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Inversió sanitària
La consellera de Sanitat 
anuncia una inversió de 

4 milions en 4 anys al 
Departament de Salut

Nova pàgina web
L’Ajuntament apropa tota la 

informació dels pressupostos 
als ciutadans

Sant Sebastià
A pesar del fort temporal de vent i pluja, es van celebrar tots els actes i més d’un miler de persones 
van pujar a l’ermita. Un gran concert conclou els actes del 600 aniversari de la imatge de Sant Sebastià

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

Redacció

La brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament de Vinaròs 
va iniciar dilluns a primera hora del matí la reparació 
d'urgència dels desperfectes que la localitat ha sofert 
com a conseqüència del temporal marítim del passat 
cap de setmana. Al llarg d’aquesta setmana també s’han 
estat quantificant econòmicament tots els danys soferts 
pels quals es requerirà la intervenció i ajuda d'altres 
administracions. En aquest sentit, dilluns es va dur a 
terme a l'Ajuntament de Vinaròs una reunió de treball 
per coordinar les actuacions necessàries per tornar a la 
normalitat.
En aquesta trobada va estar present el regidor d'Obres i 
Serveis, Guillem Alsina, el regidor de Turisme, Domènec 
Fontanet, el tècnic de Medi ambient, Carlos Pérez, la 
coordinadora del contracte de neteja viària, Carmen 
Morellà, l'enginyer civil municipal Josep Miquel, el cap 
de la brigada Vicent Ferrer i representants de l'empresa 
Cítrics Roquetes, a càrrec de la neteja de platges, i 
d'Acciona, a càrrec de la neteja viària.
Els danys han estat de consideració en la biblioplatja, 
que necessitarà d'una reparació, la pèrgola accessible 
del Fortí inaugurada aquest estiu, que ha desaparegut 
com a conseqüència de la força del mar, la pèrdua de 
sorra a la platja del Fortí, o la zona dels Cossis propera a 
la desembocadura del Cervol, especialment danyada per 
la virulència del temporal, i on es va haver de restringir el 
pas pels danys en la passarel·la per als vianants i el mur de 
contenció. També van resultar danyades la rampa d'accés 
a la platja de la Barbiguera, que va quedar destrossada, 
així com la platja de Saldonar i un despreniment de la 
carretera d'aquesta zona de la costa nord. A més, des 
del barranc Fons de Bola fins a la Cala Roquetes les 
instal·lacions piramidals de fusta han resultat afectades, a 
la Cala Roquetes hi ha hagut nous despreniments de roca 
i la platja de Cala Puntal és actualment inexistent després 
del temporal. 
Les reparacions més urgents es van centrar a principis de 
setmana en els danys que van sofrir els vials de les costes 
turístiques nord i sud, els carrers d'un sol accés properes a 
la costa que van quedar pràcticament inaccessibles i en la 
neteja de pedres i sorra del passeig marítim, especialment 
en la seva part sud, així com la reposició de mobiliari urbà 
que es va trencar. 

El primer tinent d'alcalde i edil d'Obres i Serveis, Guillem 
Alsina, confia que tot estigui reparat i a punt para Setmana 
Santa. “Esperem que el més greu com a problemes 
d'accessos a les cales o danys en passarel·les estigui tot 
arreglat per a Setmana Santa. Si no ho està, haurem 
d'actuar nosaltres des de l'Ajuntament, però confio que 
tant des del Govern central com de la Generalitat arribin 
les ajudes i les actuacions. No podem permetre'ns que la 
platja del Fortí estigui en mal estat o falti sorra o que les 
cales no estiguen a punt. Espero i confio que tot estigui 
arreglat per  aquesta data”, va assenyalar Alsina. 
L'alcalde, Enric Pla, va explicar que a més l'Ajuntament 
ja ha posat en marxa tots els protocols per sol·licitar les 
corresponents ajudes a la Generalitat i el Govern Central. 
“Des de la presidència del Govern valencià ja s'han 
posat en contacte amb nosaltres per informar-nos de 
la linea d'ajudes per a mobiliari urbà i altres qüestions 
en les quals el Consell té competència i d'altra banda 
esperem un gest igual per part del Govern central o la 
subdelegació”, va assenyalar Pla, que va assegurar que 
“també hem contactat amb els nostres diputats a Madrid 
perquè incideixin a través de preguntes o esmenes sobre 
les linies d'ajuda que ajuntaments com el de Vinaròs 
necessiten en aquest tipus de casos”. 
Segons Pla, és el moment de promoure un pla integral 
de defensa, conservació i regeneració de la costa de 
Castelló i que no es facin aquest tipus d'actuacions 
parcials. El primer edil va recordar que a Vinaròs hi ha 
encara pendents de construcció els espigons de defensa 
des de l'època en què es va fer la remodelació del passeig 
marítim i va destacar la importància que té per a un 
municipi turístic com Vinaròs l'accés a les cales i platges.

El temporal de mar malmet la costa vinarossenca 
i causa danys de consideració
L’Ajuntament ha iniciat esta setmana les reparacions urgents i demana ajuda de les administracions

Foto: M.Castejón
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L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha assistit 
este dimecres a la reunió que el secretari de 
l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc 
Colomer, i el delegat de Presidència a 
Castelló, Adolf Sanmartín, han mantingut 
amb els representants municipals dels pobles 
costaners afectats pel temporal del passat cap 
de setmana, des d'Almenara fins a Vinaròs. 
Durant esta trobada s'ha avançat que l'Agència 
Valenciana de Turisme doblarà la quantitat 
econòmica que dedica per al manteniment 
del mobiliari urbà i dels equipaments de les 
platges i llocs turístics de la costa, els quals han 
resultat danyats, com és el cas, en Vinaròs, de la 

pèrgola per a persones amb mobilitat reduïda, 
part de la Biblioplatja, alguns accessos a cales 
i elements de joc a les platges de El Clot i del 
Fortí. 
"S'espera que la primera setmana de febrer 
els tècnics de l'Agència Valenciana de Turisme 
visiten les localitats i després del seu informe 
el Consell pugue aprovar estes mesures 
d'urgència, previsiblement per a finals del 
mes que ve; d'aquí passaran a l'aprovació dels 
ajuntaments ", ha assenyalat l'alcalde Pla. 
Alhora Sanmartín ha comunicat que este 
divendres la Generalitat podria aprovar un 
acord que tingui en compte als ajuntaments 

afectats i obrir una línia d'ajuts fins al 31 de 
març per incloure aquells desperfectes que no 
entren dins dels ajuts que oferirà l'estat o la 
mateixa Agència Valenciana de Turisme. 
Finalment, Pla ha assenyalat que este dimarts 
el ministre de Foment va visitar la província 
de Castelló i que s'espera que en el proper 
consell de Ministres pugue haver novetats 
sobre les ajudes que s'aportaran a la regió, que 
podria ser declarada com a zona catastròfica. 
Mentrestant, la brigada municipal ja ha 
començat a treballar per intentar solucionar 
els problemes més urgents derivats d’esta 
situació.

Reunió de l’Agència Valenciana de Turisme amb els pobles afectats pel temporal

La consellera de Sanidad y Salud Pública de la 
Generalitat, Carmen Montón, visitó el lunes el 
hospital comarcal de Vinaròs, donde anunció 
una inversión de 4 millones de euros en el 
periodo 2016-2019 para este departamento de 
salud, de los que 2,7 millones se invertirán en 
mejoras y equipamiento del propio hospital. “Si 
lo comparamos con la legislatura pasada es una 
importante inversión, ya que en los últimos cuatro 
años se invirtieron tan solo 1,1 millones en este 
departamento”, señaló, explicando que “de los 
fondos asignados a este hospital, más de un millón 
será para reformas y el resto para equipamientos”.
La consellera destacó que ya en 2016 la inversión 
realizada en este departamento ha sido importante, 
con 779.523 euros invertidos por los tan solo 
163.487 que se invirtieron en 2015.
En este sentido, recordó las mejoras en 
equipamiento con la adquisición de un el 
mamógrafo digital, la compra de una máquina 
de anestesia, una nueva torre de laparoscopia, 
mientras que en el área no quirúrgica se ha 
invertido en un nuevo ecocardiógrafo y mejores 
equipos de las consultas de odontología.
Montón también subrayó algunos de los 
equipamientos ya construidos en este 
departamento, que han supuesto una inversión de 

650.000 euros, como el nuevo centro de salud de 
Peñíscola, desde octubre de 2016 o el de la Pobla 
de Benifassà, abierto recientemente. 
En cuanto al personal, destacó que se ha ampliado 
en dos plazas de médicos en atención primaria, 
una en Vinaròs y otra en Benicarló, y otra plaza 
de farmacéutico para el hospital. A pesar de ello, 
reconoció la falta de especialistas en algunas áreas. 
“En toda la sanidad pública valenciana hemos 
tenido un éxodo de personal y esta es nuestra lucha 
diaria para reivindicar a Madrid que nos permita 
aumentar el capítulo de personal”, señaló. 

522.000 euros en 2017
Para este año 2017 la inversión prevista en el 
departamento es de 522.000 euros. De ellos 
se destinarán 165.000 a reformar el servicio de 
farmacia, el de anatomía patológica y a la pintura 
de todo el hospital. Otros 200.000 euros se reservan 
para mejorar el equipamiento del centro, mientras 
que 40.000 serán para mejorar la eficiencia 
energética. Este ejercicio también se destinarán 
25.000 euros a la ampliación del centro de salud de 
Morella. 
Durante su estancia en Vinaròs, Montón ha visitado 
la nueva Unidad de Medicina Digestiva, que ha 
sido dotada de un área de endoscopias y consultas 

externas y que se puso en marcha  en el mes de 
marzo. También cursó visita al área de Pediatría, 
que se ha renovado y acondicionado con un 
Hospital de Día Infantil y la adquisición de sistemas 
pediátricos de alto flujo para el transporte sanitario. 
En cuanto al segundo centro de salud de Vinaròs, 
para el que este año hay previstos en el presupuestos 
del Consell 100.000 euros, Montón confió en que 
estas partidas aumenten en próximos ejercicios 
para hacer realidad la infraestructura sanitaria.
Tras la visita a Vinaròs, la consellera se trasladó hasta 
Torreblanca para visitar la nueva base del SAMU. 
“Era un servicio necesario y era lógico que entrara 
en funcionamiento en Torreblanca”, concluyó. 
Además, en cuanto al servicio de transporte 
sanitario, señaló que “tenemos que superar un 
lastre heredado del gobierno anterior, ya que el 
contrato de transporte sanitario está intervenido 
en la Unión Europea, que lo calificó de contrato a 
medida y ahora estamos en negociaciones para 
poder salvar posibles sanciones derivadas de una 
mala práctica del anterior gobierno”.

Sanidad invertirá 4 millones en el departamento de salud de Vinaròs 
Este año el hospital reformará el servicio de farmacia, el de anatomía 
patológica y se pintará todo el centro, además de mejorarse el equipamiento 

Reunió. L'Agència Valenciana de Turisme doblarà la quantitat econòmica que dedica per al manteniment del mobiliari urbà i dels equipaments de les platges. 
A Vinaròs, els treballs per tornar a la normalitat estan sent intensos
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La regidoria de Govern Obert i Participació 
Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs va presentar 
dimarts el visor pressupostari que pot trobar-se 
dins de la municipal www.vinaros.es gràcies al qual 
els ciutadans podran consultar tota la informació 
referent als pressupostos del consistori vinarossenc 
i el seu estat d'execució. 
Vinaros.dondevanmisimpuestos.es ha estat 
realitzada amb el suport tècnic de la Fundació 
Civio i permet a qualsevol ciutadà consultar d'una 
forma molt senzilla i comprensible la distribució 
dels pressupostos municipals, d'on procedeixen els 
ingressos i a quin concepte es destina cada euro. 
L'objectiu, com va assenyalar el regidor de l'àrea, 
Hugo Romero és acostar la gestió municipal a la 
ciutadania d'una forma fàcil i entenedora. Romero 

va assegurar que el consistori ha complert ja el 
100% dels 80 indicadors que marca Transparència 
Internacional. 
La web ja està a la disposició dels vinarossencs, 
que poden consultar tota la informació referent 
als comptes des de 2014 a juny de 2016 (i 
pròximament s'actualitzarà fins a 2017). La pàgina 
serà actualitzada de forma semestral, segons va 
informar la responsable de serveis de Civio, Sonia 
Pérez, i inclourà el nivell d'execució del pressupost 
a cada àrea a mesura que va avançant l'exercici en 
curs.
La web permet a més enllaçar informació a les 
xarxes socials o descarregar-se informació en 
diferents formats. També hi ha un diccionari de 
termes econòmics i de gestió municipal i un útil 

cercador de continguts. 
El de Vinaròs és el tercer projecte de la Fundació 
Civio a la Comunitat Valenciana, segons va 
informar Pérez, després d'haver-se presentat un 
visor pressupostari similar en les localitats de 
Castelló i Vall d’Uixó.

L’Ajuntament obre als ciutadans tota la informació pressupostària del consistori 
vinaros.dondevanmisimpuestos.es permet consultar amb detall on es destina cada euro que s’ingressa

L'auditori municipal Ayguals de Izco acollirà 
enguany a Vinaròs un interessant ventall de 
set espectacles de teatre i dansa professional. 
Una programació anual que va ser presentada 
dimecres a la biblioteca pública pel regidor de 
Cultura i Joventut, Marc Albella. 
Les actuacions s'inicien el 4 de març amb l'obra 
‘Mecbeth’ de la companyia de teatre Ornitorincs, 
basada en la tragèdia ‘Macbeth’ de William 
Shakespeare, però plantejada per atreure al 
públic jove, a més del ja habitual, mitjançant un 
clàssic que barreja ambició, poder, amor, passió, 
màgia i destrucció, al que se li aplica el tamís de 
la paròdia.
Els dies 17 i 18 de març està programada la que 
serà la quarta actuació a Vinaròs de BCN City 
Ballet, que sempre omple l'auditori de públic, 
i a l'abril la companyia de teatre Producciones 
del Barrio interpretarà l'obra ‘Emilia’, dins del 
cicle ‘Mujeres que se atreven al que Vinaròs està 
adscrit. Una obra que mostra la lluita d'una dona, 

Emilia Pardo Bazán, que, en les acaballes del segle 
XIX, s'entossudeix a ser ella mateixa, és a dir, a 
conduir-se d'acord amb els seus desitjos i voluntat 
d'escriure i participar en la vida pública.
En el mes de maig l'auditori acollirà l'obra ‘No 
somos malas’ de la companyia New Époque 
Cabaret, que compta amb la participació del 
vinarossenc ‘Anthony Senen’, un music hall molt 
recomanable. 
En el mes de setembre el teatre en valencià de 
Pérez&Dislà, portaran a Vinaròs l'obra ‘Carinyo’. La 
peça, interpretada pels actors Sergio Caballero i 
Mireia Pérez a partir de la dramatúrgia conjunta de 
Juli Dislà i el director Jaume Pérez, parla de com 
compartir l'espai i el temps amb algú. En definitiva, 
de dues persones que van decidir seguir junts.
Ja per al mes d'octubre Meridional Producciones 
portaran fins a l'auditori l'obra ‘Los esclavos de mis 
esclavos’, una història sobre diversos cooperants 
segrestats en una cova a les muntanyes d'Afganistan 
al costat de les seves captores, víctimes de la 

situació geopolítica i els seus desitjos d'acció.
Conclou la programació l'obra ‘La mejor canción 
del mundo’, de la companyia de teatre ‘El punto de 
la i’, una comèdia basada en la pel·lícula de terror 
Saw, un còctel de música en directe, comèdia i 
creativitat», en paraules del seu director Jaime 
Pujol.
La venda anticipada serà a l'auditori municipal de 
dimarts a diumenge en horari de 18 a 21 hores, i 
serà possible aconseguir abonaments pels quals 
desitgin veure tres obres o més, encara que queden 
exclosos d'aquest abonament les actuacions de 
BCN City Ballet i el cabaret.

