EL DIARIET

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 2.962 · 1,50 €
14 gener de 2017

Inoblidable visita dels Reis Mags d’Orient

24.302.500€

de pressupost municipal
L’Ajuntament aprova en ple extraordinari els comptes per al 2017

L’ermita, amb nou Consell i a punt
per acollir milers de persones
Tot preparat davant la inminència de Sant Antoni, Sant
Canut i Sant Sebastià en la setmana en que s’ha constituït
el Consell de Participació del Paratge natural del Puig

Valuosa donació per
Amics de Vinaròs

La família Llàtser Velilla cedeix
un important arxiu històric

14 gener de 2017

Vinaròs aprova el pressupost del 2017, que ascendeix a 24,3 milions
Edita:
Ajuntament de Vinaròs
Director:
Enric Pla
Consell de redacció:
Juan Fermín Ramírez (Tots i Totes Som Vinaròs)
Ivan Palacio (Acord Ciutadà)
Sefa Miralles (PSPV-PSOE)
José Ramón Tárrega (PP)
Praxedes Soliva (PVI)
Ramon Álvarez(Compromís)
Cap de redacció:
Xavier Flores Royo
Disseny i maquetació:
David Aguado Aixalá
Redactors:
Andrés Albiol Munera
Col·laboradors:
Emili Fonollosa
Salvador Quinzá
Rafa Marcos
Julián Zaragozá
Juan Chaler
Aparicio
Fotospai.com
Administració
i subscripcions:
Editorial Antinea,
Tel. 964 45 00 85
webmaster@editorialantinea.com
Publicitat:
A qualsevol de les agències
de publicitat o al telèfon
964 45 00 85
Impressió:
A. G. Castell Impresores S.L.
C/ Dr. Fleming, 6,
12500 Vinaròs
Dipòsit legal: CS-298-84

IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.

Tu Imprenta

de siempre
Dr. Fleming

nº 6

12500 Vinaròs

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

2

L'Ajuntament manté la inversió en acció social i educació i adquirirà l'edifici de la OIAC
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs va aprovar dimarts en el decurs
d’un ple extraordinari el pressupost de l'Ajuntament de
Vinaròs pel 2017, que serà de 24.302.500 euros, gairebé
un milió d'euros menys que el del passat any i la mateixa
quantitat que el 2015. El punt va aprovar-se amb els vots
a favor de Som Vinaròs, PSPV i Compromís, el vot en
contra de PP i PVI i l'abstenció d’Acord Ciutadà.
La regidor d'Hisenda, la socialista María Cano, va explicar
que el motiu de la reducció es deu al fet que al pressupost
del 2016 es contemplava un crèdit per al fons d'impuls
econòmic per pagar sentències.
Els comptes són en línies generals, similars a les
de 2016, segons va assenyalar Cano, mantenint les
partides en benestar social, educació, manteniment
d'infraestructures, comerç i turisme i la modernització de
l'administració local. Destacar que en matèria educativa
s'incrementaran aquest any les ajudes al transport
escolar en 75.000 euros, passant de 120.000 a 195.000€.
La regidora va apuntar que al pressupost del 2017 es
redueix el nivell d'ingressos, principalment a causa de la
rebaixa de l'Impost de Béns Immobles (IBI) dels projectes
urbanístics no executats, que han passat de sòl urbà a
rústic. S'incrementen les subvencions procedents de
la Generalitat Valenciana en uns 200.000 euros i altres
150.000 euros de la Diputació provincial.
El deute municipal se situa entorn als 15,2 milions i
durant el 2017 s'amortitzaran uns 2 milions més, per la
qual cosa a al conclure aquest any el deute serà d'uns
13,5 milions.
Quant a inversions, se situen en 2,3 milions d'euros, dels
quals 673.000€ es destinaran a la compra de l'edifici
contigu a l'ajuntament que actualment alberga les
oficines de la OIAC i el PROP. Una de les apostes per
aquest 2017 és la modernització de l'administració local
per donar una millor atenció al ciutadà, destacant la
renovació de la pàgina web municipal per un import de
21.000 euros, amb més informació i afegint el pagament
online de tributs.
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Es destinen també 20.000€ per a l'inici de les obres
dels pluvials a la zona del parquing del Camí Fondo,
i altres de les inversions previstes són la urbanització
de Cala Puntal, l'ampliació del cementiri municipal i
la dotació energètica del futur col·legi Jaume I, entre
altres actuacions. A més, es destinaran 488.000 euros
per al pagament de sentències. En matèria de comerç,
s'implantaran les targetes de fidelització i en turisme
s'implementarà l'estratègia realitzada.
Respecte a l'estratègia DUSI (Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat), de la qual Vinaròs rebrà 5 milions
d'euros, es contemplen per al proper exercici uns 45.000
euros per realitzar petites actuacions encaminades a
aconseguir que Vinaròs es converteixi en una “Smart
City”. En aquest sentit, aquest any es buscarà consensuar
els projectes a desenvolupar que s'inclouran als
pressupostos dels següents anys.
Per part de Compromís, Domènec Fontanet va destacar
els projectes que es faran realitat durant aquest exercici
gràcies als pressupostos participatius. “Hem recollit
iniciatives sorgides dels processos de participació i les
hem plasmat en aquest pressupost. La política és ara del
poble, perquè aquest és un pressupost més participatiu”,
va indicar. Va assegurar que la realització d'aquests
pressupostos “no ha estat fàcil”, però que les polítiques
d'acció social “són el principal objectiu d'aquest equip
de govern i per tant d'aquests comptes”. “El nostre
compromís és reduir les modificacions pressupostàries i
l'execució de l'exercici anterior ha estat del 90%, la qual
cosa vol dir que poques coses s'han quedat per fer”, va
concloure.
D'altra banda, Hugo Romero com a portaveu de Tots
i totes som Vinaròs, va dir que “la participació és una
de les línies diferencials d'aquest pressupost, i encara
que és cert que aquesta participació ha estat baixa, ha
estat molt major que la que hem tingut en anteriors
legislatures i no cal menysprear-la, perquè hi haurà
projectes que es faran realitat gràcies a això”. També va
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destacar que el pressupost conté
millores en l'administració local
que repercutiran favorablement en
els ciutadans i que inicien el camí de
Vinaròs com “Smart City”.
Per part de l'oposició, la regidora
del PVI, Maria Dolores Miralles va
considerar que els comptes “no
s'acosten al que van prometre, i
són una continuïtat dels anteriors”,

lamentant que “es manté la pressió
fiscal al no rebaixar-se l'IBI”. També
va criticar que l'oposició no hagués
pogut participar amb aportacions
i va lamentar que no hi hagués
referència en els comptes a impulsar
la fase primera del polígon industrial
de Soterranyes. A més, va dir que
els
pressupostos
participatius
“han estat només un exercici de

propaganda” i va assegurar que els
independents esperaven més en la
part social amb aquests comptes.
Des d’ Acord Ciutadà, el seu portaveu
Lluis Batalla va assegurar que en
aquest segon pressupost presentat
per l'equip de govern “encara no se
sap quin és el seu full de ruta, no
es veu què model de ciutat volen”
i va lamentar que els comptes no
reflectissin ni un pla d'ocupació
juvenil ni cap aspecte relacionat
amb la creació d'indústria, ni
projectes d'il·luminació amb energia
solar, ni la creació d'espais escènics
o rebaixes fiscals a empreses de
caire cultural i mediambiental, entre
altres qüestions.
Per part del PP, Juan Amat va
assegurar que “les nul·les inversions
que contemplen els pressupostos
evidencien la falta de projecte
polític”, va dir que “no hi ha
tampoc en 2017 pla d'emergència
social” i va lamentar que hi hagi
“una reducció del 47%” en les
partides destinades a l'ocupació.
A més, va recordar que no hi ha al
pressupost “ni un euro” per al pla
de reindustrialització del municipi

TODO a

i va assegurar que “s'incrementarà
l'endeutament municipal”.
L'alcalde, Enric Pla, va tancar les
intervencions, assenyalant que
els pressupostos han buscat com
a tret distintiu la participació i va
criticar que des de l'oposició es
reivindiquessin avanços al polígon
de Soterranyes en ser un projecte
“que penalitza greument a aquest
Ajuntament econòmicament”. “És
cert que podríem fer polítiques més
valentes en molts temes, però si
llevem les despeses no queda molt
marge per fer-ho”, va assenyalar,
lamentant “que ningú de l'oposició
hagi destacat l'esforç que ha
realitzat aquest equip de govern en
la recerca de recursos provinents
d’altres administracions”, amb èxit
en projectes com la inminència en
la construcción del col·legi Jaume
I, el segellat de l'abocador o les
esmenes realitzades als comptes
de la Generalitat perquè el segon
centre de salut sigui una realitat,
així com l'augment de places al
centre de dia o els cinc milions
aconseguits dels fons DUSI, entre
d’ altres.
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Vinaròs constitueix el Consell de Participació del Paratge Natural del Puig

