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Reportatge: 
‘Fritz Dogs family’
1000 gossos abandonats troben casa a altres 
països gràcies a la labor d’esta associació

La serra del Puig, 
Paratge Natural Municipal 

Es prepara la part alta del poblat ibèric per a la próxima excavació, prevista al juliol

El ple del Consell ho aprova al constituir l’element paisatgístic més significatiu del terme municipal de Vinaròs

Ens deixa Ramon Roig Segarra
Va restaurar els frescos de l’ermita de Vinaròs

Adjudicació del horts socials
Va tindre lloc a l’auditori municipal
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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

El Ple del Consell ha autoritzat 
declarar Paratge Natural Municipal 
la Serra del Puig, com element 
paisatgístic significatiu del terme 
municipal de Vinaròs, des d’on es 
domina la plana costanera, oferint 
una àmplia panoràmica fins al mar.
El Consell argumenta que la Serra 
del Puig constitueix l'element 
paisatgístic més significatiu del 
terme municipal de Vinaròs. Els seus 
165 metres d'altura dominen la 
plana costanera, oferint una àmplia 
panoràmica d'aquesta, en la qual 
els camps de cítrics s'estenen fins 
a la línia de costa, oferint el mar, el 
contrast de fons.
Es tracta d'un turó aïllat de materials 
calcaris, que cal inscriure’l en el domini 
tectònic de les serralades costaneres 
catalanes, que perllonguen la seva 
influència en els relleus costaners de 
Castelló.
La vegetació present a la zona 
correspon al pis termomediterrani, 
amb matoll baix producte de la 
degradació de formacions climàcicas 
de carrascal litoral. L'estrat arbori 
ho formen principalment peus de 
pi carrasc (Pinus halepensis), al 
costat dels quals apareixen alguns 
peus de carrasca (Quercus ilex ssp. 
rotundifolia). L'estrat arbustiu el 
formen majoritàriament la coscoja 
(Quercus coccifera), el lentiscle 
(Pistacia lentiscus), la jara (Cistus 
albidus), el margalló (Chamaerops 

humilis), el bruc (Erica multiflora) i el 
romaní (Rosmariuns officinalis).
També és destacable la presència 
en l'àmbit del paratge de dos arbres 
amb caràcter monumental: un ombú 
centenari (Phytolacca dioica) i un om 
(Ulmus minor) bicentenari.
Quant a la fauna, destaca la presència 
a la zona d'aus com l'àguila perdicera 
(Aquiloa fasciata), cadernera (Carduelis 
carduelis), verdecillos (Serius serinus) 
i pinsans (Fringilla coelebs), així com 
rèptils com la colobra d'escala (Elaphe 
escalaris) i mamífers, com el conill 
(Oryctolagus cuniculus).
Pel que fa al patrimoni històric i 
cultural, el paratge alberga dos 
béns de rellevància local, com són el 
santuari de la Verge de la Misericòrdia 
i l'ermita de Sant Sebastià, així com 
dos jaciments arqueològics de gran 
interès, com són el poblat ibèric del 
Puig de la Misericòrdia i l'ermita de 
nostra Senyora de la Misericòrdia.
Es tracta, per tant, d'un espai d'elevat 
interès natural i cultural en l'àmbit 
local, la qual cosa justifica la seva 
protecció, amb la finalitat de garantir 
la seva adequada conservació i el seu 
gaudi per la ciutadania, preservant-
lo al seu torn per a les generacions 
futures.
La Comunitat Valenciana compta 
amb 75 Paratges Naturals Municipals 
declarats pel Consell, amb una 
superfície total que ronda les 30.000 
hectàrees.

El Consell també ha declarat PNM a 
l’enclavament Matamón, en el terme 
municipal de Catadau. El Paratge 
Natural Municipal de Matamón 
a Catadau és una muntanya de 
referència visual i paisatgística del 
terme municipal i de la pròpia comarca 
de la Ribera Alta. finalitats que van 
motivar la seva declaració, excloent 
de manera expressa la utilització 
urbanística dels seus terrenys.
 

Nova regulació dels Paratges 
Naturals Municipals
Respecte al nou decret regulador 
dels Paratges Naturals Municipals, 
la nova regulació ve determinada 
per la modificació operada per la 
Llei 5/2013, de 23 de desembre, 
de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i 
d’Organització de la Generalitat, en 
el seu capítol XXI, de la Llei 11/1994, 
de 27 de desembre, de la Generalitat, 
d’Espais Naturals Protegits de la 
Comunitat Valenciana.
En concret, canvien els articles 30 i 
31 de la llei 11/1994 i se suprimeix 
l’obligació d’aprovar un Pla Especial 
i realitzar-se l’ordenació bàsica 
d’aquests espais protegits sobre la 
base de les normes contingudes en 
el decret de declaració, habilitant 
als ajuntaments per aprovar unes 
ordenances en les quals es contingui 
la normativa detallada.

La serra del Puig de Vinaròs, declarada Paratge Natural 
Municipal pel ple del Consell

L'ermita de Sant Sebastià forma part del paratge natural
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El taller de la ermita limpia el poblado ibérico 
y lo prepara para la próxima excavación

El Ayuntamiento de Vinaròs adjudicó el lunes 
por la mañana por sorteo público en el auditorio 
municipal los huertos solidarios situados en la 
avenida Juan XXIII. De ellos, 9 estarán destinados 
a entidades sociales, como Cáritas, Cocemfe, 
Afaniad, Por más vida o Rescata2.
Ayer el concejal de Medioambiente, Jordi Moliner, 
explicó antes del sorteo a los adjudicatarios que 
el objetivo es lograr que sean unos huertos 
uniformes, y para ello el consistorio vinarocense 
ha previsto cambios, entre ellos que las vallas no 

podrán tener más de 50 centímetros de altura y 
serán de un mismo color, así como una caseta 
tipo. Destacar que el 29 de febrero es la fecha 
límite para que los usuarios actuales dejen los 
huertos para que éstos puedan ser adecuados 
y puedan entrar los nuevos adjudicatarios. El 
1 de marzo es la fecha prevista para iniciar las 
adecuaciones de las parcelas, que se dejarán 
limpias y labradas, y está previsto que los nuevos 
usuarios ya puedan acceder a los huertos a 
principios del mes de abril para que se pueda 

tener cosecha en verano.   Los horarios de cultivo 
serán de 9 a 21 horas en primavera y verano y de 
9 a 19 horas en otoño e invierno. Durante todo 
el mes de febrero los adjudicatarios pueden 
pasar por los servicios técnicos para aportar 
toda la documentación necesaria y formalizar el 
contrato, que es por una cesión de 3 años más 
uno de prórroga.
El consistorio tiene previsto realizar el próximo 
mes la primera charla formativa sobre agricultura 
ecológica y rotación de cultivos.

Vinaròs adjudica los huertos sociales de Juan XXIII

¡ Participa   

  y Gana !

Celebra

el día de Sant Jordi

EDITORIAL 
ANTINEA

con

ELS DIARIS
librería

 sorteamos
     más de 150    
                   libros

  GRATIS
* Con la compra de cualquier libro en la LIBRERIA ELS DIARIS,  desde el 20 de febrero hasta el 23 de abril 2016 a las 13h, 
recibirás un boleto para el sorteo más de 150  libros de Editorial Antinea que se sortearán el 23 de Abril Fiesta del Libro.
Consulta las condiciones del sorteo en la libreria ELS DIARIS.

*

Vinaròs sigue con paso firme para poner en valor 
su poblado ibérico. Los operarios del taller de la 
ermita, enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto 
de las Administraciones Públicas, iniciaron esta 
semana los trabajos de limpieza de la parte alta 
de este poblado del Puig, bajo la supervisión del 
Departamento de Arqueología de la Diputación, 
para dejarlo listo para la próxima campaña de 
excavación, prevista para este próximo mes 
de julio. El concejal de Medioambiente, Jordi 
Moliner explicó que los trabajos han consistido 
en quitar la tierra de la parte alta del poblado, 
donde estaba ubicada la cruz, y que esta tierra ha 
sido aprovechada para adecentar todo el camino 
que envuelve el poblado. “El objetivo es que 
cuando este verano se inicie la nueva campaña de 
excavación del poblado, el trabajo de limpieza ya 
esté realizado y que los participantes realicen la 
labor de arqueología pura y dura y no se pierda 
nada de tiempo”, señaló Moliner.   

El poblado ibérico del Puig es un edificio del siglo VI 
a.c. Una estructura que, según los arqueólogos, tan 
solo podía haber sido realizada por la aristocracia 
de ese momento, que se basaba principalmente en 
cuestiones militares y guerreras, como demuestran 
los hallazgos encontrados. 
De momento se ha excavado todo el sistema 
defensivo exterior de la fortificación y falta ahora, en 
futuras campañas, el interior, donde el aristócrata 
vivía, y quizá la parte más interesante del poblado 
porque permitirá conocer la forma de vida de 
las personas que habitaban el poblado. Un dato 
muy interesante es que los últimos datos indican 
que este poblado era mucho más extenso de lo 
que en un principio se pensaba, tal como señaló 
Gustavo Aguilella, del Servicio de Arqueología de 
la Diputación. Aguilella indicó que en esta limpieza 
ya han aparecido nuevos restos, principalmente 
fragmentos de cerámica, del siglo II, pero que se 
espera llegar a los niveles del poblado del siglo 

VI a.c., con hallazgos mucho más interesantes. 
“El trabajo que queda ahora es aún mucho, pero 
mucho más agradecido y apasionante”, concluyó. 
Por su parte, el alcalde, Enric Pla, destacó el impulso 
y las actuaciones que se están realizando en todo 
el entorno de la serra del Puig para ponerlo en 
valor, y resaltó las responsabilidades que comporta 
que la sierra haya sido declarado paraje natural 
municipal.    

Los trabajos de limpieza, esta semana
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Aquest matí, en una reunió on han 
assistit els propietaris dels terrenys, 
el 1r Tinent Alcalde Guillem Alsina 
i l'Alcalde de la ciutat, Enric Pla, s'ha 
arribat a un acord per tal de mantenir 
obert de manera gratuïta el pàrquing 
del carrer Sant Francesc. En aquesta 
trobada s'ha arribat a l'acord que 
permet utilitzar aquest pàrquing tot 
el 2016, emplaçant-se a pròximes 
reunions per tal d'enfocar els pròxims 
anys.                                      
Aquest pàrquing, confluència en el 
carrer Raimundo d'Alòs i carrer Sant 
Francesc, és un dels estacionaments 
públics més utilitzats per la 
ciutadania i pels visitants que venen a 

Vinaròs. La seva utilització s'havia vist 
incrementada després de l'eliminació 
del pàrquing de l'antic convent de 
Sant Francesc. Una situació que, 
com comentava l'alcalde Enric Pla 
"va obligar a prioritzar el trobar una 
solució immediata".                                
Aquest acord, permet la seva 
utilització durant tot el 2016. Tal 
com comentava el 1r Tinent Alcalde, 
Guillem Alsina, "hem assegurat 
la utilització del pàrquing per a 
aquest any, i ens hem emplaçat a 
finals d'any per a parlar de la seva la 
utilització durant els pròxims anys, ja 
que tot dependrà de les condicions 
exposades a sobre la taula".

L'Ajuntament de Vinaròs aconsegueix mantenir el pàrquing públic del carrer Sant Francesc
El pàrquing romandrà obert i gratuït tot el 2016 gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i els propietaris

La preservación y puesta en valor del entorno 
de Sol de Riu, en el norte del término municipal 
de Vinaròs, está en el punto de mira de varias 
administraciones públicas. La semana pasada 
tuvo lugar una reunión entre los concejales de 
Agricultura y Medioambiente de las vecinas 
localidades de Alcanar (Tarragona), Jordi Monfort, 
y Vinaròs, Jordi Moliner. 
Moliner explicó que en este encuentro, Alcanar 
explicó que su intención “es enlazar y poner 
en valor el puente dels estretets con diversos 
elementos arquitectónicos que hay en la 
parte vinarocense del Riu Sénia, pero nosotros 
queremos también realizar una ruta turística 
que se inicie en Sol de Riu y llegue hasta el Molí 
Noguera, como un eje vertebrador”.
Un proyecto de similares características, una ruta 
senderística pero de más largo recorrido, también 
se está estudiando por parte de la Taula del Sénia. 
Se trataría, como explicó Moliner, de realizar una 
ruta senderística desde Sol de Riu a Morella, “algo 
que aun hay que trabajar más con ellos para ver 
cómo puede realizarse”. 
Moliner señaló que por parte del Ayuntamiento 

de Vinaròs, de momento se va a empezar a 
trabajar en la puesta en valor de los elementos 
que hay en el entorno y en los senderos locales. 
“Queremos que sea algo integrador, que tenga 
una continuidad, y no poner en valor tan solo 
elementos aislados porque creemos que esto no 
tendría sentido”, explicó el edil de Compromís. 
Uno de los problemas para realizar una ruta 
senderística en esta zona, como señaló el alcalde, 
Enric Pla, “es que parte de la ruta senderística está 
impracticable al ocupar las fincas particulares 
estos terrenos”. Por ello, en caso de realizar el 

proyecto, se deberán revisar los derechos de paso 
y servidumbre.
Al interés de los ayuntamientos vecinos y de 
la Taula del Sénia, se le une el de la Generalitat 
Valenciana, como explicó el alcalde, Enric Pla, 
para preservar la zona, de un alto valor natural 
y paisajístico. “Nos han mostrado interés en la 
preservación de la zona que aún queda virgen 
cercana a la costa de este entorno de Sol de 
Riu, y la subdirección de medioambiente quiere 
parar las posibles urbanizaciones que pudieran 
realizarse”, señaló Pla.