Vinaròs presenta set espectacles de teatre i dansa professional per 2017

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi 
Navarrete, han denunciat la minva en el servei que 
ha suposat per als veïns del Maestrat l'obra del 
tercer fil que uneix València amb Castelló. "Amb 
l'obra es va eliminar el tren Alvia que comunicava 
el Maestrat amb Madrid i que sortia de bon matí 
des de Vinaròs", denuncia el senador per Castelló, 
Jordi Navarrete.
En una resposta parlamentària, el Govern assenyala 
a Compromís que les obres que l'Administrador 
d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) realitza a la 
línia València-Castelló són "per permetre l'arribada 
de l'alta velocitat a aquesta última i, posteriorment 
al corredor mediterrani, té com a conseqüència 
directa la reducció de capacitat de circulació dels 
serveis ferroviaris, amb diferents graus d'intensitat 
segons l'avanç de les obres", el que per Navarrete 
"suposa la més nefasta de les respostes esperables 
i és que, com ens temíem i ens deien, el tercer fil no 
fa més que empitjorar el servei i genera afectacions 

als diferents serveis ferroviaris ja de per si escassos 
al nord de les comarques castellonenques".
En la resposta a la pregunta per la desaparició de 
l’Alvia amb sortida des de Vinaròs, el Govern utilitza 
eufemismes com "equilibrar els diferents productes 
que circulen per aquestes infraestructures", o que 
"Renfe va determinar un pla alternatiu de transport 
(PAT), de manera que van passar a prestar-se 
mitjançant la combinació del trajecte Madrid-
València, transbordant a serveis del Corredor 
Mediterrani per fer el trajecte València-Castelló. 
Per a això, es van generar diversos enllaços de 
trens AVE Madrid-València amb trens del Corredor 
Mediterrani". És a dir que en comptes de l'Alvia 
els usuaris es veuen obligats a agafar un regional 
o altres trens que els permeten arribar a un AVE a 
València, amb les consegüents molèsties i preus 
superiors.
El dia 25 d'octubre de 2015 es va recuperar una 
connexió directa entre Madrid i Castelló, ja que 

les condicions de l'obra ho permetien, servei que 
segueix prestant-se en l'actualitat. "Però res diuen 
en canvi del tren Alvia, que s’ha suprimit. Aquest 
és el tracte del Govern de Rajoy i l'arribada de 
les millores en connectivitat de les poblacions 
turístiques del Maestrat com Vinaròs, Benicarló-
Peníscola i sud de Tarragona que deien alguns. 
Molt lamentable", afegeix Navarrete.
Petició d'informació
Compromís va a realitzar a més una petició 
d'informació i informes sobre el desplegament 
del tercer fil fins a Catalunya, el seu calendari 
d'obres i noves afeccions tant per les obres 
com posteriorment a la circulació de trens de 
mercaderies i passatgers, "ja que la realitat està 
desmentint als que defensaven el nyap del tercer fil, 
que ha propiciat -pel moment- una millor connexió 
a pseudoaltavelocidad (pseodoAVE) per a Castelló 
capital, però ha reduït trens al nord, perjudicant els 
drets, comoditat i serveis de la gent".

L'Estat no recupera el tren Alvia Vinaròs-Madrid després de les obres del tercer fil
La coalició Compromís demana saber el calendari d'obres del tercer fil des de Castelló cap al nord
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L'equip de govern ha negat que ja tingui decidida la 
ubicació de la piscina municipal, com va assegurar 
el PP en roda de prensa la setmana passada, i 
ha assenyalat que està a l'espera dels resultats 
dels dos estudis de viabilitat que ha encarregat 
i que considera “essencials” per decidir-ho de 
forma definitiva. El consistori ha encarregat un 
informe de sostenibilitat econòmica per a la ciutat 
esportiva i un altre per als terrenys de l'avinguda 
Leopoldo Querol. Una vegada es disposi d'ells, el 
govern local té previst tornar a reunir als diferents 
partits i associacions per decidir la millor ubicació 
i no es descarta realitzar una consulta popular, 
encara que aquesta hauria de ser via electrònica, ja 
que legalment aquest tipus de consultes no estan 
permeses a la Comunitat Valenciana. 

Així ho van explicar el regidor d'Urbanisme, Jan 
Valls (Som Vinaròs) i el d'Obres i Serveis, Gullem 
Alsina (PSPV). Segons Valls, “aquests informes de 
sostenibilitat econòmica podrien estar llestos a 
final d'aquest mateix mes, i una vegada els tinguem 
reunirem als diferents partits i associacions per 
analitzar els resultats i decidir una de les dues 
opcions”. 
Valls va explicar que era un tràmit necessari per a 
la Conselleria haver lliurat un projecte bàsic, que 
en aquest cas es va fer prenent com a ubicació 
l'avinguda Leopoldo Querol, però que falta la 
realització del projecte d'execució i que aquest 
es presentarà una vegada es decidisca una de les 
dues ubicacions. “La ubicació es pot canviar en el 
projecte d'execució. El projecte bàsic va ser realitzat 

perquè era un tràmit obligat amb la Conselleria”, va 
assenyalar Valls. 
De la seva banda, Alsina va assenyalar que “el 
que volem és consens per triar el millor lloc, però 
necessitem més informació, amb dades reals i 
informes. Per això s'han encomanat aquests dos 
estudis de viabilitat”. Alsina també va acusar al 
PP de “tindre poca vergonya per sortir a criticar a 
l'equip de govern per una piscina a la qual li han 
posat dos pleits, un contra l'acord de ple i un altre 
contra la seua celebració. El PP no vol la piscina 
ni a la ciutat esportiva ni a Leopoldo Querol. 
Volen ampliar l'actual piscina i el que fan ara és 
simplement aprofitar el moment per desgastar a 
l'equip de govern”.

El Partido Popular de Vinaròs ha 
publicado los documentos que 
considera que “demuestran que la 
futura piscina municipal se construirá 
donde quiere el Alcalde, Enric Pla, pese 
a ser una ubicación que no gusta a la 
mayoría del pleno del Ayuntamiento 
ni al Consell de Esports”.
Según el portavoz adjunto del 
partido, Lluis Gandía, "en lugar 
de reconocer que han engañado 
a todos los vinarocenses tanto el 
concejal de Urbanismo, Jan Valls, que 
pertenece a Som Vinaròs Podemos, 
como Guillem Alsina, portavoz 
socialista, han negado aquello que 
hoy publicamos y damos a conocer 

a todos los vinarocenses, por lo que 
no solo esconden que la ubicación de 
la piscina ya está decidida sino que 
además mienten negándolo".
Para los populares "por la memoria 
valorada y por el proyecto básico 
el Ayuntamiento, es decir todos los 
vinarocenses, hemos pagado más de 
62.000 euros y ambos documentos si 
no se construye la piscina en Leopoldo 
Querol no servirán para nada por 
lo que entendemos que desde el 
tripartito se quiere chantajear a la 
sociedad vinarocense que puede 
optar por la ubicación de Leopoldo 
Querol para no perder esos 62.000 
euros".

L'equip de govern nega que la ubicació definitiva de la piscina estiga decidida
El regidor d’Urbanisme, Jan Valls, assenyala que s’està a l'espera de rebre els estudis de viabilitat per a cada ubicació 
i que tràmits com la presentació d’un projecte bàsic eren necessaris per a la conselleria

El PP insiste en que la ubicación de la piscina ya está decidida en la avenida Leopoldo Querol

Uno de los documentos mostrados por el PP de Vinaròs



6

28 gener de 2017

ACTUALITAT

Larapita.cat

Redacció

El futur auditori de Sant Carles de La Ràpita portarà per nom Auditori 
Municipal Sixto Mir en homenatge a aquest emblemàtic director 
vinarossenc de l’Agrupació Municipal Rapitenca. Així ho ha comunicat a 
l’entitat l’alcalde rapitenc, Josep Caparrós, el qual destaca que posant el 
nom del mestre al nou equipament el govern vol retre el reconeixement 
que mereixia un director històric que va deixar empremta cultural i 
humana en el sí de la banda.
El mestre Sixto Mir va néixer a Vinaròs el 1902, va arribar a ser un prestigiós 
trompetista i va dirigir la banda rapitenca des del 1947 fins a la seva mort, 
a La Ràpita, l’any 1958. No només va ser un intèrpret excepcional sinó 
també un bon professor, director, compositor i també feia arranjaments.

El Partido Popular de Vinaròs ha anunciado que 
presentará en el pleno ordinario del jueves una 
propuesta para que aquellas entidades que 
presentan dama en la feria y fiesta de San Juan 
y San Pedro también puedan presentar una 
dama infantil, con el objetivo de incrementar la 
participación.
La portavoz adjunta del PP de Vinaròs, Carla 

Miralles, explicó que la propuesta se realiza a 
petición de diversas entidades, asociaciones 
y clubes y debido a que el actual equipo de 
gobierno “modificó el reglamento del Consell de 
Festes y dejó para una regulación que aprobaría 
el Alcalde todo lo referente a las damas de 
las fiestas, pero después de un año y medio 
no han hecho nada y seguimos en un limbo 

reglamentario”
Miralles recordó que en 2011, cuando el PP 
accedió al gobierno,  “nos encontramos con un 
número muy bajo de damas que con el tiempo 
y mucho trabajo logramos elevar y con ello 
incrementar la participación de las entidades 
y asociaciones en las fiestas de San Juan y San 
Pedro”. 

El nou Auditori Municipal de La Ràpita portarà el nom del vinarossenc Sixto Mir 

El PP propone que las entidades con dama en las fiestas 
también puedan presentar dama infantil
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ACTUALITAT

La Policía Local de Vinaròs ha detenido a cinco 
personas por un presunto delito leve contra el 
patrimonio al haberlas sorprendido robando 
algarrobas en una finca de la localidad el pasado 
lunes. 
A las 11:30 horas los agentes recibieron el aviso 
del propietario de una parcela ubicada en la 
partida Soterranyes, indicando que en una de 
sus fincas había observado a varias personas 
desconocidas recogiendo algarrobas. 
  Al lugar se desplazaron de inmediato dos 
unidades de la Policía Local, compuestas por 
una patrulla del servicio ordinario y la propia 
patrulla de la Unidad Medioambiental. Los 
agentes sorprendieron a 5 personas cogiendo 
algarrobas en una parcela, dos de las cuales, ante 
la presencia policial, se dieron a la fuga. Pese a 
ello, pudieron ser interceptadas posteriormente 

por los agentes de policía, escondidos detrás 
de unos matojos. En dos puntos diferentes de la 
parcela, parcialmente escondidos y a la espera 
de ser cargados, se localizaron también 14 sacos 
llenos de algarrobas, unos 500 kg. 
  Tras identificar a las 5 personas allí presentes, 
se les imputó un presunto delito leve contra 
el patrimonio, presentando denuncia por la 
sustracción el propietario de la finca, quien pudo 
recuperar las algarrobas allí almacenadas. 
En la finca se localizó un vehículo utilizado por 
los 5 identificados, (un varón de nacionalidad 
española, 2 varones de nacionalidad rumana y 
2 mujeres también de nacionalidad rumana),   
observando en el maletero restos de algarrobas, 
posiblemente de algún robo anterior y en el 
asiento trasero gran cantidad de sacos nuevos 
vacíos, utilizados para la carga del producto. El 

vehículo fue inmovilizado y retirado con grúa 
al tener deficiencias administrativas que le 
imposibilitan la circulación.

E.Fonollosa 
"Tràngol", nom del grup de debat i recerca que 
acaba de crear-se a Vinaròs, va celebrar el seu 
primer acte públic avui dijous 26, amb una 
conferència a càrrec del periodista i escriptor 
Manuel Milián Mestre.
Es tracta d'un grup sense ànim de lucre associat 
amb el compromís de contribuir a cohesionar a 
través de la cultura i del coneixement, tot el que 
conforma la identitat dels vinarossencs i el seu 
entorn.
"Tràngol" pretén crear un espai participatiu per 
a ciutadans, institucions i persones expertes de 
qualsevol àmbit que afecti al desenvolupament 
social, cultural i econòmic de Vinaròs.

A més de la xerrada de Milián l’auditori Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs acollirà també 
altres actes d’aquest grup. El 10 de febrer tindrà 
lloc la presentació del llibre de l'historiador Vicent 
Baydal Sala, “Els valencians, des de quan són 
valencians?”. El dia 24 de març, conferència a càrrec 
de M. Ángeles Masip Bonet, professora titular 
de la Universitat de Barcelona, “Els vinarossencs, 
identitat i llengua”. 
Aquest grup de debat i recerca està format per 
Esther Forner Caballero, David Gómez de Mora, 
Carmen Llopis Pla, Salvador Oliver Foix, Sebastian 
Redó, Santiago Roig Mafé i Conxita Solans Roda. 
Vol aprofundir en les arrels dels vinarossencs, 
arribant a tot el que ha definit la identitat i el 

caràcter. Proposa celebrar conferències, debats 
i taules rodones on la participació i el debat 
enriqueixi la societat. S'escolliran temàtiques que 
tinguin a veure amb la història local i l'actualitat.
S'analitzaran els canvis socials i econòmics deguts 
a la crisi que s'està patint; l'habitatge, com es 
viu i on es viu; l'ordenació de la ciutat: fortaleses 
i febleses. Els problemes de la conservació del 
litoral marítim. L'ocupació de l'espai públic, 
recollint expressions lúdiques i reivindicatives, 
així com tenir present el fenomen de l'acceleració 
històrica provocada pels nous avanços científics i 
tecnològics.
A més s'ha creat un blog anomenat "tràngol", així 
com pàgina de Facebook.

El grup de debat i recerca ‘Tràngol’ s'estrena amb una xerrada 
del periodista i escriptor Manuel Milián

La Policía Local sorprende a cinco personas robando 500 kilos de algarrobas
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Enhorabona al nostre triatleta Noe Chaler per haver aconseguit finalitzar la passada edició de la mitja marató de Castelló.Desde el teu club, desitjar-te que aquesta temporada continues sumant!

Una troupe de còmiques 

provinents de Carnavalakistan 

vindran a rodar una pel·lícula 

de Bollywood en viu a la 

presentació de Reines del 

nostre Carnaval. Es tracta de 

l' 'alter ego' de cinc artistes 

vinarossenques del grup Poker 

de Puro Teatro, despatx d'arts 

escèniques, integrants també 

en la seua majoria de l'Aula 

Municipal de Teatre de Vinaròs: 

Ángela Albiol, Desirée Jiménez, 

Ana Oliver, Cecilia Pastor i 

Carmen Roselló i dirigides per 

Toni Guillot, responsable també 

del guió

Celebrando Sant 
Antoni junto a 
su hermano Eric, 
Leyre Matheu 
Bordes, nacida 
el 17 de enero de 
2017.

Entrega de obsequios por Sant Sebastià en la Asociación de las Amas de Casa

El gran equip de la brigada municipal, 'autors' de les delicioses paelles i de tot el muntatge per poder celebrar malgrat el mal temps la festivitat de Sant Sebastià

La Revista 
més Social 
del Carnaval 
de Vinaròs, 
colaborando 
año tras año en 
la promoción 
y difusión del 
Carnaval en FITUR



9

28 gener de 2017

SOCIETAT

El presidente de la Comisión Organizadora 
del Carnaval (COC), Jordi Febrer, y otros 
dos miembros de la entidad, junto con 
seis integrantes del grupo de baile Locura, 
quedaron atrapados durante 14 horas en 
Requena tras haber salido de Vinaròs en 
dirección Madrid para ir a FITUR, donde tenían 
que promocionar el carnaval. Salieron de 
Vinaròs a las 16 horas y hacia las 17.30 horas 
empezaron a encontrarse con mucha nieve 
por el vial. “Nos quedamos parados a unos 
cinco kilómetros de Requena, avanzando 

a veces muy poco a poco. Pensábamos que 
podríamos continuar, pero poco a poco se 
fue haciendo de noche y continuábamos 
parados, como todos los que iban en dirección 
Madrid. En cambio, por el otro carril que 
iba de Madrid a Valencia sí que circulaban”, 
explicó Febrer, que lamentó que “nadie nos 
informó de nada en ningún momento, y cada 
vez que pasaba alguien les hacíamos luces y 
pitábamos para que almenos nos explicaran 
qué pasaba. Hasta las 6 de la mañana no 
se paró un coche de la Guardia Civil para 

preguntarnos qué queríamos, y les pedimos 
comida, agua y mantas, que nos las trajeron 
una hora más tarde”. 
Febrer describía la situación como “un 
cementerio de vehículos, una situación 
tercermundista, de vergüenza. Llamamos 
al 112 y nos dijeron que no tenían ninguna 
información, y la Guardia Civil nos dijo 
que había caido una torre eléctrica y que 
las máquinas no podían llegar a donde 
estábamos nosotros y que teníamos que 
tener paciencia.

Vinaròs va mostrar tot el seu potencial turístic a FITUR 2017
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, valora de forma molt positiva la participació de la localitat en aquesta fira 
internacional, on es van presentar com a novetat els nous paquets turístics per al Carnaval 2017.

21 horas de Vinaròs a Madrid por el temporal de nieve
Miembros de la COC y de Locura quedaron atrapados en medio de la carretera a la altura de Requena durante 14 horas

El próximo jueves 2 de febrero a las 
17:30 horas, en el Centre Vinalab, 
ACCIÓNATE a preparado una jornada 
en la que se tratará un tema muy 
importante de presente y futuro :
“Big Data, Internet de las Cosas e 
Industria 4.0” conceptos basados 
en la innovación y digitalización, 
aceptados por la sociedad tanto 
empresarial como cotidiana. Ahora 
bien, ¿sabemos en qué nos afecta? 
Para ello se contará con la 
inestimable colaboración de Paco 
Corma, Doctor en Ciencias Químicas, 
Fundador de la Consultora QPT S.L. 
y gran conocedor de los campos de 

la Innovación, el Management y la 
Gestión del Conocimiento.
Una vez finalizada la ponencia, 
como siempre pretende Acciónate 
se fomentará la interconexión 
profesional y empresarial, dedicando 
un tiempo para que todos los que lo 
consideren oportuno puedan darse 
a conocer y promocionar su negocio 
de una forma rápida, sencilla y 
eficiente.
La asistencia es totalmente gratuita, 
y las inscripciones pueden realizarse 
enviando un e-mail a networking@
accionate.com  o simplemente 
asistiendo al acto.