Redacció

Vinaròs va signar dimarts al mató la constitució
del Consell de Participació del Paratge Natural
Municipal de la Serra del Puig de l'ermita,
com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu,
amb la finalitat de col·laborar i assessorar amb
l'Ajuntament en la seva gestió i canalitzar la
participació dels propietaris i interessos socials
i econòmics afectats. L'acte, que va tenir lloc
en les cavallerisses de l'ermita, va comptar
amb la presència del Secretari Autonòmic de
Medi ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro,
l'alcalde, Enric Pla, el regidor de Medi ambient,
Jordi Moliner, el director de Caixa Vinaròs i un
representant de l'Aula de Natura -ambdues com
a entitats integrants del nou consell-.
Álvaro va destacar el fet que en aquest consell
estiguin representats una entitat d'estalvi i una
ecologista “perquè representa la transversalitat

ciutadana en la preocupació per aquests
temes mediambientals” i va subratllar que “les
proteccions del territori no són limitacions sinó
oportunitats per gaudir d'una naturalesa que
hem de cuidar de forma responsable tant per a
nosaltres com per a les futures generacions”.
Pla, de la seva banda, va recordar que ja l'any
1979, algunes associacions de Vinaròs van
intentar realitzar els estatuts del patronat de
protecció del paratge del Puig. “Des de llavors
fins ara mediambientalment han passat moltes
coses, però espero que avui sigui l'inici d'un camí
de protecció real d'aquest paratge i que el seu ús
vagi sempre acompanyat de la seva preservació”,
va indicar Pla.
Finalment, l'edil de Medi ambient Jordi Moliner va
indicar que era un dia “important” per a Vinaròs ja
que amb aquest consell s'aconseguirà “una major

L’Associació de Comerciants de Vinaròs va procedir dilluns al sorteig dels guanyadors
de la campanya comercial de Nadal. Els premis eren un creuer per la Mediterrània, tres
caps de setmana a Port Aventura i 10 premis de 100 euros cadascun.
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protecció i control” de l'entorn natural. El Consell,
com va explicar Moliner, “vetllarà pel compliment
de la normativa vigent, en les peticions de canvis
de cultiu, entrada de bestiars, edificacions, etc en
tot aquest entorn natural privilegiat del nostre
municipi”.
Segellat de l'abocador
En el transcurs de la seva visita a la localitat, el
secretari autonòmic també ha afirmat que el
segellat de l'abocador de Vinaròs és un dels grans
temes pendents de Conselleria.
Álvaro ha indicat que el procés de revisió del
projecte ja està avançat i que s'espera que estigui
acabat per al primer semestre de 2017, la qual cosa
permetria iniciar les obres abans de finalització
d'any. La inversió prevista per a aquesta actuació,
ha recordat, és de més d'un milió i mig d'euros.
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El PP pide que se convoque la comisión de investigación
sobre los viajes a Vitoria, Londres y Roma
El PP de Vinaròs ha lamentado que no se haya
convocado aun, la comisión de investigación
aprobada en pleno extraordinario para aclarar los
gastos ocasionados en los viajes de concejales
del tripartito a Vitoria, Londres y Roma.
El portavoz adjunto del Partido Popular, Lluís
Gandía, ha manifestado que el alcalde, Enric
Pla y el tripartito “se llenan la boca hablando de
transparencia pero la realidad es que desde el

primer día están ocultando sus viajes a Vitoria y
Londres que han costado más de 15.000 euros
y siguen sin informar sobre el coste del viaje a
Roma”.
Según Gandia, “si el Alcalde fuese transparente
y creyera en la transparencia al día siguiente
del pleno extraordinario hubiese convocado
la primera sesión de la comisión y hubiese
ofrecido toda la información pero después de un

mes lo que queda claro es que el interés por la
transparencia y por ofrecer los gastos es nulo”.
Desde las filas populares se ha señalado que
“sabemos que entre Vitoria y Londres se gastaron
más de 15.000 euros, el tripartito no ha informado
de los gastos de Roma y por ello exigimos de
nuevo al tripartito y a Enric Pla que convoquen la
comisión de investigación de forma inmediata y
cumplan con lo que aprobó el pleno”.

L’eurodiputat Jordi Sebastià fa a Vinaròs un complet repàs
a la situació de l’agricultura valenciana a Europa

L’auditori del Vinalab va acollir el dilluns 9 de
gener la xerrada de l’eurodiputat de Compromís
Jordi Sebastià sobre els reptes als quals s’enfronta
l’agricultura valenciana a Europa. Davant d’una
cinquantena d’assistents, Sebastià va explicar el
funcionament de les comissions del Parlament
Europeu i el seu paper en la negociació dels acords,
i també la problemàtica del món rural valencià,
que actualment pateix sobretot dos problemes
greus: l’envelliment del sector (només 1 de cada 9
agricultors és menor de 55 anys) i l’abandonament
de terres, que afavoreix la presència de plagues
i els incendis. En aquest sentit, Jordi Sebastià
va destacar la importància de l’agricultura com
a gestió del territori. Alhora, va reclamar la
necessitat d’un codi de bones pràctiques d’abast

europeu, d’obligatori compliment, per evitar
la competència deslleial de tercers països, que
produeixen amb pèssimes condicions laborals o
amb productes fitosanitaris prohibits a Europa: “La
reglamentació espanyola és bona, no ho negarem,
però es queda curta perquè a Europa no arriba”,
va afegir. Respecte al polèmic tractat de comerç
amb Sud-Àfrica, tan negatiu per als productors
de cítrics, Sebastià va lamentar que no hi haja una
pressió més gran a Europa per part del Ministeri
d’Agricultura ni del Govern Espanyol per defensar
els interessos valencians. Tanmateix, la xerrada va
acabar amb un cert optimisme: “Europa necessita
els nostres productes, ben fets i de qualitat. Amb
bones polítiques, la situació pot millorar molt. Els
valencians vam aconseguir canviar un reglament

europeu, el de prevenció de plagues, així que
és evident que sí que es poden fer coses i hem
de treballar en aquest sentit”, va concloure Jordi
Sebastià.
La xerrada, que organitzava el col·lectiu comarcal
del BLOC-Compromís Maestrat-Els Ports, va
ser presentada pel regidor d’agricultura de
Vinaròs, Jordi Moliner, i també va comptar amb
la intervenció del senador vinarossenc Jordi
Navarrete, que va explicar el seu paper al Senat.
Abans de la xerrada, Jordi Sebastià va aprofitar la
seua visita a Vinaròs per a reunir-se amb el patró
major de la Confraria de Pescadors Sant Pere, Javier
Borrás, i amb el patró major d’arts menors, Juan
López, per tractar les problemàtiques que afecten
al sector pesquer.

La regidoria d'Agricultura i Medi Ambient, juntament amb la d'Obres
i Serveis, estan duent a terme treballs d'arranjament a la serra de
l'Ermita, per a que tot estigue a punt per a les festivitats de Sant Antoni
i Sant Sebastià. En els darrers dies s'ha arreglat el jardí de plantes
aromàtiques.
La concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, junto con la de Obras
y Servicios, están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento en la
sierra de la Ermita, para que todo esté a punto para las festividades de
San Antonio y San Sebastián. En estos días se ha arreglado el jardín de
plantas aromáticas.
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L’Alcalde Enric Pla assisteix a la inauguració del nou taller d’ocupació “Taula del Sénia”

Durant un any 10 alumnes, 7 d’ells procedents de Vinaròs, es formaran i treballaran en l’arranjament de camins i senders rurals

Redacció

L'alcalde Enric Pla ha assistit este dilluns a la
inauguració del nou taller d'ocupació "Taula del
Sénia", el qual donarà durant 12 mesos formació
i ocupació a 10 alumnes treballadors, 7 d'ells
procedents de Vinaròs.
"Celebrem i donem suport a totes les accions que
fomenten l'ocupació i la formació, de manera que
seguirem treballant en esta línia en conjunt amb
altres poblacions de les nostres comarques", ha
comentat Pla.
Durant la presentació, que s'ha dut a terme al
Centre Cívic de Rossell, l'alcalde de Morella i
president de la Mancomunitat Taula del Sénia,

Rhamsés Ripollés, ha explicat que este taller és
possible gràcies a una subvenció de 185.463
euros aprovada pel SERVEF.
Tere Adell, gerent de la Mancomunitat, ha agregat
que aquest és el segon taller que s'organitza des
de la M-TdS. "En aquesta ocasió tindrà una durada
d'un any, hi haurà tres professors i les pràctiques
es realitzaran en els diferents pobles que formen
part de la Mancomunitat", ha assenyalat.
Els alumnes treballadors s'encarregaran de
l’arranjament de camins i senders en poblacions
com Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de
Cabres, Cervera del Maestrat, Herbés, la Jana,

Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, San Rafael
del Río, Sant Jordi, Traiguera, Vinaròs i Vallibona.
Els alcaldes d'algunes d’estes poblacions també
han assistit a l'acte d'inauguració on Evaristo
Martí, alcalde de Rossell, s'ha mostrat satisfet de
poder cedir les instal·lacions on s'impartirà la part
teòrica.
Els participants d’esta iniciativa rebran dues
certificacions de nivell 1 i 2, amb les que estaran
millor preparats per al món laboral un cop finalitze
el taller. El director territorial de Treball, José
Vicente Andrés, ha conclòs animant als alumnes
a que aprofiten bé esta oportunitat.