Vinaròs estudia realizar una ruta turística de Sol de Riu al Molí Noguera
La Taula del Sénia quiere también poner en valor el entorno de Sol de Riu en una ruta que llegaría hasta Morella

Redacció

Vista de l'aparcament públic provisional

El pont dels Estretets s'inclouria dins la ruta. A la dreta, vista del jardí de Sol de Riu

www.canal56.com
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El PP de Vinaròs va denunciar dimecres que 
l’Ajuntament encara no havia fet públiques 
les dades de recaptació ni la destinació 
dels diners de les paelles del dia de Sant 
Sebastià. La regidora Carla Miralles va 
denunciar “opacitat” per desconèixer encara 
aquestes dades. Degut al comunicat del PP, 
l'Ajuntament de Vinaròs va informar hores 
després que la recaptació total per la venda de 
tiquets de les paelles de Sant Sebastià, és de 

1379€. Cal recordar, que els tiquets es venien 
a 1€, i que cada tiquets permetia recollir 2 
racions de paella. Això vol dir, que durant 
la festivitat de Sant Sebastià es van repartir 
2758 racions de paella a les vinarossenques i 
vinarossencs que van voler gaudir del dia del 
seu patró a l'ermita.
Aquest any, com s'ha anat fent durant els 
darrers anys, la recaptació anirà destinada a 
una entitat de caràcter social, la qual és, en 

aquesta ocasió AFANIAD Vinaròs. L'entrega de 
la recaptació es realitzarà durant els pròxims 
dies, després de comptabilitzar la recaptació 
i poder fixar finalment un encontre per tal de 
poder fer l'entrega formal.
Per últim, l'Ajuntament de Vinaròs, vol agrair 
la participació de totes les vinarossenques 
i vinarossencs que, amb la compra del seu 
tiquet per a les racions d'arròs, han col·laborat 
en aquesta iniciativa solidària.

Afaniad rebrà 1.379 euros de la recaptació de les paelles del dia de Sant Sebastià

Acord Ciutadà ha exigit a l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Vinaròs el primer informe de la 
auditoria, que assegura que ha estat realitzat fa 
mesos, i que es face públic qui són les persones 
que integren el grup de Treball per fer-la.
El portaveu de la coalició, Lluis Batalla, ha indicat 
que “hi ha coneixement de l'existència d'un 
primer informe d'aquesta auditoria perquè dos 
regidors, la de l'àrea d'Hisenda, María Cano, i 
el d'Urbanisme, Jan Valls, així ho han afirmat, i 
exigim veure-ho i que no s'oculte informació”. 
“Quan un partit en campanya critica la falta 

de transparència de qui ha governat fins al 
moment, se li ha d'exigir total transparència 
quan governa”, apunta Batalla.
També assegura Acord Ciutadà que tots dos 
regidors van reconèixer que hi ha un grup de 
Treball de ciutadans que està implicat en la 
realització d’aquesta auditoria des de fa mesos 
i que està format per 8 persones, entre les quals 
hi ha dos regidors, l'alcalde, professors de la 
Universitat de València i ciutadans. “No obstant 
això, en la comissió informativa econòmica 
van negar que algun regidor formés part, que 

l'alcalde tingués alguna cosa a veure amb 
l'auditoria i que l'Ajuntament tingués alguna 
vinculació, però van assenyalar que s'estava 
fent una auditoria ciutadana”, explica Batalla. 
“Una nova presa de pèl, perquè en insistir en els 
qui formaven el grup de treball es va nomenar 
a un dels membres, que era una persona de la 
llista electoral de Podem”, va assegurar Batalla, 
que també va exigir “que se sàpiga si entre els 
membres d'aquesta auditoria figura la germana 
de l'alcalde, professora de la Universitat de 
València”.

Acord Ciutadà de Vinaròs ha informat que presentarà 
al plenari de febrer dues mocions “amb un fort 
contingut reivindicatiu i pràctic, amb propostes 
concretes per incloure criteris d'igualtat, socials i 
mediambientals en la contractació d'empreses, i 
propostes adreçades a la sensibilització ciutadana 
i política, a les mesures socials i laborals que 
posicione a les dones en situació d'igualtat”. Les 
mocions proposen la constitució de la Regidoria de 
la Dona/ Igualtat de Gènere,  amb competències i 
pressupost adequat, des d’on s’han de coordinar les 
polítiques transversals per a la igualtat entre dones 

i homes, aprovar uns pressupostos específics per 
a programes d’igualtat de gènere, la constitució 
del Consell de la Dona i que en els plecs de 
contractació que es realitzen des de l’Ajuntament 
i les seves empreses dependents s’incorporen 
clàusules socials i mediambientals.
“Ja no ens conformem amb manifestos i declaracions 
de santedat política i brindis al sol al voltant del Dia 
de la Dona treballadora i proposem per al proper 
plenari, per primera vegada en molts d'anys, 
mesures concretes”, ha assenyalat el portaveu de la 
coalició , Lluis Batalla . Acord Ciutadà també ha 

subratllat que “ens apartem de la costum dels que 
han governat fins ara, i  no busquem rendibilitat 
econòmica pura i dura oblidant les condicions 
laborals dels treballadors de les empreses que 
treballen per a l'Ajuntament”, afegint que “s'ha 
d'evitar, i ho ha de fer una formació veritablement 
d'esquerres, que la major ponderació del criteri 
preu, entre els tinguts en compte per adjudicar els 
contractes, incideixi negativament en el mercat 
laboral, destruint ocupació i empitjorant les 
condicions dels treballadors”.

Assemblea d'aniversari de PODEM Castelló, en la que han participat Enric Pla (Alcalde de Vinaròs, Totes i tots Som Vinaròs), Anna Peñalver (regidora i diputada 
provincial de Castelló en moviment) Cristina Cabedo (Diputada autonòmica), César Jiménez (Diputat autonòmic i Secretari General PODEM Castelló). En 
l'assemblea es va explicar el recorregut de PODEM fins a la seua entrada a totes les institucions de l'estat i sobre els reptes polítics del futur.

Acord Ciutadà presentarà una moció proposant la creació de la regidoria de la Dona
També proposa la coalició d’esquerres que en els plecs de contractació que es realitzen des de l’Ajuntament 
i les seves empreses dependents s’incorporen clàusules socials i mediambientals

Acord Ciutadà exigeix les primeres conclusions de l’auditoria i saber qui l'ha fet

La Asociación de Familiares de Residentes con discapacidad El Collet (AFARE) expresa su agradecimiento por la generosidad de la Caixa Rural Vinaròs. La 
donación recibida mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad permitiendo la organización de actividades como fiestas, excursiones 
y actividades deportivas. Asimismo, proporcionará apoyo a los familiares al tener la posibilidad de realizar charlas informativas con profesionales en la 
materia sobre temas que les preocupan.

Asociación de Familiares de Residentes con discapacidad El Collet (AFARE)
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La Guardia Civil y la Policía Local de Vinaròs 
detuvieron el martes a dos individuos por intentar 
atracar una entidad bancaria del municipio y querer 
llevarse a un empleado de la oficina como rehén 
para su huida. Los agentes les acusan de un delito 
de robo con violencia e intimidación, detención 
ilegal y tenencia ilícita de armas.
Según ha informado la Benemérita en un 
comunicado,  los hechos han ocurrido este martes 
sobre las 9.15 horas, en una sucursal de Caja Murcia 
situada frente a la Oficina de Correos de Vinaròs.
La actuación se inicia a raíz de un aviso a la central 
de Emergencias 112, en el que se informaba de que 
se estaba produciendo un robo con violencia en 
una entidad bancaria de la avenida País Valencià.
Al parecer, dos hombres habían accedido al interior 
del banco  portando armas de fuego  y habían 
sustraído dinero en efectivo y varios teléfonos 
móviles.
Según la Guardia Civil, tras el aviso, inmediatamente 
se han desplazado al lugar de los hechos  varias 
patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de 
Vinaròsy han comprobado que en la entidad se 
encontraban un cliente y varios empleados.
Los atracadores, "al percatarse de la presencia 

policial, han utilizado a uno de los empleados del 
banco como 'escudo humano' para huir del lugar", 
añaden las mismas fuentes.
Por su parte, testigos presenciales de los hechos 
han añadido que uno de los atracadores ha salido 
de la oficina encapuchado y encañonando con una 
pistola al empleado que usaba de 'escudo'.
Finalmente, tras recorrer varios metros,  los 
guardias civiles han conseguido que los asaltantes 
depusieran su actitud, sin que llegaran a producirse 
daños personales, procediendo a la detención 
los dos asaltantes antes de llegar a la plaza de la 
Constitución, según la Guardia Civil.
Los detenidos son  dos hombres de 47 y 50 años 

de edad, vecinos de Deltebre (Tarragona) a los 
que se acusa de un delito de robo con violencia 
e intimidación, detención ilegal y tenencia ilícita 
de armas. A ambos les constan antecedentes por 
hechos de similares características y estaban de 
permiso penitenciario en el momento de cometer 
los hechos.
Los agentes  han logrado recuperar los efectos 
sustraídos.
Éste es el segundo atraco que se logra frustrar en el 
periodo de tres semanas, tras los hechos ocurridos 
en Nules, en el que la Guardia Civil y la Policía Local 
de Nules lograron detener a tres personas por robo 
en la entidad.

ACTUALITAT

Redacción

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, pidió el 
miércoles la dimisión del alcalde, Enric Pla, “por 
las mentiras de la presunta auditoría que calificó 
de prioritaria y a día de hoy no ha presentado”. 
“Pido al primer edil, que en un tema tan relevante 
ha mentido de forma sistemática, presente su 
dimisión”, indicó Amat. 
El portavoz popular señaló que la auditoría “ya se 
ha convertido en motivo de chiste en las calles” y 
que “el último esperpento lo vivimos en la última 
comisión de económica”. Según Amat, en esta 
comisión, los concejales de Hacienda y Urbanismo, 
Maria Cano y Jan Valls respectivamente, 
“reconocieron haber tenido acceso a un informe de 
la auditoría que se niegan a entregar a la oposición 
y hacerlo público, y en esta misma comisión, el 
segundo teniente de alcalde al preguntarle si 
había visto este informe nos contestó que no”. 
Para Amat, “lo más esperpéntico es que los 
concejales de Hacienda y Urbanismo nos dijeron 
que no estaban en condiciones de decirnos qué 
persona firmaba este informe”. 
El portavoz popular recordó que el alcalde 

realizó hace meses declaraciones sobre algunas 
conclusiones de esta auditoría que fueron 
publicadas en periódicos provinciales, y entre 
las que destacaba que había desviaciones en la 
contabilidad por un importe de un millón de euros 
y cinco millones de deuda no contabilizada. “El 
equipo de gobierno no quiere reconocer la obscena 
mentira que han contado a los vinarocenses sobre 
esta presunta auditoría que aún no han hecho, 
como certifica Intervención, y durante meses han 
dicho que se estaba haciendo”, concluyó Amat.

Vives
Por otro lado, Amat se refirió a una noticia publicada 
en el diario El Mundo, en la que, sobre la dimisión 
de Mabel Vives, exconcejala del área social, el 
alcalde dijo que “los concejales están todos los días 
en el Ayuntamiento cuando Mabel sólo venía de 
forma muy puntual”. En este sentido, se preguntó 
“por qué no lo dijo cuándo Vives estaba de 
concejal y qué medidas adoptó si ésta no cumplía 
con sus funciones”. “Si lo que dijo el alcalde no es 
cierto, queda retratado intentando atribuir a Vives 

falta de responsabilidad, pero tanto si es verdad 
como si es mentira, el gobierno municipal queda 
absolutamente desacreditado”, señaló. 
Inmovilismo
El portavoz popular también consideró que en 
8 meses, el equipo de gobierno “no está a la 
altura y está perdiendo oportunidades mientras 
hay poblaciones del entorno que se están 
moviendo bien y van a toda velocidad, mientras 
que el gobierno de Vinaròs por incapacidad o 
comodidad no realiza gestiones para mejorar el 
posicionamiento de la localidad”.

El PP de Vinaròs pide la dimisión del alcalde por la “mentira” de la auditoría

La Guardia Civil y la Policía Local frustran un atraco a una sucursal bancaria de Vinaròs

Juan Amat

Los agentes actuaron con rapidez 
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per Julián Zaragozá
L'alegria allarga la vida

VINAROSSENCS AL CARNAVAL DE LES DISCOTEQUES PER TERRES DE L'EBRE 
El dissabte 13 de febrer,  Inma, Virtu i Román es presentaren al concurs de disfresses a la discoteca Karibú de Roquetes amb el tema de Iron Man. La 

seva actuació van sorprendre al jurat amb els efectes de llum i fum i els otorgaren el primer premi amb l’alegria que suposà per als vinarossencs.
A la setmana següent , el dia 20 es desplaçaren a la discoteca Muum de Deltebre afegint-se al grup Mª Fernanda, Mª Luisa i Angel,  amb les 

disfresses de Star Wars que estrenaren aquest passat Carnaval a Vinaròs. Van portar a R2D2, un robot a ràdio-control que ells mateixos van fabricar , 
el qual va impactar amb la resta del conjunt i també guanyaren el primer premi.

Enhorabona a la família vinarossenca per aquests premis.

