caixa Vinaròs

La Biblioteca pública de Vinaròs ha incrementat el 
fons bibliogràfic amb 60 noves publicacions per 
valor de 1200€, procedents d’obres editades per 
la Generalitat.  L'any passat, la Presidència de la 
Generalitat va oferir a les biblioteques públiques 
de la Comunitat la possibilitat d'adquirir, sense cost 
econòmic, un lot bibliogràfic d'estes obres, que van 
ser localitzades en un magatzem de Riba-roja del 
Túria, on es van comptabilitzar més de 375.000 llibres 
emmagatzemats i sense cap ús. En paraules del 
Regidor de Cultura Marc Albella “estavem davant del 
enèsim despropòsit i del enèsim despreci a la nostra 
cultura valenciana. La falta de criteri i planificació 

durant més de 20 anys a la Generalitat Valenciana, ens 
han portat a aquesta situació.”
Vinaròs es va interessar a rebre el conjunt de llibres, 
que aviat seran catalogats i estaran a disposició de 
tots els usuaris. Es tracta d'un total de 60 publicacions 
destinades al públic adult i que estan referides a 
temes que tracten diversos aspectes de la Comunitat 
Valenciana o a matèries que formen part de l'àmbit 
competencial de la Generalitat, com són, la cultura, 
l'educació, l'agricultura, l'art, el medi ambient, la 
història, la legislació, etc. Destaquen obres d'escriptors 
valencians com Xavier Casp, Ausiàs March, Sant 
Vicent Ferrer i Juan Andrés Morell; llibres de licors 

tradicionals, de fons i de flors de la nostra comunitat; 
llibres d'art i del patrimoni artístic valencià; i entre 
altres estudis de juristes valencians del s. XVII I XVIII. 

La Biblioteca municipal incrementa el fons bibliogràfic
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A ritme de samba i batucada, de balls 
i muixeranga, i davant de milers de 
persones expectants, Vinaròs va do-
nar inici al Carnaval. A les 20.30 ho-
res, tres hores abans que en anteriors 
edicions, va arribar sa majestat Car-
nestoltes a la localitat per donar llum 
verda a onze dies de festa. Aquest any 
l'acte d'obertura es va desenvolupar 
al passeig marítim i no a la plaça con-
sistorial com solia ser habitual, i va 
comptar amb la participació de Gent-
sana, Locura, Esmuvi Batucada, Ballet 
Esplai La Muixeranga i la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Després 

es va realitzar la imposició de corba-
tins als estendards de les comparses i 
es va procedir a la lectura d'un pregó 
satíric a càrrec del polifacètic Julián 
Zaragozá, que va fer un repàs crític 
de la situació política actual. Van ser 
milers els vinarossencs que van vo-
ler presenciar aquest esdeveniment 
inaugural d'una festa que la ciutat 
viu sempre intensament i que està 
declarada com a Festa d'Interès turís-
tic autonòmic. Posteriorment, es va 
iniciar una colorida desfilada fins al 
recinte del Carnaval, sent oficialment 
inaugurat.

El Rei Carnestoltes dóna llum verda al Carnaval de Vinaròs
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TOLDOS PARA TERRAZAS Y BALCONES | CAPOTAS COMERCIALES
TOLDOS ELÉCTRICOS Y AUTOMÁTICOS

Tel. 964 400 864 | www.toldosjovani.com

toldos
jovani

®
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Van enlluernar. Les 33 reines del carnaval 
de Vinaròs van viure dissabte un dia 
inoblidable i van fer disfrutar al màxim a 
les al voltant de 7000 persones, segons 
dades de la COC, que van assistir per 
presenciar la gran gala a l'antic camp de 
futbol Cervol. Va ser un gran espectacle 
en el qual les reines de les comparses 
van desvetllar per fi el seu secret més 
guardat: els vestits en els que han estat 
treballant durant gran part de l'any i que 
lluiran durant les desfilades d’este cap 
de setmana. Vestits complexos plens de 
color i adorns, de formes i grandàries 
diferents que van ser admirats i aclamats. 
L'escenari era nou enguany, amb canvis 
pel que fa a la seva forma. 
La més moderna tecnologia en 
llum i so es va posar a disposició de 
l'esdeveniment, iniciat per Maria 
Carvalho, la reina de comparsa La Colla, 
la comparsa més veterana, mentre que 
la reina dels Agüeles, Maria Mamblona, 
va tancar la desfilada. Cal recordar que 

la comparsa Les Agüeles va arribar a 
presentar la seva renúncia al Carnaval 
2016 donada l'avançada edat i el reduït 
nombre de les seues integrants, amb 
només set persones, però finalment ha 
optat per continuar, i l'organització li va 
donar l'honor de ser la comparsa que 
tancava la gala.
L'acte va ser presentat pels vinarossencs 
Marc Méndez Viver i Geena Drag, molt 
actius durant tota la gala, no només 
donant pas a les reines, sinó també 
animant al públic i posant un toc musical 
desenfadat cantant Geena un parell 
de cançons, una d'elles, denominada 
“Vinaròs, Vinaròs”, emulant al clàssic 
“New York” de Frank Sinatra.
Durant l'esdeveniment van actuar els 
grups de ball de Locura, Gentsana, 
RKL i ESMUVI. La gala va iniciar la seva 
animació a les 17.30 hores amb la música 
dels DJ Alex Quijote i Alfredo Barberá, 
que va animar al públic en els moments 
previs a l’inici de la gala.

La gala 
de reines

Hostal Restaurante Teruel les desea 
unos felices carnavales y agradece

a todos los clientes la confianza 
depositada en nuestros servicios

Avda. Madrid, 32 - VINARÒS - Tel 964 400 424
www.hostalteruel.com - reservas@hostalteruel.es



11

6 febrer de 2016

LA COLLA
MARIA CARVALHO RIBEIRO

Presentadors
Geena Drag i Marc Méndez
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TOMBA I TOMA
LAURA MEMBRADO FITE

UIAA
LAURA SANCHEZ CASTELLANO

CHEROKYS
ANDREA NAVARRO CALZADO

LES AGUELES
MARIA MAMBLONA ROMERO

Perteneciente al Grupo:

Ctra. N-340  Km.1052,50 - 12500 Vinaròs (Castellón) - Tel. 964 45 99 43 - info@consanpiscinas.com
Ctra. de la Estación, 101 - 12598 Peñíscola (Castellón) - Tel. 964 48 16 12

¡PON A PUNTO TU PISCINA,
QUE NO TE PILLE EL VERANO!
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UIAA
LAURA SANCHEZ CASTELLANO

ARRAMBA I CLAVA
ANA ROYO VERGE

ESMUVI
IRIS PRADO GAUXACHS

ELS POVALS
TOÑI MOLINA GOMEZ

PENSAT I FET
LLEDO BIEN USO

¡FELIZ CARNAVAL!
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Mª JOSE LOPEZ CINTAS

POCHE & FRIENDS
RUTH CAUSAPE LATORRE

I SENSE UN DURO
JESSICA IRUELA BURRUECOS

CENTRO ARAGONES
ANA Mª REINAO CARO

¡ LA CALIDAD DE SIEMPRE
AL MEJOR PRECIO !

GASOLINERAS TORRES
CTRA. N-340 - VINARÒS

PAGO EN EFECTIVO
O CON TARJETA

24h.
¡Les desea

Feliz Carnaval!
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VA QUE XUTA
IRATXE VICTORIA BODOQUE

LA MORTERADA
BIANCA GONZALEZ DELGADO

PAN Y TOROS
ZOILA RALDA PASTOR

LOCURA
MAR MARTIN VELASCO

15

Fo
to

s X
av

i F
lo

re
s &

 @
pa

ric
io



16

6 febrer de 2016

XE QUIN POC SUC
FATIMA JIMENEZ NEBOT

EL MATEIXOS
TANIA GONZALEZ ESTUDILLO

TOT DINS D`UN GOT
ARANTXA TEJERA MIRALLES

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836

Centre Col·laborador dePl. Hort dels Escribano, 2 cantonada C/ de Vila-real 
Tel.964 45 65 31 | www.clinicaveterinariavinaros.es

FELIÇ CARNAVAL!