Cala Puntal ja disposa d'un parc infantil propi
A l’àrea, d’uns 60 metres quadrats, hi ha tres elements de joc i dues
porteries. La inversió total ronda els 14.000 euros.
Els xiquets i xiquetes de Cala Puntal,
en la Costa Sud de Vinaròs, ja poden
gaudir del nou parc infantil i de les dues
porteries annexes que s'han instal·lat a
la zona.
Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis,
ha explicat que esta va ser una de les
peticions que es van realitzar durant les
reunions veïnals que es van dur a terme
l'any passat en conjunt amb la regidoria
de Participació Ciutadana.
"Hi havia un terreny a l'àrea amb molt de
potencial que estava sent desaprofitat i
vam decidir ubicar allí el parc, que té uns

60 metres quadrats de sòl de goma", ha
afegit el regidor.
A més, l'àrea ha estat delimitada amb
una tanca de fusta i s'han col·locat tres
elements de joc, el que ha suposat una
inversió per a l'Ajuntament d'uns 14.000
euros.
"A poc a poc anem complint
compromisos. De fet, recentment també
es va atendre una altra de les demandes
dels veïns de Cala Puntal: situar una base
de formigó per als contenidors, el que
evita que estos queden entollats durant
els dies de pluja ", ha conclòs Alsina.

Seguiu al Vinaròs.News

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
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L’ermita, a punt per a les festivitats de Sant Canut i Sant Sebastià
Es preveu repartir 2.700 racions de paella per al dia del patró
Redacció

L’ermita de Vinaròs ja està preparada
per a rebre tres grans jornades
populars del mes de gener, com
seran Sant Antoni, Sant Canut i
especialment la festa del patró, Sant
Sebastià.
Dijous al matí, l’alcalde, Enric Pla, i els
regidors d’Obres i Serveis, Guillem
Alsina, i de Festes, Marc Albella, van
presentar la programació per al dia
previ i el mateix Sant Sebastià.
El dia 19 de gener es celebrarà a
l’ermita per tercer any consecutiu
Sant Canut, amb la música com a
protagonista, i amb un repertori
variat, com va destacar el regidor
de Festes, Marc Albella. Des de les
20.30h fins a ben entrada la matinada
hi haurà diferents actuacions. La
primera, la de Big Rock Experience,
a qui li seguirà l’orquestra The Luxe
i, a partir de la 1.30h de la matinada,
la música dels Dj Martorell i Txikito.
L’Ajuntament ha disposat un servei
d’autobusos de pujada a l’ermitori
per este dia, amb sortida cada hora
des del Palau de Justícia des de les
20.15h a les 23.15h, i tornada al poble
des de les 00.45h a les 3.45h, també

cada hora. Destacar que per dur a
terme les actuacions s’estrenarà el
que és el primer escenari homologat
a l’ermita, com va destacar el regidor
d’Obres i Serveis, Guillem Alsina.
Però la festa gran es viurà sens dubte
el dia 20 de gener, Sant Sebastià.
Com sempre, la sortida de la rogativa
será a les 7.30h, i a les 11.30h, després
dels actes religiosos, actuarà a l’era
de l’ermita la dansa de dansaires. El
repartiment de l’arròs, que es farà
en 27 paellons, i per al que hi ha
previst repartir 2.700 racions, serà a
les 13.30h.El preu és d’un ticket per
dos racions a un euro, i per fer el
repartiment, es facilitaran envasos (el
consistori en disposa de 1.300)
L’ajuntament ha facilitat un servei
d’autobús d’anada i tornada des
de les 9 a les 17h amb sortida des
del Palau de Justícia de l’avinguda
Llibertat a un preu de 1,5 euros i
gratuït per als usuaris que tinguen
tarjeta daurada.
Les feines per preparar tot l’entorn
ja fa setmanes que s’estan duent a
terme, com va destacar el regidor
d’Obres i Serveis Guillem Alsina.

La brigada municipal ha estat
l’encarregada d’adequar tot l’entorn
per a la pujada dels vinarossencs.
S’ha netejat tot el sotabosc, s’ha
adequat el jardí botànic i també
l’entorn i el vallat del poblat ibèric, i
d’altra banda, l’empresa encarregada
del tractament de plagues també ha
realitzat el tractament corresponent
contra la processionària amb
vistes a estos dies. Hi haurà 4
zones habilitades per fer foc amb
totes les facilitats i s’estrenarà el
segon torrador. També hi haurà
diversos aparcaments degudament
senyalitzats.

L’alcalde, Enric Pla, de la seua banda
va destacar la coordinació i el treball
de tots per poder disfrutar d’estes
festes i va assenyalar que “és una
setmana de participació popular
molt important per als vinarossencs
i un moment per a que es puga
disfrutar de les millores que s’han
fet a l’entorn, en el que ja s’ha
constituït el consell per protegir-lo”.
També va indicar que en un paratge
privilegiat com és la serra del Puig
“hem de començar a pensar en
com seguir mantenint un equilibri
entre el seu ús social i el respecte pel
mediambient”.

L'Ajuntament de Vinaròs, a través de la Regidoria d'Urbanisme, ha dut
a terme en les últimes setmanes treballs per a l'asfaltat del vial Cales A,
que és el que connecta l'antiga N-340 amb l'avinguda J.F. Balada.
Aquesta acció, ha assenyalat el regidor de l'àrea, Jan Valls, forma part
del pla per al desenvolupament i nova ordenació territorial en esta
zona de la costa nord de la localitat.
A més, ha recordat, es tracta d'una de les demandes que va fer la
població durant les reunions veïnals organitzades en conjunt amb la
regidoria de Participació Ciutadana a llarg del 2016
7
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Nada de esto hubiera sido así de especial sin vuestro apoyo.

José Higinio Adell Puig cumple 105 años
José Higinio Adell Puig, socio fundador número 6 de Caixa Vinaròs y
número 5 de la Cooperativa El Salvador, cumplió esta semana la edad de
105 años. José Higinio, que es el hombre más longevo de Vinaròs, sopló
por la mañana en su casa ubicada en Cala Puntal, en la zona turística sur,
las velas en compañía de sus familiares y amigos, y recibió la visita de la
concejala de Política Social, Mamen Ruiz, que le felicitó en nombre de la
corporación municipal, y de la exconcejala de esta área, Marcela Barbé.
Nacido el 11 de enero de 1912, este morellano de nacimiento fue uno de
los fundadores, en los años 1970, de la sociedad cooperativa de crédito
El Salvador, entidad de la que también fue miembro del consejo rector
y de vigilancia. Fue el socio número cinco y estuvo en el consell del año
1962 a 1972 y posteriormente, hasta 1978, formó parte del consejo de
vigilancia. José Higinio es además tío del presidente de la Generalitat,
Ximo Puig.
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Retrobament a Vinaròs

Després de cinquanta anys ha tornat per a passar uns dies en la seua ciutat natal, Vinaròs, Jesús Torres Serralta, nascut en el carrer Ànimes i conegut en el barri
del fora forat, "els furinyos" com "el pequenyo". Jesús es va traslladar amb els seus pares i germans a la ciutat de Dénia, quan comptava tan sols 14 anys, on va
organitzar la seua vida, es va casar i van nàixer els seus fills. En la seua visita a Vinaròs, amb motiu de les festes nadalenques, ha compartit records amb els seus
companys d'infància, especialment, Paco Gombau "Cañero", el seu amic de sempre des del col·legi "del pòsit". Ens comenta que ha trobat totalment canviat el
Vinaròs de la seua infància, especialment l'ermita i tot el seu entorn: "Per a millor, ara l´ermita dóna goig, està esplendorosa"

XXVI concurs de redacció de Sant Antoni
organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs

9

SOCIETAT

Durant el dia de Reis a Horari de
Matí es va celebrar a les nostres
instal·lacions de la Penya Barça
Vinaròs i en col·laboració amb
el Club Escacs Maestrat el
Campionat de Reis.
Els guanyadors de les diferents
categories van rebre el trofeu
corresponent. Visca el Barça
Visca la Penya Barça de Vinaròs