ACCIÓNATE organiza un interesante 
NETWORKING “Big Data, Internet de las Cosas 
e Industria 4.0” ¿En qué nos afectan?

Entre el 18 i el 22 de gener Vinaròs va mostrar tot 
el seu potencial turístic a la fira internacional de 
turisme FITUR, a Madrid, la qual ha tancat esta edició 
amb xifres rècord de 245.000 participants, 9.700 
empreses i 6.800 trobades bilaterals. 
La localitat va estar present a l'estand de Castelló-
Mediterrani, amb la resta de la Comunitat Valenciana 
en el pavelló 7 del recinte firal d'IFEMA, on es va 
informar als visitants de tota l'oferta del destí, fent 
un especial èmfasi en l'oferta gastronòmica i d'oci 
familiar que ofereix Vinaròs. 
Una de les apostes fortes este any va ser la 
presentació a la fira, dissabte passat, del Carnaval de 
Vinaròs 2017, a través d'un espectacle amb ballarins 
de l'Acadèmia Locura. També es va anunciar el 

llançament de nous paquets turístics, que permetran 
als turistes reservar allotjament i restaurants, a més 
de gaudir de la gala de presentació de les reines o 
de les desfilades a partir de 4 euros. 
"Creiem que esta iniciativa serà molt positiva, 
en facilitar al turista la creació d'una experiència 
turística completa vinculada al Carnaval de Vinaròs 
i esperem que serveixi perquè més visitants 
decideixin acudir a esta celebració, que enguany 
compleix el seu 35 aniversari i que està declarada 
com a Festa d'Interès Turístic Autonòmic. De fet 
aquests paquets ja es poden adquirir a través de 
la pàgina web del Carnaval", explica el regidor de 
Turisme i Comerç, Domènec Fontanet, qui també va 
estar present a Madrid. 

Finalment, la fira, amb una superfície de 62.494 
metres quadrats d'exposició i un increment del 6% 
respecte als participants que hi va haver el 2016, va 
ser també una oportunitat per celebrar importants 
reunions i trobades. 
Entre ells Domènec destaca la reunió que es va dur 
a terme amb els responsables del portal prescriptor 
de Minube, així com l'assemblea anual de Saborea 
España, a la qual va assistir també la secretària 
nacional de Turisme, Matilde Pastora i amb qui els 
diversos responsables de Turisme de cada una de les 
destinacions integrants al club van poder conversar 
sobre la importància del Turisme Gastronòmic i 
sobre el pla d'accions de l'anualitat 2017.
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E.Fonollosa/X.Flores
El mal temps, amb molt de vent i presència de 
pluja, va deslluir la jornada festiva del patró Sant 
Sebastià. No obstant això, van poder celebrar-se 
tots els actes programats, encara que amb molta 
menor presència de gent a l’ermita que en altres 
ocasions. L'Ajuntament de Vinaròs havia estat 
previsor i va instal·lar dies abans dues carpes per 
poder cuinar i repartir les paelles, i els torradors de 
carn els havia posat a cobert a les cavallerisses. 
El dia es va iniciar amb la pujada de la relíquia des 
de l'església Arxiprestal. Poc més de cinquanta 
pelegrins es van atrevir a acompanyar-la en la 
pujada a peu fins a l'ermita, a dos quarts de vuit 
del matí. Mosén Cristóbal Zurita va protegir amb 
un plàstic a la valuosa relíquia. No va faltar la 
parada al replanell amb repartiment de pastissets 

i mistela. L'església de l'ermita va servir no només 
per celebrarla missa de pelegrins i la major, 
sinó també com a refugi per evitar mullar-se i 
és que la pluja va “participar” de ple de la festa.  
La gent va pujar al llarg de la jornada en comptagotes 
a l’ermita, però sense parar, i l'església, durant la 
missa en honor a Sant Sebastià es va omplir de 
gent. Mosén Emili Vinaixa va recordar que enguany 
es compleixen 600 anys de la imatge de Sant 
Sebastià, i que el cap de setmana concloïen els 
actes amb un concert a l'església Arxiprestal amb 
participació de l'orquestra de la Societat Musical La 
Alianza, l’ Orfeó Vinarossenc, la coral García Julbe 
i la coral juvenil Sant Sebastià. Va haver-hi també 
algun tall de llum durant la celebració de la missa 
però que no va impedir la seva normal celebració.
Imatge insòlita era veure la placeta de l'ermita i tots 

els voltants pràcticament buits en ple dia de Sant 
Sebastià. 
Després de la benedicció de l'arròs, a càrrec de 
mossén Emili Vinaixa es va procedir al repartiment 
en carmanyoles de les racions de paella -cuinades 
per la brigada municipal-. Van ser l'alcalde, diversos 
regidors del consistori i la cort d'honor de les festes, 
els encarregats del repartiment. Es van vendre 
unes 1.500 racions de paella. 
Els autobusos van desplaçar fins a l'ermita a bona 
part dels que no podien permetre's faltar en un dia 
tan assenyalat, encara que també va haver-hi qui 
va pujar en vehicle particular. La col·laboració de 
la policia local i protecció civil va ser fonamental 
per al bon desenvolupament del dia. A la tarda, la 
relíquia va baixar a la ciutat, on es va fer l'última 
missa i processó.

Sant Sebastià a l'ermita
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Celebración de la festividad de Sant Sebastià

El pasado viernes día 20 de enero, se celebraba en 
nuestra ciudad de Vinaròs la festividad de nuestro 
santo patrono, el mártir san Sebastián.
Nunca mejor dicho que “contra viento y marea”, con 
un tiempo aciago, con viento frío, lluvia y todo lo 
que se puedan imaginar, un grupo de algo menos 
de 50 personas con la “Germandad dels Sants 
Patrons”, y con la reliquia de nuestro santo portada 
por mossen Cristóbal Zurita Esteller, párroco de la 
parroquia de santa Magdalena de nuestra ciudad, 
salía a las 7,30 horas de la mañana la romería desde 
la arciprestal hasta la ermita de nuestros santos 
patronos.
Según nos han contado, realmente fueron muy 
valientes los que desafiando al mal tiempo, y con 
la fe y porque no decirlo, con la salud que tuvieron, 

pudieron llegar hasta la ermita, con una lluvia que 
les acompañó todo el camino, y que ya pasó a 
“chaparrón” desde el camino pasado el “servol” y el 
“descans”, hasta la llegada a la ermita.
Llegada allí la reliquia y los peregrinos, se procedió 
a la misa de los peregrinos, oficiada por mossen 
Cristóbal. También según nos contaron, en la misa 
“solemne” de las 12, esta oficiada por mossen Emilio 
Vinaixa Porcar, párroco de la parroquia arciprestal 
de La Asunción, realizó el mismo una gran homilía 
que fue del agrado de todos los presentes.
Por la tarde y sin prácticamente dejar de llover 
durante todo el día, a las 18 horas y en la arciprestal 
de La Asunción, se procedía a la celebración de 
la misa, a la espera de la llegada de la reliquia de 
nuestro santo a la ciudad. Fue oficiada por mossen 

Emilio y concelebrada por mossen Florencio.
Al no dejar de llover, se tuvo que suspender 
la procesión con la reliquia y la imagen de san 
Sebastián, si bien y bajo la idea de mossen Emilio, 
los costaleros de la cofradía del “Paso de San Pedro”, 
con su capataz F. Gabriel Aulet y su Hermano Mayor 
Pedro Díaz, sacaban la imagen a hombros desde el 
presbiterio hasta la cancela de la puerta principal 
del templo, llegando seguidamente la reliquia de 
san Sebastián portada por mossen Cristóbal.
Tras la veneración de la reliquia, con el canto del 
“Himne a sant Sebastià” y con los clásicos ¡Visca 
sant Sebastià!, se dio por finalizada esta jornada.
Por cierto, ambas imágenes de “Sant Sebastià” y 
“San Sebastianet”, han estrenado una nueva banda 
con el “logo” del “600 anys”.

Salvador Quinzá Macip
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Estamos tocando ya la etapa final de “Lo Morenet” 
600 anys d´una tradición Sant Sebastià i Vinaròs 
1416-2016”. Durante un año completo, se han ido 
repartiendo todos los actos programados por “Iglesia 
de Vinaròs”, Ajuntament de Vinaròs” y por la “Fundació 
Caixa Vinaròs” a base de conferencias, exposiciones y 
conciertos. 
Todo ello vino motivado por desear celebrar con 
todo gozo, y según cuentan nuestras tradiciones, 
que en una de las casas de lo que actualmente hoy 
esta denominada como calle San Juan de nuestra 
ciudad de Vinaròs, se encontrara la talla de madera 
con la imagen de nuestro santo y mártir patrono “San 
Sebastiàn”. Entre 1416 y 2016 vienen  los “600 anys 
d´una tradició”, que es parte del “logo” de todos los 
actos que han sido programados. Recordemos que 
todo comenzó el pasado 20 de enero del pasado 
año 2016, cuando el “Cor 600 anys”, interpretó en la 
misma calle San Juan, los “Gozos a Sant Sebastià”, bajo 
la dirección de Enric Melià i Fortuna.
Había mucha expectación para poder ver y escuchar 
la interpretación del, a partir de ahora, mas conocido 
“Requiem” de Gabriel Faure (1845-1924). La verdad, es 
que tanto el “Cor 600 anys” como el acompañamiento 
musical de la “Jove Orquestra” junto con varios 
músicos de la “Orquesta Sinfónica” y de la “Banda 
Juvenil” de la Asociación Musical “La Alianza” de 
nuestra ciudad, no defraudó, creo a nadie.
Con un día aciago, con viento, frío que bajaba 
de las montañas nevadas del “ports”, y una lluvia 
que apenas paro algún rato a lo largo del día del 

concierto, el pasado sábado día 21 a las 20, 30 horas 
y en el incomparable marco (de momento) de la 
iglesia Arciprestal de La Asunción, de nuestra ciudad, 
la misma se llenaba de gente para embelesarse de lo 
que fue el concierto.
Para que conste en nuestra historia, y quede reflejado, 
a continuación les detallo el programa:
                                                         1ª PARTE
ORFEÓ VINAROSSENC
- Gloria Patri                                                     G. Pierluigi da 
Palestrina
- Sanctus                                                            Franz Schubert
Directores: Carlos Vives Sebastià y Agustín 
Casanova Miralles

CORAL GARCÍA JULBE
- Cantique de Jean Racine                                 Gabriel Fauré
- Salm 46                                                            Mn. Vicent 
García Julbe
Director: Rossend Aymí i Escolà

CORAL JUVENIL SANT SEBASTIÀ
- Weep o mine eyes                                           John Benet
- Himne a Sant Sebastià                                    Carles Santos

                                                         2ª PARTE
- Requiem                                                          Gabriel Fauré
 I.      Introït et Kyrie
 II.    Offertoire
            III.   Santus
            IV.   Pie Jesu

            V.    Agnus Dei
            VI.   Libera me
            VII.  In paradisum

 “COR 600 ANYS”, compuesto por el “Orfeó 
Vinarossenc”, la “Coral García Julbe”, Coral Juvenil 
Sant Sebstià y el Grup de Cant de l´ Escola de 
Música “Esmuvi”. 
Solistas: Silvia Gascón Llopis (soprano)
               Dídac Mesa Romeu (barítono)
JOVE ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL “LA 
ALIANZA”
Todo ello dirigido por JOSÉ RAMÓN RENOVELL 
RENOVELL

Referente a la interpretación del “Requiem”, les diré 
que en “Offertoire” y “Agnus Dei”, se formó un pequeño 
coro de unos 12 componentes que fueron los que 
lo interpretaron. En “Pie Jesu”, nos emocionó y nos 
hizo “poner el bello de punta”, la bella, armonizada y 
afinada voz de nuestra solista y soprano vinarocense 
Silvia Gascón Llopis, la cual interpretó la pieza cual si 
un “ángel” la cantara. En “Libera me”, fue la potente 
y afinada voz del barítono vinarocenses Didac Mesa 
Romeu, la que acompañado por la totalidad del coro, 
brilló por todo lo alto.
Realmente brillaron todos los componentes tanto 
del “Cor 600 anys”, como de toda la parte musical. 
Esta obra musical del “Requiem” de Gabriel Fauré, 
es de gran dificultad, sobre todo en poder acoplar 
perfectamente a; coro, solistas y a la orquesta. El 

Extraordinario concierto con el “Requiem” de Gabriel Faure

Texto: I.R. Fotos: Aparicio

Cor 600 anys

Coral garcía julbeORFEÓ VINAROSSENC
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maestro-director José Ramón Renovell Renovell, 
lo pudio conseguir, y salió un gran concierto 
para recordar en muchos años, y porque no, en 
repetirlo de nuevo.
Ha habido corales que llevan ensayando el 
mismo, según se nos ha comunicado, desde hace 
ya cuatro meses, pero, después de lo visto y oido, 
creo sinceramente que ha valido la pena.
Al finalizar el concierto, y con un público entregado 
el cual prácticamente todos nos pusimos de pié 
apludiendo, el maestro Renovell nos regaló un 
“bis”, con la interpretación de la última pieza que 
interpretaron, “In paradisum”.
Si bien en todos los conciertos programados en 
este año, al finalizar los mismos se ha interpretado 
el “Himne a Sant Sebastià”, en este concierto 
no podía ser de otra forma. Muchos del público 
asistente escuchábamos por primera vez, en 
famoso himno a nuestro “morenet”, interpretado 
por coro y orquesta, y la verdad que fue genial. 
Por supuesto que los del público nos sumamos 
a cantar todos juntos el “Himne a Sant Sebastià”, 
siendo un final, si me lo permiten, “apoteósico”.
El concierto estuvo presentado por Salvador Oliver 
Foix, componente de la junta que hace un año se 
formó, y que consta como antes he indicado por; 
la “Iglesia de Vinaròs”, “Ajuntament de Vinaròs” 
y “Fundació Caixa Vinaròs. Agradeció Oliver la 
asistencia del alcalde de la ciudad Enric Pla Vall, 
del arcipreste de la Parroquia de la Arciprestal 
de La Asunción mossen Emilio Vinaixa Porcar, 
con agradecimiento de haber facilitado la iglesia 
para tan magno concierto, a todas las entidades 
que forman el “Cor 600 anuys” y a todo el público 
asistente, el cual llenó al completo el templo.
Pues por mi parte solo me cabe felicitar a todos 
los componentes del “cor 600 anys”, a la orquesta, 
directores de las corales, y como no al director del 
mismo José Ramón Renovell Renovell.
Como dato curioso, la coral “Vicent Ripolles”, la cual 
estaba anunciada que participaría en el concierto, 
tan solo unas 24 horas antes, anunciaba que no 
podía presentarse. Esta coral cantaba dos partes 
importantes del concierto, pero, la abnegación, 
las ganas de que todo saliera bien, las ganas de 
no tener que suprimir dos actos, hizo que se 
movilizaran organización y coros, para en tan 
solo estas pocas horas, ensayar, preparar y poder 
interpretar el concierto en toda su totalidad. A 
ellos, si me permiten, vaya mi “mención especial”.