MARXETA 87
ANA HERNANDEZ PEREZ

16
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TOT A ORRI
ROSA Mª TORRES CAMOS

JA HI SOM
TANIA PINTO MIRALLES

ELS XOCOLATERS
ANDREA FONOLLOSA MARIN

NI FU NI FA
OLGA CALVO BELTRAN
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SAMBA PA MI
MARTA GARCES LORENTE

ARA SI QUE SI
ALICE MARY BAKER 

FOT-LI CANYA
SHEILA GARCIA PEREZ

DEPRESSA I CORRENTS
TERE CAMACHO ARBONA

¡Les desea Feliz Carnaval 2016!

18



19

6 febrer de 2016

PENYA VALENCIA
MARIA CABALLER PABLO

EL PILÀ
AINHOA SANCHO GINER

ELS DORMILONS
LUCIA ARMELA BALLESTEROS

TOT PER EL CARNAVAL DE VINARÒS

Major, 36 - Tel. 964 45 34 98 - Vinaròs

NO EN VOLEM CAP
MARIA RAMON CERVERA
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Després d'aquest divertit acte, es va celebrar la gran batalla de la farina en la carpa de l'Atlàntic en la qual els més menuts van ser els que més van disfrutar. Va 
estar patrocinada per Panaderia Blasín, panaderia Neus, Alfredo Cano, Francisco Cano, Alejandro Casado, Sebastián Chaler, Francisco Farga, Elena Guimerá, Forn 
Sant Agustí, El Xusquet i Farinera Coromina.

El Carnestoltes de Vinaròs 
vivia la seva tercera jornada 
festiva amb una bona 
manera de recuperar-
se de les emocions que 
va deixar la gran gala de 
reines del dissabte. Va ser 
el de diumenge un dia 
en el qual la gastronomia 
va adquirir especial 
protagonisme, amb la 
celebració del menjar 
de les 33 comparses, els 
membres de les quals van 
degustar les paelles que 
van cuinar en els voltants 
del recinte carnavaler. 
Una jornada en la qual les 
converses i les anècdotes 
davant un bon plat de 

paella es van centrar 
especialment en les reines 
que van enlluernar el dia 
anterior.
Els “xefs” de cada comparsa 
es van esforçar un any més 
a preparar els exquisits 
plats, en un recinte de les 
casetes que estava ple i les 
diferents indumentàries 
de cada comparsa van 
omplir la zona de colorit i 
molt bon ambient.
Les paelles van estar 
organitzades per la 
Comissió Organitzadora 
del Carnaval (COC) i van 
ser patrocinades per 
Hipermercats Simply i 
Dicocar.

Les paelles de germanor

Batalla de la farina

info@cerramientoscermed.com

Tels.: 667 731 937 - VINAR�S

Puertas
Ventanas
Persianas
Techos
Fachadas
Mosquiteras
Barandillas

Infórmate por el PLAN RENOVE DE VENTANAS
y aprovecha la ocasión para pagar menos

Plan Renove
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Després del menjar, en la carpa del 
recinte de Carnestoltes es va celebrar 
la tercera edició del concurs de 
mascotes disfressades, un acte que 
va posar en marxa l'anterior Comisió 
Organitzadora del Carnaval i que va 
tornar a provocar els somriures dels 
presents. 
La mascota guanyadora va ser la 
gossa Lluna, disfressada de el “regne 
de la tribu perruna” i el seu propietari, 
vestit en conjunt amb el seu animal 
es va endur 350 euros; en segon lloc 
va quedar el gosset Yoko, vestit de la 
pel·lícula Hub, amb 150 euros i tercer, 
també un gos, Bobby, vestit de 
pallasso, amb 50 euros de premi. Va 
ser patrocinat per Clínica Veterinària 
San Francisco. Van participar 24 
mascotes en total.

Festa dedicada a 
les reines infantils
El primer diumenge carnavaler 
també va estrenar una de les 
novetats de l'edició 2016: una 
festa dedicada a les reines 
infantils, que va comptar amb 
l'actuació de l'orquestra Band i 
Venen.

Concurs de mascotes disfressades
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Els xiquets i els majors van ser els protagonistes de 
la quarta jornada del carnaval. El Rei Carnestoltes 
tornava en aquesta edició a visitar els col·legis de 
la ciutat. Al matí, la primera visita va ser al col·legi 
Jaume I i després va ser al CEIP Sant Sebastià. 
A la tarda van ser els alumnes de la Divina 
Providència els que van disfrutar d'aquesta visita 
tan especial. Pràcticament la totalitat d'alumnes 
anaven disfressats al col·legi i van acompanyar 
al Carnestoltes amb música i coreografies. Els 

més menuts del municipi van demostrar que 
conformen una autèntica i nombrosa pedrera que 
augura llarga vida al Carnaval de Vinaròs.
També els majors van gaudir al màxim de la 
jornada del dilluns, ja que, com sempre, aquest dia 
està dedicat a la tercera Edat. Per això, a la tarda en 
la carpa del Carnaval, va haver-hi ball, sopar i es van 
imposar les bandes a les reines de l'Associació de 
la tercera edat López Dóriga, Gabriela Lázaro Buj i 
la del centre municipal de la tercera edat, Rosalía 

Montserrat Domenech, en presència de l'alcalde, 
Enric Pla, el regidor de Festes, Marc Albella i el 
president de la gestora de la COC, Abilio Segarra, a 
més de les reines de les comparses, que també van 
acudir a l’acte. No van faltar a la cita les integrants 
de la comparsa Les Agüeles. El duo “Ja la ballem”, 
des de les set de la tarda va fer les delícies dels 
assistents, molt animats durant tota la vetllada i 
molts d'ells disfressats per a l'ocasió, demostrant 
un any més que el carnaval no té edat.

El Carnestoltes torna als col·legis i dedica la jornada a la tercera edat
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Karaoke intercomparses
Les comparses van posar el dimarts a la nit 
el toc musical i satíric al Carnaval de Vinaròs 
en el concurs ‘karaoke intercomparses’, amb 
actuacions que van arrencar els aplaudiments 
i els somriures del nombrós públic que va 
acudir a la carpa del recinte a presenciar este 
divertit espectacle. Era la quarta edició d'un 
concurs en el qual aquest any van participar 
16 comparses que van realitzar originals 
coreografies per acompanyar la cançó que van 
escollir. Un any més, va guanyar La Colla, esta 
vegada cantant El ciclo sin fin, de El Rei León. 
El jurat va valorar especialment la posada 
en escena i l'excel·lent interpretació del seu 
solista Roger Nieto. En segon lloc va quedar la 
comparsa Poche and Friends i tercera, Locura. 
Va obrir el concurs la comparsa Va que xuta, 
que va cantar 'El mismo sol' de Alvaro Soler.
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

El gobierno local 
está de Carnaval 
permanente    por Lluís Gandía 

Estem d'enhorabona
De la promesa al 
compromís

Estem d'enhorabona. Els 
ciutadans de Vinaròs ja no ens 
preocuparem de que un dia 
d'aquests el sol deixi de sortir 
per l'est. Ara sí que per fi, gràcies 
a la feina de l'Ajuntament de 

la nostra ciutat, la contrucció del CEIP Jaume I 
es convertirà en una realitat a partir del 2017. 
Igualment s'ha aconseguit que la tan necessària 
ampliació de l'IES José Vilaplana, entre dins 
del Pla d'Infraestructures Escolars de la nostra 
Comunitat. A causa dels nous governs del canvi 
i les seves prioritats a l'hora de fer política, molts 
xiquets de Vinaròs deixaran d'estudiar com 
feien fins ara dins d' aules prefabricades fins que 
arribaven a la Universitat.
D'aquesta manera els vinarossencs van 
reconeixent cada vegada més com treballem 
des de Tots Som: a poc a poc, sense grans 
articles a dues columnes a la premsa provincial 
amb sessió fotogràfica inclosa i amb la realitat 
sempre present de que no estem en política per 
quedar-nos en durant 20 anys, si no per intentar 
solucionar els problemes que com a ciutadans 
de Vinaròs que som com tots els que ens llegiu, 
ens afecten a nosaltres també.
Per descomptat, que la nostra voluntat seria 
arribar a tots els llocs i resoldre ràpidament totes 
aquestes situacions que patim les persones del 
carrer per culpa de la crisi. Crisi a la què ens han 
portat els nostres anteriors governants estatals. 
Però com tothom sap, aquest Ajuntament el 
tenim lligat de peus i mans pel pagament de 
crèdits i sentències judicials, sense el pes de 
les quals hauríen moltes més possibilitats de 
satisfer totes les preocupacions i necessitats de 
la gent de Vinaròs.
Des d'aquestes línies també volem donar la 
benvinguda a David, el nostre nou regidor de 
Recursos Humans i recordar el luxe que és per 
a nosaltres i creiem que per a l'Ajuntament, 
comptar amb una persona amb la seva formació 
i la seva contrastada categoria professional. 
Tampoc ens amagarem, i amb això acabem per 
la nostra part qualsevol tipus de referència a 
aquesta artificial polèmica, per dir que esperem 
que la nostra companya Mabel torni amb força 
a treballar com sempre ha fet per l'Agrupacion 
d'electors i per fer de Vinaròs la ciutat que tots 
volem.