Les alumnes de Marta Martínez agraeixen la coordinació i el treball perquè totes poguérem presentar el fantàstic espectacle del dia 26 de desembre

10
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La Penya Barça Vinaròs, va celebrar el dia de Reis, amb l'arribada al nostre saló d'actes del Rei Melcior, els petits
van ser els que més van gaudir, també pares i avis que van assistir al lliurament de
regals. Va intervenir la Reina de Festes Vinaròs, que és Reina de Penya Barça Vinaròs. La Sta. Marina Soler i
membres de junta directiva. Visca el Barça. Visca la Penya Barça Vinaròs

Els Reis Mags també van visitar la Peña Pan y Toros

I no podia faltar la visita a l'hospital de Vinaròs
11
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L’arribada dels Reis Mags d’Orient
Emili Fonollosa

La cavalcada dels Reis d'Orient va comptar
amb una participació superior a les
150 persones (incloent als músics de La
Alianza) i va fer les delícies de les famílies
que van abarrotar els carrers, especialment
dels més menuts, que van tornar a casa
carregats de caramels (es van llançar més
d'una tona, tots sense gluten).
La cavalcada va incorporar novetats pel
que fa a l'any passat amb més personatges i
elements com quatre mànigues voladores,
un gran estel fugaç de sis metres, quatre
carters amb bicicletes lluminoses, una
plataforma que simulava ser una oficina
de correus, quatre carboners en patins, etc.
La cavalcada va estar inspirada en el conte
de “El Petit Príncep”, sobre el qual han girat
les activitats programades per la Regidoria
de Festes i Cultura i la d'Educació durant
aquestes festes nadalenques. Així, es va
poder veure a l'aviador en la seva avioneta,
al fanaler, l'asteroide del Petit Príncep i
a altres personatges del llibre. També va
estar el tren i les escales lluminoses que
van ser novetat l'any passat.
Els Reis Mags van arribar al port a bord
de la embarcació pesquera Plomer,
mitja hora abans que en ocasions
anteriors. Posteriorment es va realitzar
un recorregut fins a la Plaça Parroquial,
on estava muntat el tradicional pessebre
vivent de Les Camaraes. Es va passar pels
carrers habituals, després d'abandonar la
zona portuària, és a dir, Santa Magdalena,
avinguda País Valencià, Sant Francesc,
plaça Jovellar i Sant Cristóbal.
El regidor Marc Albella va voler agrair
a totes les entitats i al personal que
van col·laborar en l'organització de la
cavalcada, com La Alianza, Gentsana,
joves de Vinaròs i comarca i voluntaris de
les comparses.
12
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Es va repartir més una tona de caramels sense gluten

Fotos E.F. @paricio, M.Castejón, Fotogrames
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Amics de Vinaròs rep “la més important
donació” des de la seva existència, segons el seu
president, José Luis Pascual

La família Llàtser Velilla cedeix a l'associació cultural tota la correspondència manuscrita de mitjan
del segle XIX entre Febrer de la Torre i Esteban Arseguet, el seu administrador de patrimoni
X.Flores

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs ha rebut la
que, en paraules del seu president, José Luis Pascual
és “la més important donació a l'entitat en les seves
40 anys d'existència”. Es tracta de l'arxiu de la família
Llàtser Velilla, que entre altres coses d’indubtable
vàlua histórica conté tota la correspondència de
meitat del segle XIX entre Manuel Febrer de la Torre
i el que va ser l’administrador del seu patrimoni,
Esteban Arseguet.
“Podem dir que és la crònica de 30 anys de tot el
que passava al poble, des de l'inici de la construcció
del port fins a l'estat de totes les finques; és a
dir, hi ha una abundant documentació que ens
permet conèixer i saber què es pensava sobre fets
destacats de l'època”, explica Pascual.
L'associació procedirà pròximament a l'inventariat
de tota la documentació cedida per després

digitalitzar-la i pujar-la a la seva pàgina web per
posar-la a la disposició de consulta per part de la
ciutadania. Pascual assegura que hi ha en aquesta
donació “material més que suficient per elaborar
diverses tesis doctorals”.
Gravats de l'època, una agenda de la dona de
Febrer de la Torre de l'any 1860, treballs d'aritmètica
de l'any 1878 de Manuel Arseguet, fill d'Esteban
Arseguet, tres obres manuscrites anteriors a
1840, albarans comercials, cartes, lletres de canvi i
factures d'empreses locals de l'època –Chocolates
Serret, la tenda de comestibles Agustín Piñana, el
negoci d'Ángel Giner o la drogueria Esteller, entre d’
altres-, premsa local i altres documents completen
aquesta important donació que dóna més llum a
la història recent de la localitat gràcies a Amics de
Vinaròs, que la posarà aviat a l’abast de tothom.
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LOS PURETS DE
SANT SEBASTIÀ
© Antonio Beltrán Vidal

Más de treinta años sin subir, y esta vez lo haría
en el último momento. De pequeña emigró junto
a sus padres a Centroeuropa, pensando que no
tardarían demasiado en regresar. Sin embargo,
pasaron los años y, tras casarse, su marido se
mostró un déspota sedentario que nunca le
permitió una visita a su pueblo natal. Ella quedó
atrapada como en un síndrome de Estocolmo.
Los padres murieron y, a una semana de la fiesta
del patrón -muchos años después-, también su
esposo. Entonces, sin pensárselo, reservó un billete
para el ansiado regreso.
Ese día, antes de embarcar, sufrió unos mareos en
el aeropuerto, los primeros síntomas de un pánico
a los espacios abiertos. Al descender en El Prat, se
repitió el mismo episodio. Su figura, esbelta aún,
se tambaleaba ligeramente. Pero ya en el tren
aquellos vértigos fueron sustituidos por oleadas
de entusiasmo, que culminaron con el nítido
recuerdo de los queridos purets de Sant Sebastià.
Su rostro se iluminó. Y cuando el paisaje se le hizo
familiar, sus ojos verdes también cobraron un brillo
desconocido.
En el andén nadie la esperaba. Tenía unas primas,
que no sabían de su retorno, a las que buscaría por
la tarde en la procesión.
Tras llevar las maletas al hostal, ascendió en el
mismo coche hasta las proximidades de la Ermita.
El taxista la recogería una hora más tarde. Ella pisó
tierra firme, se abrochó el abrigo gris perla y cruzó
la puerta de entrada a la plaza. Entonces las piernas
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comenzaron a fallarle, de nuevo aquellos síntomas
espantosos consecuencia de una libertad tantos
años no practicada. La repentina inmersión en el
pasado, las emociones suscitadas, acentuaron la
inestabilidad sobrevenida.
Inició un errático recorrido entre la colorista
multitud, sin detenerse en nada ni nadie. Su único
afán consistía en superar el umbral y refugiarse
en la sombra protectora del templo. Pero antes
de pisar el primer escalón, los vio y su corazón se
aceleró de nuevo.
Dentro se entonaba el himno. Como en un sueño,
ella se incorporó a la fila para besar la Reliquia. La
emoción, sin embargo, se vio ensombrecida por
la idea de que los temidos mareos le impedirían
comprar los purets al salir. Fue solo un instante.
Al momento se unió a aquel cántico que tan bien
recordaba, y que ascendía hacia la bóveda envuelto
en una atmósfera dorada y azul.
Una vez en el exterior se cumplió su aciago
presentimiento. Se le aceleraron de nuevo los
latidos, con el pulso batiendo aquí y allá. Tuvo que
pasar de largo, dejar atrás los dulces anhelados.
Qué ganas de llorar, y un sudor que la empapaba y
una presión ahogándola. La salida de la plaza, tan
próxima y tan lejana. Que el taxi estuviera a la vista,
Señor.
Para su propia sorpresa, pudo hacerse con las
riendas de su voluntad. Justo al cruzar la puerta se
detuvo, se quitó el abrigo, lo dobló sobre su brazo y
se adentró de nuevo en la plaza. Con movimientos

titubeantes, pero con la determinación de
quien tras la catástrofe regresa en busca de sus
posesiones más queridas.
Ya en el taxi, ladeó sus piernas y abrió él paquetito
tan precipitadamente como quien comprueba el
contenido de un botín. Sacó uno de los alargados
caramelos y lo apretó contra su suéter de punto.
No se lo podía creer. ¡Más de treinta años! Lo liberó
del envoltorio y lo saboreó.
Bajó el cristal de la ventanilla. La brisa la aliviaba
de tanto sofoco, pero también la despeinaba.
Pensó en subirlo de nuevo, pero no lo hizo. Y, con
el caramelo endulzándole los recuerdos, cerró los
ojos, se dejó llevar hacia el corazón de su infancia.