Coral juvenil Sant Sebastià Director Jose Ramón Renovell Renovell

Solista Silvia Gascón Llopis Himne a Sant Sebastià

Solista Dídac Mesa Romeu

El proper dissabte dia 28 de gener, festa de Sant Tomàs 

d'Aquino, celebrarem l'acte commemoratiu del 50é 

Aniversari de la publicació en el BOE del Decret de creació de 

l'IES Leopoldo Querol que tindrà lloc a l'Auditori Municipal 

de Vinaròs a les 12 h.        Esteu tots convidats. Us esperem!
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Siguiendo las tradiciones de nuestra ciudad de 
Vinaròs, al domingo siguiente del la celebración de 
la festividad de nuestro mártir y santo patrono san 
Sebastián, se celebra la festividad de san Sebastián 
en la ciudad, a la que también llamamos San 
Sebastianet, o bien como nos indicaba mossen 
Emilio, el llamarse San Sebastián y San Sebastianet, 
es debido al tamaño de ambas imágenes, la de San 
Sebastián en la ermita, la cual es de mayor tamaño 
que la de la ciudad, se le llama San Sebastián, por 
lo tanto, a la de la ciudad que es de tamaño mas 
pequeño, se le llama  San Sebastianet.
Dicho esto, el pasado domingo día 22 del 
presente mes, se celebraba en nuestra ciudad 
esta festividad. El día, como los anteriores, con 
frío que seguro bajaría de Morella y dels Ports, 
todos ellos nevados, con algo de viento y con una 
lluvia intermitente. Por lo tanto, en estos tres días 
de la fiesta; 20-21 y 22 de enero, hemos hecho un 
“pleno” en el mal tiempo, pero todos los actos se 
han realizado prácticamente. Este es el espíritu 
vinarocenses con su patrón San Sebastián.
A las 18 horas en la arciprestal de La Asunción, 
se celebraba una solemne eucaristía, la cual fue 
presidida por el obispo de nuestra diócesis de 
Tortosa, monseñor Enrique Benavent Vidal. El, 
conocedor de nuestra ciudad y de nuestro cariño 
hacia nuestro patrono San Sebastián,  realizó una 
interesante homilía, haciendo resonar la palabra 
de Dios del domingo 3º del tiempo ordinario,  
en que comentaba el mundo actual con la 
importancia de la publicidad, la eficacia, y los 
resultados rápidos que es realmente lo que impera 
en el mundo de hoy. Hacía la comparación con 
el comienzo de la misión de Jesucristo, no en la 
ciudad más importante, Jerusalén, ni con los mas 

sabios, los doctores de la ley, sino que comenzó 
su vida pública en la “Galilea de los gentiles o de 
los paganos”. Manifestaba el Sr. Obispo, que lo 
mas importante no es cambiar el mundo, sino los 
corazones. Los primeros que lo siguieron fueron 
unos simples pescadores. Nos habló también de 
los santos y de los mártires comparando a san 
Sebastián, los cuales han existido y existen a lo 
largo de los siglos. San Sebastián fue tocado por el 
Señor y dio testimonio de El, sufriendo el martirio. 
Los mártires son los mas grandes testimonios de la 
fe cristiana, y mantienen  viva la iglesia a lo largo 
del tiempo. Finalizaba el Sr. Obispo, suplicando 
que ellos nos ayuden a los cristianos a ser valientes 
y no tener miedo, ya que lo más importante es 
tener la amistad con el Señor. Realmente fue muy 
interesante la homilía de nuestro obispo.
Acompañó a la solemne eucaristía, la música 
ofrecida por la “Coral García Julbe” con su director 
Rossend Aymí i Escolà, acompañados al órgano 
por Enric Melià i Fortuna, en que nos interpretaron:
- Cantem germans Mn. Vicent García Julbe
- Ave Verum  J. A. Mozart
- Aleluya  Mn. Vicent García Julbe
- Misa Paschalis Kyrie Mn. Vicent García Julbe
  Gloria Mn. Vicent García Julbe
  Santus Rossend Aymí i Escolà
 Benedictus Rossend Aymí I Escola
 Agnus Dei Rossend Aymí I Escolà
Permítanme que realice estos comentarios 
históricos de la música en la celebración eucarística. 
Piensen sino aquello que dice que “el que canta 
reza dos veces”, y tenemos en la “Misa Paschalis”, 
que Mn. Vicent finaliza las dos primeras partes el 
17/11/2009, y entre esta fecha y el 20 de enero de 
2010, festividad del “IV centenerio de la llegada 

de la reliquia de San Sebastián”, Rossend Aymí 
compone el resto estrenándose la misa completa 
en la festividad a la vez del “XXX aniversario de la 
Coral García Julbe”, concretamente se estrenaba en 
la misa celebrada en la ermita en la festividad de 
nuestro patrono San Sebastián el mismo día 20 de 
enero de 2010.
Al finalizar la eucaristía, y con un tiempo con lluvia 
intermitente, se organizó la procesión, con la 
imagen de “San Sebastianet”, portada a hombros 
por los costaleros de la cofradía del “Paso de San 
Pedro”. Se decidió por si nos cogía la lluvia, de hacer 
la procesión en ida y vuelta por la c/. Mayor, hasta 
llegar al paseo, donde el niño Nacho Martínez 
Pons, recitó muy bien y sin equivocarse, una poesía 
escrita por Mari Carmen Gómez Sanjuán, la cual 
fue dedicada al santo. Seguidamente el Sr. Obispo 
pasaba la reliquia a mossen Emilio, el cual realizó la 
bendición a la mar.
Rápidamente ya que caía una fina lluvia, se regresó 
al templo, acompañados de las autoridades locales, 
cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y San 
Sebastián, fieles, y cerraba la procesión nuestra 
banda de música la Societat Musical “La Alianza”, 
bajo la dirección de maestro-director José Ramón 
Renovell Renovell.
A la llegada al templo, con los cantos del himno y 
de los gozos a San Sebastián, y con la veneración 
de la reliquia del santo mártir, se dieron por 
finalizados todos los actos.
Vuelvo a lo del “espíritu vinarocense” en que 
“contra viento y marea” hizo que en estos tres 
días seguidos de mal tiempo, se llevaran a cargo 
prácticamente todos los actos.

¡Visca Sant Sebastià i visca Sant Sebastianet!

Celebración de la Festividad de San Sebastián en la ciudad
Salvador Quinzá Macip
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La seu social de l’associació cultural Amics de 
Vinaròs acull una exposició del pintor local Jaime 
Ríos, inaugurada dimecres passat pel mateix 
autor, el president de l’associació José Luis 
Pascual i el regidor de Cultura, Marc Albella. La 
pintura de Ríos, en paraules d’Helena Roman, 

crida l’atenció tant pel seu color com pel treball 
de dibuix que hi ha al darrere. Es tracta d’una 
pintura naïf, alegre i molt visual, amb la que 
l’autor recrea llocs emblemàtics de Vinaròs de 
manera molt detallista. 
Ríos va explicar que ara que està jubilat té més 

temps per dedicar-se a aquesta afició per la 
pintura. Va recordar a Miguel Febrer, “qui em va 
animar i orientar en este ofici, i sempre que li 
ensenyava els dibuixos li agradaven i m’animava 
més a seguir dibuixant”.
La exposició será visitable fins al 13 de febrer.

En una societat tant canviant, moderna, creativa 
,plena de noves expectatives i nous reptes de 
treball, l’escola, l'escola no pot mirar cap a un altre 
costat, tot just al contrari ha d’oferir la possibilitat 
d’explorar d’una manera divertida i atractiva el 
desenvolupament d’habilitats socials, comunicació, 
col·laboració, diàleg,   treball en equip, pressa de 
decisions i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida 
quotidiana. Com? amb la robòtica! Discutir, dissenyar, 
crear, acceptar les opinions de la resta, construir, 
pensar, observar, aplicar coneixements, construir 
vivències i en definitiva resoldre reptes i situacions 
amb objectivitat i criteri, són les bases del treball amb 
la programació dels robots. I això és el que volem 
treballar amb els nostres alumnes.
Aquesta iniciativa va sorgir de la idea de treballar 
combinant diferents àrees curriculars d’una manera 

més divertida i creativa, el que es coneix com 
educar en STEAM (en anglès: Science, Tecnology, 
Engeneering Art and Maths). Aquest treball 
multidisciplinar fa que l’alumne vagi aprenent sense 
gairebé adonar-se’n.
Ensenyar a programar significa proporcionar 
als nostres alumnes la capacitat d'utilitzar jocs, 
animacions, instruments… mitjançant la robòtica 
com una manera d'expressar les seues idees, i 
comunicar-se amb els altres.
Fa poques setmanes que ens hi hem iniciat, però val 
a dir que l’experiència és molt positiva, no només 
perquè esperen les sessions de robòtica amb molta 
il·lusió i entusiame, fet que d’entrada ja ens garanteix 
la motivació del nostre alumnat, sinó que a més a 
més els docents hem pogut descobrir, tot gaudint-
ne, de la creativitat tecnològica dels més menuts.

El Vinaròs naïf de Jaime Rios, en una exposició a la seu d’Amics de Vinaròs

Al CEIP Manuel Foguet ens hem iniciat en robòtica 
 robots a l’escola? Per què? Per a què?

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

¡Sempre les últimes novetats!

Fotos: E.Fonollosa
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© Antonio Beltrán Vidal

•	En unas ocasiones la vida se nos muestra como una gota de rocío que titila expectante; en otras, como el suelo de una tómbola con papeletas sin premiar. 

•	Cuando se está enamorado no se concibe un estado distinto. Y en caso contrario, este sentimiento -en otro tiempo tan asimilado- se considera un delirio. Es 
como intentar imaginarse con abrigo y bufanda en pleno verano o, a la inversa, con manga corta en lo más crudo del invierno.

•	La canción menos sugerente del disco será más tarde la única que seguiremos escuchando. Una vez saturados de aquellas que tanto placer nos brindaron 
primero, esta nos deleitará con estéticas cuya novedad requería de una lenta aproximación. 

•	Al atrapar por fin un recuerdo escurridizo –aquel que se insinúa sin concretizarse- siempre aparece desprovisto del fulgor con el que creíamos que iba a 
cegarnos. Y es que dicho fulgor no es sino el reflejo de la luz proyectada por el foco de la mente atenta, una luz con la que alumbrar los laberintos de la memoria.

Facebook: Microrrelatos Chulvi       Imagen: <a href='http://es.123rf.com/profile_epic22'>epic22 / 123RF Foto de archivo</a>

ENSALADA DE AFORISMOS 

El meu carrer no és gran cosa. Està al final del 
poble, al costat del pont que té forma de be baixa. 
Sempre hem dit que el nostre carrer és el Leopoldo 
Querol però, en realitat, és l’avinguda del 29 de 
setembre.
Al seu davant hi ha un parc, un “jardí” –ja que 
només són unes quantes illetes de terra amb 
arbres i gespa- i un parc per a gossos, on moltes 
vegades hi porto a la meua gossa a fer les seves 
necessitats. Al parc, per a nens, hi ha una mena de 
castell on t’hi pots tirar pel tobogan, muntar com 
si fos una muntanya o baixar per les escales de 
fusta, com la resta del castell, excepte el tobogan, 
que és de metall i de color roig. A part del castell 
també hi ha uns gronxadors i un tancat de colors. 
Al voltant d’aquest parc, al sòl, hi ha gespa. A la 
dreta d’aquest castell hi ha una olivera mil·lenària. 
Davant està la parada d’autobús, que és on sempre 
hi ha un autobús aparcat. Quasi al final del carrer es 
troba el parc per a gossos, que té les parets verdes 
i, al terra, hi ha pedres. Dins d’aquest parc hi ha 
com “altars”, per dir-ho d’alguna forma, també de 
pedra, però abans eren de fusta. És gran però no 
massa. Sempre hi ha un o altre dins amb el seu gos. 
El carrer és ample i tot aquest conjunt d’elements, 
té per nom “El parc de les Catalinetes”, on jo he 

crescut.
Des de ma casa es veu el gran descampat que hi 
ha al carrer Leopoldo Querol. Es pot veure, des de 
la dreta, pràcticament tot Vinaròs amb el seu, ja 
acostumat, trànsit. També hi puc veure el col·legi 
Jaume I.
El que més em molesta és el soroll dels  autobusos 
al passar per baix. El que més m’agrada és el fet 
que pel matí, cap a les onze o així, es pot apreciar la 
fantàstica vista que tinc del mar.
A l’estiu aquest pis és una benedicció, fa molta 
calor al carrer però no arriba fins al quart, que és 
on visc jo. A part, corre un aire fresquet i et pots 
posar al balcó a disfrutar d’un bon llibre i d’unes 
bones vistes.
El meu avi viu una mica més cap al final del carrer 
i costa menys de cinc minuts arribar-hi. El que sí 
que costa és, per exemple, anar fins al repàs o a 
qualsevol lloc, ja que està una mica lluny.
Baix de ma casa hi ha dos bars, però un ha tancat, 
així que sols queda el de baix, on s’hi ha instal·lat 
una terrassa i sempre hi ha gent desdejunant, 
esmorzant o fent qualsevol cosa.
Abans no he comentat que si mires a l’esquerra des 
del balcó, podràs veure l’altra banda del riu, on hi 
ha molts xalets de formes i colors diferents. Moltes 

vegades es poden veure barques de pescadors que 
van a pescar o també vaixells de vela navegant per 
alta mar. A l’horitzó es pot observar el “Castor” com 
si fos una ombra negra o grisa, allí paralitzada i tota 
sola. Per les nits, sobretot les nits de lluna plena, 
es pot veure la lluna en el seu màxim resplendor i 
un cel estrellat molt brillant com si fos un arbre de 
Nadal tot decorat.

XXVI CONCURS DE REDACCIÓ DE ST. ANTONI, FUNDACIÓ CAIXA VINARÒS 
Tema: “EL MEU CARRER”
Alumna: Teresa Lorente Santapau
2n ESO IES Vilaplana
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Les dones a l’espai públic de Vinaròs (III) Marian Fonellosa

 Artista cançonetista d’extraordinària fama al seu 
temps a tota Espanya i països hispanoamericans. 
Als set anys d’edat va emigrar amb els seus pares 
a Barcelona.. Als anys 20 el seu nom competia per 
igual amb les famosíssimes Raquel Meller, Maruja 
Gómez i Pastora Imperio. 
Va començar a actuar quan encara no tenia 
edat adequada ja en escenaris espanyols i París. 
Als catorze anys i contractada per als escenaris 
d’Amèrica, es va decidir la família fer el salt de 
l’Atlàntic que seria definitiu per a la seua carrera, 
actuant a La Havanna. Va passar la major part de la 
seua vida a Mèxic, on actuava sobretot amb papers 
de protagonista en “Sarsueles” i teatre costumista. 
En 1910 va tenir l’honor d’estrenar en el Teatre 
Principal l’Himne Nacional de Mèxic. El sobrenom 
de “Gatita Blanca”, li ve d’un dels seus primers 
papers, més vegades interpretat i amb el que es 
precisava una bona veu, en una època en que 
encara no existien els micròfons . Precedida ja de 
gran fama, en 1922 va vindre expressament des de 
Mèxic a Vinaròs per inaugurar el Cine Moderno. La 
seua especialitat seria el teatre musical des del canvi 
de segle fins els anys 30. Va fer el debut del cine en 
l’època del cine mut però ella no va aparèixer en 
els films sonors fins l’any 1938 y a  altres pel·lícules 
en la següent dècada i va aparèixer a la  televisió 
als anys 50. També va debutar als escenaris de Los 
Angeles i Nova York.
. Maria Conesa va visitar  Vinaròs ja molt major en 
octubre de 1971, i de nou a l’octubre de 1972, en 

que va obsequiar els vellets de l’Asil. Maria Conesa  
recordava el  seu poble nadiu i  que va deixar pel 
poble en el seu testament una quantitat de 50.000 
pessos, (153.139 pessetes) per a les escoles (1982) 
i la regidoria de Cultura va decidir comprar per als 
tres col.legis públics el “Diccionari Català, Valencià, 
Balear”, d’Alcover; un gran “Atlas Santillana”, i també 
una “Enciclopedia de Psicologia i Pedagogia”. Maria 

Conesa tingué el privilegi de ser la primera dona 
que va ser soterrada en el Panteó d’Homes Il·lustres 
de Mèxic. 
La Corporació Municipal li dedica una plaça el 19 
de juliol de 1995.

Fonts : Vinapedia (A.de Vinaròs). Ajuntament de Vinaròs: 
Nomenclàtor Viari.

Maria Conesa (III)    (Vinarós 1892 – Ciutat de Mèxic D. F. 1978)

1r TRIMESTRE CURS 2016-2017
“Estamos que no paramos”. Som de la gent 
conveçuda que la intervenció amb l’alumnat amb 
necessitats educatives especials ha de tindre, com 
a poc,  un  parell de referents indispensables :
1.- Aposta per l’escola inclusiva. Actuem  
prioritàriament  en la pròpia aula  de l’alumnat. 
L’objectiu és senzill : visibilitzar la diversitat de 
l’alumnat i evitar el sentiment d’exclusió .
2.- Aprofitar el medi com a banc de recursos 
pedagògics i de relació/participació en  àmbits 
comunitaris . 
És a partir d’aquestos plantejaments com han 
anant succeint-se activitats com aquestes:
- Participació  en les Jornades al voltant del 
25-N .  Objectiu : concienciar a favor de la igualtat 
entre sexes i rebutjar la violència de gènere . 

“  concienciar a favor de la igualtat entre sexes  -
-  Conèixer la tradició i l’evolució de les festes de 
la tardor : halloween, tots sants , castanyada…. ..                         

“  Activitats creatives i lúdiques al voltant de les festes de la tardor “

- Visita al Centre de Dia de Vinaròs (7-12-16)  
on van compartir amb les persones usuàries del 
mateix temps i espai per desenvolupar activitats 
intergeneracionals : decoracions nadalenques  
, relats de l’abans i ara de les festes de nadal , 
cançons . …Una experiència fantàstica per a tos els 
participants , pura lliçó de vida per als que hi erem.  