Si el març no marceja, l’abril 
abrileja
No soc l’abril gentil, si no el març 
marçot que em revenjo de tot i et 
mato les ovelles i ovellots i, si et 
descuides,a tu i tot a la vora del 
foc.
Març ventós, abril plujos i maig 
humit fan al pagès ric
El març porta mal de cap
Sol de març, pigards
Qui pel març no cava el sòl no el 

pot cavar quan vol
Si vols bona vinada pel març 
cavada i podada
Pel març la falceta al braç
L’ovella  que passa el març passa 
tot l’any
Pel març el bestiar apren a viure
Març aquí, cada somera amb son 
pollí
Dia 1 de març
Qui poda per sant Albí sempre 
tindrà vinyar i bon ví

Pluja de sant albí, ni palla ni ví, 
ni herba ni lli
Qui ofén, venjances ven
Qui per ningú vol patir, es 
queda a soles al morir
Qui reclama la igualtat, no vol 
guanyar superioritat
Qui redueix necessitats, guanya 
felicitats
Qui son heretats a mida enfona, 
es una Excel.lent persona
Qui te raò, alça el to

Record 
d`infant, el mes palpitant
Rialla de veres, o et burles o 
t`alegres

Del 0-4 a vaya 4

Centro municipal de la 3ª edad

El viernes día 19 la Junta Directiva hizo un homenaje a Dña. Abundia Ortí como presidenta y a Dña. Josefa Marcet 

como tesorera, en agradecimiento por sus servicios prestados estos años.
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El passat 18 de febrer, la matrona Esperanza Marín, responsable del Taller de Lactància de Vinaròs, ens 
va oferir una interessant xerrada sobre Lactància Materna.  L'Associació Criant en Tribu, en representació 
d'una gran quantitat de famílies vol agrair-li la seua dessinteressada dedicació i ajuda en la materinitat. 

Despedida de soltero de Sebastián

Un año más José en la ceremonia de los premios Goya

Celebrando la medalla de oro del certamen mundial de vinos de Garnacha, 
celebrado en Zaragoza. Nuestro amigo Cristobal Anson con su vino Legum-2010



10

27 febrer de 2016

SOCIETAT

La Cofradía Virgen de las Angustias 
informa a los cofrades que el 
próximo 6 de marzo se celebrará el 
90 aniversario. A las 13.15 horas en la 
capilla de la Arciprestal se celebrará 
una misa, y a las 14.30 horas una 
comida en el Club de Tenis.

Confirmar asistencia a los teléfonos: 
666385551
672061638
625346622

La Cofradía Virgen de 
las Angustias informa:

Estamos ya inmersos como reza el titular en el “Año Santo 
del Jubileo de la Misericordia”, convocado por el Papa 
Francisco el pasado día 8 de diciembre festividad de la 
Inmaculada Concepción, y que finalizará el próximo  20 
de noviembre solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo, y cuyo lugar para ganar el jubileo son 
las catedrales de cada diócesis, en nuestro caso en la 
catedral de Tortosa, diócesis a la cual pertenecemos.
En nuestro obispado, han organizado que cada 
arciprestazgo vaya un día y pueda ganar la indulgencia 
plenaria de este jubileo. Este pasado domingo, día 21 
del presente mes nos trasladamos hacia la catedral de 
Tortosa el “Arciprestazgo del Baix Maestrat”, el cual está 
compuesto por las poblaciones de: Alcalá de Chivert, 
Santa Magdalena de Pulpis, Peñíscola, Benicarló, Cálig, 
Vinaròs, Alcanar y Les Cases d´Alcanar.
Para ganar el jubileo y recibir la indulgencia plenaria es 
necesario: confesarse, rezar por el Papa, hacer limosna y 
pasar por la “Puerta Santa”, en nuestro caso, por la de la 
catedral de Tortosa.
La colecta que se recaudó este día fue para las diferentes 
“Caritas Arciprestales”, las cuales están establecidas en: 
Alcanar, Vinaròs y Benicarló. Por lo tanto, la recaudación 
ha sido destinada a estas tres “Caritas”. 
Desde el arciprestazgo del “Baix Maestrat” nos 
trasladamos 7 autocares, tres de ellos con gente de 
Vinaròs, y en los cuales viajaban los párrocos de las 
parroquias de Vinaròs, mossen Emilio Vinaixa y Cristóbal 
Zurita.
El acto dio inicio en la iglesia del “Convento de las 
Clarisas” de Tortosa, con el rezo de las plegarias del 
jubileo, el cual presidió nuestro obispo de la diócesis 
de Tortosa, monseñor Enrique Benavent Vidal. Al 
finalizar el mismo y haciendo camino, nos trasladamos 
en procesión por las calles de Tortosa, hasta hacer la 
entrada por la “Puerta Santa” de la catedral, donde 
posteriormente se celebró una solemne misa, oficiada 
por nuestro obispo, y concelebrada por todos los 
sacerdotes que se trasladaron del “Arciprestazgo del 

Baix Maestrat”. Los cantos corrieron a cargo de los que 
allí nos concentramos, venidos de todas las poblaciones 
del “Baix Maestrat”, acompañados al órgano por Enric 
Melià i Fortuna.
Con la alegría de haber participado en el jubileo 
en una tarde magnífica tanto de tiempo, como de 
acompañamiento espiritual, se regresaba de nuevo a 
casa después de haber pasado esta gozosa tarde.
Aparte de acudir los diversos “Arciprestazgos” que tiene 
nuestra diócesis de Tortosa, también se trasladaran para 
ganar el jubileo diversos colectivos, tales como: niños y 
jóvenes, enfermos, matrimonios, escuelas, etc..  hasta el 
20 de noviembre, día en que finaliza este “Año Santo del 
Jubileo de la Misericordia”.
Como conclusión, me gustaría que este “Año Santo del 
Jubileo de la Misericordia”, no se basara solamente en 
haber “cumplido” con el jubileo, pasando por debajo de 
la “puerta santa” de la catedral de Tortosa y ya está, sino 
que durara todo el año. El Papa, menos mal que no se 
cansa de decir, entre otras cosas, que “hay que salir de 
las iglesias…e ir a buscar a la gente”, también aquello del 
“olor a oveja” y muchas cosas mas. Pues bien, sería bueno 
que comenzando por nuestra diócesis y siguiendo por la 
“cátedra” de nuestro obispo, fuera este año un año de 
movimiento, de actividad. Nos iría muy bien que nos 
visitaran los “misioneros de la Misericordia”. También 
nosotros, los creyentes, hemos de salir de nuestras casas, 
“uno solo no se puede salvar”, y unirnos a los demás de 
nuestra diócesis. Le dediqué estas palabras a nuestro 
obispo cuando tomó posesión, y creo que vale la pena 
recordarlas de nuevo: “Sr. Obispo, ni Vd. sin nosotros, ni 
nosotros sin Vd”. Aquí nos tiene.
Termino con unas palabras que pronunció el Papa 
Francisco el 13 de diciembre pasado, cuando abrió 
la “Puerta Santa” de la basílica de San Juan de Letrán 
en Roma: “Hemos abierto la Puerta Santa -añadió 
Francisco-, también este simple signo es una invitación a 
la alegría. Inicia el tiempo del gran perdón. Es el Jubileo 
de la Misericordia”. Que así sea.

Año santo del Jubileo de la Misericordia
Salvador Quinzá Macip

Cofradía del 
Santisimo 
Sacramento

La cofradía del 
Santisimo Sacramento 
invita a todos sus 
colaboradores a una 
reunión general que 
se celebrará el 25 de 
febrero a las 19.30 
horas en el salón de 
actos de la iglesia 
Arciprestal. 

Curs de primers auxilis
CREU ROJA EN VINARÒS va a  fer un curs de 
Primers Auxilis el pròxim mes de març. Els 
interessats poden trucar al tel. 964459464, o 
be passar per l’oficina  del c/ Carreró s/n de 
10 a 14 h. Gràcies.

Miércoles 2 de marzo.
Charla cuaresmal sobre el Año de la 
Misericórdia a las 19:30 horas en el 
Salón de la Arciprestal.
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Se está celebrando en Traiguera 
un curso, de formación para 
desempleados,  de 220 horas 
teóricas y 80 horas de práctica: 
Operaciones Auxiliares en la 
Organización y Funcionamiento 
de Instalaciones Deportivas. Esta 
acción formativa, en la que colabora 
el Ayuntamiento de Traiguera, 
está incluida en el Programa de 
Formación Profesional para el 
Empleo, dirigido prioritariamente a 
desempleados, está financiada por el 
Servef y organizada por la empresa 
Serprofés S.L, empresa de consultoría 
y formación especializada.
La coordinadora del evento, Dª 
Salomé Esteller Casanova, Agente 
de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) 
del Ayuntamiento de Traiguera y 
Dª Lara Sierra Ferreres, docente del 
mismo, están realizando una labor 
encomiable con los alumnos que, de 

diversas poblaciones del Maestrat, 
se han matriculado para recibir los 
conocimientos necesarios que les 
permitan realizar futuras misiones en 
instalaciones deportivas.
Siendo importante lo anterior, lo es 
más el hecho de que estos alumnos 
llegaban al curso sin motivación 
alguna, sin ilusión y sin perspectivas 
de futuro. Los alumnos en estos 
momentos, así lo percibimos el 
personal de COCEMFE MAESTRAT, 
son un grupo cohesionado de 
amigos que reman hacia un mismo 
punto  de encuentro: lograr sabiduría 
personal.
Observamos en ellos un afán 
de superación sin límites y una 
motivación especial hacia el 
aprendizaje, sin duda alguna, fruto de 
la labor realizada por las responsables 
del curso. Enhorabuena por esa labor 
sacrificada hacia quienes necesitan 

progresar en una sociedad tan difícil 
como la actual.
La Asociación de Personas con 
Discapacidad COCEMFE MAESTRAT, 
coadyuvó con su Jornada de Deporte 
Adaptado, Concienciación y Barreras 
a que tuvieran un conocimiento 
real del mundo de la Diversidad 
Funcional. Entendieron, con nuestras 
explicaciones e imágenes, la fortaleza 
mental y física de este colectivo, 
todavía muy lejos de la sociedad 
“normalizada”. También se divirtieron 

con nuestros juegos y pasaron una 
mañana muy distinta a lo habitual 
para ellos. 
Todo esto, no lo dudamos, será una 
herramienta más que añadirán a la 
mochila de conocimientos que poco 
a poco van adquiriendo.
Gracias Salomé, gracias Lara, por 
vuestro esfuerzo en el logro del 
bien común y gracias Ayuntamiento 
de Traiguera por estas iniciativas 
de servicio público gratuito a sus 
ciudadanos.

Jornada de Cocemfe Maestrat, muy especial, en Traiguera 

Els alumnes de segon del CEIP "Assumpció" 
van visitar l'Ajuntament, donat que estan 
estudiant les característiques d´un poble i una 
ciutat i les seues institucions. Van ser rebuts 
per l'alcalde Enric Pla, els regidors Maria 
Cano i Marc Albella i els agents responsables 

de la policia local. Els alumnes van fer més 
de vint preguntes a aquestes autoritats, 
sobretot a l'alcalde. El problema de la falta de 
civisme d´alguns propietaris de mascotes, la 
necessitat de reciclar les deixalles i el cost de 
les festes del Carnaval van ser tres dels temes 

més destacats que es discutiren. L' alcalde, 
en acabar i vista la positiva experiència 
d'aquesta visita d'escolar, apostà per crear 
una mena de consell de xiquets que es 
reunisquen periòdicament a l'ajuntament per 
debatre temes del poble.

Visita a l’Ajuntament dels alumnes del CEIP Assumpció

E.Fonollosa

Eugène Labiche, el rei del vodevil del XIXe siècle, 
va escriure l'obra Doit-on le dire? (Cal dir-ho?). Els 
alumnes de francés de l'institut van anar a veure 
la seua representació el passat dia 15 de febrer de 
2016 al teatre El Raval de Castelló acompanyats per 
les seues professores: Carmen Torres i Lola Miralles.
L'obra tracta amb humor satíric i modern les 
relacions entre personatges. L'autor és un gran 
observador de la realitat, sap transmetre amb 
finesa la psicologia dels personatges i descriu 
molt bé el paper dels diners durant el 2n Empire.  
La comèdia fou creada a partir d'un còmic de 
situacions, de malentesos i d'escenes divertides 
amb molt de ritme, plenes de jocs de paraules i 
amb grans dosis d'humor fresc i espontani.
L'obra va servir per a millorar la comprensió oral 
en francés de l'alumnat al mateix temps que els 
va permetre passar una bona estona i gaudir de 
l'espectacle intensament.

Alumnes de francés de l'IES José Vilaplana al Théâtre a Castelló
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El viernes, la asociación llegó a la cifra de los 1000 
perros que ya tienen una segunda oportunidad. 
‘Bruno’ fue el perro que cumplió esta cifra, poco 
antes de partir a Alemania desde Vinaròs junto a 
otra quincena de canes.  La clave para conseguirlo 
es un procedimiento y una logística adecuados, 
tras localizar personas de contacto de confianza en 
el país de destino de adopción del perro, y realizar 
un seguimiento de los animales adoptados.
Cuando Reinhard y Nora Fritz se trasladaron a vivir 
a Vinaròs hace 7 años desde su Alemania natal, les 

impactó la cantidad de perros abandonados con los 
que se topaban a diario por el término municipal. 
Por ello, de vez en cuando decidían acoger alguno 
en su casa con el objetivo de poder encontrarles 
un nuevo hogar. En su primer año en Vinaròs 
lograron dar en adopción a 7 perros abandonados. 
Ante esta situación estos amantes de los animales 
decidieron ponerse en contacto con Corralet, 
la empresa que realiza el servicio de recogida y 
gestión de animales errantes. “Nos quedamos 
boquiabiertos cuando vimos la cantidad de perros 

que podían ser sacrificados”, explica Reinhard, que 
añade que “había cinco cachorros, con 4 semanas 
de edad, y sin dudarlo decidimos sacarlos y criarlos 
con el biberón. Después, con la ayuda de unos 
amigos, pudimos encontrarles un nuevo hogar a 
cada uno de ellos”. Su destino fue Alemania. 
Fue entonces cuando Reinhard y Nora decidieron 
ir más allá, y crearon su propia página web, donde 
pusieron fotos y la historia de los perros de la 
perrera. De esta manera consiguieron de nuevo 
encontrar en Alemania una familia adoptante para 

Mil perros abandonados 
hallan un nuevo hogar 
en otros países gracias a 
unos alemanes residentes 
en Vinaròs

‘Bruno’ ha sido el perro número 1.000 que la asociación ‘Fritz 
Dogs Family’ ha rescatado y enviado a un hogar de Alemania

X.Flores

La semana 
pasada, desde 
Corralet salieron 
más perros 
abandonados 
con destino 
Alemania

Son alemanes, viven en Vinaròs y realizan una labor muy importante, pero poca gente los conoce aún. Se trata de la asociación 
‘Fritz Dogs Family ’, que recoge perros abandonados para encontrarles un nuevo hogar en países europeos. Gracias a la labor de 
sus miembros, una media de 300 animales al año son trasladados y adoptados en Alemania, Suiza o Austria. 