Fotos: Antonio Beltrán / Pastisseria Macip
Facebook: Microrrelatos Chulvi.
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Les dones a l’espai públic de Vinaròs (I)

Marian Fonellosa

Al llarg d’uns quants articles es presentaran com estan reflectides
les dones a Vinaròs, concretament a l’espai que trepitgem
diàriament, als nostres carrers.
L’objectiu, per una part és conèixer un poc a qui estan dedicats
aquests carrers, d’altra banda, al final de la sèrie constatarem la
poca representació que hi ha. Són uns xicotets apunts sobre la
personalitat de cadascuna, acompanyats d’imatges i de la seua
situació en el plànol.
Clara Campoamor
Madrid, 12 de febrer de 1881 - Lausanne, 30 d abril de 1972)
Va ser una política espanyola i defensora dels drets de la dona. Va
crear la Unió Republicana Femenina i va ser una de les principals
impulsores del sufragi femení a Espanya.
El 1920 va iniciar els seus estudis de batxiller, aconseguint el
títol el 21 de març de 1923 i matriculant-se després a la Facultat
de Dret, per la qual es va llicenciar el 19 de desembre de 1924.
Mentrestant, havia anat participant en algunes associacions i
impartint diverses conferències . Amb 36 anys, es va convertir en
una de les poques advocades espanyoles de l'època, i va passar
a exercir la seva professió. En 1925 es va convertir en la segona
dona a incorporar-se al Col·legi d'Advocats de Madrid, un mes
després que Victòria Kent
En 1931 va formar part de l'equip que va elaborar el projecte de
la Constitució de la nova República integrada per 21 diputats. En
aquest organisme va lluitar per establir la no discriminació per
raó de sexe, la igualtat jurídica dels fills i filles haguts dins i fora
del matrimoni, el divorci i el sufragi universal, sovint anomenat
"vot femení". Va aconseguir tot, excepte el relatiu al vot, que va
haver-se de debatre a les Corts d'Espanya, i va ser aprovat. Amb
això el vot va ser exercit per primera vegada per les dones en les
eleccions de 1933.
Va haver de fugir d'Espanya a causa de la guerra civil. Va morir
exiliada a Suïssa
La Corporació Municipal li dedica el carrer el 22 de febrer de
2007.

Los “nanos i gegants”, en miniatura
E.Fonollosa

La colla de “nanos i gegants”
de Vinaròs ya tiene su réplica a
pequeña escala
A Francisco Gombau, “Paquito
Canyero” para muchos, no le paran
de brotar ideas a la hora de crear
miniaturas. Una de las últimas
“ocurrencias” ha sido construir
el grupo de nanos i gegants de
Vinaròs. Así, los nanos son más
“nanos” que nunca, mientras
que esas egregias figuras que
presiden algunos de los actos más
festivos de la ciudad han quedado
reducidas a la mínima expresión
pero cuidando hasta el último
detalle. Gombau, con la ayuda de
su gran amigo Manolo Cabanes,
está construyendo “en serie” toda

la pléyade de nanos vinarocenses,
además de los cuatros gigantes,
o sea, los Reyes Catòlicos, “lo tio
Gori” y la “tia Caballera”. Al igual
que ha hecho con anteriores
creaciones a reducida escala, no
solamente elabora un modelo sino
que construye una buena cantidad
de “ejemplares”, consciente que
habrá vinarocenses que querrán
tener en su casa alguna de estas
pequeñas maravillas. De Gombau
se ha hablado también estas
pasadas fiestas navideñas, porque
ha sorprendido con el gran belén
de 6x4 metros que ha construido
reproduciendo cómo era antaño
el desaparecido barrio marinero
de Sant Pere, “la furinyà”.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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Nou any polític
Per David Adell

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Ctra. Ulldecona, 24 Nave 7

T. 9 6 4 4 5 0 1 5 1

Aquest dilluns després de reis es
dóna el tret de sortida al nou any
polític: un any més on l'Alcalde
i regidors de Tots i Totes Som
Vinaròs tornaran a demostrar
que la realitat al final és l'únic que
importa i que aquesta diu que el nostre poble cada
vegada està millor gestionat que mai.
Començarem l'any presentant uns pressupostos
que per primera vegada escoltaran l'opinió dels
veïns de Vinaròs i destinaran partides per fer realitat
projectes escollits directament per la ciutadania.
Un any, que per molt que diguen els telediaris de
Madrid, tornarem a veure a moltíssimes famílies
sense poder pagar el rebut de la llum i amb sous
que no permeten més que sobreviure a dures
penes. També serà l'any en què esperem que per
fi puguem fer desaparéixer d'una vegada per
sempre del paisatge de Vinaròs, tots els barracons
plens de xiquets i xiquetes amb què ens ha estat
obsequiant durant un munt d'anys el govern del
Partido Popular.
A pesar de les retallades als pressupostos municipals
ordenades pel ministre Montoro, la feina de
l'Alcalde Enric Pla i de l'Equip de Govern del nostre
Ajuntament, està aconseguint esgarrapar partides
pressupostàries des de la Generalitat, l'Estat i fins i
tot la Unió Europea. És important tindre en compte
que en aquests temps d'austeritat imposada
pels mateixos culpables de la crisi, Vinaròs serà
el destinatari d'inversions i ajudes que sense un
esforç continuo davant de les administracions no
haguéssem ni olorat.
Inversions que seguint els principis polítics de
Tots i Totes Som Vinaròs no aniran a fer rotondes,
comprar edificis per tira-los després, aixecar
voreres o fer parques sense ombra "perquè sí", si no
a necessitats socials i urbanístiques fonamentals
per al nostre poble. Naturalment que sempre
hi haurà vinarossencs, que molt raonablement,
opinaran que haurien de ser unes altres les accions
a realitzar. Però manar significa prendre decisions i
pensem que les que prendrem en aquest any que
comença tornaran a ser les més beneficioses per a
la majoria del poble.
Per acabar, invitem com tots els anys per aquestes
dates, als veïns del nostre poble i comarca a muntar
a vore a Sant Antoni i a Sant Sebastià. A torrar la
llangonisa i la botifarra, a xuclar el puret i a disfrutar
de l'Ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia.
La qual cada any que passa veiem com està més
bonica i més cuidada que mai, tal com es mereix
uns dels símbols de Vinaròs.

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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Carta oberta al senyor
Domènec Fontanet
Per Fernando Juan

Y el tripartito echó al Electrosplash Visca Vinaròs
Por Miguel Ángel Vidal

Per Maria Dolores Miralles

En lo que llevamos de
legislatura el equipo
de Vinaròs
gobierno
ha
www.ppvinaros.es de
realizado experimentos
en distintos aspectos de la gestión municipal
provocando problemas en materias y ámbitos de
nuestra población donde no los había y echando
por tierra el trabajo de anteriores equipos de
gobierno que eran bien valorados por el conjunto
de los vinarocenses.
En los últimos días hemos visto como Vinaròs ha
sido noticia en los medios de comunicación de la
provincia por la marcha del festival Electrosplash
a otra localidad tras las constantes chinas en
los zapatos que el equipo de gobierno ha ido
colocando a la organización. Y como siempre los
vinarocenses no se han enterado por el tripartito,
que ha ocultado dicha información. Ha tenido
que ser la organización de Electrosplash la que
anunciara la decisión, no es de extrañar viendo
la improvisación y hermetismo al que nos tiene
acostumbrados el actual equipo de gobierno
de Vinaròs, de una manera u otra, la realidad es
que este año, Vinaròs dejará de contar con lo que
ha sido una fuente importante de promoción y
dinamización de la economía local.
En la anterior legislatura, el equipo de gobierno,
después de estudiar las diferentes vías de
dinamización económica en los meses de verano,
optó por apostar por un festival de música como
'Electrosplash', un evento de renombre nacional
e internacional, que contaba con una equipo de
organización solvente y de gran experiencia en
la organización de este tipo de eventos, con el
objetivo de dinamizar la economía de todos los
sectores turísticos de nuestra ciudad y es que
hay que recordar que el perfil del asistente al
'Electrosplash' es un perfil de asistente de 35 años,
de media, con un elevado poder adquisitivo. Todo
ello sin contar con una impagable promoción
de nuestra marca turística en medios de
comunicación nacionales e internacionales.
Y tan grave es perder el Electrosplash como la
ocultación de la información a los ciudadanos
que es la tónica habitual del tripartito. Prometió
el PSOE en su programa electoral apoyar el
Electrosplash y ha sido un concejal socialista,
Marc Albella, quien ha ejecutado el plan del
tripartito para evitar que Electrosplash continuara
en Vinaròs.
Un bandazo más a los muchos a los que nos han
acostumbrado y podemos recordar de la gestión
de los servicio de bar de la Ermita, bandazos en
el modelo de gestión del Vinalab o bandazos en
el tipo de Piscina Municipal que necesita Vinaròs.
Todo ello nos hace llegar a la conclusión que es
la falta de rumbo y previsión la que está al frente
del Ayuntamiento de Vinaròs y que a la larga
pagaremos todos los vinarocenses.