9 anys, sÍ 9 llargs anys han sigut 
els que han passat des que 
Vinaròs va demanar un nou 
“cole”.
Barracons on els xiquets i 

xiquetes de la nostra ciutat han começat a llegir, 
a sumar i a restar.
Mestres que en treball i en esforç cada dia 
creuaven per la porta i feien que els alumnes 
disfrutessen i estudiessen com si els seu “cole” 
sigues “real” .
El passat dimarts dia 26 de febrer el President 
de la Generalitat Ximo Puig compareixia davant 
els mitjans de comunicació acompanyat del 
Conseller d'Educació Vicent Marzà, per fer 
pùblic el nou Pla d'Infraestuctures Escolars,un 
compromís que es va adquirir per part de tots 
els partits que formen el Pacte del Botànic, on 
l'eliminaciò dels barracons i en definitiva, la 
reconstrucció de l'educació valenciana es tema 
primordial per al govern encapçalat pel socialista 
Ximo Puig.
Hi ha que tindre en compte que a la nostra 
Comunitat 703 Centres educatius necessiten 
d'actuacions en infraestructures, dels qual 24 
centres estàn íntegrament en barracons. Tot aixó 
supossa un total de 37.378 alumnes afectats  per 
les infraestructures escolars deficients.
El Govern de la Generalitat ha passat de la 
promesa al compromís, amb uns criteris de 
prioritats per al període 2016-2019 on s'ha 
aplicat una baremació estricta on han primat les 
necessitats d'escolarització, nombre de Barracons 
i estat dels tràmits.
Vinaròs cumplia dits requisits i per aixó el CEIP 
Jaume I serà un realitat. Està previst que durant 
el primer semestre del 2017 s'inicie la construcció 
d'aquest centre tantes vegades promés .
Dins del mapa de carències educatives on 13.549 
alumnes estudien parcialment en barracons, 
Vinaròs està ahí.
L'IES Josep Vilaplana demanda des de fa molts 
anys una ampliació, els alumnes d'aquest 
centre tenen que conviure día a día amb uns 
barracons que no son res beneficiosos per al seu 
desenvolupament educatiu. Aquest nou mapa 
d'infraestuctures escolars inclou una ampliació 
d'aulari per a l'IES Josep Vilaplana.
Hem reivindicat any rere any les nostres necesitats 
educatives, però hem tingut que esperar un canvi 
de govern per adonar-nos que si hi ha voluntat 
política i compromís amb la població tot arriba.
Des de l'Ajuntament i la Regidoría d'Educació a 
partir d'ara estarem treballant per que la nostra 
població compte amb les infraestuctures escolars 
que ens mereixem.

En el fin de semana 
grande de nuestro 
Carnaval es bueno 
recordar que desde 

el pasado 13 de junio el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad está presidido por un equipo 
de perdedores cuyo único fin y objetivo es 
deshacer todo el camino recorrido en los 
últimos años disfrazando su autoritarismo e 
ineficacia con grandes palabras que no son 
más que disfraces.
El primer disfraz que nos mostraron fue el de la 
subida de sueldos. El alcalde cada mes cobra un 
60% más que el anterior y los cinco concejales, 
bien sean de Podemos o PSOE, que no tenían 
ingresos cobran 1.300 euros por media jornada.
El segundo disfraz que nos mostraron fue el 
de la subida de impuestos. El Partido Popular 
aprobó en la anterior legislatura una rebaja del 
10% en el IBI para el año 2016 que el tripartito 
suprimió. El resultado es obvio, aunque siguen 
negándolo desde el despacho de alcaldía, en 
2016 todos los vinarocenses pagaremos un 
10% más de lo que teníamos que pagar.
El tercer disfraz fue el de los contratos 
irregulares. Quienes anunciaron una 
administración transparente han contratado 
en el Vinalab una empresa que abre y cierra 
el centro por más de 3.500 euros mensuales a 
pesar de los informes contrarios del Secretario 
y del Interventor municipal. 
Un cuarto disfraz que les hemos visto es el 
de la censura en este Setmanari. Donde con 
el Partido Popular todos los partidos con 
representación municipal tenían un espacio 
libre ahora es el alcalde quien, vía telefónica 
y sin escrúpulos como en las dictaduras más 
bananeras, censura los artículos, elimina las 
fotografías y retoca los artículos de aquellos 
que no pensamos autoritariamente como él.
El quinto esperpento ha sido la dimisión 
de la concejala de Bienestar Social por 
descoordinación con el grupo, por desconexión 
con la realidad del gobierno municipal, por 
falta de prioridades en la gestión… y mala 
pata, en el pleno donde la concejala se va por 
descoordinación no aparecen 4 concejales del 
gobierno y dejan al alcalde en minoría y con la 
demostración más palpable de la razón de la ya 
ex concejala.
El espacio del artículo se termina y los 
disparates siguen. Los anuncios en prensa de 
los que nunca más se supo, las mentiras a los 
ciudadanos que ya no se creen nada de los 
que les dicen, los retrasos en los pagos de las 
ayudas sociales, etcétera, etcétera. 
Por lo visto la solución es organizar paripés 
en el auditorio donde no acuden ni los más 
fervientes seguidores del tripartito. El gobierno 
de perdedores que perpetraron en junio se 
ha convertido en el gobierno del disfraz y el 
esperpento continuo. ¿El problema? Que los 
vinarocenses verán como todo aquello que se 
adelantó en la última legislatura está camino 
de retrocederse.

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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A Compromís Treballem 
i complim en els 
Compromisos

Des de quan es 
celebra el Carnaval 
de Vinaròs?

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

La Generalitat, al seu 
més alt nivell, amb la 
presència del president, 

Ximo Puig i del titular de la conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, aquest 
mes ha apadrinat la posada en marxa del "Pla 
valencià de foment del llibre i la lectura 2015-
2020" que l'Associació d'Editors del País Valencià 
i del Gremi de Llibrers de València van presentar 
al novembre de l'any 2015 per tal de definir les 
línies d'actuació en aquest àmbit fonamenta per al 
desenvolupament cultural de la nostra societat.
Les actuacions, que s'han de definir encara, tal és 
el desert tan cultural com econòmic que l'anterior 
administració va promocionar pel que fa a la nostra 
llengua i el foment de la lectura, han de fer front 
a  la "situació d'emergència", segons Puig, tenim i 
per a aconseguir-ho, s'ha d'instar a tots els agents 
culturals, institucions, etc. a participar activament 
en la construcció d'aquest projecte, anuncià Marzà. 
Els baixos índexs de lectura al País Valencià i el fet 
que només un 2% dels valencians que confessen 
que el darrer llibre comprat és en la llengua pròpia, 
fan que aquesta promoció siga del tot necessària 
dins d'un projecte de construir una societat més 
oberta a la vegada que més identificada en la 
pròpia llengua.
És per això, que des de Compromís Vinaròs volem 
recolzar i animar a participar en el desenvolupament 
d'aquest pla de foment de la lectura. Desprès de 
l'erm cultural que han deixat els diferents governs 
autonòmics, pensem que la promoció de la lectura 
i de la llengua pròpia és inherent a la necessària 
formació de l'individu com a part d'una comunitat 
que té a la llengua com a vehicle indestriable 
de la seva particularitat. De nosaltres depèn no 
dissoldre tota la riquesa cultural que ens conforma 
i ens fa ser. La lectura i més en la llengua pròpia és 
imprescindible per a fer individus que participen 
en la construcció de la nostra comunitat.  
També volem recordar que tal i com es va 
comprometre el Conseller d'Educació Vicent Marzà, 
avanç de acabar el primer trimestre, publicaria un 
llistat amb les prioritats constructives de nous 
centres educatius i de reforma dels ja existents, 
una vegada mes des de Compromís complim les 
nostres promeses i fem la nostra feina, aquesta 
passada setmana va sortir la mencionada llista a on 
es veu, el CP. Jaume I de Vinaròs, veurà començades 
les obres de construcció al primer semestre de 
l'any 2017 i també per al primer semestre de l'any 
2017  el IES Jose Vilaplana veurà la eliminació dels 
barracons en els que actualment conta.  
Des de la Coalició Compromís a nivell nacional com 
Compromís Vinaròs , treballem pels valencians i 
valencianes amb valentia per complir el nostre 
programa electoral.