Reportaje: Fritz Dogs Family España

Álex, de Corralet, colabora estrechamente con esta asociación, de la que reconoce su gran labor. Los perros adoptados tienen un seguimiento de por vida
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Sintonízanos

en Radio Nueva

98.2

algunos de ellos. Era insuficiente, y por ello 
decidieron crear el grupo Fritz Dogs Family en 
Facebook, con la esperanza de encontrar más 
posibles adoptantes y ayuda financiera para 
la causa, consiguiendo así poder realizar las 
correspondientes vacunas, el chip, certificados 
de vacunación europeo, reconocimiento 
médico y el transporte a Alemania.
Desde entonces hasta el día de hoy, han 
logrado encontrar hogares nuevos para 1.000 
perros, cuyo destino en su gran mayoría ha sido 
Alemania, Austria y Suiza y tan solo unos pocos 
se han quedado en España. 
En noviembre 2013 se constituyeron en una 
asociación sin ánimo de lucro. La adquisición de 
un vehículo propio de transporte de animales 
y su correspondiente permiso, propicia que 
cada tres o cuatro semanas viajen con unos 20 
perros a Alemania. El miembro de la asociación 
Michael Kugler es el encargado de llevarlos. 
“Los animales, tras pasar las correspondientes 

revisiones y vacunas, permanecen en las casas 
particulares de los miembros de la asociación 
hasta el momento ser trasladados o son 
recogidos directamente de Corralet”, explica 
Kugler. 
De hecho, su colaboración con Corralet, 
que apoya su labor, es fundamental. “Alex 
Membrado nos apoya mucho en nuestro 
trabajo. Él mismo busca hogares para muchos 
perros y tenemos una muy buena cooperación”, 
señala Kugler, destacando también la buena 
sintonía con el centro veterinario y el concejal 
de Medioambiente, Jordi Moliner, con el que 
ya han mantenido una reunión para poder 
entablar algún tipo de colaboración tras haberse 
conocido el día que la asociación solicitó un 
mostrador en la ermita para darse a conocer el 
día de Sant Antoni. 
Fritz Dogs Family realiza un seguimiento de 
todos los perros que da en adopción.
Cada uno de ellos, aunque sea adoptado, sigue 

siendo propiedad de la asociación, que se 
responsabiliza de él de por vida.  “Inspeccionamos 
la casa nueva antes de la adopción y después 
realizamos un seguimiento, comprobamos si 
todo está en orden y si el perro está bien. En el 
caso que un perro, por la razón que sea, tenga 
que abandonar su hogar, le buscamos lo más 
rápido posible una nueva familia”, explica Kugler. 
El próximo objetivo es disponer de un pequeño 
refugio para poder recoger algunos perros de 
la perrera, sobre todo los que están enfermos 
y los que necesitan atenciones y cuidados 
especiales. 
El caso de Vinaròs no es único, pero las cifras 
de acogida son superiores en gran parte gracias 
a esta asociación. Las adopciones de perros 
españoles en el extranjero suponen una salida 
para encontrar una nueva casa a animales que 
nadie quiere. Algunas protectoras españolas 
encuentran hasta el 20% de sus adoptantes de 
canes en el extranjero.

Miembros de Fritz Dogs Family, dándose a conocer en 
la ermita por Sant Antoni

El vehículo con el que transportan las mascotas Michael Kugler, miembro de la asociación, durante su re-
unión con el concejal de Medioambiente, Jordi Moliner

La 

llegada a 

Alemania, 

con las 

nuevas 

familias 

adoptantes
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El proper dissabte, dia 5 de març, el professor Àlvar 
Monferrer (Useres, l’Alcalatén, 1940), doctor en 
Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, 
impartirà una interessant conferència sobre 
la secular tradició de Sant Sebastià a Vinaròs, 
dins dels actes programats en record dels 600 
anys de la imatge de Sant Sebastià (1416-2016). 
Monferrer és, actualment, un dels màxims experts 
sobre  antropologia, etnografia i cultura popular, 
relacionats amb el territori valencià, amb una 
atenció especial als que fan referència a la província 
de Castelló.

Les seues múltiples investigacions l'han portat a 
la publicació d'un important elenc de llibre com: 
Els Pelegrins de les Useres (1985, 1989 i 1991), 
Sant Antoni, sant valencià (1993), La Salpassa 
(1995), Les festes de Folls (1996), Històries de la 
Magdalena i altres contes (1996), Els endimoniats 
de la Balma (1997), Catí i els Pelegrins de Sant Pere 
(1998), Paisajes y leyendas de Castellón de la Plana 
y sus comarcas (1999) i La nit de Sant Joan (2000). 
Ha guanyat el Premi Bernat Capó de difusió de la 
cultura popular en dues ocasions, amb El Romancer 
Valencià (antologia) de 2004 i Bruixes, dimonis i 

misteris de 2014.
També són importants els seus estudis sobre les 
antigues confraries valencianes, el teatre popular de 
Nadal i Carnestoltes, les romeries i peregrinacions, 
i nombrosos articles sobre diferents advocacions 
i festes, inclosos a l’obra Calendari de Festes de la 
Comunitat Valenciana, publicada per la Fundació 
Bancaixa en quatre volums (1999-2000). Actualment 
és membre de l’Institut Municipal d’Etnografia i 
Cultura Popular de Castelló de la Plana.
L'acte tindrà lloc a la Fundació Caixa Vinaròs (casa 
Membrillera) a les 20 hores.

Redacció

La tradició de St Sebastià vista per l'antropòleg Àlvar Monferrer 

El martes 16 de febrero se celebró en 
Dénia la constitución definitiva y legal 
de la Associació de Premsa Comarcal 
Valenciana. Con el incomparable 
marco del Mediterráneo y acogidos 
en el magnífico Hotel Les Rotes, 
se reunieron representantes de las 
once cabeceras que de momento 
componen la asociación:
Canfali Marina Alta, Escaparate de Ibi, 
El Periòdic d’Ontinyent, El Nostre de 
Alcoy, Crònica de Oliva, Tucomarca 
de Buñol, Portada de Villena, Lo Clar, 
Valle de Elda, 7dies Vinaròs y 7dies 
Benicarló.
La unión de estas revistas y 

periódicos la conforman un 
conjunto de pequeñas y medianas 
empresas, que a su vez dan lugar 
a más de un centenar de puestos 
de trabajo y publican para más 
de 170.000 lectores  de toda la 
Comunidad Valenciana. Al  unirse, 
esperan “dejar de ser invisibles” para 
las instituciones, administraciones 
y organismos supramunicipales, y 
también alcanzar el valor comercial y 
competitivo que se merecen, ya que 
el lector objetivo de estos medios 
es “cercano”  por el contenido local 
de estos medios de papel, frente al 
Goliat mediático, barato y masivo 

que representa la globalización.
Para dar su apoyo, hizo presencia 
el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, 

y el representante de Servicios de 
Impresión de Levante s.a., Marcos 
Ferri.

La Associació de Premsa Comarcal Valenciana comienza su andadura

El conegut pintor Ramón Roig Segarra, 
nascut a Orpesa, però resident a Vinaròs, 
ha mort esta setmana als 53 anys 
d'edat. Roig va destacar per la seva gran 
producció artística, entre la qual, a nivell 
local, destaca la restauració dels frescos 
del pintor Joaquín Oliet a l'ermita dels 
patrons de Vinaròs. Ramón Roig Segarra 
(1963, Orpesa) va estudiar en la facultat 
de Belles arts Sant Jordi de Barcelona i 
des de 1988 es va dedicar a la creació en 
les arts visuals centrat en la recerca en el 
camp de la pintura contemporània.
L'obra de Ramón Roig, marcadament 
autobiogràfica, sorgeix de tensions 
dialèctiques entre l'abstracció i la 
figuració , l'automatisme i la reflexió 
racional i entre l'orgànic i el tecnològic .
Els seus treballs en diferents mitjans, 
pintura, video, dibuix, gravat, tracten 
sobre la identitat i el genèric , la 
influència de la nostra percepció de 
l'entorn en la creació d'estructures i 
espais i la dependència de l'artifici en la 
seva iconografia d'artefactes imaginaris .
Roig va restaurar impecablement 
les pintures de l'ermita de Vinaròs. 
Entre els anys 1996 i 1998 va ser un 
dels restauradors de les pintures de 
Joaquim Oliet, al costat d'Isidre Sabater, 
i que després va continuar en solitari 

fins a l'any 2002. Roig ha exposat per 
diversos llocs d'Espanya i l'estranger. 
Ha participat en diverses edicions de 
la famosa mostra madrilenya ARC i ha 
rebut diversos premis a les seues obres. 
Una exposició seva en la capella 
de Santa Victoria va obrir els actes 
de la celebració del IV centenari 
de l'arribada de la relíquia de Sant 
Sebastià. La instal·lació girava entorn 
del curtmetratge "Sebastià Beijing" 
que, basant-se en la llegenda del sant, 
situava la seva acció en el Pequín actual, 
interpretant el martiri del sant com 
una forma de dissidència al sistema 
econòmic dominant.
El món cultural local se n’ha fet ressò 
de la mort de Roig, lamentant-la 
profundament. La Fundació Caixa 
Vinaròs ha tingut un sentit record en 
memòria de l’artista. També l’associació 
cultural Amics de Vinaròs s’ha sumat 
a l'homentage unànim que Vinaròs 
li ha fet a Ramon Roig compartint la 
monografia que va fer per la col·lecció 
Mare Nostrum sobre la seua intervenció 
en la nostra Ermita. “Ens despedim d'ell 
com es feia en l'antiga Roma amb els 
personatges importants: Sit tibi terra 
levis ( que la terra te sigue lleugera)”, han 
escrit des de l’associació.

Ens deixa als 53 anys el reconegut pintor Ramon Roig Segarra
A nivell local destaca la seua restauració dels frescos de l'ermita de Vinaròs 

Redacció

Ramon Roig, durant l'exposició que va obrir els actes del IV Centenari de la reliquia

Ramon Roig, en una de les seues mostres
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Noves restes arqueològiques del Vinaròs 
del segle XVI han aparegut en unes obres al 
carrer Major i es procedirà a documentar-les 
i recuperar-les. Segons s'ha informat des de 
l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, “es 
tracta d'un tram de tancament de muralla 
amb una botera de desguàs, un element 
constructiu de molta prestància a nivell 
de carrer que es va utilitzar en una època 
com a sortida de col·lector pluvial, amb 
les marques que podrien ser les reixes que 
impedien l'accés indesitjable dins del recinte 
emmurallat. En la paret mitjanera apareix la 
muralla de tancament i tot el que avui és el 
solar es correspondria amb el fossat”.
El descobriment en si, segons explica el 
president de l'associació cultural, José Luis 
Pascual, “té una importància considerable 
tant per fixar un nou punt del primitiu 
amurallamento difícil de poder arribar 
a descobrir per la impossibilitat que 
comporten les excavacions en àrees urbanes 
que tenen successives construccions”. 
Pascual va assenyalar que en aquest cas “tant 
la propietat com l'arquitecte responsable, 
en una impecable actuació, no només han 
procedit a documentar-ho i recuperar-ho per 
a coneixement i disfrute dels ciutadans, sinó 
que a més, en un projecte adequat, s'integrarà 
al nou edifici, podent ser contemplat per tots 
els descendents d'aquells vinarossencs que 
van fer possibles aquestes muralles”.
La hipòtesi provisional dels experts, explica 
Pascual, “és que l'actual construcció de sortida 
del col·lector, per l'envergadura i riquesa 

de la seva construcció es correspondria 
amb una tronera on estaria col·locat un 
canó que apuntaria a un possible enemic 
pel mar, en aquella época a menys de cent 
metres de distància del seu emplaçament”. 
“Un canó que acompanyaria una torre de 
defensa i que probablement es repetiria en 
l'altre costat del carrer amb el que estaríem 
al Portal d’Avall i seguint la línia de mar del 
moment, la muralla se seguiria amb una certa 
inclinació cap al sud-est, fins a enllaçar amb 
la constatada al carrer Sant Joan Plaza San 
Agustín que seria definitivament la muralla 
de tancament al mar”, assenyala Pascual.
La muralla estaria acompanyada per 
un fossat, que segons les excavacions 
arqueològiques estudiades “tindria 
una profunditat entre 3 i 4 metres i una 
amplària d’entre els 5 i els 6”. Aquesta 
inclinació de muralla ara descoberta 
vindria justificada, segons Pascual “perquè 
la platja i l'aigua estava a uns 130 metres 
de la població segons notícies de Viciana 
estudiades per Oliver, Bover, Gómez 
Sanjuán i Gómez Acebes, distancia que si 
es considera a partir de la primera Casa de 
la Vila, al carrer Sant Joan ens donaria una 
visió aproximada”.
Cal recordar que en treballs efectuats en 
altres obres del centre del casc urbà ja 
s'han pogut documentar restes d'aquests 
amurallamentos defensius corresponents 
al XVI, primer en la confluència Plaza Sant 
Antoni i el carrer Sant Joan i després a la 
Plaça de l'Església.