 

“ Convivint en el centre de día , moments inobidables”
  - Visita als Jutjats de Vinaròs ( 19-12-16) on 
l’alumnat va tindre ocasió d’assistir  a dos juís .  
Prèviament a les aules havien treballat vocabulari 
i procediments  No obstant el mateix dia només 
arribar als Jutjats tant el personal administratiu 

com el jutge van explicar-nos  tot el que fa 
referència al funcionament d’un juí: actors i les 
seves funcions funcions , disposició en l’espai , 
metodologia del procés…..Una visita inoblidable 
que  ens va donar molt a pensar de la complexitat 
d’eixa tasca anomenada justícia .
A MÉS ,  van aprofitar per conèixer un parell de  
racons mes  de Vinaròs : L’Editorial Antinea ens 
va permetre entendre millor com funcionen avui 
en dia les impremptes I el Casal Jove,  on se’ns va 
mostrar com un recurs molt útil i atractiu per a la 
gent jove on pot trobar moltes vesants formatives : 
creativa,lúdica , profesional…..
 ( Moltes gràcies a qui ha col·laborat per fer 
possible  cada activitat  )
A més,  informar-vos que hem posat en marxa un 
TALLER DE RÀDIO amb el propòsit d’afavorir els 
diversos àmbits implicats en la tasca comunicativa. 

ACtivitats de l’aula de Pedagogia Terapèutica i Logopèdia de l'IES Vilaplana

Jutjat i  Editorial Antinea       …. cites per recordar ”                                                                                                                                                



18

28 gener de 2017

OPINIÓ 

Al mal temps, bona cara i treball
Per Hugo Romero

Gener i VinaròsXe, l’ermita també?
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE VINARÒS Per Jordi Moliner Calventós

El mes de 
Gener  és  el mes 
un dels mesos en 

els quals els vinarossencs  més  sentim el 
sentiment de poble de comunitat.
Més enllà de les festes dels Nadal, que a poc 
a poc van perdent les seves arrels religioses 
i cada volta son  més  festives i comercials, 
nosaltres a Vinaròs tenim la segona quinzena 
en la qual el sentiment de poble es renova 
cada any. Per un costat tenim una part molt 
tradicional, que manté viva L'associació 
Cultural Ball de Dimonis,  més  de 20 anys 
celebrant o escenificant  la Sant  Antona,  tal 
com  es feia i encara es fa  a l ' interior  de 
les comarques  de l'Alt  Maestrat i els 
Ports, des  d'èpoques  precristianes. Per 
altra part i  gràcies  a la caixa Rural  (  amb 
la  col·laboració  dels majorals i  de 
l'Ajuntament) s'ha mantingut la celebració 
de les Fogueres de Sant Antoni, els que ja 
tenim una certa edat ( que dur es fa dir això) 
recordem les desenes de fogueres per tot el 
poble i als afores, imatge que ja no tornarà.
I que dir de Sant Sebastià, la festa gran 
de Vinaròs a on es referma l'esperit de 
Vinarossencs. Una celebració que més enllà 
de les seves arrels catòliques,  té  una 
marcada fita social. No entraré a valorar 
com i  perquè  aquesta celebració, va 
passar a ser  més  important que la de la 
Misericòrdia. Ni  els esforços  de suprimir 
en diferents èpoques algunes no molt 
llunyanes, la festa o vetllada nocturna, 
veritable pas o ritus d'iniciació per passar 
d'infant a adult, cada any matinàvem una 
mica  més  per a pujar a l 'ermita, fins que et 
deixaven estar tota la nit. Festa que es va 
acabar en quant alguns van veure negoci 
i en lloc de les tradicionals paradetes, van 
convertir allò en discoteques mòbils i així 
aprofitar per a suprimir la nit i  centrar tots 
els actes al voltant del Sant. Peregrinació, 
missa, benedicció del arròs. Llevant de la 
festa la part més laica d'aquesta.
Anys  més  tard l'anterior equip de govern 
va fer un intent de fer una celebració 
nocturna deslocalitzada i fora de lloc, 
que per descomptat no va quallar, i  punt de 
les eleccions van intentar fer la al seu lloc. 
Aquesta legislatura s'ha reforçat la nit de 
Sant Canut així com la part religiosa de la 
festa, tornant a donar pastissets i mistela al 
"descansillo" per als que fan la romeria ( fet 
eliminat en l'anterior legislatura).
En Compromís creiem que la nostra 
obligació és recolzar i mantindré les nostres 
tradicions, siguin laiques o religioses, així 
ho fem i així ho farem.

Aquesta setmana aprofitarem un 
fet com l'impressionant temporal 
que hem patit a la nostra costa 
per parlar una altra vegada de 
l'abandonament al qual ens té 
sotmés un Govern central, que si 

quan manaven els seus no feia res per Vinaròs ara 
encara intenta fer menys.
Es tracta del pressupost de sis milions d'euros 
que a compte del tragicòmic "Proyecto Castor", 
es va prometre des de Madrid per la construcció 
i reforçament d'espigons de defensa de la costa i 
regeneració de les nostres platges. Clar que com 
diran alguns, va vindre la crisi i es van acabar els 
diners. Però també les persones amb memòria 
recordem com només en un momentet els partits 
polítics de Madrid es van ficar d'acord per pagar 
més de tres mil milions d'euros a cert constructor 
de la capital per "les molèsties" d'haver de tancar 
la plataforma. Tampoc podem deixar de dir que es 
produeix un poc de vergonya que el pressupost 
de costes per a tot l'any 2017 siga de dos milions 
d'euros, quan només una geografia costanera 
d'altura com la del nostre poble necessitaria molt 
més per la seua millora i seguretat.
És per això que a Tots i Totes Som Vinaròs ens 
sentim amb el dret i també l'obligació de continuar 
pressionant com fins ara a les administracions 
competents perquè aquestes deixen d'aplicar 
parxes als problemes de la nostra costa. Després 
d'infinitat de viatges i reunions, l'Alcalde Enric Pla 
ja ha ficat damunt de la taula unes reclamacions 
que creiem que no poden ser ignorades ni per 
un segon mes: una línia d'ajudes a la Generalitat i 
l'elaboració immediata per part del Govern Central 
d'un pla integral de defensa i regeneració del litoral 
de Vinaròs. Són imprescindibles aportaments de 
sorra a les nostres platges, la consolidació del 
terreny per on passen les carreteres i l'adequació 
de l'accés de les cales.
Esperem que no haja de tornar a venir un temporal 
com aquest perquè les administracions agafen 
aquestes demandes, les analitzen i les tinguen 
en compte per actuar immediatament. Ja que 
l'economia turística de Vinaròs i sobretot, la 
seguretat de les persones, depén d'aquestes 
mesures.
Ja per acabar, volem des d'aquestes línies felicitar a 
totes les persones que van fer possible que un Sant 
Sebastià amb un temps tan inclement, pugues ser 
una realitat. Des dels treballadors municipals, forces 
de l'ordre, músics, ermità, cuiners, les persones 
que van muntar amb la relíquia capitanejades per 
mossén Cristòfol, els regidors de l'Equip de Govern 
que van estar nit i dia intentant que tot sortís bé 
donades les circumstàncies i per damunt de tot 
als vinarossencs i vinarossenques que no van voler 
perdre's la festivitat... a tots agraïm el seu esforç i els 
demanem les més sinceres disculpes si per culpa 
d'algun error nostre vam fallar. L'any que ve, més i 
molt més millor i Visca Sant Sebastià ¡

Sr. Castejón, no el conec 
personalment, però sí per 
referències des de fa molts 
anys. Em mereix tots els 
respectes com a persona, i com 

a mestre, i sé que és un vinarossenc que porta 
Vinaròs al seu cor, actiu i dinàmic, com altres, en 
la defensa de la seua ciutat, i que pertany a un 
partit polític, el PP, al qual ha representat com 
a diputat autonòmic de la nostra Generalitat. I 
PUNTO. (Per cert, a falta de conèixer la seua tasca 
com a diputat, des del punt de vista polític ha 
estat un bonic florero vinarossenc).
A partir d’aquí, manipulador en la defensa i 
atribucions d’idees i fets polítics. Li voldria 
recordar, el que ja sap, que a l’era pre-
democràtica, la serra de l’ermita no hi tenia 
cap valor mediambiental, que a l’inici de la 
democràcia l’ermitori (església) era una piltrafa, 
negra, bruta, i deixada per Deu i qui sap... I que 
TOTS els vinarossencs han contribuït a dotar-
la d’uns valors mediambientals i artístics que 
actualment li han donat els mèrits per a poder 
demanar, i ser concedida, la figura de Paratge 
Natural municipal. 
Aquesta figura legal va ser redactada i aprovada 
en la Llei 11/1994 de la Generalitat Valenciana, 
sota el govern de Joan Lerma, president socialista, 
i esmentada per primer cop en referència a la 
nostra ermita en el llibre “Estudio de la Sierra 
de la Ermita” escrit per José Lopez Masip i un 
servidor, publicat per editorial Antinea i suportat 
per Caixa Vinaròs. És a dir, NO ERA UNA IDEA DEL 
PP, ni en aquell moment de cap partit, encara 
que un servidor sigue socialista. Per tant, “al 
César lo que es del César...” I és que en les seues 
idees conservadores sempre roman l’esperit 
d’apropiar-se de sentiments vinarossencs 
que no tenen color polític. A què em sonarà, a 
patriotisme de caverna, decimonònic, o quelcom 
pitjor, potser.
Des de l’any 1979 moltes promocions d’escolars 
hem trepitjat la serra de l’ermita per a plantar 
pins, en un inici, i altres espècies més endavant. 
És la segona gran plantació històrica que ha 
conformat la serra com és actualment. Diversos 
grups ecologistes i vinarossencs han aportat el 
seu gra de sorra amb major o menor encert. Es 
va rehabilitar l’interior de l’església per a donar-li 
la seua brillantor actual, es va refer tota la plaça, 
les cavallerisses, l’ermitori. Es va aportar el bon 
fer i bon saber dels tècnics i dels alumnes de les 
diverses escoles taller que hi van participar. El 
que tenim, repeteixo, és mèrit de tots, i de vostès 
també, però no vulgue atribuir-s’ho tot el seu 
partit, que només ha estat un esglaó en aquest 
procés. “Si no hi ha menjar, no hi ha dinar”.
P.D.: Gràcies, senyor Gandía, per reconèixer que 
27 de les 28 actuacions descrites en el meu 
article de fa dues setmanes són SOCIALISTES. 
Gràcies per donar-nos un 9,64 sobre 10!!!!!.

www.vinarosnews.netSeguiu al Vinaròs.News 
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Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de novembre 
a l’ajuntament, a ACEMIFS donació per material 
per la rehabilitació cognitiva.

ACEMIFS

dONACIó PER MATERIAl PER lA REhAbIlITACIó COgNITIvA

11/01/2017

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Caixa Rural vinaròs

San Cristobal, 19

www.canal56.com

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

PSOE, ¿queda alguien?
Por Lluís Gandia

Hubo una época en 
la que el PSOE local 
obtenía victorias 
abrumadoras en las 

urnas, mayorías absolutas rotundas. Hubo una 
época en la que el PSOE era el PSOE, pero de 
esos tiempos ya han pasado demasiados años.
En 2003 se inició el camino hacia el abismo de los 
socialistas. Tras obtener 8 concejales regalaron 
la alcaldía al partido que solo tenía 3 y ese día 
demostraron que su ideología es solo el poder 
y sentarse en la silla para mandar. Después en 
2007 pasaron a 7 concejales pero lograron la 
alcaldía gracias al voto del único concejal de 
Compromís, de nombre Doménec Fontanet, que 
exigió tener despacho, una secretaria, teléfono a 
cargo del Ayuntamiento y 1.650 euros cada mes.
Y esas cesiones para retener el poder pese a 
perder las elecciones fue el motivo por el que 
en 2011 siguieron bajando y se quedaron con 6 
concejales. Una oposición errónea, sin reconocer 
que habían arruinado las arcas municipales tras 
generar una deuda de más de 39 millones de 
euros logró aquello que algunos pensábamos 
que era imposible: El PSOE de Guillem Alsina, 
María Cano, Marc Albella y Begoña López 
logró descender más en votos, obtener solo 4 
concejales y convertir al PSOE, por primera vez 
en la democracia, en la tercera fuerza política.
Lejos de reconocer errores y tomar el único 
camino digno que le queda a quien se ve 
superado incluso por una formación nueva, 
el camino a su casa, los cuatro concejales 
socialistas prefirieron ser súbditos de Podemos 
pero asegurarse una nómina a final de mes.
El PSOE, como dice el refrán, “ni pincha ni corta” 
en un tripartito donde quien lo decide todo es el 
Alcalde y donde los de Compromís van cada uno 
a su bola que para eso se pelearon entre ellos 
antes de las elecciones municipales.
Y ni pincha ni corta porque ante las mentiras de 
Podemos en la farsa de la auditoría ciudadana 
siguen sin levantar su voz a través de la concejala 
de Hacienda; frente a decisiones arbitrarias como 
la censura en el diariet siguen sin responder para 
no molestar al Alcalde.
El esperpento sobre la ubicación de la piscina 
es el último capítulo. ¿No dijo el PSOE en rueda 
de prensa que la quiere en la ciudad deportiva? 
Pues votemos en el pleno, somos 14 concejales 
de 21. Ni lo han hecho, ni lo harán. No se atreven 
porque el grupo municipal socialista no tiene 
personalidad y lo peor de todo es que todo indica 
que nadie en el partido es capaz de enderezar 
el rumbo. Ni las llamadas viejas glorias, ni las 
consideradas nuevas promesas, los cuatros 
concejales van a la suya y lograrán deshacer un 
partido que en otra época lo fue casi todo. PSOE, 
¿queda alguien?.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “MIGJORN” subscriu el comunicat  de la CEAV i denúncia que el Govern del Partit Popular 
autoritza la pujada de l’electricitat més d’un 30% en ple cop de fred, quan més el necessiten les llars S. Fabregat

CARTA ABIERTA AL TRIPARTITO Juan Bautista Patón Silva 

«Cuatro siglos que han pasado desde aquel dichoso día» MARINA VALLS FERNÁNDEZ, estudiant de Musicologia a la UAB

OPINIÓ 

El asunto sobre la ubicación 
de la piscina ya está zanjado 
definitivamente, sino habría 
sido un gasto innecesario 

para las arcas municipales, PORQUE?? Muy simple, 
porque se ha efectuado un estudio técnico y 
financiero SOLO en la zona  de Leopoldo Querol, 
dónde la parte edificable así como el área de 
estacionamientos, zona de mantenimiento, y los 
problemas medioambientales, en cambio, nada 
sabemos hasta la fecha de ningún estudio de 
ubicación, de la Piscina en la zona deportiva, lo 
que nos lleva a pensar que el TRIPARTITO, tiene 
atado y bien atado que será  definitivo el Leopoldo 
Querol ; después de la comedia de que votarían 
los vecinos, (decenas de firmas), me atrevo a 
decir que el TRIPARTITO  ya da por definitiva su 
ubicación así que,  no mareen mas la perdiz, y 
digan que se acabó el tema, Mentir es decir lo 

contrario de lo que se piensa con intención de 
engañar, y este Alcalde NOS HA ENGAÑADO, 
sabiendo y habiendo ya unos miles de euros en 
gastos de estudios en el Leopoldo Querol y cero 
patatero en la zona deportiva, haciendo bueno el 
refrán aquel de OTROS VENDRAN Y BUENOS NOS 
HARAN,  nos mintieron al decir que estudiarían 
ambas localizaciones, y es que  el Señor Enriq  Plá 
está empecinado y quiere la piscina en  Leopoldo 
Querol si o si.
El  Señor Alsina votó contra su partido, la cúpula 
de PSOE  de Vinaròs,  querían la ubicación en la 
Zona Deportiva, también  PVI, PP, ACORD CIUTADA 
y personalmente yo también.
Otro tema importantísimo seria el estudio de hacer 
peatonal la calle San Pascual, hoy calle muerta, 
hace 25 años calle con ambiente, bares , cines y 
tiendas. El Coliseum, El Rosa,  El Picaso,  y otros
Tiene la Calle San Pascual  11 bares y 20 tiendas 

o negocios suman un total de 31 locales en 200 
metros, y donde solo 2 bares y  7 comercios de los 
31 están  ejerciendo. Pienso que si el Ayuntamiento 
hiciera PEATONAL la calle, muchos de estos 
negocios volverían a abrir, ya que la pequeña acera 
es nula no caven dos personas juntas, si se quitan 
las aceras y se hace peatonal, los bares pondrían 
sus terrazas, los vecinos con vehículos así como 
repartidores, podrían circular, y al  ayuntamiento 
entrarían mas fondos y la calle Pascual sería otra 
o quizás mejor que la que fue, si se hace peatonal. 
Poco dinero le costaría al Ayuntamiento, esta 
idea se la paso gratis al Sr Jan y Sr Alsina, ambos 
concejales para que miren y verán que es una 
buena mejora para la ciudad y en especial para la 
C/ San Pascual que es una avenida que da al mar, 
que no pasa nadie, y que circulan poquísimos 
coches al enviarte fuera del centro, del paseo y del 
parking.