La història del Carnaval 
de Vinaròs no és una festa 
recent, està documentat 

què es celebra fa més de 300 anys a la nostra 
ciutat. Sí, que es cert, que abans no es feien 
desfilades, sinó balls de caretes. 
Som sabedors que en el passat, burgesos i 
membres de la noblesa, eren els patrocinadors 
de la festa i també els que la gaudien, 
especialment en els segles XVII –XVIII. Els 
abillaments més destacats d’aquells carnavals 
eren els antifaços, que només cobrien els ulls i 
que podien ser portats amb una vareta. També 
usaven les carets, i empraven complements 
com les serpentines i el confeti, donant més 
color i ambient a la festa.
La documentació més antiga que tenim 
constància és d’un document que situa aquest 
esdeveniment a l’any 1680, quan el bisbe 
de Tortosa, sol·licita suspendre tots els actes 
vinculats amb els carnavals, per la despesa i el 
luxe que això suposava.
En el decurs d’aquest període, ens trobem en 
Vinaròs, un carnaval més enfocat cap a   les 
elits locals, d’ací que famílies burgeses ( com 
Covarsí, Ayguals de Izco,....) junt la noblesa 
local (Ferrer de la Torre,...) , incentiven el seu 
desenvolupament amb el pas del temps. 
És possible. que aquesta festa fou portada pels 
italians, ja que hi havia molts bones relacions 
comercials entre els dos pobles mediterranis al 
segle XVII. Molts d’aquells homes es van quedar 
i pot ser lògic que al integrar-se en el municipi 
deixant els costums, i amb homenatge nosaltres 
continuem celebrant-lo.
Des el PVI, volem felicitar als dos vinarossencs, 
Marc Méndez i Geena Drags, que van presentar 
la   Gala de les Reines, pel seu bon treball fet. 
Geena Dragg, ens ha conquistat amb la cançó, 
“New York- Vinaròs”, interpretada per ell en 
directe, amb una lletra que fa referència a tots 
aquells llocs emblemàtics de l nostre benvolgut 
Vinaròs.  
També volem animar a tots i a totes a 
participar de forma massiva en la resta de 
programació. Gaudir de les desfilades, on els 
carrers de Vinaròs, s’ompliran de gom a gom de 
comparseros, llum ,color i música. Són dies de 
festa, d’alegria, però també el nostre Carnaval 
és una finestra oberta a la resta del  món, ja que 
ens permet alhora promociona la nostra ciutat.
Quan arriba el Carnestoltes, ens disfressem, 
ens col.loquem les caretes per desinhibir-nos, 
i d’aquesta manera defugim de la rutina, de les 
normes de convivència que ens oprimeixen 
durant tot l’any.

Próximament 
al teu quiosc

amb les millors 
imatges del carnaval
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LA CORRUPCIÓ QUE NO PARA

TERRATRÉMOL A VINARÒS Manuel Villalta

CIUDADANOS Cs, sigue con 
su propuesta de trabajo en 

colaboración con la ciudadanía, en consecuencia con 
el Ayuntamiento y su equipo de Gobierno.
En nuestro escrito anterior hicimos público el malestar  
de los vinarocenses con la suciedad vial, de parques 
y zonas verdes, así como sus posibles consecuencias 
de peligrosidad para la salud publica, esto no quiere 
decir que no se puedan tener animales domésticos, 
pero si  tenerlos en unas condiciones acordes con la 
convivencia diaria y el respeto al  resto de las personas 
de la comunidad. A este respecto el Ayuntamiento 
de Vinaròs en el 3º punto del Orden del Día del Pleno 
convocado para el jueves día 28 de enero de 2016 
dice: Propuesta de aprobación del III Plan Municipal 
de Convivencia Vinaròs 016-2019 (expt14235/2015). 
Ya era hora, ¿será casualidad que después de publicar 

en prensa nuestro escrito saquen esta propuesta?, en 
todo caso damos gracias, y les animamos en seguir 
legislando por Vinaròs. 
En Vinaròs tenemos un gran problema con el colegio 
JAUME I sito en la Avenida Leopoldo Querol, problema 
que comenzó el 1 de septiembre de 2007, fecha en la 
que se colocaron los barracones provisionales (según 
consta en el cartel de la entrada), para atender a las 
necesidades educativas de los niños que no cabían en 
los otros colegios hasta que se construyera un nuevo 
centro, donde los alumnos tuvieran unas instalaciones 
adecuadas para recibir una educación necesaria y 
en condiciones como la que se imparten en todos 
los colegios, ya han pasado 9 años, en este tiempo 
las instalaciones están gravemente deterioradas, las 
puertas oxidadas, los lavabos no desaguan bien y se 
embozan, cada poco hay goteras en los techos y de vez 

en cuando como están ubicados en un descampado 
reciben visitas inesperadas de animales que se cuelan 
en las aulas por debajo de los barracones. La Dirección 
Territorial de Educación dio luz verde el 11 de febrero 
del 2015 a la modificación del PGOU que calificaba los 
terrenos del antiguo campo de fútbol “Cervol” como 
terrenos de uso educativo. Actualmente, se está a la 
espera de la licitación de las obras para la consiguiente 
construcción del colegio, pero nos tememos que esto 
va para largo y mientras los niños en sus deficientes 
barracones. Desde CIUDADANOS Cs pedimos a la 
Dirección Territorial de Educación y a sus responsables 
que se acuerden de este colegio que tanta falta hace, 
seguramente que si alguno de sus hijos fuese a este 
colegio ya estaría construyéndose.        
Para contactar con nosotros : ciudadanosvinaros@
gmail.com       

L’enyorat amic 
Tico en una sèrie 
d’articles dedicats 

al tsunami de la corrupció a l’any 2013 deia: “... els 
imputats, tots ells “paletes, manobres i peons”, que 
som els que al final pagarem, serem culpables de la 
immensa corrupció, feta per banquers lladres, polítics 
corruptes, i pinxos sangoneres, que com voltors 
carnívors estan a l’aguait per fotre lo poc que ens deixa 
aquest corromput i fracassat sistema capitalista...”.“...la 
gran corrupció, del tsunami que té les hormones del 
creixement desbocades, si els patidors, el que paguem 
les barrabassades fetes pels irresponsables que ens 
governen, agermanats amb els corruptes directius 
del capital (banca) si no fem una resposta ferma, però 
pacífica, quant voldrem donar la resposta, serà tard, ells 
som menys, però tenen la força, el capital, els estats, 

l’exercit, la policia, més un gran nombre d’esquirols....”. 
“.. a les Corts del País Valencià ja poden fer equip 
de futbol de imputats, (11) falten reserves, però ja 
sortiran, la llista és llarga, l’alcaldessa de València, amb 
l’ex Honorable els hem vist fen calentament al balcó 
del Cap i Casal, por si el “coachi” (jutge) els fa jugar.”
Sí, això va ser a l’any 2013, i no va ser profeta, deia 
el que tots veiem, tots menys els del partit on està 
centrada la corrupció. D’articles en va fer molts més, 
com molts deveu conèixer, tot esperant que la llei 
fes la seua feina. Tots veiem la corrupció com tots 
veiem allò de la bombolla immobiliària. Ni som, ni 
érem ni previsors ni estadistes, però molta gent ho 
oloràvem, ho pressentíem. No podien ser aquells fatus 
descontrolats !!!
El que no esperàvem era el que ha sortit ara, QUE JA 
ERA HORA, i que aquell equip de futbol del que parlava 

(els 11 imputats) ara esdevindria un parell d’autobusos 
d’aquells que portaven jubilats a canvi d’un entrepà 
i alguna coseta més per fer de palmeros i omplir 
places de bous, estadis, etc., etc. Ara els autobusos 
carregats acabaran d’omplir, si no estan plenes, totes 
les presons del País Valencià,  Picassent, Albocacer, .. 
no cabran!. Preveient la gran afluència, per estar més 
ample i fent dots de previsor, el nostre estimat Don 
Carlos ja va fer cap a Aranjuez, però no està tranquil 
del tot que qualsevol dia si tiren de la manta també 
anirà plena. 
Amic Tico, quan ens hagués agradat que ho haguesses 
vist, com ens hagués agradat gaudir de la teua pluma 
fàcil la crònica d’aquests dies. Un record per tu i un 
mal record per tots aquells que són i deurien ser a la 
garjola. Ens han ben fotut. Allò que deies: vergonya 
cavallers, vergonya; doncs ni en tenen ni la coneixen.