Surt a la llum un tram de tancament de muralla 
del segle XVI en unes obres al carrer Major
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Un gobierno bolivariano
Por Miguel Ángel Vidal

La participació no és un delicte 
ni ens fa vergonya

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

Si no ets del PP, 
no tens subvenció 

Llegando al noveno mes 
de gobierno tripartito 
en nuestra ciudad, pocas 
son la muestras que nos 

han ofrecido a los vinarocenses de lo que llaman 
la “nueva política” y muchas más numerosas las 
muestras de su carácter “Bolivariano”. 
Esta afirmación no es gratuita, si no que se basa 
en la manera de proceder durante estos meses de 
gobierno municipal, en los que se ha caracterizado 
por un intento de acallar a los partidos que forman 
la oposición fundamentalmente a través del 
“Diariet”. En un principio se incumplió el reglamento 
aprobado por el pleno y preguntado sobre el tema 
el nuevo director, es decir el Alcalde, argumentó que 
se estaba preparando un nuevo reglamento y que se 
estaba actuando conforme a esta nueva normativa 
aunque no estaba aprobada por el pleno. Con el 
tiempo y después de aprobar dicho reglamento 
cual fue la sorpresa cuando ya no se cumplía ni el 
antiguo ni el nuevo... eso si, los nuevos tiempos y 
la nueva política deben ser los motivos para que 
el alcalde en su calidad de director del Diariet no 
aparezca de forma habitual en los Consejos de 
Redacción. Seguramente será por las numerosas 
obligaciones que el alcalde de un municipio como 
Vinaròs tiene diariamente o quizás porque resulta 
más cómodo censurar artículos desde el despacho 
de la alcaldía y sin dar la cara ante los representantes 
del resto de los partidos políticos representados en 
el Consejo de Redacción. 
Otra de los características destacadas de los 
gobiernos españoles imitadores de gobiernos 
bolivarianos es la utilización del “aparato de 
gobierno” en beneficio propio y en Vinaròs la 
muestra más clara es el Pleno Ciudadano, una 
convocatoria que se vendió a todos los vinarocenses 
como la máxima expresión de la transparencia y de 
la participación, en el que todo ciudadano podría 
plantear libremente su problemática y que después 
de dos convocatorias, promocionadas a “bombo 
y platillo” por el equipo de gobierno en todos los 
medios de comunicación nos encontramos con 
que la realidad es que los vinarocenses no quieren 
participar en un “Pleno Ciudadano” en el que los 
temas a tratar son controlados por el equipo de 
gobierno, que sirven más para la autopromoción 
del equipo de gobierno y “el posturno”', que para 
solucionar problemática real de la ciudadanía. 
Una clara muestra de ello es la escasa, por no decir 
nula, participación en éstos actos por parte de los 
vinarocenses, quizás porque prefieren exponer sus 
problemáticas libremente y con todas garantías en 
los plenos ordinarios como se viene haciendo en los 
últimos años.
Esperemos que poco a poco, el equipo de gobierno 
vaya cambiando su modo de actuar, y se fije más 
en las democracias consolidadas y avanzadas del 
norte de Europa en lugar de los gobiernos del 
caos, la crisis económica y la falta de libertades del 
sur del continente americano. Mientras tanto no 
nos quedará otra que continuar exigiendo más 
transparencia y sobretodo menos censura en el 
Diariet.

Avui des d'aquestes línies ens 
tocaria parlar com sempre 
fem dels èxits i fracassos 
dels nostres regidors i del 
nostre Equip de Govern. De 
les alegries i les penes amb 

que ens obsequien els polítics provincials i 
autonòmics cada vegada que visiten Vinaròs. 
En resum, de la feina d'unes persones 
que voluntàriament s'han presentat a la 
política i que a causa de la seua decissió 
passen a formar part del que ja els romans 
anomenaven "Res publica", la vida pública.
Però per desgràcia ens tocarà parlar dels 
familiars d'aquestes persones. Familiars 
que al costat d'altres ciutadans, com ara 
representants de l'Associacio de comerciants 
de Vinaròs, van acudir al segon ple ciutadà 
que es va celebrar aquesta setmana passada 
al nostre ajuntament.
Familiars que al costat de persones del carrer 
pertanyents a associacions de veïns, han estat 
fitxats i identificats en un videomuntatge 
publicat al Facebook del Partit Popular de 
Vinaròs. També han estat reconeguts en 
aquest vídeo amb nom i cognoms, aquelles 
persones del nostre poble que van tenir la 
gosadia de presentar-se fa gairebé un any 
a unes llistes electorals. I la mala fe (segons 
el PP de Vinaròs) d'acudir a un acte de 
participació ciutadana al saló de plens de 
l'ajuntament de tots els vinarossencs.
No anem a suposar que la finalitat d'aquest 
muntatge siga espantar mitjançant 
l'amenaça de veure's assenyalats en un vídeo 
publicat a internet, als futurs assistents de 
qualsevol acte democràtic que celebre el 
nostre Ajuntament. Tampoc parlarem de 
llistes negres ni d'actuacions similars a les 
dictadures de països sud-americans a milers 
de km de distància, que tant preocupen als 
nostres polítics del PP local.
Parlarem de que en el proper ple ciutadà pot 
ser que siguem nosaltres mateixos i familiars 
els que enviem a la seu del PP de Vinaròs 
els nostres noms, cognoms i adreça. Així els 
evitarem haver de perdre el temps mirant un 
per un a tots els ciutadans que participarán, 
buscant qui és i que ha fet en aquesta vida.
És complicat seure a escriure aquestes 
línies i que per responsabilitat davant dels 
ciutadans i per l'ètica i la moralitat que ens 
van ensenyar els nostres pares, haver de ser 
moderats davant el fet de veure els nostres 
familiars assenyalats políticament. Però en fi, 
la setmana que ve esperem poder escriure de 
temes com neteja de carrers, recintes de festes 
en Fora Forat i la idea de peatonalització del 
centre del poble. Que realment va ser per al 
que vam acudir al ple els ciutadans i Equip de 
Govern: a parlar, escoltar i intentar solucionar 
els problemes del nostre Vinaròs.

El PSPV presentarà 
al·legacions a les bases 
de la convocatòria del Pla 
Provincial d'Obres i Serveis 
(POIS) 2016 de la Diputación.

El recurs s'ha presentat en entendre que és 
un pla arbitrari i discriminatori, en excloure 
d'ell, per primera vegada, a els municipis de 
més de 20.000 habitants, incomplint la Llei 
Orgànica de Subvencions.
Les al·legacions al pla, que no pararan 
l'execució de les obres aprovades, dotades 
amb poc més de set milions d'euros, es 
realitzen per que entenem que s'incompleix la 
Llei Orgànica de Subvencions, que especifica 
que la gestió de les mateixes es realitzarà de 
acord amb els principis, entre d'altres,     d' 
"igualtat i no discriminació". Cal recordar que 
aquest pla exclou de rebre ajudes directes a 
municipis que representen el 66 per cent dels 
habitants de la província.
En tan sols 8 mesos, hem pogut comprovar 
que les polítiques que es duen a terme des 
de la  Diputació de Castelló, últim feu del PP 
a la província, són partidistes i sectàries, ja 
que han segrestat i posat al servei del PP la 
institució provincial.
El PP del diputat i exalcalde Juan Bautista 
Juan, vol castigar als seus adversaris polítics, 
ja que, casualment, el PP no governa en cap 
dels vuit municipis que s'han quedat fora 
dels POIS, l'únic programa de subvencions 
que s'atorguen sota criteris d'objectivitat, 
publicitat i transparència.
No és una reivindicació injustificada, ja 
que el 66% de la població de la província, 
393.600 ciutadans, es queda fora de 
l'aportació directa de la Diputació per a 
obres subvencionades pel POIS 2016, cosa 
que és sorprendre't perquè entre les files 
populars de la Diputació, hi ha onze que són 
regidors o alcaldes de municipis de més de 
20.000 habitants i estan representant als seus 
veïns, i són ells mateixos els que impedeixen 
a aquests ajuntaments optar directament als 
ajuts del POIS.
Les al·legacions al POIS 2016 no volen 
perjudicar els municipis petits, sinó que 
pretenen defensar la legalitat i els interessos 
de gairebé 400.000 castellonencs.

Per l'agrupació Tots i Totes Som Vinaròs
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Cal millorar la comunicació

Disponible 
al teu quiosc

amb les millors 
imatges del carnaval

Aquest espai pateix la censura 
de l'alcalde i el seu govern 
(Podem-compro i PSOE)  [3a part]     

Per Lluís Batalla i Callau

Per Maria Dolores Miralles

La darrera setmana es va 
celebrar al Saló de Plens 
de la Casa Consistorial de 

l'Ajuntament de Vinaròs, el 2n plenari Ciutadà. 
El PVI , no va assistir perquè els representatnts 
del poble, que som tots els regidors electes, 
tenen que complir abans amb les seues 
obligacions, i és en primer lloc, donar veu a 
aquelles persones que en el seu moment ens 
van dipositar la seua confiança.
Per a poder fer aquesta tasca cal que els 
mecanismes legals que a dia d'avui disposem, 
milloren. Per què diem això? Perquè ja ve 
sent habitual la manca d’ informació que 
se'ns porporciona als regidors de l'oposició 
en algunes de les comissions informatives, 
ens assabentem moltes voltes de les coses, 
perquè les llegim als mitjans de comunicació. 
Incrèible, però cert, quan l'actual equip de 
govern ha tret sempre pit de la promesa de la 
trasparència i participació.
També tots tenim l'obligat compliment 
d'assistir a les convocatòries dels plens, i 
en cas de no poder , hi ha que justificar-se 
davant la presidència, per a que se'ns excuse 
davant la ciudadania. En el ple extraordinari 
que es va convocar al mes de gener a les 8 del 
matí, per aprovar la renúncia d’ una regidora 
de l'equip de govern, quatre membres del 
seu equip no acudiren. L'oposició no va 
voler posar cap entrebanc,a la decisió de 
la regidora, i la recolzarem per   sentit de 
responsabilitat, perquè en cas contrari , 
s'hauria d'haver convocat un altre ple. Encara 
esperem explicacions, només se'ls ha excusat. 
Només ens conten mentides per tapar les seus 
vergonyes.
També, hi ha que assistir a les taules de 
contractació, organisme molt important 
perquè és on s'aproven tots els contractes que 
es financen amb diners públics, per exemple, 
la contractació dels serveis de neteja viària, 
el servei d'enllumenament públic, serveis 
jurídics,.....Però últimament hi han regidors 
amb dedicació parcial, que ens costen un 
grapat de diners a totos els vinarossencs 
, que arriben tard o no arriben. Hi ha que 
tindre la cara molt dura,per no assistir, quan 
el contracte d’adjudicació afecta directament 
a la seua regidoria. Però el més lamentable, 
és que se'ls ompli la boca de dir en els seus 
escrits que només treballen pel seu poble, de 
baix cap a d'alt, escoltant sempre als ciutadans 
de peu,.....No tenen  temps per acudir a fer el 
seu treball ( pel qual cobra uns diners), i dintre 
del seu horari que es van aprovar per complir 
amb les seus funcions, però no tenen   cap 
problema per anar al mercat a fer-se la foto o 
anar  a la ràdio.  
Primer hi ha que treballar des de  l'Ajuntament, 
estudiar entre totos  les propostes que poden 
millorar la qualitat dels vinarossencs. Quan 
aquesta eina funcione millor, el  membre del 
PVI  ens plantejarem tornar a assistir als plens 
ciutadans.

Mentre el 
govern ,amb 
Podem,PSOE 
I COMPRO,a 
la dreta 
del Pare, es 

dedica a inventar-se una 
columna com la de passada setmana abans 
de fer-se el Ple Ciutadà i sense posar l'autor de 
l'article, Acord Ciutadà està treballant dur.No 
ens agrada enganyar al poble amb fotos,ni 
volem enganyar al poble amb la “historieta de 
nosompolitics”, ni tampoc ens agrada molestar 
a la família, amics, parelles,...per omplir aquell 
plenari ciutadà. Acord Ciutadà va per feina, i les 
darrers setmanes hem aconseguit fer allò que 
uns polítics responsables han de fer:pensar en 
el futur del seu poble, i no en el present dels seus 
regidors.

Reunions amb la nostra gent que, cada 
dilluns,siguen de les idees que siguen,sap que al 
carrer Llibertat, 22, els dilluns seran escoltats.
Vinarossencs i vinarossenques que s'han quedat 
fora d'una borsa de treball que no saben el 
motiu perquè la “superioritat” ha trobat l'excusa 
perfecta: Llei de Protecció de Dades. Afectats 
pels tristement  famosos Plans d'Integració 
Integrada(PAI´s) que tants de maldecaps porta 
als nostres veïns i venen a Llibertat, 22 en busca 
d'ajut i consell.Nosaltres no els donem llargues.

Lluitant perquè siguem escoltats allà on faci falta. 
Malauradament,mai en la vida,com fins ara,ens 
hem trobat amb un  govern i una caverna als 
quals els molesten les nostres aportacions per 
Vinaròs. 
 Així i tot , hem omplert la nostra agenda de fites 
importants:

- Entrega a la Vicepresidenta del Govern de 
propostes per al nostre poble.
- Entrega als diputats i senadors d'ERC d'un 
llistat de peticions pel nostre poble, perquè a 
hores d'ara ells sí ens volen defendre a Madrid.
- Correspondència amb la Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives.
- Reunió de treball amb la Direcció General 
d'Indústria i Energia a Castelló.
Dialogant, però no amb el melic, tasca molt 
distreta per als que ens governen i les seues 
cavernes, sinó amb tots aquells que volen 
dialogar. Tots van ser testimonis gràcies a la TV 
de l'atac que es pateix a un Plenari Ciutadà quan 
no es diu allò que els de dalt, la Casteta(he dit – 
ETA?), vol escoltar.