Explica la llegenda que va ser un dia vint de 
gener quan el comte de Benavente, després 
d'una nit de tempestat , va oferir el seu obsequi 
més apreciat al poble que l'havia salvat. 
Tancant els ulls ben fort, sempre m'he intentat 
imaginar com havia estat aquella nit: qui va tenir 
al pensament el comte; quins precs va demanar 
a Déu; quins tipus de propòsits es va fer si se'n 

sortia d'aquella odissea; quin fred i malestar 
sentia el seu cos; i quina il·lusió experimentava 
palpant el seu desig més imminent, la salvació. 
Aquest any, he pogut aproximar-me curosament 
a aquesta memòria, i m'he fet la llegenda una 
mica més meua: ja que després d'una nit de 
temporal , una matinada ben freda, i un mati 
de pluja intensa i vent, vaig comprovar com 

la calma va arribar quan estàvem tots allà, a 
l'ermita, visitant a Sant Sebastià, i rememorant 
aquelles històries que sempre ens han explicat, 
i que tan màgiques ens semblen. Tan màgiques 
que ens fa por investigar i esbrinar que va passar 
de debò, perquè es tan bonic i agradable el que 
es festeja el 20 de gener a Vinaròs, que no volem 
que canvie mai.

Les entitats que formem la 
CONFEDERACIÓ ESTATAL 
D’ASSOCIACIONS  VEÏNALS (CEAV) 
manifestem el nostre total desacord 

amb el poder que el Govern de Rajoy està donant a 
les Companyies Energètiques a l’hora de permetre-
les establir les tarifes de la Llum o el Gas (Uns 100 
euros anuals de pujada en una llar de baix consum) 
elements imprescindibles en les cases, el comerç 
i l’industria. Les pujades acumulades en els anys 
anteriors, de fet molt exagerades, (El 70% en els 
darreres sis anys) a més a més de la sentència del 
Tribunal Suprem, ordenant la devolució de més de 
500 milions d’euros a les Companyies Elèctriques en 
concepte de tarifa de “ultimo recurso”, que afecta 
a les llars més pobres, marquen una tendència 
imparable davant la qual el Govern no posa límits, 
permet la seua manipulació i posa en risc de mort 

per congelació de persones amb pocs recursos, o el 
tancament d’empreses pels preus de l’energia. 
Creiem que això es donat per la manca de plans 
reals per dotar-se d’energies netes, reduint la 
dependència del Gas o del Petroli, mentre es 
sanciona o es se li lleva la protecció a qualsevol 
oferta d’energia alternativa. No és veritat que 
l’energia hidroelèctrica no pot generar-se per 
manca de pluja, les darreres setmanes s’han 
omplert els pantans. També Garoña està darrera 
d`aquesta operació, la seua posada en marxa de 
nou no ofereix cap garantia de seguretat. Per altre 
costat, els beneficis obtinguts per les empreses 
que controlen el Gas i l’Electricitat esdevenen 
astronòmics i això no retorna a favor de la situació 
de crisis que s’està vivint, donat que són les entitats 
que menys impostos declaren. El Govern Central 
s’està beneficiant de forma directa d’aquestes 

decisions, donat que els seus ingressos per al 
Pressupost General s’incrementen via impostos, ja 
que el cost real de l’electricitat és inferior al 35% del 
preu establert en el rebut, la diferència fins el 100% 
son impostos i peatges.
 No hi ha equilibri entre el benefici empresarial i el 
preu del rebut de la Llum o el Gas, condemnant a 
milers de persones a la pobresa energètica, a passar 
fam i fred per l’avarícia d’aquells que fixen el preus i 
d’aquells que els ho permeten.
La CONFEDERACIÓ ESTATAL D’ASSOCIACIONS 
VEÏNALS, que agrupa a més de TRES MIL 
Associacions, Federacions i Confederacions en tot 
l’Estat, proposem a totes les organitzacions de CEAV 
i als col·lectius socials convocar a la ciutadania a 
actes unitaris de protesta que deixen constància de 
la nostra repulsa a aquesta pujada desmesurada del 
cost de l’electricitat. 
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RESUM  DE TOTS ELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL MES DE DESEMBRE DEL 2016 (i III)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Anguila de fletxa

PEIXOS
Seitó (Boquerón)                                  181 Kg.
Albacora (Atún blanco)               56
Maira                                         481                    
Escritas (Rayas)                              493
Besucs (Besugos)                         2.283
Boga i xucla (Bogue-Picarel)           757
Rallat (Bonito)                                    26
Burros (Gobios)                                  266
Caballa (Verdel)                                 364
Vetes (Cintas)                                     358
Congre (Congrio)                              1.237
Gall (Pez de San Pedro)                       86
Orá (Dorada)                                   2.391
Móllera (Faneca)                             2.058                      
Gallineta (Cabracho)                          101
Sorells (Jureles)                               4.578
Esparrall (Raspallón)                       1.735            
Palá (Lenguados)                            1.308
Sards (Sargos)                                 339
Lliri (Anjova)                                     256

Llobarro (Lubina)                             138
Penegal (Boca negra)                       33
Mabre (Herrera)                              186
Aranyes (Salvarriego)                     520                                          
Pagell  (Breca)                             4.011
Peluda (Solleta)                              497
Lluç (Pescadilla, Merluza)           8.863
Raps (Rapes)                               2.300
Espet (Espetón)                               210
Rom empetxinat (Rodaballo)               6
Jurioles (Rubios)                                505
Molls (Salmonetes)                        6.271
Morralla (Serranos, etc.)                2.281
Sardina                                            259
Mero (Cherna)                                    31
Letxa (Pez limón, Serviola)                46
Bacoreta (Sarda)                                 9
Sorella (Jurel real)                             80
Llises (Mújol, Lisa)                         233
Pagre (Pargo)                                   28
Biso (Bis, Estornino)                        310

Gatets (Pintarroja)                            75
Roncador (Roncón)                         480
Rata (Miracielo)                                25
Palometa (Palometón)                       6
Tigre (Lenguado portugués)              4
Corva (Corvallo)                              118
Miseria (Gallo)                                  100
Peix de rei (Pejereyes)                    89
Mamona (Brótola de roca)                 5
Saboga (Alosa)                                 16
Dèntol (Dentón)                                91
Palometa blanca (Palomida)            31
Morruda (Sargo picudo)                         2
Vidriá (Mojarra)                                    145
Salpa (Salema)                                     22
Rom (Rombo)                                      110
Varis (Varios)                                        29
                                                      _______
       Total    ..................                  47.522
CRUSTACIS    
Cranc (Cangrejo)                 400

Escamarlà (Cigala)                          46
Llagostí (Langostino)                         993                
Galera (Estomatoideo)                    7.457
Llagosta (Langosta)                            42
Gambes (Camarones)                       105
Llomàntol (Bogavante)                         5
                                             _____
Total      ..........................    9.048
MOL·LUSCOS 
Calamars (Calamares)                       472
Sepió punxa (Choquito picudo)          60
Canana (Pota, Volador)                    800
Sipia (Jibia, Choco)                         3.415
Pop roquer (Pulpo roquero)           3.210
P. blanc (P. blanco)                        1.872
P. mesquer (P. almizclado)              392
Cargol punxent (Cañailla)                200
Llonguet (Holoturia)                           10
                                                  ________
Total     ..............................10.421
TOTAL EXTRACCIÓ…...    66.993 

En castellà li diuen i ciémido y anguila de la flecha. El 
seu nom científic és Cyema atrum.
És un petit peix abissal sense importància econòmica. 
Pertany a l'ordre dels Anguiliformes i a la família 
Cyematidae.
Posseeix un cos allargat i comprimit en forma 
de banda, amb igual longitud el tronc corporal 
i la cua. El seu cap és petit, amb uns diminuts 
ulls i al seu costat valleges nasals tubulars. Boca 
desmesuradament enorme. Les mandíbules també 
són grans i allargades en forma de bec però fràgils, 
amb petites dents afilades en ambdues i el vómer. Té 
petites obertures branquials laterals.
Posseeix fins a 80 vèrtebres corporals.
Amb aletes pectorals i sense ventrales. L'aleta dorsal 
i la cabal estan molt desenvolupades i situades a la 
regió plana de la cua, per projectar-se com un parell 
de lòbuls punxeguts més enllà de la cabal, que té uns 
pocs radis curts.
Talla màxima15 cm.
És de color marró fosc a violeta vellutat.
En la pell de la seva línia lateral hi ha 90 porus amb 
papil·les electrorreceptoras per localitzar preses o 
enemics.
La seva reproducció és ovípara, amb ous planctònics.
S'alimenta de peixets i crustacis que atrapa amb la 
seva desmesurada boca i s'empassa sencer al seu 
gran estómac.
Viu entre aigües dels 300 a 5.000 m. de profunditat. 
Rares vegades és capturat només per arts 
d'arrossegament o cèrcol.

INÓSPITO MAR INVERNAL
Comenzó la semana otra vez con temporal. En ésta ocasión se inició con 
levante para rolar a unas aguas súper embravecidas de gregal, de manera 
que la mayoría de la flota pesquera permaneció los primeros días semanales 
sin salir. Luego comenzaron a faenar casi todas. Las capturas fueron variadas 
de pescados y mariscos de fondos someros. Y las cotizaciones sufrieron 
diversos altibajos a tenor de las cantidades de las especies subastadas.
La pesca de arrastre el lunes a pesar del oleaje llegaron a faenar siete bous. Posteriormente 
salieron todos para llevar a lonja bastante langostino, lubina, calamar, miseria, sepia, 
pescadilla, peluda, rape, salmonete, caracol, galera, dorada, pagel, canana, pulpo blanco, 
jurel, bacaladilla, burros y morralla.
El cerco no llegó a salir hacia otras latitudes a causa de la gran resaca por la tempestad 
acaecida.
Las barquitas artesanales trasmalleras comenzaron el miércoles por el trangol que aún 
quedaba. Sus extracciones en un principio fueron de sargo, sepia, palaí y mabre. Otros 
xarxiers pilllaron lenguado, rombo, langosta, gallineta, chopa y mamona. 
Los recolectores de pulpo roquero con cadufo, tuvieron trabajo en chorrar los liados 
calamentos de éstos recipientes de arcilla por la fuerte marejada.
Y el palangrillo de costa al estar las aguas turbias no llegaron a calar el delicado arte de 
anzuelos. 

Ecos de ‘Mar’. El frío (hielo) ante los golpes y traumas a bordo
Según Sanidad Marítima, para prevenir o mitigar accidentes a los pescadores en sus trabajos 
en alta mar, con navegaciones a rumbos lejanos, etc.,  nos indica formas rápidas de tratar 
cierto tipo de lesiones dolorosas como golpes, esguinces, roturas de fibras musculares, etc.  
En general, una lesión nueva suele causar inflamación en la zona afectada, por lo que 
el frío puede actuar reduciendo el flujo sanguíneo y así evitar que se inflame mas.  Dicho 
frío se aplica en lesiones agudas durante 10-20 minutos y entre 3 y 5 veces al día, con fases 
de descanso hasta que no se tengan dolores musculares y de un máximo de 72 horas de 
evolución.  La aplicación de éste frío es mediante una bolsa de pequeños trozos o cubitos de 
hielo. Su uso está contraindicado a gente con enfermedades circulatorias o cardiovasculares 
graves, hipersensibilidad a los fríos, diabetes, etc. Luego, una vez llegados a tierra hay que 
acudir rápido al médico para valorar y que nos haga el tratamiento pertinente.
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ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Rafa Marcos

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

El diumenge 22 de gener, es va disputat 
a Castelló el Campionat Autonòmic 
de mitja marató, on van participar 
tres atletes del Club Esportiu-Facsa 
Aigues de Vinaròs, Guillem Adell que 
va realitzar una formidable cursa 
lluitant al capdavant de la prova fins 
aconseguir eixe meritòri tercer lloc 
amb un temps de 1h09'32'', Paco 
Balastegui va aconseguir una bona 
classificació, finalitzant en la 33na 
posició de la general i 6a de la seva 
categoria amb 1h18'22'', per últim, 
Maria Jesus Bo també va lluitar de 

valent per aconseguir la 7na posició 
de la seva categoria amb un temps de 
1h46'04''.
També van participar al Palau Lluis 
Puig de Valéncia, tres atletes del Club 
Esportiu-Facsa Aigües de Vinaròs, 
Pedro Giner en la prova de 400m.ll. va 
fer una esplèndida marca de 52''06 i 
els germans Hugo i Adrián Monfort en 
la prova de 1500m.ll. van fer un temps 
de 4'08'' i 4'19'' respectivament.
(Amb el patrocini de FACSA-Aigües 
de Vinaròs i la col.laboració de Nova 
Nutrició).

Guillem Adell 3er al Campionat autonòmic de Mitja Marató

Tercer Control Provincial 
Els díes 21/22 de gener es va celebrar en la piscina municipal de Castelló el 
tercer Control Provincial, la competició es va fer en piscina de 50 metres i amb 
una alta participació de nadadors, un total de 355 dels diferents clubs de tota 
la comunitat.
El Club natació Vinaròs va estar dirigit per el técnic Albert Delmonte i 
representat per els nadadors: Ian Calvo, Miquel Segarra, Agustin Esteller, 
Andreu Navarro, Ángel Lleixà, David León, Marc Vea, Antoni Bordes, Angels 
Ferrer, Gemma Balaguer, Andrea Segura, Claudia Matamoros, Irina Sebastià, 
Paula Paga, Angels Messeguer i Llum Serret.
Els resultats  no van ser massa destacats, ja que al ser en piscina de 50 metres, 
els nadadors no están acostumats a nadar aquesta distancia, tot i aixo, cal 
destacar algunes marques com la de  Angels Ferrer que sent infantil de primer 
any va fer en 200 papallona 2'50''28; Angels Meseguer en 800 lliures 9'46''36; 
Paula Pagà en 100 papallona 1'10''80 i en 100 lliures 1'03''93; Llum Serret en 
50 lliures 29,30 i en 800 lliures 9'45'36; Ángel Lleixà en 200 Braça 2'44''84; Marc 
Vea en 50 lliures 25''43, 100 lliures 55''19, 200 lliures 2'02''95 i David León 100 
papallona 1'00''14, 200 esquena 2'12''01 i 200 lliures 1'59''95.

Inicio de la liga de ajedrez. Ruy López se estrena con victoria
El pasado domingo 22 de enero dio comienzo la Liga catalana de ajedrez, donde nuestro Club participó 
con sendos equipos: el A de Preferente que jugaba en ésta ocasión en casa contra el Tarragona B 
formado por Carlos Albert, Yeye Martínez, Ramon Segura, Salvador Jardí, Stephan Oomen,  J. Agustín 
Fontes, Esteban Grima, Ximo Sanz, José Figueredo y Diego Zafra y el Equipo B que se desplazó a 
Riudoms y alineó a Carlos Oñate, Carlos A. Trujillo, Yannis Ochovo, Pau Morales, Jose Luis Barreda y 
Elisa Barreda.
En ésta primera de las 9 jornadas que se disputarán nuestro club ha dado muestras de estar dispuesto 
a jugar por los primeros puestos de la clasificación, el equipo A venció por 7'5 a 2'5 a un Tarragona B 
que viene de la Segunda división Nacional. Por su parte  el equipo B consiguió un más que merecido 
empate 3-3 en su desplazamiento contra un fuerte Riudoms.
Buen comienzo de ambos equipos de los que esperamos buenas partidas y grandes victorias.

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

Resultados
A. C. D. Benicense
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge 
C. D. Benicasím
vINARÒS C. F.
                                                   

3
0
2
0
2
3
2
0

Jornada 17
C. D. Els Ibarsos
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 

3
1
1
0
3
1
3
1

Jornada 18
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
vINARÒS C. F.

29/01/2017
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge 
C. D. Benicasím
A. C. D. Benicense

PARTIDOS ATRASADOS:
RAFALAFENA - 2  OROPESA - 1
BENICASÍM - 2  VILLAFAMÉS - 2                                                                                                               

Clasificación.
 J. g. E. P. g.F. g.C. PTOS. dIF. g.