La
setmana
propera
celebrarem a la nostra ciutat,
dos festes molts arrelades, el
dimarts 17, la festivitat de S. Antoni i el divendres
20, la festivitat del nostre patró S. Sebastià.
Les activitats programades per S. Antoni són
moltes i variades. Comencen dies abans amb la
inauguracions de Pilar Crespo, i amb la inauguració
exposició “Recordant Fora-Forat (Barri de St. Pere),
també es fara el concurs de redacció de St. Antoni,
la inauguració del VI Mercat de plaques de cava,
l’actuació de les Camaraes de Vinaròs, l’encesa
de la foguera amb el repartiment de les coques i
el moscatel…. Finalitzen el dimarts a l’ermita de
Vinaròs, amb missa en honor del sant, processó
i benedicció d’animals, plantada de carrasques,
actuació d’una rondalla en el recinte de l’ermitori i
el repartiment de cremaetes de comiat.
Dos dies més tard, és la festa del nostre patró,
Sant Sebastià. Com tots els anys, complirem amb
la tradició, pujanda a l’ermita en romeria. Tots els
vinarossencs podrem gaudir d'aquest meravellós
entorn que s'ha convertit per a tot el poble en un
espai d'esbarjo, esportiu i cultural. A part dels actes
litúrgics, també es fara el repartiment de l'arròs, el
preu del qual , com tots els anys es destinara a una
causa social.
Cadascun de nosaltres des de el nostre propi i
lliure sentiment (religiós, social, cívic), però tots
amb el mateix fi, volem honrar al nostre Patró que
és part de la nostra identitat i de la nostra història
com poble. Els vinarossencs estem convençuts que
tenim una identitat, una història que ens aglutina i
ens unifica en un únic cami: VINARÒS.

Executiva local PSPV-PSOE

Arran de la seua intervenció en
l’última sessió plenària de 2016,
voldríem, des de l’executiva local
del PSPV-PSOE de Vinaròs, ferli unes consideracions a la fi de
millorar la seua poca cultura, o memòria, envers la
història del període democràtic de la nostra ciutat,
període majoritàriament gestionat pels membres
democràticament elegits i representants del PSPVPSOE:A partir de l’any 1979, els governs socialistes
(amb majoria o formant part de pactes amb altres
forces polítiques, inclosa la que vostè representa) han
gestionat:
• La compra de la plaça de bous (abans privada).
• La compra del camp de futbol.
• La construcció del segon pou de la Misericòrdia i
del dipòsit annex, amb la qual cosa van solucionar
l’abastiment d’aigua potable a la nostra ciutat.
• La construcció de l’Hospital Comarcal, amb el
desenvolupament urbanístic de tota la zona (vials,
clavegueres, enllumenament i voreres).
• La construcció de l’escorxador municipal.
• L’obertura de l’avinguda del País Valencià, amb tot
el desenvolupament posterior i obertura de la ciutat
al Sud.
• El palau de Justícia.
• La construcció de la carretera de la costa nord.
• La construcció de la carretera de la costa sud.
• La canalització de les aigües pluvials i residuals.
• La compra dels terrenys de la ciutat esportiva i
construcció del nou camp de futbol.
• El nou mercat municipal.
• La recuperació del convent de Sant Agustí i
reconversió en l’actual Auditori Municipal.
• El desenvolupament dels serveis socials, inexistents
en l’era pre-democràtica i que tant paper fan a nivell
social en aquests temps de necessitat.
• La urbanització del passeig Fora’l Forat.
• La construcció d’espigons de la platja del Fortí i la
transformació d’aquesta en platja d’arena.
• La construcció del nou passeig.
• La construcció de dos pàrquings subterranis.
• La nova biblioteca.
• El centre de menors Baix Maestrat.
• 4 col·legis públics i un en espera.
• La urbanització del carrer Sant Francesc.
• Dotacionals abans inexistent de les Casetes dels
Alemanys.
• Parc de la Foret.
• Clausura de l’abocador.
• Els actuals Pipi-cans o “Gos parcs”.
• Diverses zones esportives i lúdiques.
• La construcció del “Pirulí”.
I moltes altres actuacions tant esportives com d’oci
i mediambientals, i d’altres de les quals parlarem
en pròxims articles, ja que no disposem de suficient
espai. Li agrade o no li agrade, aquestes obres i
actuacions tenen la marca PSOE, i són actuacions
de les quals els socialistes vinarossencs ens sentim
orgullosos, orgullosos d’haver conformat el Vinaròs
actual, encara amb moltíssimes carències, però que
venia d’una època fosca on no hi havia pràcticament
res per a una població de 17.000 habitants. Ara, amb
28.000 habitants, la ciutat de Vinaròs és una altra.
Diferent i més completa, encara que inacabada. Amb
més encerts que errades, que també en poden haver,
però de la qual ni ens penedim ni ens avergonyim, tot
el contrari i repeteixo, ens sentim ORGULLOSOS.
La crítica sobre com es poden fer les coses l’acceptem,
però no estem disposats a que se’ns llance per terra
una feina costosa, dura i, de vegades, desagradable,
que tants bons fruïts ha donat, i menys per qui tant
poc demostra saber de la nostra ciutat.

Visca San Sebastià, visca Vinaròs

Subscriviu-vos a

El Diariet
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PESCA
ESPORTS
Rajada vela

Andrés Albiol

AGUAS FRIAS CON NORTES Y MISTRALES

Comenzó la semana con tenues aires del noroeste, que
luego mar adentro se convirtieron en temporal del norte. Se
pudo faenar en todas las modalidades a excepción de algún
día. Las capturas resultaron normales y las cotizaciones
bajaron un tanto respecto a jornadas anteriores.

La pesca de arrastre, los bous faenaron a diario para llevar a lonja gran
variedad de pescados y mariscos, como langostino, calamar, pescadilla,
salmonete, peluda, rape, caracol, móllera, galera, caballa, jurel, lisa,
dorada, pagel, canana, pulpo blanco y morralla.
La flota artesanal de artes menores, las barquitas trasmalleras unas
pocas calaron cerca de la orilla a la sepia y mabre. La mayoría lo hizo
tras el lenguado, rombo y raya. Y una se dedica al gran fondo para llevar
langosta, gallineta, déntol y pagre.
El palangrillo de costa pilló con anzuelo poca lubina, sargo y congrio.
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo subastaron ejemplares de
1 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Crece la afiliación española

Según los últimos datos elaborados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y publicados antes de finalizar el año 2016, seguían
aumentando las afiliaciones al Régimen Especial del Mar en España. O
sea, la afiliación al sector del REM ha crecido en 3.266 personas empleadas
que cotizan y trabajan en labores pesquero-marítimo, lo que significa un
5,28% más de cotizantes-trabajadores respecto al año anterior.

També cridada escrita i ratjà blanca, en castellà raya vela i blanca. El seu
nom científic és Raja lintea.
Peix cartilaginós per no tenir els ossos osificats, només està endurit el
cartílag per donar-li molta flexibilitat, pertany al subordre dels batoideos,
amb la característica principal de tenir les cinc obertures branquials per
banda en la part inferior corporal.
El seu cos és deprimit, amb el cap aplanat on estan soldades les aletes
pectorals per la part anterior i la posterior al tronc, per formar un disc
ample romboïdal i ser sinuós en els mascles i recte en les femelles. Els
ulls estan a la zona superior i protegits per cavitats perllongades i zones
d'agullons. A prop estan els grans espiracles per absorbir aigua amb que
respirar i després rebutjar-la per les brànquies. Les obertures nasals també
en la part baixa. El seu musell és llarg amb el rostre ben marcat. En la part
inferior posseeix la boca que és arquejada pel centre, amb fileres de 47-50
dents amb puntes caniformes formant un mosaic, amb els exteriors tenen
la punta dirigida cap a la comissura dels llavis. La seva cua és fina i llarga,
amb dues aletes dorsals gairebé en el seu extrem. La cabal és rudimentària.
Sense anal. A la zona ventral hi ha taques amb línies de puntets que
tenen la sortida els canals de porus mucosos anomenats conductes de
Lorenzini, que serveixen per detectar a preses amagades per la sorra.
Pell aspra al tacte cap a davant, doncs està formada per diminuts
denticles dèrmics. Les vores anteriors i damunt de la cua els denticles
són més grans. El ventre és llis i blanc. Té escuts dorsals escampats en una
sèrie de 47-51 fins a la cabal amb sèrie de 3 per disminuir a 1.
El color per damunt és gris lleonad tupid de clar. Talla 1 m.
Hi ha diformismo sexual. Els mascles tenen els penin en les aletes
ventrales. Són ovípars. Elles dipositen els ous en forma de càpsules
a manera de coixinet amb apèndixs en els seus extrems per adherirlos a la vegetació o substrat. Després el període de desenvolupament
de l'embrió dura diversos mesos, fins que surt pels seus propis mitjans
trencant la càpsula.
Són animals bentónics. Dolents nedadors, només ho fan amb moviments
ondulatoris de les seves ales. Segons l'època de l'any efectuen migracions
estacionals, bé de lloc o de profunditat. Solen preferir fons de 100 a 600
m., per viure sempre posats en el fang o enterrats. S'alimenten de crancs,
cucs, etc. que una vegada detectats desenterra furgant amb el morro i
s'abalança sobre ells cobrint-los primer amb el seu cos.
Es captura amb arts d'arrossegament, tremall i palangre. Una vegada
eviscerada i pelada les seves carns són blanques i tendres. Fregides o en
salses és un menjar preferit per molts pescadors.