I tampoc no ens oblidem de la promesa 
de transparència i participació ciutadana. 
Transparència segueix sent una promesa i 
participació una il.lusió. Tot un frau....Au.
Postdata: ja que la caverna Podema parla 
de transparència, etc, quina vinculació té 
Angeles PLA VALL, Departamento de Economía 
Aplicada Hacienda Pública y Sistemas Fiscales 
de la Universitat de València, amb l'Auditoria 
Clandestina i Lenta que empara Enric PLA VALL? 
Si no hi ha res a amagar, perquè amaguen certs 
noms?



18

27 febrer de 2016

Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

OPINIÓ 

Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

ARTICLE QUE NO ENS AGRADARIA PUBLICAR

El tripartito oculta información

Tuve un sueño, soñé que  la llamada Zona Norte 
era de un solo sentido de marcha donde peatones, 
ciclistas, paseantes en general, podíamos  unos 
circular tranquilos con su carril y los peatones 
andaríamos  con seguridad y además  dispondríamos 
no solo de contenedores de residuos orgánicos 
sino  tambien de los selectivos de plástico, vidrio y 
cartón,¡¡ Que maravilla Vinarós mi ciudad en las listas 
de las ciudades mas ecológicas de Castellón.
Pero desperté a la realidad,  a la pesadilla de tener 
que jugarme la vida cada día que voy y vengo en 
bici, o caminando, al peligro inminente en cada 
esquina de la carretera asesina  donde la señal de 
30 Kilómetros nadie respeta .Observo tanbien  que 
niños  van y vienen al colegio en bici a diario, también 
a madres llevando al hijo atrás, o personas mayores 
que van lentas y que en verano se multiplican las 
bicicletas así como los viandantes. También fines 

de semana a familias completas, padres delante y 
detrás protegiendo a sus hijos en su paseo.
El tener que llevar los residuos a 480 metros de 
mi domicilio, algunos de Cala Montero y más allá, 
hacen hasta 600m, ya me dirán en invierno a las 7 
de la noche quien va a tirar basuras al contenedor.
Sr  Plá, sea el alcalde que logró hacer realidad una 
sola dirección hacia centro ciudad, haga un estudio 
o quizás una prueba piloto durante un par de 
semanas o quizás mas, ponga los medios necesarios 
que son mínimos y verá los resultados, los demás 
alcaldes se amparaban en la maldita 340, pues bien 
ya no es tal, la circulación de camiones es mínima y 
las entradas a la zona norte son múltiples yo cuento 
seis.
También en la Zona Norte, las playas son 
dominadas por mascotas sueltas y sus amos 
ignoran expresamente los carteles prohibitivos, 

ya que existe la casi absoluta seguridad de que no 
serán denunciados por la poca o escasa vigilancia. 
En ello está la cantidad de robos, en estas alejadas 
urbanizaciones o casas particulares, así como de 
okupas  que por cierto enganchan la luz en algunos 
puntos que paga el ayuntamiento, otros a la línea  
de Iberdrola,.
Otro tema importante que la alcaldía debería  
solventar es  que hay zonas urbanizables, que 
pagan impuestos altos, sin poder edificar por estar 
afectadas por una futuras edificaciones ó calles , 
desde hace mas de 20 años, que se les rebaje el IBI 
a zona rústica , mientras no llegan esas imposibles 
obras, que ya que en su día faltaba presupuesto hoy 
en día son casi imposible de realizar, por no tener 
presupuesto el Ayuntamiento ó Generalitat para 
hacerlo, ASI QUE BAJEN EL IBI al menos el de aquí 
SR. PLA.¡¡

HAVE  A  DREAM Juan Bautista Patón Silva

Se presentaron a las elecciones 
diciendo que los ciudadanos 
tendrían la información del 
ayuntamiento, y mintieron. 
Accedieron al gobierno con un 

pacto tripartito que pretendía abrir las ventanas y 
las puertas del ayuntamiento, y mintieron. En sus 
declaraciones dicen ser transparentes y no querer 
esconder nada, pero mienten. Y como no quieren 
que se sepa la verdad, a nuestra asociación la vetan 
y la atacan por todos los medios posibles.
Enric Pla, Guillem Alsina y Domenec Fontanet son 
los tres máximos responsables de un ayuntamiento 
que funciona a oscuras porque niega la información 
que los ciudadanos solicitamos porque tenemos 
ese derecho. No entendemos sus motivos porque 

según ellos nada tienen que esconder pero su 
acción de gobierno no se corresponde con sus 
palabras.
La Asociación de vecinos y cívica Raimundo 
d’Alós ha presentado durante los ocho meses 
de legislatura diversos escritos con propuestas 
y ninguno de ellos ha sido respondido. ACRA ha 
presentado en ese mismo periodo escritos con 
preguntas sobre temas de interés general y que 
afectan al bolsillo de todas las personas y tampoco 
han sido contestadas. ¿Es esta la forma de actuar 
del transparente alcalde y sus transparentes 
socios de gobierno? ¿Merecen los vinarocenses 
un gobierno que gestiona en la oscuridad? ¿Qué 
ocultarán las respuestas que nos niegan?.
ACRA no quiere fiscalizar la acción de gobierno, 

para eso ya están los partidos políticos con y sin 
representación municipal. Nosotros queremos 
saber aspectos muy puntuales de la gestión, 
de aquellas inversiones fallidas y de otras que 
estamos seguro que serán fallidas, información a 
la que tenemos derecho acceder y que el gobierno 
tripartito de Som Vinaròs (Podemos), PSOE y 
Compromís nos niega.
Seguiremos en nuestro empeño, tenemos una 
edad pero no por ello bajaremos la guardia 
ni nos olvidaremos. En nuestra web (www.
acravinaros.com) todos los ciudadanos pueden 
encontrar las solicitudes de información no 
contestadas, más de 40 en estos momentos. 
Les informaremos puntualmente, nosotros no 
escondemos nada.

Una associació de 
veïns no està be 
que es pose en 

polítiques partidistes, cert, però no ens negaran el 
dret a queixar-nos per la quantitat de barbaritats 
que s’escolten per la premsa i cada dia apunten 
més amunt, cada vegada més implicats. I com a 
colofó el ministre diu que és molta casualitat que 
aparegue tot ara. NO ens volem callar, no podem 
estar callats, no devem estar callats, ni hem callat 
en el passat ni callarem en el futur, i més quan la 
corrupció arriba a les nostres terres de la manera 
tant barroera que ho està fent. Ens afecta a tots, 
ens ha afectat a tots....i el que ens queda. No sabem 
fins on podran arribar els rastres del balafiament 
de la corrupció i no ens agradaria que arribes 
fins Vinaròs, i menys als nostres conciutadans. 
A Benicarló li ha tocat la “pedrea” de la grossa: 
CIEGSA. A Vinaròs el terreny era irregular i no van 

venir.
Com si passes a l’altra part del mon i aquí no ens 
repercuteix en res, veus com els membres del 
PP de Vinaròs no baden boca per dir quelcom 
del que afecta al seu partit. Sols repeteixen 
de forma monòtona els mals d’aquest govern 
municipal: sous dels regidors, de l’Alcalde i el 
Diariet. De com el Sr. Alcalde els censura i els posa 
a l’alçada de qualsevol altra associació o partit 
extraparlamentari, és a dir, els lleva els privilegis 
que tenien abans amb una pàgina exclusivament 
per ells. No hi ha dret!.
I no es tracta de sous de 14 pagues de 1.000 euros, ni 
de la Seguretat Social que ens toca pagar i tot legal, 
les paraules de la corrupció són majúscules i parlar 
de milions d’euros és d’allò més normal. Avui en 
parlen de CINC caixes negres que subministraven 
diners per tot arreu, Rajoy és desconeixedor total, 
la Rita s’amaga a casa seua sota la “superprotecció” 

del partit, l’ínclit Don Carlone torna a sortir a la 
palestra i Paco Camps, a qui tots senyalen, sembla 
que tampoc sap res. Que us hem de dir, no volem 
acusar a ningú però no ens “xupem” el dit. El que 
sabem és que tenim un munt de coses pendents, 
col·legi, nou ambulatori, estació d’autobusos, 
piscina municipal, els espigons, ... Cada vegada 
que escoltem alguna d’aquestes xifres esgarrifoses 
pensem en una d’aquestes coses que ens fan falta, 
a més de les que des de Madrid o des de València 
no ens han enviat.  La crisi, ja se sap, l’AP-7 gratuïta, 
trens de rodalies, el port aturat, ... un altra vegada 
serà, germanet. I mentre “ell” s’entreté en fer vídeos 
curts. A nosaltres ens sortiria una pel·lícula de 2 
o 3 hores, i encara ens mancaria espai. Vinaròs, 
22.02.2016

PD.- Seguim anant a tallar la carretera ara a les 
16.30 h. AP-7 GRATUITA, JA!!
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EL QUE ESTA BÉ ESTA BÉ Manuel VIllalta

El soterrani del Febrer Marina Valls Fernández, estudiant de Musicologia a la UAB

No us ha passat mai que tanqueu els ulls i us 
traslladeu a un passat que en aquell moment 
sembla part del present?
El mes de febrer sempre m'ha agradat: la seua 
naturalesa oscil·lant ens obliga a adonar-nos-en 
que de cop ja hi tornem a ser. No ens hi fixem però 
el temps passa, i aquell futur amb el que sempre 
estem pensant és la nostra realitat present. I tots 
convergim en la mateixa pregunta: «Què hi faig 
aquí?»
No hi trobem respostes en el nostre dia a dia o 
potser sí. Tot i així, tot queda en meres insinuacions,  
però mai respostes de forma absoluta. Voleu una 
fórmula per resoldre aquests grans problemes 
existencials que han acompanyat l'humà des de 

temps immemorials? 
  Doncs, us puc proposar un mètode per arribar a 
aconseguir una resposta o almenys una ajuda per a 
sobreviure en un món ple de qüestions. En aquest 
nou semestre que ens endinsem, he descobert 
un nou professor a la universitat, un professor de 
literatura comparada del tot inesperat, on tot el 
que tractem és literatura sí, però també política, 
societat i art. Monòlegs que fan adonar-te de la  
importància de les humanitats i l'art en un món ple 
de coses útils que acaben sent inútils. El que vull 
dir és que enfront als problemes que se'ns posen 
al davant el dia dia, hem de buscar la resposta 
i significació en disciplines que creiem que són 
simplement estètiques com la literatura ,el teatre, 

la música, el cinema i totes les manifestacions de 
l'art. Ja que et fan entendre que allò que et passa 
també ho ha viscut algú altre, i això sempre ajuda, 
això tranquil·litza l'esperit.
Si descuidem l'art i les humanitats patirem una 
atròfia creativa i al mateix temps viurem en mig de 
l'estrès i l'angoixa que no se sap on anirà a petar.
 I per a que això no quedi només amb paraules, 
proposo i animo que a Vinaròs hi hagi més gent 
que parli d'art i d'humanitats, trieu un bon llibre, 
escolteu bona música i gaudiu del bon cinema... ja 
veureu que amb temps aprendreu a respirar la vida 
amb plenitud., anirem parlant!

OPINIÓ 

La setmana passada vaig assistir al ple ciutadà 
convocat per l'equip de govern en el salò de plens 
de l'Ajuntament de Vinaròs.
He de manifestar que a mi personalment esta 
classe d'actes em perix bé que es facen. Em pareix 
bé que l'Ajuntament utilitze tots els mitjans al 
seu abast per a afavorir que la ciutadania es puga 
expressar parlant, opinant, proposant o criticant 
de tot allò que així ho entenga.Que després a l'acte 
van els que van. Bueno pués cada u és lliure de fer 
el que millor entenga. Però l'Ajuntament deu posar 
els mitjans. “El que esta bé esta bé.”
En un altre article d'opinió ja vaig fer una proposta, 
que consistia en el fet que en algun ple ciutadà 
l'equip de govern no pose punts de l'orde del 
dia, que els assistents al mateix particularment 
pregunten als responsables de cada regidoria sobre 
temes relacionats amb les seues competències.
També vull manifestar que em vats quedar confús 
quan vaig veure els tres punts a tractar en el ple.           