1 San Jorge 17 14 3 0 51 9 45 42
2 Els Ibarsos 16 9 4 3 40 21 31 19
3 Rafalafena 17 9 4 4 30 23 31 7
4 Oropesa 17 9 1 7 28 24 28 4
5 Morella 17 8 3 6 34 19 27 15
6 Villafamés 17 6 9 2 21 15 27 6
7 Vinroma 16 8 1 7 20 20 25 0
8 Onda "B" 17 6 6 5 31 25 24 6
9 Benicasím 17 7 3 7 32 30 24 2
10 Catí 16 8 0 8 31 31 24 0
11 Traiguera 16 7 3 6 30 33 24 -3
12 Moro 17 5 3 9 23 28 18 -5
13 Cabanes 17 4 3 10 19 31 15 -12
14 Benicense 16 3 5 8 22 37 14 -15
15 Semprerapid 16 3 3 10 17 44 12 -27
16 vINARÒS 17 0 3 14 11 50 3 -39
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

L'equip de BAMESAD es va traslladar el passat dissabte 
14 de gener a la localitat d'Onda per participar en el 
tradicional Open de Nadal d'Esport Adaptat en dues 
modalitats: TENNIS TAULA i NATACIÓ
TENNIS TAULA
Diverses entitats de tota la Comunitat Valenciana 
van participar junt a BAMESAD en la competició de 
tennis taula: Cepivall, Levante UD i CTT Ontinyent. Per 
part dels nostres palistes, ens van representar en les 
següents categories:
Adaptada femení ens va representar Lluna, que 
classificant-se en la fase de grups i disputant una 
semifinal molt igualada, va aconseguir un 3r lloc molt 
treballat.
Competició van entrar en un grup de 5 jugadors, 
Dàmian i Miguel, disputant una serie de tots contra 
tots. Amb molta igualtat en les partides i jocs molt 
disputats i aplaudits, vam obtindre un segon lloc per 
a Miguel i una quarta posició per Dàmian.
Habilitats ens van acompanyar Sergi i Christian. 
Molt bona actuació dels nostres jugadors, encara 
que Sergi no va poder classificar-se va jugar força bé. 
Millor fortuna va aconseguir Christian començant 
guanyant totes les partides i arribant a la final donant 
la sorpresa, disputant una final molt igualada, va 

quedar en 2 posició.
Adaptada van disputar en diferents grups Cristian, 
Omar, Eric, David, Adrián i Álvaro, desenvolupant un 
bon nivell de joc i amb igualtat en les partides se van 
classificar Eric, David i Álvaro a quarts de final, però 
va ser Àlvaro qui va arribar a una final molt igualada 
perdent 2-1, tenint oportunitats per poder endur-se'n 
la victòria.
NATACIÓ
Un total d’onze esportistes  representants de la secció 
esportiva de Natació del Club Esportiu Bamesad, de 
l’associació Cocemfe Maestrat, van participar en la 
competició de natació.
Encetem així la temporada, comptant amb la 
participació conjunta de nadadors i nadadores de set 
clubs provinents de diferents parts de la comunitat, 
en una cita on tots els nostres esportistes van gaudir 
de la primera jornada competitiva. 
Tots els assistents vam poder gaudir de l’emoció de 
la jornada on cada cursa va ressaltar qualitativament:
Sergi, Álvaro i Aleix s’enfronten a proves de 100m 
amb rècords en les marques personals.
Dani, Adrián i Migue competeixen amb tot el seu 
potencial en Lliures, Esquena  i Braça.
Els més petits, Elora, Iker A. i Iker G., ens fan vibrar 

amb les proves de 25m Lliures i 25m Esquena.
Helena i Lluna s’enfronten als 50m esquena i 50m 
braça respectivament aguantant un gran ritme en 
competició. 
Enhorabona a tots els nostres esportistes per la 
seua bona i correcta actuació. Agraïm el suport 
incondicional de tots els acompanyants i les famílies 
pels ànims donats!! Seguim treballant per millorar i 
passar-ho genial! Endavant!!

Crònica Open de Nadal esport adaptat Onda
BAMESAD.  Club Bamesad de Cocemfe Maestrat

Fin de semana muy activo donde compitieron la mayoría 
de los equipos del club 
ALEVÍN FEMENINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 17 – C.B RAPITENC 27
Después del parón de Navidad, nuestras alevines se 
tomaron el encuentro con muchas ganas, pero al mismo 
tiempo con muchas carencias. En el principio del partido 
se aguantó muy bien al rival, corriendo para atacar y 
bajando a defender. Pero a mitad del 2º cuarto tanto la 
forma física como la falta de habilidades básicas para el 
juego hicieron que la balanza se decantara para las rivales.
Animar a las jugadoras a seguir trabajando más y con más 
intensidad.
ALEVÍN MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 51 – C.B MASSAMAGRELL 53
 Bonito partido el que se vio el sábado por la mañana en 
Vinarós. Los pequeños del club recibían a un buen rival, en 
teoría bastante superior. 
  El partido fue un duelo de igual a igual, con gran 
deportividad y muy vistoso para las dos aficiones que se 
dieron cita en la grada.  
  Los nuestros hicieron muy buen partido, jugando 
en equipo, buscando a los compañeros y finalmente 
atrevidos en el uno contra uno. Siete triples, varias 
canastas de contraataque y alguna buena acción técnica 
hicieron que el equipo lograse anotar 51 puntos. 
 Al final, derrota por dos puntos, pero los niños sonriendo 
al final del partido.  
INFANTIL MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 58 – C.B BURRIANA AZUL 46
Gran partido de los locales en defensa, aunque los nervios 
en los primeros cuartos  hizo que el fueran por debajo del 
marcador a partir del 5 cuarto con una gran defensa i el 
acierto en ataque hizo que los vinarocenses consiguiera 
abrir diferencias en el marcado y conseguir la máxima 
ventaja del partido de 15 puntos, a partir de 7 cuarto los 
nervios en ataque i el gran acierto de 3 de los visitantes, 
se llegó al final con una diferencia de 6 punto. El 8 cuarto 
volvió la seriedad de los locales i dejo el marcador con una 
diferencia de 12 puntos.
CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 12 – C.B.C MANISES 66

Muy mal partido de las chicas este Domingo en casa 
contra el Manises un equipo de nuestro nivel. Muy 
flojas en ataque fallando muchas canastas fáciles y poco 
intensas en defensa. Habrá que trabajar duro en los 
entrenamientos para cambiar esta dinámica.
CADETE MASCULINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 45 – C.B BURRIANA AZUL 54
Muy mala primera parte de los locales que ni tuvieron 
actitud ni ganas y eso les paso factura en la primera 
parte en donde acabo 14 puntos abajo. La segunda 
parte salieron con todo y se acercaron al marcador y 
pudieron haber ganado el partido si no llega a ser por 
las innumerables canastas que se fallaron debajo del aro 
y la cantidad de tiros libre fallados. Mucho a trabajar para 
mejorar 
JÚNIOR FEMENINO 
C.B GIL COMES VINARÒS 72 – NOU BASQUET PATERNA 62
Partido muy igualado marcado por las faltas con ventajas 
alternativas de los dos equipos durante tres cuartos. 
A partir de la media parte el equipo local se coloca en 
zona para protegerse de las faltas, teniendo muchos 
problemas el Paterna para su ataque, lo que dio ventajas 
que fueron incrementándose hasta el final del partido. 
Juego inteligente y práctico en los últimos 10 minutos 
que permitió ganar el partido.
JÚNIOR MASCULINO 
E.B VILA-REAL 59 – C.B GIL COMES VINARÒS 63
 Importante victoria del júnior masculino en su visita a Vila-
Real ante un rival directo, en un partido que se definió en 
la prórroga. 
El equipo de Vinarós salió enchufado desde principio 
del partido, poniéndose por delante en el marcador. Sin 
embargo, el equipo local se repuso y consiguió darle la 
vuelta al marcador. Todo el partido fue igualado, con una 
ligera ventaja para los locales.  
Al empezar el último cuarto, los problemas de faltas hacían 
que la defensa estuviera condicionada, pero con buenas 
opciones en ataque y buen acierto en los momentos 
clave, se logró empatar el partido y forzar la prórroga. 
En esos últimos 5 minutos el equipo jugó bien sus 
ventajas, defendió a máxima intensidad y controló las 
posesiones finales para traerse la victoria a casa. 

SENIOR 2º ZONAL 
VUB 67 – C.B GIL COMES VINARÒS 44
Derrota con varias caras de nuestro Sénior B. Nuestro 
equipo se enfrentó al segundo clasificado  de la liga (La 
Vall D’uxo) fuera de casa 67-44. El equipo fue capaz de 
frenar al mejor ataque de la liga con dos cuartos muy 
trabajados gracias a el imponente trabajo bajo los tableros 
de nuestro nuevo jugador americano Dustin. Una lesión 
en el 2o cuarto dejo al equipo sin su pilar básico, aun así 
el equipo soporto al rival 31-23 al descanso. La falta de 
definición de los nuestros condicionó el 3r cuarto y un 
buen final de partido hizo acabar con un buen sabor de 
boca.
SENIOR AUTONÓMICO
C.B.C MANISES 64 – C.B GIL COMES VINARÒS 83
Partido con dos partes, donde el primer cuarto y parte 
del segundo fue dominado por el equipo local, ya que el 
Vinaròs salió a verlas venir y se encontró con un equipo 
con ganas y haciendo las cosas bien y de ahí el marcador 
final del primer cuarto de 17/11 a favor de los locales. 
Ya ha mediado del segundo cuarto tras tiempo muerto 
los visitantes se pusieron las pilas y le dieron la vuelta al 
marcador para irse arriba en el marcador al descanso. La 
segunda parte el Vinarós salió más metido en defensa y 
consiguió ya una renta de más 15 punto que mantuvo y 
aumento para llegar al marcador final. 

Este fin de semana se jugara contra el 4º clasificado 

Se sorteara la cesta de navidad que no tuvo premiado. 

No te lo pierdas y ven a animar al equipo.

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs 
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El equipo de Said Mansouri, tras una nueva 
goleada a domicilio, se enfrentará hoy sábado, 
28 de enero, al cuarto clasificado en el Pabellón 
Municipal de Vinaròs, a las 17:15 horas.
Debido a las inclemencias meteorológicas, 
la Federación Valenciana suspendió toda la 
jornada de fútbol y fútbol sala, a excepción de 
las categorías senior y juvenil, por lo que los 
vinarocenses tuvieron que desplazarse hasta 
Onda para afrontar esta jornada 15.
Los de Said Mansouri, firmes y destacados 
líderes, jugaron un partido muy serio en la pista 
del CFS Navarti ‘A’, quinto en la tabla, aunque 
les costó abrir el marcador, puesto que hasta 
el minuto 14 no anotaron el primer tanto los 
de la comarca del Baix Maestrat, gracias a Jesús 
Querol Puchal.
Antes del descanso, Alejandro Albella Rodriguez 
marcó su primer gol y Óscar Carbajo Fresquet, a 

escasos segundos para la señalización del final 
del primer tiempo, distanció a los suyos, un 0-3 
que cargó de moral y tranquilidad al líder.
Ya en la segunda parte, un nuevo tanto de Jesús 
Querol, dos de Alejandro Albella y uno de Iván 
Griñó García situaron una distancia de 7 goles 
en un electrónico que los locales lograron 
estrenar en la última jugada del duelo, obra de 
Jesús Fernández Salas.
Con este resultado, el juvenil del CD Vinaròs 
FS sigue, una jornada más, en lo más alto de la 
tabla, con 40 puntos, seis más que el Alcora FS, 
en segundo lugar. Es por ello que todo aquel 
aficionado que desee animar a los pupilos 
de Said Mansouri que acuda al Pabellón de 
Vinaròs, , este sábado 28 de enero, a partir 
de las 17:15 horas, donde los vinarocenses 
se medirán al cuarto clasificado, el Auto-Real 
Villarreal.

El pasado sábado 22 de enero, los Veteranos 
del Vinaròs, se desplazaron a Sant Jaume 
para enfrentarse al actual farolillo rojo de la 
categoría. 
Los jugadores, esta vez dirigidos por Gilabert, 
por la ausencia temporal de Keita, saltaron al 
campo con la intención de finiquitar cuanto 
antes el partido. 
No tardaron en llegar los goles, 0-2 en la 
primera parte, sin ninguna llegada del equipo 
local. Gilabert reservó a los que más minutos 
acumulan esta liga, dando paso a los menos 

habituales, en la segunda parte, realizando 
hasta 11 cambios. 
Finalizó el encuentro con un 0-4   y sin pasar 
demasiados apuros para mantener la portería 
a cero.
Partido fácil y tres puntos más en el casillero.
 
GOLES:
0-1 Ivan.
0-2 Victor Pla.
0-3 Hugo.
0-4 David Alle.

El pasado sábado 14, Ironmans Vinaròs arrancaba 
la temporada disputando sus primeros encuentros 
en el campeonato autonómico de Futbol Flag en 
categoría S-13. 
En el estadio del Turia de la ciudad de Valencia 
iniciaba su primer partido frente al actual campeón 
de España Molina Vipers, sin duda el encuentro más 
difícil y una prueba de fuego para Ironmans, y así 
fue, un durísimo partido de tú a tú. Los dos equipos 
iniciaban sus ataques llegando a los campos 
contrarios pero sin llegar a completar, las defensas 
dominaban el encuentro. Santi Matamoros en su 
posición de Quarterback repartía el juego con las 
carreras de Sebastián Casajuana y el juego aéreo del 
Rookie Marc Saez pero las jugadas no culminaban 
en anotación. Gerard Plomer destacó su actuación 
capitaneando la defensa y llegando a controlar 
una situación de primero y pulgadas en la línea de 

gol, algo muy pocas veces visto en este deporte, 
a pocos segundos de terminar el primer tiempo. 
El ambiente era tenso, la segunda parte continuó 
igual, dominaban las defensas y se endurecía el 
juego. Ironmans realizó unos ajustes defensivos y 
pudo aguantar el buen ataque que presentó Vipers 
que apunto estuvo de adelantarse en el marcador 
con un big play que fue recepcionado fuera de 
límites a poco segundos de terminar el encuentro. 
El resultado final fue de un 0-0.
El siguiente encuentro fue más tranquilo para el 
equipo de Vinaròs que se enfrentó al Liceo Frances 
de Murcia. Ironmans enseguida se adelantaron 
con dos touchdowns consecutivos de Sebastián 
Casajuana y Marc Saez que también completó 
el punto extra dejando el marcador con un claro 
13-0 a la media parte. Esto fue aprovechado para 
dar minutos a los nuevos jugadores de categoría 

S-11 Judith, Albert y Marc que realizaron un buen 
papel en su primer partido. Marius también jugó 
sus primeros minutos esta temporada realizando 
varios Sacks al Quarterback del equipo Liceo 
Frances. El resultado final fue de 19-0 a favor de 
Ironmans Vinaròs. Buen arranque de temporada 
para el equipo S-13 de Ironmans Vinaròs en esta 
larga temporada en la que disputarán la liga 
autonómica Valenciana y la Catalana.

FUTBOL SALA.  Vinaròs F.S.

FUTBOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

El Juvenil del Crystal Park CD Vinaròs FS jugará este sábado su primera ‘final’ por la Liga

Goleada de los veteranos en Sant Jaume

FUTBOL FLAG

I 
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   www.jjcinema.es

LOS DEL TUNELLOS DEL TUNEL

 

     Classificació: Tots el públics

DIVENDRES: Día:27         19:00:h

DISSABTE:  Día:28         19:00:h

DIUMENGE:  Día:29         21:00:h   
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   www.jjcinema.es

''Figuras Ocultas''''Figuras Ocultas''

 

  

   Classificació: Tots el públics

DIVENDRES:  Día:27           21:00:h

DISSABTE:  Día:28   20:45:h – 22:45:h

DIUMENGE:  Día:29          18:45:h

DILLUNS:       Día:30          20:00:h   

   www.jjcinema.es

LOS DEL TUNELLOS DEL TUNEL

 

     Classificació: Tots el públics

DIVENDRES: Día:27         19:00:h

DISSABTE:  Día:28         19:00:h

DIUMENGE:  Día:29         21:00:h   

   www.jjcinema.es

                      ''ORM''''ORM''
      EN EL REINO DE LAS NIEVESEN EL REINO DE LAS NIEVES            

 

  
       Classificació: Tots el públics

DISSABTE:  Día:28         17:00:h

DIUMENGE:  Día:29         17:00:h    

DILLUNS:  Día:30      18:30:h   

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)

C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Próximamente

Per a més informació 
CASAL JOVE VINARÒS
Carrer Carrerò 51
casaljove@vinaros.es
facebook google + Twitter
964 400 314 
De dijous a dissabte de  
9 a 13 h i de 16 a 21 h

JOVE OPORTUNITAT
Unió Europea, IVAJ i Ajuntament de Vinaròs – Casal Jove

Si tens entre 16 i 21 anys i has 
abandonat els estudis, sense haber 

aconseguit cap titulació, aquest és el 
teu projecte: JO(ve) OP(oportunitat)

• Pots gaudir d’una formació no formal, 
assessorament, motivació, orientació i coaching 
mentres decideixes que t’agradaria ser de major

• Gaudiràs d’una estada en un alberg juvenil, 
d’una educació en l’oci i temps lliure, un coach 
individual i un coach grupal. 

• Cosa que et costaria molts diners, però que 
gràcies als programes de garantia social juvenil,  
ÉS GRATUÏT

• 2 mesos en horari de matins a Vinalab

• Temps per decidir el teu projecte professional 
gràcies a l’ajuda d’experts

• Visitaràs empreses d’una forma inusual per 
descobrir allò que tal vegada, no se t’havia 
ocurrit. Despertant tal vegada el teu interés 
perdut.