PARTE ESTADÍSTIC PESQUER D’ARROSEGAMENT DEL MES DE DESEMBRE DEL 2016 (I)
PEIXOS
Seitò (Aladroc, Boquerón)
Maira (Mare del lluç))
Escrita (Raja, Raya)
Besuc (Besugo)
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)
Rallat (Bonito)
Burros (Gobios)
Caballa (Verdel)
Veta (Pez cinta)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de San Pedro)
Orà (Orada, Dorada)
Móllera (Fanéca, Capellán)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)

181 Kg.
481
255
2.273
757
7
266
364
358
1.174
69
2.036
2.058
11
4.567
1.732
86
64

Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Aranya (Araña)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Espet (Espetón)
Jurioles (Rubios, Lucerna)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Sardina
Mero (Cherna)
Letxa (Verderol, Pez limón)
Sorella (Jurel real)
Llises (Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)

226
66
34
5
518
3.276
493
8.824
1.680
203
488
6.149
2.278
259
10
46
21
114
2

Biso (Bis, Estornino)
Gatet (Pintarroja)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Corva (Corvallo)
Miseria (Gallo)
Peix de rei (Pejerrey)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Palometa blanca
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Rémol (Rom, Rombo)
Varis (Varios)
Total.............................
CRUSTACIS:
Crancs (Cangrejos)
Escamarlà (Cigala)
Llagostí (Langostino)

310
75
477
16
31
99
89
16
17
3
14
6
1
29
42.615
371
45
993

Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Gamba (Camarón, Quisquilla)
Total......................................

7.347
3
105
______
8.864

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)
Sepió punxa (Choquito)
Canana (Pota, Volador)
Sèpia (Sepia, Choco))
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Pop mesquer (P. almizclado)
Cargol punxent (Cañailla)
Llonguet (Holoturia)
Total……………….……..

470
61
799
2.363
1.649
1.871
392
157
10
7.772

Total extracció......................

59.255
21
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ESPORTS
ESCACS. Club Ajedrez “Ruy Lopez”Vinaròs

TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ DE NAVIDAD, CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ VINARÒS
Triunfo de Albert Jovaní.
El pasado sábado 7 de enero, se
dieron cita en la Penya Barça de
Vinaròs, más de 40 jugadores
desde los 6 hasta los 14 años,
para participar en el tradicional
campeonato de edades de
Navidad.
Se impuso el ampostino Albert
Jovaní empatado a puntos con
tres jugadores más Pau Morales
Polo (2º), Joan Puchol (3º), y David
Doñate (4º), muestra de la igualdad
reinante en los puestos de cabeza a
lo largo de todo el torneo.
Por su parte el resto de premiados
fueron los siguientes: Categoría
Sub12:1º David Doñate , 2º Nicolás
Bellón, 3º Rubén Vinuesa. Categoría
Sub10: 1º Pau Camarillas , 2º Manuel
Fernández , 3º Xavi Martínez.
Finalmente en la categoría Novel: 1º
Andrei Neage, 2º Gabriel Polo y 3º

Marcos Adell
Podemos decir, que se trató de un
excelente torneo que combinó la
veteranía de los mejores jóvenes
jugadores de la zona, con la
inexperiencia de muchos jugadores
que se enfrentaron por primera vez
en un torneo de ajedrez.
También
merecen
destacarse
los excelentes resultados de
los
jugadores
ampostinos,
principalmente Albert Jovaní y Joan
Pujol quienes lograron conseguir
dos de los tres primeros lugares del
podio en la general, buen ejemplo
del gran trabajo de promoción que
llevan realizando en esta población.
Por último, agradecer de nuevo
a la directiva y socios de la Penya
Barça por su buena disposición
por su desinteresada cesión de sus
locales.

Clasificación.

Rafa Marcos

C. F. Traiguera
C. D. Catí
Morella F. C.
C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"

5
5
3
1
0
2
3
2

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
C F. Moro

A. C. D. Benicense

2
0
0
1
0
0
2
3

C. D. Onda "B"
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera

C. D. Semprerapid

C. D. Els Ibarsos
C F. Moro
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge
C. D. Benicasím
VINARÒS C. F.

A. C. D. Benicense

PARTIDOS ATRASADOS: MORO - 0 ONDA "B" - 1
S. JORGE - 1 CABANES - 0
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17,00

PISTA SANSE

TENNIS TAULA

PREFERENT

17,00

PISTA SANSE

TENNIS TAULA

SEGONA

HORA

DIUMENGE,
PAVELLÓ POLIESPORTIU
15,01,17
LLOC
ESPORT
CATEGORIA

11,00

PISTA SINTÈTICA

TAEKWONDO

TOTES

12,00

PISTA PARQUET

BASQUET

CADET

DIA:

ENCONTRE
CBM
VINARÒS
BENICARLO 2003
CBM
VINARÒS
BENICARLO

1San Jorge
2Els Ibarsos
3Rafalafena
4Villafamés
5Catí
6Oropesa
7Onda "B"
8Vinroma
9Morella
10Benicasím
11Traiguera
12Moro
13Cabanes
14Benicense
15Semprerapid
16VINARÒS

CH

–

CH

CD VINARÒS FS –C.AT.
MORVEDRE
CD VINARÒS FS – CFS
BISONTES CASTELLÓN “A”
FEDERACIÓN
CB GIL COMES VINARÒS
NEGRO –A.B ALMASSORA
CTT VINARÒS “C” - CTT
TORTOSA “G”
CTT VINARÒS – CTT LA SELVA
CTT VINARÒS “B” – CTT
SALOU

ENCONTRE
EXAMENS DE GRAU
CB VINAROS SERVOL
BENICENSE

–

G.
13
9
8
6
8
7
5
7
6
6
5
4
4
3
2
0

E.
2
3
3
6
0
1
6
0
2
2
3
3
3
3
2
3

P.
0
2
3
2
6
6
4
7
6
6
6
8
8
8
10
11

CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

INFANTIL

12,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

HORA

D I S S A B T E .
CIUTAT ESPORTIVA
14,01,17
LLOC
ESPORT
CATEGORIA

9,45

CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 11

INFANTIL A

11,15

CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 11

CADET

11,15

CAMP 3

FUTBOL 8

BENJAMÍ B

13,00

CAMP 2

FUTBOL 8

BENJAMÍ A

13,00

CAMP 1

FUTBOL 8

ALEVÍ A

13,00

CAMP 3

FUTBOL 7

PREBENJAMÍ B

16,00

CAMP 1

FUTBOL 8

ALEVÍ B

16,00

CAMP 2

FUTBOL 7

BENJAMÍ D

DIA:

PTOS.
41
30
27
24
24
22
21
21
20
20
18
15
15
12
8
3

DIF. G.
40
20
7
6
3
2
6
-1
9
2
-7
-4
-10
-15
-28
-30

ENCONTRE
VINAROS EFC- FUTUR DE
CASTELLÓ
VINAROS EFC – RENOMAR
ELS PORTS

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS ORPESA
CF UNITED VINAROS ORPESA
CF UNITED VINAROS VILLAFAMES
CF UNITED VINAROS - RODA
D
CF UNITED VINAROS - RODA
D
CF UNITED VINAROS - ST
JAUME
CF UNITED VINAROS L'ALCORA
CF UNITED VINAROS - ST
JAUME

HORA

DIUMENGE.
CIUTAT ESPORTIVA
15,01,17
LLOC
ESPORT
CATEGORIA

ENCONTRE

11,00

CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL

VETERANS

AV VINARÒS – AV RAPITENCA

CATEGORIA

ENCONTRE

SENIOR

DIA:

HORA

CATEGORIA

ENCONTRE

10,00

CAMP 1

FUTBOL

ALEVÍ

VINARÒS EFC – ALCALA

DIA:

16,00

ESTADI

FUTBOL

JUVENIL

HORA

18,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

VINAROS EFC – SAN PEDRO
VINAROS EFC- FUTUR DE
CASTELLÓ

D I S S A B T E ,
PISTA ATLETISME
16,01,17
LLOC
ESPORT

16,00

PISTA ATLETISME

22

G.C.
7
17
18
12
26
21
24
20
16
24
31
24
28
31
41
41

HORA

D I S S A B T E
ESTADI
14,01,17
LLOC
ESPORT

DIA:

G.F.
47
37
25
18
29
23
30
19
25
26
24
20
18
16
13
11

D I U M E N G E
ESTADI
15,01,17
LLOC
ESPORT

DIA:
–

J.
15
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
15
15
14
14
14

RUGBI

14 gener de 2017

ESPORTS

Paso de gigante del CD Vinaròs FS

Los juveniles, cadetes e infantiles dieron un paso
al frente en sus aspiraciones competitivas, al
lograr unos resultados extraordinarios ante rivales
directos.