Ier punt. Neteja viària. 2º punt. Mobilitat Urbana. 
3erpunt.Oci-Descans.
No dic que estos temes no siguen d'interes per a 
la ciutadania i el poble. Però com en campanya 
electoral els tres partits que componen l'equip 
de govern van repetir i repetir que primer són les 
persones que l' estan passant malament, i que 
tenien previst un pla d'emergència social per a 
l'ajuda d'estes persones.Bueno pués jo quan vaig 
veure els tres punts a tractar és quan em vats 
quedar confùs i em pregunte.Després de 9 mesos 
en el govern municipal el pla d'emergència social 
ja s' haura soluccionat.? O seran estos els temes als 
què s' estaven referint els tres partits en campanya 
electoral com d'emergència social.?
El que també vaig poder comprovar en el dit 
ple és que el Partit Popular tampoc va assistir. 
Clar tot té la seua explicació. Després de 4 anys 
governant en l'Ajuntament amb majoria absoluta 
fent i desfent el que els donava la gana i com els 

donava la gana. Pués si de per si el Partit Popular 
ja no entén el significat de la democràcia, llibertat 
d'expressió i participació ciutadana, pués haver-
hi com s'enfronten a preguntes de la ciutadania 
després de la dictatorial i caciquil anterior 
legislatura que hem hagut de suportar. I més 
inclús havent-hi cámares de televisió gravant les 
preguntes i respostes dels uns i els altres, podent-
se assabentar la ciutadania.
El Partit Popular es troba més còmode fent les 
seues pròpies rodes de premsa comptant les seues 
versions, o fent els seus propis plens per mitjà de 
les xarxes socials des del seu despatx. I utilitzant 
el seu espai en el Diariet que tant critiquen per ha 
comptar-nos les seues faules sense que ningú els 
puga preguntar.
Vull recordar-li una altra vegada al Partit Popular 
que inclús que s'este en l'oposició també són 
representants polítics de tots els ciutadans de 
Vinaròs. I “El que esta bé esta bé.”
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Fumarell carablanca

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES DE GENER DEL 2016 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)                                760 Kg.
Maira (Mare del lluç)                       2.080
Escrites (Rayas)                                      624
Besuc (Besugo)                                      945
Boga i Xucla (Picarel)                          1.573
Rallat (Bonito)                                           6
Burros (Gobios)                                      261
Caballa (Verat)                                       548
Veta (Pez cinta)                                    206
Congre (Congrio)                                 362
Gall (Pez de San Pedro)                     266
Orà (Dorada)                                   1.099
Musoles (Escualos, Cazón)                                 5
Móllera (Fanéca)                               812
Gallineta (Cabracho)                           70                          
Sorell (Jurel)                                     4.598
Esparrall (Raspallón)                          321
Palá (Lenguado)                                  57

Sarg (Sargo)                                        26
Lliri (Anjova)                                      146
Llobarro (Lubina)                                 99
Panagal (Bocanegra)                          256
Mabre (Herrera)                                   4
Aranya ( Vívora)                               494
Pagell (Breca)                                4.303
Peluda (Solleta)                                726
Lluç (Pescadilla, Merluza)             4.351
Rap (Rape)                                     2.761
Aspet (Espetón)                                 68
Rom empetxinat (Rodaballo)                3
Jurioles (Rubios)                                 189
Moll (Salmonete)                              6.389
Morralla (Serrano, etc)                     2.878
Sardina                                             160
Mero (Cherna)                                       3
Sorella (Jurel real)                               66
Bacaladilla                                      4.148

Llisa (Mújol)                                        53
Pagre (Pargo)                                       26
Biso (Estornino)                                   32                 
Gatet (Pintarroja)                                 78
Roncador (Roncón)                              15
Rata (Miracielo)                                  19
Palometa (Palometón)                        62
Miseria (Gallo)                                    280
Peix de rei (Pejerrey)                          651
Saboga (Alosa)                                      7
Déntol (Dentón)                                     3
Palomita (Palomenta blanca)                               199
Reig (Corvina)                                          7
Vidriá (Mojarra)                                       6
Salpa (Salema)                                      43
Rom (Rémol)                                          5
Varis (Varios)                                        110
                                                           ________
       Total.............................        43.254  

CRUSTACIS:  
Cranc (Cangrejo)                               400
Escamarlà (Cigala)                                   74
Llagostí (Langostino)                              125                 
Galera (Estomatoideo)                                                   4.357
Llagosta (Langosta)                                    3
Gamba (Camarón)                                     64                                                            ______
Total......................................        5.021
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                                                    359
Sepió punxa (Choquito)                           290
Canana (Pota, Volador)                          642
Sèpia (Sepia)                                           416
Polp roquer (Pulpo roquero)                  1.067
P. blanc (P. blanco)                              2.743
P. mesquer (P. almizclado)                    647          
Cargol (Caracol, Cañailla)                116                                                        _______
    Total……………….……..        6.279
Total extracció......................      54.558

Llomàntol de les Illes Columbrets

A partir de la primavera i estiu veiem revolotetjan 
amb molta agilitat pel port darrere dels vaixells, a 
una espècie de gavineta emetent una veu ‘cherk’ 
i ‘krche’. 
En castellà la diuen fumarel cariblanco, en 
francès guifette moustec, en alemany WeiBbart-
Seeschwalbe i en anglès whiskered tern. El seu 
nom científic és Chlidonias hybrida.
Aquesta petita i àgil au pertany a l'ordre dels 
Cariformes per tenir tres dits palmípedes i un cuart 
reduit més amunt. És de la família dels Lárids.
Té un cos prim amb el tronc esvelt, amb gran 
longitud en les seves punxegudes ales. La cua és 
ahorquillada. Bec llarg, prim i punxegut, amb els 
orificis nasals en el seu extrem.
El seu plomatge és estacional, ho canvien cada 
any. En l'estació estival posseeix unes bandes 
blanques en les galtes, que ressalten sobre la 
part inferior grisa fosca. Bec i potes vermell i a 
l'hivern negre. Dors gris. L'abdomen blanc. La part 
superior del cap negre.
La seva grandària no arriba als 30 cm. i en 
envergadura als 65 cm.
Aquesta au aquàtica és cosmopolita i migradora. 
Hiverna en zones càlides del Mediterrani, com 
en les costes africanes. Forma colònies. Per niar 
prefereix llocs aïllats com a estuaris i fins i tot 
aigües interiors properes a la costa. Posa 1 o 2 ous 
que cuiden en el niu els seus progenitors. Quan 
surten els pollets els donen de menjar diverses 
setmanes els pares. S'alimenten d'insectes 
voladors i peixos que atrapen capbussant-se, a 
més dels descarts de les embarcacions. Eliminen 
la sal que tragenen junt els aliments per mitjà 
d'unes glàndules prop dels ulls.
Suren en l'aigua en tenir unes plomes que l'aïllen 
i uns ossos una miqueta esponjosos. Volen ràpid 
amb la seva forma aerodinàmica.

MAR APACIGUADO Y PRODUCTIVO
Semana con unas aguas tranquilas que dejaron faenar a toda la flota. Se 
reactivó la pesquera del peix blau. El bou capturó variedad de pescados 
y mariscos. Y los artesanales también llevaron bastante pescado. Las 
cotizaciones bajaron un tanto.
La pesca de arrastre desembarcó a diario escamarlà, calamars, lluç, moll, miseria, gall, rap, 
peluca, cargol, galera, móllera, sorell, peix de rei, maira, polp roquer y blanc, canana y morralla.
El cerco el lunes tres traíñas subastaron 550 cajas de boquerón (8 Kg/caja) y 250 de sardina. 
El martes entre dos pillaron 400 cajas de seitó y 200 de sardina. El miércoles cinco barcas 
atraparon 300 cajas de ‘oro azul’ y 100 de sardina. Y el jueves entre cinco llevaron 200 cajas 
de boquerón y 200 de sardina. La procedencia era; dos de Vinaròs, una de Castellón, dos de 
Blanes y dos de Barcelona.
Las barquitas trasmalleras, unas calan las redes en busca de sipia y mabre. Dos lo hacen al 
pagel, dentól, corva, sorella y lliri. La mayoría se dedica a la palá, rom y escrita. Y uno lo hace 
en fondos profundos para capturar llagosta, llomantol, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa atrapó con anzuelo llobarro, orá, sarg y congre. 

Ecos de ‘Mar’; El pescado como medicina
Cada vez se comercializan más productos nutracéuticos de origen marino. La mayoría son 
compuestos lipoproteicos extraídos del músculo de pescado azul (sardina, jurel, caballa) y 
su incorporación a una dieta sana puede contribuir a mantener naturalmente los niveles 
de colesterol, triglicéridos y otros parámetros bioquímicos, así como mantener el sistema 
inmunológico sano y equilibrado, entre otros beneficios. 
También se comercializa un compuesto proteico extraído de la parte comestible del mejillón 
y su ingesta puede ayudar a remineralizar el organismo de modo natural.



21

27 febrer de 2016

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

ESPORTS

FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.

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

VI Campionat Autonòmic Aleví 
d'hivern.
Manel Ramírez i Miquel Segarra 
campions autonòmics. 
Els dies 20/21 de febrer es va celebrar 
el la localitat de Castelló el Campionat 
Autonòmic Aleví d'hivern, aquest 
campionat es disputa en les tres 
províncies per separat i després es 
trau el resultat autonòmic. 
El Club Natació Vinaròs va participar 
en un total de 11 nadadors 4 xics i 7 
xiques els resultats van ser bons en 
general, ja que pràcticament tots van 
baixar les marques.
Manel Ramírez en 100 m braça va fer 
1,17,44 junt amb  Miquel Segarra que 
en 1500 m lliures va fer 18,03,97 tots 

dos campions autonòmics, Miquel 
en 400 m lliures va quedar tercer 
de la Comunitat amb una marca de 
4,41,45.
Algunes de les marques més 
destacades són: Carla Bernial, 200 m 
papallona 2,45,72; Angels Ferrer,100 
m papallona 1,17,75; Aura Pérez, 100 
m braça 1,26,90; Ainhoa Garcia, 200 
m esquena 2,43,10; Sílvia Milian, 100 
m lliures 1,15,26; Gemma Balaguer, 
100 m braça 1,36,76; Marta Balaguer, 
100 m braça 1,46,06; Martí Forner, 
200 m lliures 2,26,32; Ian Calvo, 200 
m estils 2,43,66. 
Donar l'enhorabona a tots els 
nadadors per l'esforç que fan, 
esperem que en un futur no 
molt lluny tinguem unes bones 
instal·lacions per poder donar uns 
millors resultats. 

Carla Bernial minima nacional 
en 200 m papallona
En la competició del VII Trofeu Jose 
Luís Ballester, Carla Bernial després 
de diferents competicions quedant-
se a les portes de fer-se la mínima, va 
aconseguir fer la de 200 m papallona, 
mínima que li permet anar el mes de 
juliol al Campionat d'Espanya que se 

celebrara a Madrid.
Esperem que en les properes 
competicions aconsegueix-que la 
mínima de 100 m papalloma, ja que 
també porta diferents competicions 
quedant-se a pocs segons 
d'aconseguir-la.
Enhorabona i ha seguir treballant 
que de segur que prompte arribaran 
més resultats.

Paso de gigante del juvenil del CD Vinaròs FS
Los hombres de Said Mansouri consiguieron ganar a 
su principal rival por el título liguero a domicilio con 
tres goles de Pau Bellés. En el resto de encuentros, 
el cadete cayó en su estreno en Copa mientras que 
el benjamín goleó al FS Burriana ‘A’. y el Alevín goleo 
al L’Alcora 

Restaurante Aragones  CD Vinaròs FS 10-1 
FS Burriana ‘A’ (Benjamin) 
Los jugadores de menos edad de la entidad 
castellonense regresó a la senda del triunfo tras 
plantar cara, la semana pasada, al intratable líder de 
la categoría. Los de Antonio Vaca lograron golear, 
sin piedad, al conjunto que ocupa la última plaza de 
la tabla. Aidan Calvo y Raúl Cerdan, con un triplete 
cada uno, brillaron en un triunfo que acerca a los 
vinarocenses a la tercera posición. 

CFS Navarti 4-2 CD Vinaròs FS (Cadete) 
Los jugadores de Mohamed Ait no pudieron iniciar la 
Copa de Castellón con buen pie, al caer derrotados a 
domicilio. Los visitantes, que fueron hasta dos veces 
por delante en el marcador, vieron como dos tantos 
en los últimos minutos les privaban de un merecido 
triunfo. La competición es larga, nueve jornadas, por 
lo que el Cadete no puede bajar los brazos.  

L’Alcora ‘A’ 2-6Hotel Cristal Parck CD Vinaròs 
FS (Juvenil) 
Paso de gigante por el título de los hombres de Said 
Mansoui, al vencer en la pista del que hasta ahora 
era el líder de la competición, al contar con un 
partido más que los vinarocenses. Los visitantes, que 
antes del descanso ya contaban con una renta de 
tres goles, suman ya 37 puntos y distanciar al tercer 
clasificado a 6 puntos, esos con dos encuentros más. 
Es por ello que a falta de la disputa de 10 jornadas, el 
Juvenil del CD Vinaròs FS depende de sí mismo para 
coronarse campeón de Liga. 

L’ Alcora F.S.  2   Sala de fiestas los 
Papagayos CD Vinaròs F.S. 12
Otro gran triunfo para el equipo Alevín, y cada día más 
cerca de ser campeones de liga, los chicos de puchal 
una vez más hicieron vibrar a toda la afición que se 
desplazo al pabellón de L’ Alcora, desde el primer 
minuto de juego los Vinarocenses ya impusieron 
su superioridad y saber estar en el terreno de juego 
defendiendo y saliendo al contraataque sin dejar 
que los locales pudiesen  reaccionar, este sábado a 
las 11 de la mañana en el pabellón de Vinaròs otro 
importante partido para ellos esperemos que la 
afición los apoye y puedan conseguir otra victoria
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Rafa Marcos LA JORNADA

FUTbOL.  Categoría Regional Preferente

Andrus Albiol
1 5

Vinaròs          Albuixech   
Todos en contra 

Fin de semana intenso para 
los equipos del club, que 
en su mayoría jugaron en 
casa, dándose resultados 
variados. Importantes 
victorias del sénior 
masculino preferente 
ante el 2º clasificado, 
donde debuto el jugador 
de origen chino Bolong 
Zheng y también del 
cadete masculino de 2º  
año que gano al Valencia 
Básquet y también del 
cadete femenino que gano 
a Sagunto y las deja líderes 
de grupo en solitario.
También jugaron nuestros 
más pequeños que se 
trasladaron a la localidad 
vecina de Peñiscola a jugar 
varios partidos el domingo 
y donde estuvieron toda la 
mañana haciendo lo que 
más les gusta, que es jugar 
a Básquet.
Destacar el casi lleno del 
pabellón en el partido del 
sénior preferente y el gran 

ambiente que se forma 
en los partidos de este 
equipo, con una afición 
enganchada con el equipo. 
También destacar la gran  
actuación de las chicas del 
patinaje en el descanso del 
partido, que arrancaron los 
aplausos de todo el público. 