Fa uns dies va haver-hi un terratrémol a Vinaròs. Però 
tranquils que  no ha sigut provocat pel Castor. Ha 
sigut  un terratrémol polític provocat per 4 regidors de 
l'equip de govern.
Com ja és sabut fa uns dies es va celebrar un ple 
extraordinari per a ratificar la dimissió de l'exregidora 
de Podem, Mabel Vives. Al dit ple no van acudir 4 
regidors de l'equip de govern, i pel que s'ha pogut 
saber pels mitjos sense donar explicació de cap motiu.
Com era d'esperar després del gest protagonitzat 
pels regidors les critiques els han plogut en forma de 
tempestat, amb rellamps,trons, aire, aigua...en fi de tot.
Este que escriu entén que motius per a això no els han 
faltat.
Pel que hem pogut comprovar així ho han entés també 

algun partit polític i associació cívica de Vinaròs, que 
s'ocupen i preocupen pel benestar de la ciutadania, 
pels temes d'interés, per la claredat i transparència, per 
una bona governabilitat, per la llibertat d'expressió.... 
Eixos que manifesten que no els importa la ideologia 
política de l'equip de govern municipal de torn, si no 
que les coses es facen ben fetes. Això és el normal.
Però clar si fem un poc de memòria comprovarem 
com en la legislatura anterior amb un equip de govern 
municipal amb ideologia política diferent de l'actual i 
amb majoria absoluta, també van passar algunes coses 
que eren motiu de terratrémol polític. I els mateixos 
que ara posen el crit en el cel llavors estaven en la més 
plaent tranquil•litat, sense assabentar-se o no volent-se 
assabentar.

Amb açò no vull exculpar a ningú ni eximir-li de la 
seua responsabilitat. Ni de bon tros. Però entenc  
que quan una cosa es fa malament la faça qui la 
faça esta mal.Si esta concepció hages prevalgut a 
Vinaròs fa anys, segurament algunes de les coses 
que han ocorregut no haurien ocorregut, i altres 
que segurament continuaran ocorrent potser no 
ocorregueren.
Però bo, mentres hagen persones que es vullguen 
aprofitar de la política en benefici propi. Equips de 
govern que en campanya electoral diuen una cosa i 
quan estan en el poder fan una altra. I partits polítics 
i asociacions cíviques que només veuen les coses 
quan volen i com volen, pués a Vinaròs continuarem 
tenint. “Terratrémols polítics.”  
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MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DE TREMALL DEL ANY 2015 (II)
PEIXOS

Alatxa (Alacha)                            59 Kg.
Melva (Canutera)                        77
Tonyina (Atún rojo)                    147
Escrita (Raya)                                       1.950
Totines (Mantas, Batoideos)                    263  
Besuc (Besugo)                                    1.584                            
Rallat (Bonito)                                       2.957
Llampuga (Dorado)                                 398
Caballa (Verdel)                                        11
Congre (Congrio)                                   1.309
Gall (Pez de San. Pedro)                       1.545
Orá (Dorada)                                        8.359
Musoles (Escualos)                                 179
Móllera (Faneca)                                        28
Gallineta (Cabracho)                               2.404
Sorell (Jurel, Chicharro)                          1.105
Asparrall (Raspallón)                                 806
Palá (Lenguado)                                    7.948

Sarg (Sargo)                                         3.847
Lliri (Anjova)                                         2.479
Llobarro (Lubina)                                  1.020
Panagal (Bocanegra)                               283
Mabre (Herrera)                                    3.350
Aranya (Vívora)                                        18
Pagell (Breca)                                    16.258
Peluda (Solleta)                                       13
Peix espasa (Emperador)                         38
Lluç (Pescadilla, Merluza)                     3.931
Rap (Rape)                                         4.165
Aspet (Espetón)                                    650
Rom empetxinat (Rodaballo)                   61
Jurioles (Rubios)                                    250
Moll (Salmonete)                                  3.867
Morralla (Serranos, etc)                           119
Mero (Cherna)                                          115
Letxa (Pez limón, Serviola)                          825
Bacoreta (Sarda)                                   5.032
Sorella (Jurel real)                                 3.381

Llises (Mújoles)                                     3.933
Pagre (Pargo)                                          723
Bis (Estornino)                                      1.197
Gatet (Pintarroja)                                      258
Roncador (Roncón)                                  426
Rata (Miracielo)                                         212
Palometa (Palometón)                               335
Tigre (Lenguado portugués)                       320
Corva (Corvallo)                                        964
Mamona (Brótola de fango)                       563
Saboga (Alosa)                                          20
Déntol (Dentón)                                        655
Chopa (Cántara)                                       740
Palometa blanca (Palomita)                    4.470
Reig (Corvina)                                          346
Morruda (Sargo picudo)                             71
Vidriá (Mojarra)                                         796
Salpa (Salema)                                         447
Rom (Rémol)                                            320
Varis (Varios)                                            148

                                                            ______    
Total.............................                        97.787
CRUSTACIS:   
Cranc (Cangrejo)                                          12            
Escamarlà, Garagan (Cigala)                        26
Llagostí (Langostino)                               6.681
Galera (Estomatópodo)                                                    990
Llagosta (Langosta)                                 2.620
Llomàntol (Bogavante)                               248
                                                             ______
Total......................................              10.778
MOL·LUSCOS:
Calamars (Chipirones)                                                   72
Sipia (Sepia)                                          10.146
Polp  roquer (Pulpo roquero)                  18.196
P. blanc (P. blanco)                                     16
Cargol (Caracol, Cañailla)                       459
                                                           ______
    Total……………………               28.889
Total extracció..................              137.452

Se inició el cerco en nuestra lonja
La campaña de pescado azul en nuestra provincia comenzó con buenas 
capturas. Ésta semana la mar siguió estable. Se faenó sólo cuatro días al 
declararse festivo el viernes. Las capturas fueron normales en todas las 
pesqueras. Y las cotizaciones se mantuvieron estables.
La pesca de arrastre operó en diversos fondos para subastar escamarlà, llagostí, lluç, miseria, gall, 
peluda, caragol, moll, galera, móllera, rap, canana, maira, polp roquer i p. blanc, escrita, peix de rei 
y morralla. 
Los cerqueros primero recalaron ya por aguas de Castellón, pero luego uno partió rumbo a 
Mallorca, de manera que pilló por el litoral de ésta isla 100 cajas de boquerón (7 Kg/caja) y 500 de 
sardina, para arribar a Vinaròs y venderla el miércoles por la mañana. Y el jueves una traiña atrapó 
250 cajas de sardina.  
La flota artesanal de barquitas de los artes menores, muchos trasmalleros calaron al lenguado. 
Otros llevaron sepia. Un par subastó pagel y palometa. Y otro llevó llagosta, gallineta, chopa y 
mamona.
La recolecta de pulpo roquero con cadufo ha comenzado la veda.
El palangrillo de costa atrapó con anzuelo llobarro, orá, pagre, sarg y congre.