L’Alcora FS 7-7 CD Vinaròs FS (Juvenil)

Los de Said Mansouri consiguieron salvar el liderato
de la categoría en un duelo de altos vuelos. Los
vinarocenses lograron adelantarse en el marcador
tras el descanso, fruto del doblete de Alejandro
Albella, pero los locales, entonces, anotaron tres
goles para distanciarse en el marcador a falta
de diez minutos. En el último minuto, los goles
de Jesús Querol Puchal y Javier Lores Innocenti
permitieron a los juvenil del Vinaròs continuar
con su imbatibilidad en Liga, con 34 puntos de 36
posibles, para mantener, así, la distancia de tres
puntos con su perseguidor inmediato, el Alcora FS.

CD Vinaròs FS 2-0 Club Vila-Sport
Villarreal (Cadete)
Golpe de autoridad importante del Cadete en
el Pabellón Municipal de Vinaròs, al vencer al
segundo clasificado. Los locales, con los tantos de
Jordi Castejón Mas y Gerard Carlos París, lograron
sumar un triunfo que les sitúa en la tercera plaza,
con 21 puntos, a solo seis del líder y a una victoria
del segundo, en manos de la entidad de Villarreal.

CD Vinaròs FS 7-4 Club Vila-Sport
Villarreal (Infantil)

Trascendental victoria de los vinarocenses en un
duelo directo ante el que era, hasta esta jornada,
el tercer clasificado. Isaac Suescun, autor de
dos goles, lideró la victoria de los locales que se

cimentó en la primera parte, con un parcial de
6-1, en un encuentro en el que hubo hasta seis
goleadores diferentes. Los infantiles, por tanto, se
sitúan ahora en el tercer cajón del pódium, con 21
puntos.

CDFS Segorbe 11-6 CD Vinaròs FS
(Benjamín)

El único resultado negativo del fin de semana
lo protagonizaron los benjamines, al caer en la
pista del cuarto clasificado. Sin embargo, pese
a la derrota, los vinarocenses seguirán en la
tercera plaza, con 13 puntos. Neo Mayor Maura,
protagonista absoluto con 4 goles, maquilló el
tanteador en una segunda parte que consiguieron
ganar los visitantes, como menor premio.
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Organitzat per
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”
Inauguració de l’exposició:

“A ma alçada II:
ermites”
Exposició dels dibuixos de Jaime Rios

XERRADA DE

VICENT PITARCH I ALMELA
FILÒLEG, SOCIOLINGÜISTA i DELEGAT DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS A CASTELLÓ
“VITALITAT I FUTUR DE LES NORMES DE CASTELLÓ”

******

ORGANITZA : Associació Cultural Jaume I de Vinaròs

Dia:
18 de gener de 2017, dimecres
Hora:
19:00 h
Lloc:
Sala exposicions de l’Associació (C/ Sant Ramon, 13)

Dia 27 de gener a les 19h a la Biblioteca de Vinaròs

Amb el suport de:
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CURSOS DE VALENCIÀ

PRÒXIMS CURSOS D'INFORMÀTICA

PREPARACIÓ DE LES PROVES DE LA CONVOCATÒRIA 2017
NIVELL

ORAL (A2) I PER A
NOUVINGUTS

DURADA

40h

LLOC

CALENDARI

CEIP
De l’1 de febrer al 22
de maig
Misericòrdia

HORARI

PROFESSORAT

CURS

PREU

DURADA

PERÍODE

Per
determinar

MITJÀ (C1)- Grup A
MITJÀ (C1)– Grup B

CEFIRE (antiga
biblioteca)
Aula 2n pis

60 h

De l’1 de febrer
a l’1 de juny

Centre d’FPA

SUPERIOR (C2)
Centre d’FPA

Del 12 de gener
al 13 de juny

50h

Del 17 de gener
a l’11 d’abril

Dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30

Eva Roig

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC PER A GENT
MAJOR- Grup O

50 h

Del 25 de gener
al 24 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 9.30 a 11.30h

Eva Roig

Pili Guardino

TAULETES ANDROID
(Utilització de tauletes Android per a persones sense
coneixements informàtics)

40h

Del 26 de gener
al 9 de maig

Dimarts i dijous
de 16.30 a 18h

Míriam Buale

General:54 €
Socis: 49.70 €

Alexandra Solsona

INTERNET II: descàrregues, youtube, serveis de google
(maps, drive...)

30h

Del 30 de gener
al 8 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 16.30 a 18.30h

Míriam Buale

General:40.50 €
Socis: 37.25 €
(aturats 50%)

30h

Del 30 de gener
al 20 de març

Dilluns, dimecres i
divendres
de 15 a 16.30h

Rodrigo Roig

Dilluns i dimecres
de 9.15 a 11h

Dimarts i dijous
de 15.30 a 17h

Dimarts i dijous
de 15 a 16.30 h

General:67.50 €
Socis: 62.10 €
( jubilats 50%)

20 €

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Inscripció oberta!

D’ORDINADORS

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Antic col·legi Sant Sebastià
Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Horari: Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11 a 14h

Tardes: dijous de 17 a 20h

26

PREU
General:67.50 €
Socis: 62.10 €
(aturats 50%)

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
Grup B

Dimarts i dijous
de 9,15 a 10,45h

Del 10 de gener
al 8 de juny

FORMADORA

Dilluns i dimecres
de 19 a 20.30h

Pepi Queralt

ELEMENTAL (B1)

HORARI

P a s s e i g d e C o l o m , s / n · 1 2 5 0 0 Vi n a r ò s · Te l è f o n 9 6 4 4 0 7 4 9 3 · A / e c o n s e l l e p a @ y a h o o . e s

General:40.50 €
Socis: 37.25 €

14 gener de 2017

ra
Cartele
C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

Próximamente

PASSENGERS
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:13
Día:14
Día:15
Día:16

22:00:h
17:00:h
17:00:h
22:30:h

Calificación: + de 7 anys

w.w.w.jjcinema.es

LA CHICA DEL TREN
DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:13
Día:14
Día:15
Día:16
Día:17

20:00:h
19:15:h
21:30:h
18:00:h
21:15:h

Classificació: + 16 anys

w.w.w.jjcinema.es

HASTA

EL ÚLTIMO

HOMBRE

DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:14
Día:15
Día:16
Día:17

21:30:h
19:10:h
20:00:h
18:45:h

Classificació: + 16 anys

Preu de l’entrada: 5 euros
www.jjcinema.es

Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros
(no s'apliquen els dies festius)
27
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Tauler Municipal
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

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 27 de gener de 2017

A partir del dijous 12 de gener es
posaran a la venta els tikets de
les paelles de Sant Sebastià, a la
planta baixa de l'Ajuntament.

Requisits:
-

Paelles de Sant Sebastià

El preu del tiket serà de 1€ per a 2

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

racions.
El mateix dia 20, també se vendran

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

tikets a la plaça de l'Ermita

El dia de Sant Sebastià, hi hauràn autobusos
cada 10 minuts de pujada a l'ermita. Surten
enfront dels Jutjats.
I també hi hauràn autobusos de baixada
cada 10 minutos, sent l'últim el de les 17.30
hores.

PUBLICITAT

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

Envia-la a
participa@vinaros.es
29
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30

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI DE GUÀRDIES

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
pl. Parroquial, 11
14
gener
GUIMERÀ
15

gener

ADELL

16

gener

SANZ

17

gener

VALLS

zona turística nord, 11

18

gener

MATEU

c. Sant Francesc, 103

19

gener

TORREGROSA

20

gener

PITARCH

av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
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
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
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
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
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

 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

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30
08,00
15,10

16,00
22,35

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 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-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 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
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

6.35, 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

(HORARI ESTIU)

 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
 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

El proper divendres 20 de Gener,
Sant Sebastià!
Tots a l'Ermita a
rendir homenatge al
nostre Sant Patró!

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19
URBANA I: Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI: Carrer de Sant Jaume, 51