ALEVIN AMPOSTA 
AMPOLLA C.B 12 – C.B GIL 
COMES VINAROS 4

ALEVIN FEDERACION 
C.B GIL COMES VINAROS 
24 – E.B LLIRIA 41

INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 
30 – NOU BASQUET 
ALBORAYA 48 

INFANTIL FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 
30 – C.B CASTELLON 70 

CADETE MASCULINO 1º 
AÑO 

C.B GIL COMES VINAROS 
62 – C.D SAGRADO 
CORAZON 40

CADETE 2º AÑO 
VALENCIA BASQUET 48 – 
C.B GIL COMES VINAROS 
72

CADETE FEMENINO 
C.B GIL COMES VINAROS 
53 – C.B.F PUERTO 
SAGUNTO 38

JUNIOR MASCULINO 
C.B GIL COMES VINAROS 
45 – C.E.B LLIRIA 54

SENIOR MASCULINO 2º 
ZONAL 
C.B GIL COMES VINAROS 
68 – C.B CASTELLON B 74 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE
C.B GIL COMES VINAROS 
91- C.E.B LLIRIA 62

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

DEBUT CON VICTORIA DE BOLONG ZHENG EN EL PARTIDO DE SENIOR MASCULINO PREFERENTE

Vinaròs; Pepe, Alejandro (Gaseni 83’) 
Chavalera (Johnny 63’) Wil, José, Kiko, Cristian, 
Aleix, Fone, Albert y Óscar (Tatán 63’)
Albuixech; Marc, Jesús (Sergio 63’) Isaac, 
Marcos, Nico, Mormenue (Soriano 46’) 
Sanfeliu, Valencia (Otero 73’) Santi, Alex 
(Adam 46’) y Gallardo.
Árbitro; Alberto Ferrer Cáceres. Ayudado 
por David Xantón Vitoria y Alberto 
García Davo. Mostró cartulina amarilla a 
Chavalera, Wil, Tatán y a Albert (57’) dos 
veces por parte local. Y a Jesús, Marcos, 

Isaac, Mormeneu y Gallardo de los 
visitantes.  
Esta temporada, en la Ciutat Esportiva, ya es 
costumbre que el equipo rival y la trencilla arbitral 
vayan en contra del conjunto langostinero.
Sólo comenzar el partido, el de negro no decretó 
una clamorosa pena máxima a favor del equipo 
albiazul, pues fue claramente derribado Cristian en 
el área celeste. Después, los vinarocenses, a base de 
lucha y de dominio de la situación, aún dispusieron 
de varias oportunidades para inaugurar el 
marcador, pero la mala suerte y las felices 
intervenciones de meta foráneo, lo impidieron. 
También recordar, que nuestro cancerbero salvó 
con la punta de la bota, un mano a mano con el 

delantero rival.
El segundo tiempo comenzó igual, pero en cambio, 
en una jugada contraria su ariete nos perforó la 
red, a lo que respondió Fone con otro tanto para 
igualar la contienda. Así, que con momentáneas 
tablas, el colegiado nos expulsó a un jugador por 
protestar sus decisiones, a lo que aprovecharon los 
rivales para recuperar balones y lanzar peligrosos 
contragolpes. En uno de ellos, su extremo se 
encontraba en fuera de juego, pero el linier no lo vio 
así, y nos endosó un gol. Luego, desconcertado el 
Vinaròs, nos marcaron tres tantos más en posición 
dudosa de orsai, pero como en contra todo vale, 
los valencianos lograron un triunfo abultado pero 
engañoso.
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ATLETISME.  Club Esportiu

El passat dia 20 de Febrer en 
la localitat de Villareal , es 
va celebrar una prova més 
del circuit de duatlons de la 
província de Castelló.
Mancant pocs minuts per a 
l'inici del duatló, la ciutat es 
va paralitzar amb l'arribada 
d'un gran nombre de 
participants per a donar pas 
aquesta prova. Considerada 

com una prova ràpida, el Cev 
Triatló Davima va estar en tot 
moment de la competició en 
unes destacades posicions, 
realitzant una brillant 
actuació.
Agrair tant als sponsors: 
226ERS, Aigües de Vinaròs, 
Farmateca i a Davima com a 
tots els colaboradors per la 
seua confiança.

La Secció del Triatló del Club Esportiu Vinaròs participa a la Duatló de Villareal

La ciudad de Guadalajara fue el escenario de la primera 
prueba del Campeonato de España de Cross-Country, con 
mas de 250 pilotos inscritos en las distintas categorias.
El moto club Vinaròs tuvo representación en la categoría 
Master, nuestro piloto Javier Castejón, que lograría una 
meritoria segunda posición, despues de más de dos horas y 
media de carrera,asumiendo el riesgo de no parar a repostar 
logrando este excelente lugar en el pódium.
Ahora toca preparar la segunda prueba del nacional, el 20 
de Marzo en San Martín ( Asturias ), a seguir por el buen 
camino.

CROSS

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

Regalos y Detalles de Comunión
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activitats culturals
DIVENDRES 26 DE FEBRER 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'CRÒNIQUES 
DE LA TRANSICIÓ VALENCIANA (1972-
1985)" de  Jaume Millàs. Organitza 
Fundació Caixa Vinaròs. 
20.00h Auditori Carles Santos 
ESPECTACLE-Monòleg Humorístic . A 
càrrec de la humorista Patrícia Espejo. 
21.30h Sopar+Espectacle (Preu 20€) 
23.00h Consumició+Espectacle (Preu 
8€) Boheme Restaurant & Lounge 
Públic Adult 
DISSABTE 27 DE FEBRER TALLER. 
'BABY LED WEAMING'. Alimentación 
complementaria dirigida por el bebé. 
Amalia Cabos Barreda. Organitza Criant 
en Tribu. 
10.00h Sala d'Actes de la Biblioteca 
Municipal Públic Adult Preu: Socis 10€, 
no socis 15€. Inscripció criantentribu@
gmail.com 
CURS. IMPOSTACIÓ DE LA VEU. 
Organitza Casal Jove 
16.00h Sala d'actes de la Biblioteca 
Municipal. Cal inscripció prèvia 
Matrícula gratuïta Públic de 16 a 25 
anys 
CURS. MONITOR/A DE TEMPS LLIURE. 
Organitza Casal Jove. 
9.00 a 14.00 i de  16.00 a 21.00h. Del 
20 de febrer al 7 de maig. Casa de la 
Cultura.Cal inscripció prèvia. Matrícula 
120€ Públic de 16 a 25 anys 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'MÀXIMA 
DISCRECIÓ' de Vicent Sanz 19.30h 
Espai Mariola Nos Entrada Gratuïta 
Públic Adult 
DIMECRES 2 DE MARÇCURS 
'COMMUNITY MANAGER INICIACIÓ'. 
Organitza Casal Jove. 
De 9.30 a 13.30h. Del 2 al 23 de març 
en dilluns i dimecres. Vinalab. Cal 
incscripció prèvia. Curs gratuït Públic 
de 16 a 25 anys 

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 
• EXPOSICIÓ "VIATGE PEL MEU PAÍS" DE 
JOAN ANTONI VICENT del 19 de febrer 
al 26 
de març de 2016 . Sala d'Exposicions 
de la Fundació. 
• "TRES SEGLES DE VIDA MILITAR A LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ" del 25 de 
febrer al 
18 de març de 2016. On: Pça. Cardenal 
Tarancón - Vinaròs
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C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pròximament:

Ca
rt
el
er
a
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FUTbOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTbOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

Or
ga

ni
tz

a

Vinaròs
és turisme

SI COMPRES AQUÍ... 

BON
PROFIT!
V i n a r ò s

Compra als comerços adherits a 
la campanya i participaràs en el 

sorteig d’1 sopar/dinar,  
per a 2 persones, en cadascun dels 

restaurants participants en les 
següents jornades gastronòmiques:

JORNADES DE CUINA DE LA GALERA
Compres del 19 febrer al 5 març 

Sorteig: 8 de març

JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA
Compres del 29 abril al 28 maig 

Sorteig: 31 de maig

JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ
Compres del 15 juliol al 30 juliol 

Sorteig: 2 d’agost

JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER
Compres del 16 setembre a l’1 octubre 

Sorteig: 4 d’octubre

JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS
Compres del 28 octubre al 19 novembre 

Sorteig: 22 de novembre
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, 
IGUALTAT I DISCAPACITAT

SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT

Tauler Municipal

Ajuntament Vinaròs informa: 

 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

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 4 de 
març 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.

L'Ajuntament de Vinaròs per mitjà de la la Regidoria de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat i amb la gestió 
de L'Onada Serveis ofereix a la ciutadania el Servei 
de Transport Adaptat per PERSONES de QUALSEVOL 
EDAT amb DISCAPACITAT FÍSICA, PSÍQUICA O 
DIFICULTAT DE MOBILITAT, de manera  contínua  o 
temporal, i sempre que les esmentades circumstàncies 
dificultin l'ús del transport públic col·lectiu.

REQUISITS:
- Estar empadronat a la Ciutat de Vinaròs
- Estar en possessió del certificat de minusvalidesa o 
informe mèdic acreditatiu de la dificultat de mobilitat
- Acreditació de la necessitat d'acudir al recurs per 
al qual se sol·licita el servei.
- No ser beneficiari d'ajudes directes o indirectes 
d'  altres  Administracions  Públiques per aquest 
concepte.

ELS INTERESSATS PODEN ADREÇAR-SE

Punt de recollida de la sol.licitud
Equipo Social Base del Ayuntamiento de 
Vinaròs
Pl. Sant Antoni, 19
Tlf: 964450075
Atención al público: de lunes a viernes de 08:00 
a 15:00
 punt de recollida, informació i entrega de la 
sol·licitud
Centro de dia Municipal de Vinaròs l'Onada
Avda Gil d'Atrocillo s/n
Tlf: 964867922
Atención al público: de lunes a viernes de 09:00 
a 13 y de 15:00 a 19:00
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EXÀMENS OFICIALS CAMbRIDGE A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Young Learners: Starters – 
Movers – Flyers: Dissabte 21 de 
Maig - (Termini matrícula fins el 
10 de Març).

Nivell FIRST (B2): Dissabte 14 de Maig - (Termini 
matrícula fins el 31 de Març).

Per més informació, poden visitar la pàgina web 
del centre:    www.divinaprovidenciavinaros.es .

Havent finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds per a la cessió 
d'ús dels horts solidaris municipals “Joan 
XXIII”, es posa en coneixement de tots 
els sol·licitants la data, hora i lloc per a 
la celebració de l'acte d'adjudicació de 
les parcel·les. 

Data: Dilluns 22 de febrer de 2016
Hora: 10:00 hores 
Lloc:  Auditori Municipal (Pl. Sant Agustí, 6)

ANUNCI

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

     ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia N.º 2016-0413 de data 17 de febrer 
de 2016, acorda modificar l'expedient per a contractar la PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE 
PÚBLICA CONCURRÈNCIA, CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I LÍNIES D'ALTA TENSIÓ DE 
TITULARITAT MUNICIPAL. (EXP.6993/15), i obrir un nou termini de presentació d'ofertes.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Vinaròs
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Número de l'expedient: 6993/15

2. Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, CENTRES DE 
TRANSFORMACIÓ I LÍNIES D'ALTA TENSIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL

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

4. Valor estimat del contracte: 46.412,92€ (IVA exclòs).

5. Pressupost base de licitació: 11.603,23€/any (IVA exclòs).

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

7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.org)
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.

8. Requisits específics del contractista: Els establerts en la Clàusula 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.

9. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Dins del termini de 15 dies naturals comptats a partir del dia 
següent al de publicació de l'anunci de modificació de la licitació al BOP i en el Perfil del 
contractant. Si l'últim dia és dissabte o festiu la finalització del termini s'entendrà ampliada 
al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que integraran les ofertes: La documentació és la referida al plec 
de clàusules administratives particulars, que es presentarà en tres sobres denominats 
"Proposición para licitar a la contratación de los SERVICIOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, CENTROS 
DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE  TITULARIDAD MUNICIPAL. ( EXPTE. 
6993/2015 )". La denominació dels sobres serà la següent:

Sobre «A»: Documentació Administrativa.
Sobre «B»: Documentació a ponderar per judici de valor (Memòria i capacitat operativa)
Sobre «C»: Documentació a ponderar de forma automàtica (Oferta econòmica).

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

10. Qualificació de la documentació general i obertura de proposicions.
Tindrà lloc a les 13,30 h del segon dia hàbil següent a la conclusió del període per a la 
presentació de proposicions (en el cas que este dia siga el dissabte es realitzarà el següent 
dia hàbil).

11. Despeses dels anuncis: Queden en càrrec de la persona adjudicatària, fins a un màxim de 
1.000€.

L’alcalde
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27 febrer de 2016

ESQUELES PUBLICITAT

SE OFRECEN 
CLASES DE INGLÉS
a particulares y grupos 

reducidos durante
este nuevo curso escolar. 
¡ Precios muy económicos !

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

¡ Aprender Idiomas

te dará nuevas oportunidades 
!

Infórmate sin compromiso
en el t. 630 755 610

Des d’aquesta aspra solitud et penso.  
Ja no hi seràs mai més quan treguin fulles  

els pollancs que miràvem en silenci  
des del portal de casa.  

   Tantes coses  
se m’han perdut amb tu que em resta a penes  

l’espai de mi mateix per recordar-te.
Però la vida, poderosa, esclata  

fins i tot en un àmbit tan estricte.  
Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles,  

el verd proclama vida i esperança  
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te  

i fer-te créixer amb mi fins que el silenci  
m’engoleixi com t’ha engolit per sempre.

Francisco Jesús

Sempre junts, la teua germana



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. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

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

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

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

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

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

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

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

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

27 Febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

28 Febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

29 Febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

1 Març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

2 Març SANZ c. Pont, 83

3 Març VALLS zona turística nord, 11

4 Març MATEU c. Sant Francesc, 103