Ecos de ‘Mar’; Turistas en el mar (I)
Desde el año 2000 Bruselas ayuda este tipo de iniciativas, como el pasar un día a bordo de un 
barco pesquero, con las condiciones necesarias de seguridad marítima, de navegación, etc, de 
cara a paliar zonas o litorales de escasa actividad pesquera. España en 2012 modificó la Ley de 
Pesca para que sus Comunidades Autonómas pudieran regular esta clase de turismo. Así, en el 
norte peninsular unas autonomías ofrecen para mostrar embarcandose la pesquería artesanal. 
Otras iniciaron la pesca-turismo al cerco, trasmallo y palangre. En la vertiente mediterránea, la 
catalana reguló en varios de sus puertos, el poder salir turistas al mar para observar los afanes 
de la jornada en las modalidades de arrastre, sonsera y artes menores, con unos precios entre 90 
y 150 €. En cambio la andaluza ofertó organizar excursiones al mar para acercarse a los barcos 
pesqueros cuando faenan, y avistar delfines en lugares de paso.

És un tipus de llepóns o ‘salpas’ que hi ha en les 
nostres aigües. Deu el seu nom al colorit fogosos 
que té vist a la nit, doncs desprèn fenòmens de 
luminescència gràcies als bacteris limíniques (verd, 
roig, groc) que viuen en simbiosis. 
En castellà li diuen rodillo de fuego i mazorca de 
maíz gelatinosa. El seu nom científic és Pyrosoma 
atlanticum.
Aquesta classe de tunicat en realitat és una colònia de 
nombrosos individus anomenats ‘zooides’. Tots junts 
formen una massa cilíndrica buida de consistència 
gelatinosa. Un extrem es tanca en punta i l'altre obert 
en diafragma. Cada indivídu que recobreix les parets 
té un sifó oral dirigit cap al extrerior, per absorbir 
l'aigua i passar-la a l'interior. La paret externa pot 
ser berrugosa i transparent quan és jove, i espinosa 
groguenca si és vell. Corporalment està dividit en un 
espai faringi anterior i el cloacal posterior.
Talla màxima 50 cm.
Es mou gràcies a la circulació de l'aigua filtrada 
quan passa a través de les brànquies gràcies a les 
contraciones i l'expulsa per l'obertura posterior del 
cos a sacsejades.
La seva reproducció és sexual i per gemmació. Un 
ou lliure o larva nodrissa per gemmació fa créixer 
units molts exemplars que constitueixen la colònia. 
Després aquesta té indivídus masculins i femenins, 
que poden emetre i fertilitzar ous lliures al corrent 
marí, de manera que en poc temps poden omplir 
mars.
S'alimenta del plàncton filtrat que reté amb un moc 
que té a les branquies. És especialista a devorar CO2 
que hi ha en els oceans. 
Viu a gran profunditat a l'hivern. A la primavera 
els joves estan prop de la costa. També efectua 
migracions verticals. A la tarda puja a superfície i 
descendeix a l'alba.
Els seus depredadors són les tortuges i els mamífers 
marins com els dofins, balenes, etc.
No és perillós per a l'home. A vegades pot taponar 
les xarxes dels pescadors.

Primes desembarc de peix blau de l'any
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ESPORTS

Rafa Marcos LA JORNADA

DISSABTE, 
6,02,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL MASC. CB GIL COMES VINARÒS – 
ALMASSORA

12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC. CB GIL COMES VINARÒS – 
JOVENS ALMASSERA BLANCO

12,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET INFANTIL FEM. CB GIL COMES VINARÒS – NOU 
BASQUET FEMENÍ CS

DIA: DIUMENGE, 
7,02,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA SINTETICA BASQUET CADET MASC. CB GIL COMES VINARÒS NEGRO 
– CB BETERA

10,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR MASC. CB GIL COMES VINARÒS – FDM 
MONCADA CB

12,00 PISTA SINTETICA BASQUET SENIOR B CB GIL COMES VINAROS – VUB

12,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR A CB GIL COMES VINARÒS – CB 
COL ALEMAN A BURJASSOT

DIA: DISSABTE, 6,02,16 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,45 ESTADI 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED A – RAFALAFENA
11,45 ESTADI 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – RAFALAFENA
13,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF – CF BORRIOL
15,00 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF – CF BORRIOL
DIA: DISSABTE, 6,02,16 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC C – UD VALL D'UXO

11,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ VINAROS EFC – CF FUTUR DE CASTELLO
12,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ VINAROS EFC – CF FUTUR DE CASTELLO

13,15 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINAROS EFC A – JUBELAMA 
CASTELLON

15,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINAROS EFC A – JUBELAMA 
CASTELLON

Segorbe; Iván, Victor, Amadeo, Matías, Héctor, Sifre, Manuel Safont, 
Adrián, Chumillas, Nadal, Bielsa y Lorite.
Vinaròs; Daniel, Alejandro, Chavalera, Óscar, Fone, Wil, Aleix, 
Capdevila, Dolz, Guillermo y Johnny.
Goles; 1-0 m. 19 Chumillas, 2-0 m. 25 Adrián, 3-0 m. 30 Adrián, 4-0 
m. 32 Adrián, 5-0 m. 53 Bielsa, 6-0 m. 39 Lorite, 7-0 m. 43 Bielsa, 8-0 
m. 64 Chumillas, 9-0 m. 89 Bielsa.
Arbitró Antonio Orts Martínez. Amonestó al visitante Chavalera.

Los chavales vinarocenses fueron los justos para jugar 
en el campo ‘El Sisterre’ del líder de la categoría. En 
un principio los jugadores del Baix Maestrat lograban 
aguantar los embates de los del Alto Palancia, pués los 
langostineros efectúan una presión en la zona media 
y central, para que los segorbinos no pudieran entrar 
en el área albiazul. Así, que tenían que penetrar sólo y 
a duras penas por las bandas. Pero pasado un cuarto 
de hora del inicio, el equipo blanco logró profundizar 
con claridad y nos endosaron el primer tanto. 
Después la cosa les resultó ya mas fácil, y antes de 
ir al descanso hicieron media docena más de dianas. 
El segundo periodo los de casa aflojaron y el juego 
se intentaba nivelar, pero con menos física y técnica 
poco se podía hacer frente a un rival envalentonado, 
de manera que nos hicieron un par de goles más.

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

CAMPIONAT PROVINCIAL CADET
Dissabte passat, 30 de gener, es va disputar a 
la pista d'atletisme Gaetà Huguet de Castelló, 
el campionat Povincial en categoria Cadet.
Els atletes del Club Esportiu Vinaròs Aigües 
de Vinaròs van participar en les següents 
proves i amb els següents resultats:

*Guille Carvajal Sorli: 
-Salt amb percha: 2,80m (5º)
- Llançament de Pes: 9,16m (6º)
*Pablo Masip Durà:
-Salt de Llargada: 3,68m (11º) mmp
-300 ml: 55”09 (10º) mmp
*Lidia Cruz Sabater:
-60 m.tanques: 10”68 (7ª) mmp

-Salt de Llargada: 4,85m (4ª) mmp
*Naiara Redondo Ferrer 
-60 m.tanques: 11”91 (8ª)
-Salt de Llargada: 4,42m (9ª)

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE CROSS 
PER EQUIPS A L’ALCUDIA
Aquest diumenge 31 d gener, el Club Esportiu 
Vinaròs a aconseguit una meritòria 7na posició 
en el Campionat Autonómic de Cross curt per 
equips realitzat en la ciutat valenciana de 
l'Alcúdia. Amb aquest resultat el club ens hem 
quedat a tant sols dos llocs per a classificar-
nos per al Campionat d'Espanya. Guillem 
Adell a sigut l'atleta més destacat del equip 

aconseguint una sensacional 5na posició en 
la cursa, seguit d'Oscar Reina, Hugo Monfort, 
Adrián Monfort,Jordan Llorach, Guillem 
Segura, Rubén Roig i Emilio Querol.
En la cursa fem. absoluta, destacar la magnífica 
cursa de Jenny Montull finalitzant en 6na 
posició i mantenint opcions per a classificar-
se al Campionat d'Espanya Individual de 
Cross.
També han participat Maribel Arenós en cat. 
Veterana finalitzant en 15na posició amb un 
molt bon final de cursa.
A la cat. Infantil la nostra campiona provincial 
Luz Altair Cid a finalitzat en una meritòria 
9na posició igualment que Rubén Miralles en 
la cursa Pre-benjamina masculina.

ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Resultados Jornada 20 Jornada 21 07/02/2016

Benicarló 0 Onda 3 Onda Alcalà
Benicasím 2 Cullera 1 Museros Vall d'Uixó
Segorbe 9 VINARÒS 0 Alqueries Segorbe
Vall d'Uixó 1 Alqueries 0 Puzol Benicarló
Castellón "B" 0 Puzol 2 Burriana Castellón "B"
San Pedro 1 Almassora 1 Almassora Albuixech
Albuixech 2 Club La Vall 1 Cullera Alcora
Alcalà 2 Museros 1 VINARÒS San Pedro
Alcora 1 Burriana 0 Club La Vall Benicasím

FUTboL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol

9 0
C. D. Segorbe    Vinaròs, C.F  
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NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS
ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

FUTboL SALA.  Vinaròs F.S.

El pasado sábado dio comienzo las Fases previas 
clasificatorias para el campeonato de Catatunya 
por edades. Durante los 4 sábados próximos se 
disputarán 8 rondas que permitirán a los primeros 
clasificados el pase directo a las finales de 
Catalunya. El Club Ajedrez Ruy López de Vinaròs, es 
uno de los clubs que mayor participación aporta, 
15 jugadores de todas las edades ilusionados por 
dar lo  mejor de sí. 
Categoría sub14.- Lidia y Mireya Segura, Rubén 

Jaraba, Joel Fabregat, Pau Morales, Dani Martinez 
y Diego Zafra.
Categoría sub12.- Rosa Maria Monfort
Categoría sub10.- Albert Robles, Rubén Vinuesa, 
Andrés Fernandez
Categoría sub8.- Xavi Martinez, Lian Diez, Manuel 
Fernandez y Elsa Zafra
En las dos primeras  disputadas gran éxito de los 
nuestros que mantienen todos ellos opciones a las 
primeras plazas. Suerte a todos.

El domingo se disputó una nueva ronda de la 
Liga Catalana por equipos dónde el Ruy López A 
se impuso en casa del C.E Tortosa en la categoría 
preferente con un contundente 6.5-3.5, mientras 
que el Ruy López B, de tercera división se desplazó 
a Amposta dónde también venció al equipo local 
de su categoría por 0.5- 3.5.

El Club de ajedrez Ruy López participa en las fases previas 
del campeonato de Catalunya por edades

El CD Vinaròs FS, de Carnaval y goleando
El club vinarocense disputó tres encuentros 
el día en que la ciudad de Vinaròs presentaba 
a las reinas de su Carnaval. Isaac Suescun 
y Carlos Belengues, con cinco y cuatro 
goles respectivamente, fueron las figuras 
destacadas en las diferentes categorías. Los 
juveniles y alevines siguen como líderes.

SALA DE FIESTAS LOS PAPAGAYOS CD 
Vinaròs FS 7-2 CFS Grapa Castellón ‘A’ 
(Alevín)
Los alevines seguirán ocupando el primer 
puesto de la tabla tras deshacerse del quinto 
clasificado con suma facilidad, al ir con 3-0 
a favor en los primeros cinco minutos. Isaac 
Suescun, con cinco tantos, fue el jugador más 
destacado del encuentro. Los de Juan Puchal, 
a falta de cinco jornadas para finalizar el 
campeonato, dependen de sí mismos.

RESTAURANTE ARAGONES CD Vinaròs FS 

1-2 CFDS Segorbe (Benjamín)
Los pequeños de Brahim Saiydy no 
consiguieron vencer al segundo clasificado 
y con el que mantienen una bonita batalla 
deportiva. Los locales, pese a adelantarse con 
un gol de Leandro Marqués, se marcharon al 
descanso con un marcador que a la postre 
sería definitivo, pese a todos los intentos de 
los vinarocenses.

HOTEL CRYSTAL PARK CD Vinaròs FS 7-3 
La Union ‘A’ (Juvenil)
Los hombres de Said Mansouri golearon a 
los villarrealenses con cuatro goles de Carlos 
Belenguer. Pese a que los locales empezaron 
el encuentro por debajo en el marcador, los 
vinarocenses no perdieron el orden y la calma 
y pronto logró Pau Bellés la igualada. Con este 
resultado, los juvenil continúan en lo más 
alto de la tabla y se jugarán el campeonato, 
prácticamente, dentro de dos semanas en la 
pista del Alcora FS, con quienes empataron a 
5 en la ida.

Segona concentració Aleví
El passat cap de setmana de la presentació de les 
reines del Carnaval, els nadadors del Club Natació 
Vinaròs Manel Ramírez i Miquel Segarra van estar 
convocats a la segona concentració Aleví per al 
Campionat d'Espanya Escolar per Comunitats.
Aquesta vegada va ser al Centre de Tecnificació 
Esportiu de Cheste, amb dues sessions una el 
dissabte a la tarda i l'altra el diumenge al matí 
fen nit al mateix centre, els entrenos van ser tan 
d'aigua com físics amb la supervisió dels tècnics de 
la federació per veure l'estat físic de cada nadador.

El Club de Tenis Vinaròs informa:
La junta ha tenido conocimiento de que hay una persona 
que pide dinero para su propio interés a locales comerciales 
en nombre del club para organizar un evento. El Club de 
Tenis informa de que no hay programado ningún evento, 
que esta persona no pertenece ni tiene relación con el 
club y que se trata de una estafa. 

C. D. Segorbe    Vinaròs, C.F  
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FUtbol.  CE Fortí Femení VinaròsFUtbol.  CE Fortí Femení Vinaròs

activitats culturals
DIJOUS 4 DE FEBRER
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PINTURES DE 
REMEDIOS SEGARRA CUARTERO
Auditori Municipal
18.00h
Tots els públics

DISSABTE 6 DE FEBRER
FESTA INFANTIL – temàtica el circ
a l'Àgora del passeig Coordina : Pedro Hernández.
11.00h Públic Infantil

ANIMACIÓ DE CARRER
Av. País Valencià 17.30h
Tots els públics

PRIMERA GRAN CAVALCADA de les 33 
comparses del Carnaval 2016.
Carrers de Vinaròs. Circuit tancat 18.00h
Tots els públics

ACTUACIÓ DEL GRUP ' ÀGORA'
Carpa Festa 01.00h
Públic Adult

DIUMENGE 7 DE FEBRER
FESTA INFANTIL – temàtica el circ
a l'Àgora del passeig 11.00h
Públic Infantil

SEGONA GRAN CAVALCADA de les 33 comparses 
del Carnaval 2016. Carrers de Vinaròs. Circuit 
tancat 18.00h Tots els públics

DILLUNS 8 DE FEBRER
VELATORI DEL REI CARNESTOLTES. Presentat per 
Julián Zaragozá. a l'Àgora del passeig 19.45h
Tots els públics

JUDICI FINAL DEL REI CARNESTOLTES I 
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
a l'Àgora del passeig A continuació del Velatori
Tots els públics

ACTUACIÓ DE LA MUIXERANGA I LA COLLA DE 
DOLÇAINA I TABAL DE VINARÒS
a l'Àgora del passeig A continuació del judici final
Tots els públics

EXPOSICIONS A LA FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS
Obert de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30 h. 
Entrada gratuïta. C. Socors, 64
• EXPOSICIÓ "ZEITHEIST" DE DAVID MARQUÉS del 30 
de gener al 6 de març de 2016.
Sala Sebastià Miralles



31

6 febrer de 2016



32

6 febrer de 2016

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT informa: 

Tauler Municipal

Participa! Fes la teva pregunta al 
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a  participa@vinaros.es

Ajuntament Vinaròs informa: 

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 12 de febrer de  2016

Requisits:

- Estar empadronat a Vinaròs.
- Tindre 65 anys complits
- Presentar el DNI original.

Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.

 ANUNCI lICItACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, en sessió del Ple de la Corporació del dia 28 de gener del 2016, va 
aprovar l'expedient de contractació i plecs de la QUINTA CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIÓ DE LES 
AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ DE VINARÒS ( 
EXP.14997/15- Grals. 27/15).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: Gest. 14997/15- Grals. 27/15.

2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: QUINTA CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS D'ÚS 
DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

3.Tramitació, procediment d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinari
b) Procediment: Obert

4. Pressupost base de licitació: Caldrà ajustar-se al que preveu la clàusula 2 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. El preu de referència dels llocs, es computarà per m² d'acord amb el següent:

TIPOLOGIA LLOC M2 GRUP PREU LICITACIÓ 
ANY

PREU LICITACIÓ 
M2/ANY

A 20 17 CARN I XARCUTERIA 713,28 41,96
B 25 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
B 26 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
B 27 13,20 PRODUCTES VARIS 553,84 41,96
B 39 9,9 PRODUCTES VARIS 415,38 41,96
B 40 12,35 PRODUCTES VARIS 518,18 41,96
B 41 12,70 PRODUCTES VARIS 532,86 41,96
C 30 13,60 PEIX I MARISC 673,71 49,54
C 31 13,60 PEIX I MARISC 673,71 49,54
D 15 13,60 FRUITES I VERDURES 639,86 47,05

Les ofertes que es presenten es referiran a tipus de lloc (A,B,C,D) i preu/m², d'acord amb l'assenyalat 
al punt anterior.

5.Garanties
a) Provisional: no s'establix
b) Definitiva: 5% de l'import total de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es)
b) Direcció: Pl. Parroquial,12
c) Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
d) Telèfon: 964 40 77 00
e) Telefax: 964 40 77 03
f ) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

7. Requisits específics del contractista: Els especificats en la clàusula 8 apartat 3 de Plec de Clàusules 
Administratives.

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP. 
Si l'últim dia és el dissabte es prorrogarà fins a dia hàbil següent.

b) Documentació que integraran les ofertes: La documentació és la referida en el plec de clàusules 
administratives particulars, que es presentarà en dos sobres anomenats "Proposició per a la QUINTA 
CONVOCATÒRIA D’AUTORITZACIONS D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL SANT 
AGUSTÍ DE VINARÒS”. La denominació dels sobres serà la següent:
Sobre «A»: Documentació Administrativa
Sobre «B»: Oferta econòmica i Memòria de l'activitat.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
2a. Adreça: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2)
3a. Localitat i codi postal: Vinaròs 12500
4a. Horari: De 9 a 14 hores.

9. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de 
proposicions (en el cas que aquest dia siga dissabte o festiu, es realitzarà el primer dia hàbil següent).

10. Despeses dels anuncis: Queden a càrrec de l'adjudicatari, fins a un màxim de 1.000€.

Vinaròs, 3 de febrer de 2016

RETRASO EN LA APARICIÓN DE CASOS DE GRIPE:

Las cálidas temperaturas de este año 
están   retrasando la aparición de los casos de 
gripe. Debido a esta situación epidémica la 
campaña de vacunación antigripal se prolongará 
hasta el 15 de febrero.

El Departamento de Salud de 
Vinaròs informa
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Els horaris d'apertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,  
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per a l'any 2016 ve regulat 
pel Decret 21/2015, de 22 de desembre, del President de la Generalitat, publicat al DOGV n.º 
7687 de 29 de desembre de 2015.

L'article  2  del  Decret  21/2015,  de  22  de  desembre  estableix  l'horari  general  d'apertura  i 
tancament per a cada tipus d'espectacle i establiment i en concret respecte als establert en el  
grup B, I, J i L s'estableix el següent:

«(…/…) Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores. Cafés teatre. Cafes 
concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Sales d'exhibicions especials.
(…/...)
Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores. Sales de festa. Discoteques. 
Sales de ball. 
Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Cibercafé. Restaurants. Café, 
bar. Cafeteries.
(.../…)
Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Salons de banquets.
(…/...)»

L'art. 9 del Decret 21/2015, de 22 de desembre regula la concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments establint el següent:

“1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments podran autoritzar l'ampliació de l'horari  
general  establit  en  aquest  decret,  fins  a  una  hora,  amb  motiu  de  festes  locals  o  
patronals o per a dies festius puntuals, per a tot el seu terme municipal o per a zones  
concretes.  En  aquest  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  cívic o  
religiós. Per a este últim supòsit no operarà l'ampliació prevista en aquest 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'aquest decret, bé tots  
aquells previstos en un o alguns dels seus grups en el seu conjunt. Aquesta ampliació  
no  serà  aplicable  a  un  o  més establiments,  espectacles  o  activitats  individualment  
considerats. 

3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser comunicades a la direcció  
general  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 aquest horari excepcional s'aplique.

En la 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 aquest decret,  
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”.
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Sent que del 29 de gener al 8 de febrer de 2016 es celebraran les Festes del Carnestoltes al  
municipi de Vinaròs i sent  voluntat d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general establert 
en el Decret 21/2015 de 22 de desembre per als establiments inclosos en el grup B, I, J i L 
durant aquesta festivitat.

En aplicació de les facultats conferides en l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, i d'acord 
amb el disposat a l'art. 9 del Decret 21/2016 de 22 de desembre de la Generalitat, RESOLC:

1.  Autoritzar l’ampliació  de l’horari general de tancament establert en l'article 2 del Decret 
21/2015  de  22  de  desembre,  en  una  hora,  durant  els  següents  dies  de  la  festivitat  de 
Carnestoltes: 29 i 30 de gener de 2016 i 4, 5, 6 i 7 de febrer de 2016 i 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 Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a 
les emergències, 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.
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6 febrer de 2016

ESQUELES

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

PUBLICITAT

Tus hijos, familia y amigos 
siempre te recordarán con cariño

José Miralles Pascual
Que falleció en Vinaròs 

el día 29 de enero de 2016,
a los 83 años de edad.

D.E.P.

La família agradece toda la atención recibida y todas las 
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado. 

Gracias de corazón.

Rogad a Dios por el alma de:

Plaza 
Jovellar, 
num. 15  

VINARÒS

13 de
Febrero

San Valentín



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 19.00 h. 
Dissabte: 9.00, 19.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 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

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

6 Febrer MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

7 Febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

8 Febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

9 Febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

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

11 Febrer SANZ c. Pont, 83

12 Febrer VALLS zona turística nord, 11

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:34:41

Origen: VINAROS
Destino: BARCELONA (*)
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
18084 R. EXPRES 07.10 10.05 2 h. 55 min.
99402 MD 10.25 13.05 2 h. 40 min. 14,60
01102 TALGO 11.43 13.39 1 h. 56 min. 29,40
00460 TALGO 14.37 16.39 2 h. 2 min. 29,40
01142 TALGO 15.25 17.39 2 h. 14 min. 20,60
99056 MD 16.47 19.35 2 h. 48 min. 14,50
00694 TALGO 17.40 20.00 2 h. 20 min. 29,40
18096 R. EXPRES 18.40 22.05 3 h. 25 min. 17,05
00264 TALGO 18.45 21.09 2 h. 24 min. 26,75
01202 TALGO 22.10 23.59 1 h. 49 min. 26,75

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:30:20

Origen: VINAROS
Destino: CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE

LA PL.
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRES 07.10 08.04 54 min.
00697 TALGO 11.22 11.56 34 min. 17,80
18093 R. EXPRES 12.27 13.18 51 min. 8,10
01111 TALGO 13.00 13.45 45 min. 17,80
00463 TALGO 13.55 14.29 34 min. 17,80
14022 R. EXPRES 14.06 14.57 51 min. 8,10
00165 TALGO 16.50 17.30 40 min. 16,15
01171 TALGO 19.03 19.50 47 min. 16,15
14304 REGIONAL 19.21 20.12 51 min. 7,15
01191 TALGO 21.01 21.40 39 min. 12,45

* Precios válidos, según disponibilidad, para compras realizadas en renfe.com

Información consultada el  22 septiembre 2015 09:33:13

Origen: VINAROS
Destino: VALENCIA (*)
Trenes para el día: martes 22 septiembre 2015
Número de viajeros: 1

Tren Salida Llegada Duración Precio desde*
14018 R. EXPRES 07.10 09.11 2 h. 1 min.
00697 TALGO 11.22 12.50 1 h. 28 min. 23,90
18093 R. EXPRES 12.27 14.25 1 h. 58 min. 13,60
01111 TALGO 13.00 14.40 1 h. 40 min. 23,90
00463 TALGO 13.55 15.28 1 h. 33 min. 23,90
14022 R. EXPRES 14.06 16.03 1 h. 57 min. 13,60
00165 TALGO 16.50 18.28 1 h. 38 min. 21,75
01171 TALGO 19.03 20.43 1 h. 40 min. 23,35
14304 REGIONAL 19.21 21.29 2 h. 8 min. 11,85
01191 TALGO 21.01 22.45 1 h. 44 min. 16,75



PARKING GRATUITO 

Ctra. N340a Km.1049 Vinaròs 
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