(plaçes limitades a 12 joves de Vinaròs)

Organitzat per l’Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs” 

Dijous  2 de febrero de 2017.
Xarrada “10 anys de Butlletí Cultural Fonoll” 
a càrrec d'Helena Roman, directora de la 
publicació.

En el mateix acte es farà la presentació del 
núm. 20 de Fonoll

Hora: 19:00

Lloc: Biblioteca Municipal (C/Pilar)

    T E R T Ú L I A      S O C I A  L       nº 11 

D I À L E G S 

   

COORDINA : CARMEN LLOPIS 
                                     

Dijous 2 de febrer ,  19h. 
SALÓ D’ACTES DE LA CASA DE LA CULTURA . 

 
                                 Avinguda Llibertat  S/N , VINARÒS .  

 
La paraula  valor .prové del llatí valere =ser fort . Ens proporcionen pautes per formular metes i 

propòsits, personals o col·lectius. Reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més 
importants, representen ideals, somnis i aspiracions, també   determinen la manera de ser. 

 
Valors també són la base per viure en comunitat i relacionar-nos amb les altres persones.  
 
 Quins valors són propis en les democràcies participatives? 

 
 Quins són els valors d'aquesta modernitat liquida? 

  
 Que està passant amb la dignitat de les persones, l'eix dels valors? 

 
 En aquest món on el mercat marca les pautes,  què podem fer la 

ciutadania per viure des d'altres valors? 
 

 Quins grups alternatius coneixem que tracten de viure des de la 
solidaritat, la justícia, l'equitat….? 

 
( "No vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir para seguir tu 
conciencia" E. Galeano)                                 Vine i parlen-ne!!! 

 

    T E R T Ú L I A      S O C I A  L       nº 11 

D I À L E G S 

   

COORDINA : CARMEN LLOPIS 
                                     

Dijous 2 de febrer ,  19h. 
SALÓ D’ACTES DE LA CASA DE LA CULTURA . 

 
                                 Avinguda Llibertat  S/N , VINARÒS .  

 
La paraula  valor .prové del llatí valere =ser fort . Ens proporcionen pautes per formular metes i 

propòsits, personals o col·lectius. Reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més 
importants, representen ideals, somnis i aspiracions, també   determinen la manera de ser. 

 
Valors també són la base per viure en comunitat i relacionar-nos amb les altres persones.  
 
 Quins valors són propis en les democràcies participatives? 

 
 Quins són els valors d'aquesta modernitat liquida? 

  
 Que està passant amb la dignitat de les persones, l'eix dels valors? 

 
 En aquest món on el mercat marca les pautes,  què podem fer la 

ciutadania per viure des d'altres valors? 
 

 Quins grups alternatius coneixem que tracten de viure des de la 
solidaritat, la justícia, l'equitat….? 

 
( "No vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir para seguir tu 
conciencia" E. Galeano)                                 Vine i parlen-ne!!! 

 

Cartelera
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      FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1956 Y 1960

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

5827425 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 29 1956

6028302 BE8862G AV PAIS VALENCIA 5 1956

6031518 BE8863A CL PURISIMA 8 1956

6036105 BE8863E CL VIRGEN 49 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 17 1957

6232886 BE8863C CL SANTO TOMAS 21 1957

6232840 BE8863C CL ANGEL 30 1957

6034919 BE8863C CL CARRERO 20 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 16 1957

6032102 BE8863A TR SAN VICENTE 2 1957

4932418 BE8843S AV ZARAGOZA 23 1957

6128202 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 33 1957

6233735 BE8863C CL ANGEL 57 1957

6130124 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 30 1958

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1958

5830783 BE8853B CL SAN JOSE 39 1958

6032115 BE8863A CL SOCORRO 1 1958

6232824 BE8863A CL SANTA RITA 5 1958

6232848 BE8863C CL ANGEL 46 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 15 1958

6032115 BE8863A PZ JOVELLAR 9 1958

5931407 BE8853B CL SOCORRO 4 1958

6028314 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 86 1958

6133618 BE8863C CL SAN PASCUAL 16 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 13 1958

6129205 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 32 1958

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 1 1959

6132815 BE8863A CL ROSARIO 9 1959

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 3 1959

5931433 BE8853B CL SAN FRANCISCO 19 1959

5935119 BE8853D CL SANTA MARTA 3 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 4 1959

6030924 BE8863A AV PAIS VALENCIA 16 1959

6132827 BE8863A CL SANTO TOMAS 24 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 6 1959

6232868 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 13 1959

5021734 BE8852S CL SALINAS XR 24 1960

5629904 BE8852H CL SAN BLAS 29 1960

5729708 BE8852H CL SAN JOSE 48 1960

5830715 BE8853B CL SAN FRANCISCO 87 1960

5830763 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 10 1960

5830767 BE8853B CL SAN JOSE 7 1960

6030918 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 12 1960

6031411 BE8863A CL SAN VICENTE 9 1960

6033279 BE8863C CL PILAR 32 1960

6036903 BE8863E CL PUENTE 87 1960

6036946 BE8863E CL VIRGEN 34 1960

6133316 BE8863C PZ SAN VALENTE 1 1960

6231202 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 6 1960

6231217 BE8863A CL SAN NICOLAS 19 1960

6232885 BE8863A CL SANTO TOMAS 23 1960

6333330 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 42 1960

5428803 BE8852H CL SANTA ISABEL 1 1960

5528101 BE8852H CL SAN ALBERTO 15 1960

5827406 BE8852H CL SAN JOSE 6 1960

5842903 BE8854B AV BARCELONA 40 1960

6028401 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 59 1960

6033232 BE8863C CL CARRERO 7 1960

6129204 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 30 1960

6131316 BE8863A CL MAYOR 22 1960

6131326 BE8863A CL SAN JUAN 18 1960

6133316 BE8863C CL SAN CRISTOBAL 2 1960

6232844 BE8863C CL ANGEL 38 1960

6232846 BE8863C CL ANGEL 42 1960

6234250 BE8863C CL LOCELLA Y CRUZ 9 1960

6841501 BE8864S CL COSTA MAR 4 1960

4724702 BE8842S PL POLIGONO 33 197 1960

5732727 BE8853B CL SANTA BARBARA 22 1960

5827412 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 15 1960

5935603 BE8853F CL POETA ARGEMI 10 1960

60332A6 BE8863C CL PILAR 86 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1960

6232866 BE8863A AV COLON 10 1960

6232884 BE8863A CL SANTO TOMAS 25 1960

6333306 BE8863C CL REMEDIO 32 1960

6333353 BE8863C CL SAN PASCUAL 57 1960

6335763 BE8863C CL ALMAS 69 1960

6336324 BE8863E PS JUAN RIBERA 10 1960

7351926 BE8875S CL SALDONAR G 10 1960

5529620 BE8852H CL SAN BLAS 2 1960

5629932 BE8852H CL SANTA TERESA 6 1960

5732704 BE8853B CL PILAR 59 1960

5732754 BE8853B CL SAN FRANCISCO 50 1960

5827405 BE8852H CL SAN JOSE 8 1960

6030916 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 8 1960

6033262 BE8863C CL SAN RAMON 5 1960

6129602 BE8862C CL COSTA Y BORRAS 11 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 11 1960

6133607 BE8863C CL SANTA ANA 20 1960

6232828 BE8863A CL SANTA RITA 6 1960

6335756 BE8863C CL ALMAS 85 1960

5729711 BE8852H CL SAN JOSE 42 1960

5827407 BE8852H CL SAN JOSE 4 1960

5830764 BE8853B CL SAN JOSE 1 1960

6028337 BE8862G CL ARCIPRESTE BONO 35 1960

6130108 BE8863A PZ SAN ANTONIO 23 1960

6130113 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 6 1960

6133619 BE8863C CL SAN PASCUAL 18 1960

6231203 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 27 1960

6232826 BE8863A CL SANTA RITA 1 1960

6232849 BE8863C CL ANGEL 48 1960

6333345 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 70 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 67 1960

7455261 BE8875E CL SALDONAR RR 6 1960

5629922 BE8852H CL SAN BLAS 25 1960

5732729 BE8853B CL SANTA BARBARA 26 1960

5827422 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 26 1960

5830738 BE8853B AV PAIS VALENCIA 17 1960

5830774 BE8853B CL SAN JOSE 21 1960

      FINCAS DEL MUNICIPIO DE VINAROS CONSTRUIDOS ENTRE 1956 Y 1960

Pcatastral1 Pcatastral2 Vía Denominación Num. Año Construcción

5827425 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 29 1956

6028302 BE8862G AV PAIS VALENCIA 5 1956

6031518 BE8863A CL PURISIMA 8 1956

6036105 BE8863E CL VIRGEN 49 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 17 1957

6232886 BE8863C CL SANTO TOMAS 21 1957

6232840 BE8863C CL ANGEL 30 1957

6034919 BE8863C CL CARRERO 20 1957

6128202 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 16 1957

6032102 BE8863A TR SAN VICENTE 2 1957

4932418 BE8843S AV ZARAGOZA 23 1957

6128202 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 33 1957

6233735 BE8863C CL ANGEL 57 1957

6130124 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 30 1958

6335731 BE8863C CL SAN PEDRO 12 1958

5830783 BE8853B CL SAN JOSE 39 1958

6032115 BE8863A CL SOCORRO 1 1958

6232824 BE8863A CL SANTA RITA 5 1958

6232848 BE8863C CL ANGEL 46 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 15 1958

6032115 BE8863A PZ JOVELLAR 9 1958

5931407 BE8853B CL SOCORRO 4 1958

6028314 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 86 1958

6133618 BE8863C CL SAN PASCUAL 16 1958

6034908 BE8863C CL CARMEN 13 1958

6129205 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 32 1958

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 1 1959

6132815 BE8863A CL ROSARIO 9 1959

5629916 BE8852H CL SAN BLAS 3 1959

5931433 BE8853B CL SAN FRANCISCO 19 1959

5935119 BE8853D CL SANTA MARTA 3 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 4 1959

6030924 BE8863A AV PAIS VALENCIA 16 1959

6132827 BE8863A CL SANTO TOMAS 24 1959

5935601 BE8853F CL POETA ARGEMI 6 1959

6232868 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 13 1959

5021734 BE8852S CL SALINAS XR 24 1960

5629904 BE8852H CL SAN BLAS 29 1960

5729708 BE8852H CL SAN JOSE 48 1960

5830715 BE8853B CL SAN FRANCISCO 87 1960

5830763 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 10 1960

5830767 BE8853B CL SAN JOSE 7 1960

6030918 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 12 1960

6031411 BE8863A CL SAN VICENTE 9 1960

6033279 BE8863C CL PILAR 32 1960

6036903 BE8863E CL PUENTE 87 1960

6036946 BE8863E CL VIRGEN 34 1960

6133316 BE8863C PZ SAN VALENTE 1 1960

6231202 BE8863A TR AGUSTIN SAFONT 6 1960

6231217 BE8863A CL SAN NICOLAS 19 1960

6232885 BE8863A CL SANTO TOMAS 23 1960

6333330 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 42 1960

5428803 BE8852H CL SANTA ISABEL 1 1960

5528101 BE8852H CL SAN ALBERTO 15 1960

5827406 BE8852H CL SAN JOSE 6 1960

5842903 BE8854B AV BARCELONA 40 1960

6028401 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 59 1960

6033232 BE8863C CL CARRERO 7 1960

6129204 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 30 1960

6131316 BE8863A CL MAYOR 22 1960

6131326 BE8863A CL SAN JUAN 18 1960

6133316 BE8863C CL SAN CRISTOBAL 2 1960

6232844 BE8863C CL ANGEL 38 1960

6232846 BE8863C CL ANGEL 42 1960

6234250 BE8863C CL LOCELLA Y CRUZ 9 1960

6841501 BE8864S CL COSTA MAR 4 1960

4724702 BE8842S PL POLIGONO 33 197 1960

5732727 BE8853B CL SANTA BARBARA 22 1960

5827412 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 15 1960

5935603 BE8853F CL POETA ARGEMI 10 1960

60332A6 BE8863C CL PILAR 86 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 5 1960

6232866 BE8863A AV COLON 10 1960

6232884 BE8863A CL SANTO TOMAS 25 1960

6333306 BE8863C CL REMEDIO 32 1960

6333353 BE8863C CL SAN PASCUAL 57 1960

6335763 BE8863C CL ALMAS 69 1960

6336324 BE8863E PS JUAN RIBERA 10 1960

7351926 BE8875S CL SALDONAR G 10 1960

5529620 BE8852H CL SAN BLAS 2 1960

5629932 BE8852H CL SANTA TERESA 6 1960

5732704 BE8853B CL PILAR 59 1960

5732754 BE8853B CL SAN FRANCISCO 50 1960

5827405 BE8852H CL SAN JOSE 8 1960

6030916 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 8 1960

6033262 BE8863C CL SAN RAMON 5 1960

6129602 BE8862C CL COSTA Y BORRAS 11 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 11 1960

6133607 BE8863C CL SANTA ANA 20 1960

6232828 BE8863A CL SANTA RITA 6 1960

6335756 BE8863C CL ALMAS 85 1960

5729711 BE8852H CL SAN JOSE 42 1960

5827407 BE8852H CL SAN JOSE 4 1960

5830764 BE8853B CL SAN JOSE 1 1960

6028337 BE8862G CL ARCIPRESTE BONO 35 1960

6130108 BE8863A PZ SAN ANTONIO 23 1960

6130113 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 6 1960

6133619 BE8863C CL SAN PASCUAL 18 1960

6231203 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 27 1960

6232826 BE8863A CL SANTA RITA 1 1960

6232849 BE8863C CL ANGEL 48 1960

6333345 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 70 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 67 1960

7455261 BE8875E CL SALDONAR RR 6 1960

5629922 BE8852H CL SAN BLAS 25 1960

5732729 BE8853B CL SANTA BARBARA 26 1960

5827422 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 26 1960

5830738 BE8853B AV PAIS VALENCIA 17 1960

5830774 BE8853B CL SAN JOSE 21 1960

5935107 BE8853F CL PADRE BOVER 19 1960

5935604 BE8853F CL POETA ARGEMI 12 1960

6030915 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 6 1960

6030919 BE8863A CL ARCIPRESTE BONO 14 1960

6031428 BE8863A CL SOCORRO 23 1960

6034611 BE8863C CL CARMEN 22 1960

6130130 BE8863A CL SANTA MAGDALENA 42 1960

6133628 BE8863C CL REMEDIO 13 1960

6232815 BE8863C CL ANGEL 24 1960

6234270 BE8863C CL SAN PASCUAL 21 1960

6333348 BE8863C CL SAN PASCUAL 71 1960

5528203 BE8852H CL SAN FERNANDO 1 1960

5629933 BE8852H CL SANTA TERESA 8 1960

5830764 BE8853B PZ PRIMERO MAYO 11 1960

5935118 BE8853D CL SANTA MARTA 5 1960

6031428 BE8863A CL SAN ISIDRO 28 1960

6133629 BE8863C CL REMEDIO 11 1960

6232869 BE8863A PZ SAN AGUSTIN 12 1960

6235221 BE8863C CL SAN GREGORIO 19 1960

6333338 BE8863C CL SAN SEBASTIAN 58 1960

5729710 BE8852H CL SAN JOSE 44 1960

5827411 BE8852H PZ PRIMERO MAYO 14 1960

5828907 BE8852H CL SAN JOSE 22 1960

5830757 BE8853B CL ARCIPRESTE BONO 58 1960

5831407 BE8853B CL PILAR 11 1960

5931439 BE8853B CL SAN FRANCISCO 5 1960

5934605 BE8853D CL N S DESAMPARADO 13 1960

6031522 BE8863A CL PURISIMA 16 1960

6129206 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 34 1960

6129402 BE8862G CL SANTA MAGDALENA 23 1960

6129604 BE8862G PS BLASCO IBAÑEZ 6 1960

6129604 BE8862G CL COSTA Y BORRAS 7 1960

6131316 BE8863A CL PURISIMA 1 1960

6132844 BE8863A CL SANTOS MEDICOS 9 1960

6133315 BE8863C PZ SAN VALENTE 2 1960

Tauler Municipal

S'informa als propietaris dels edificis construïts en el període comprès 
entre els anys 1956 i 1960, ambdós inclosos, que estan sotmesos a 

l'obligació d'efectuar l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, i presentar una 
còpia del document a l’AJUNTAMENT DE VINARÒS.
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Se recuerda a los posibles interesados que el plazo para la 
presentación de solicitudes de bonificación del IBI, tanto  por familia 
numerosa como por actividades comerciales, de oficinas o de ocio y 
hostelería, finaliza el próximo 28 de febrero.
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en la Oficina de 
Recaudación de la Diputación de Castellón, sita en la  Plaza María 
Conesa s/n de Vinaròs o en la OIAC del Ayuntamiento de Vinaròs.
A la solicitud de bonificación por familia numerosa se deberá 
acompañar la siguiente documentación:
Titulo de familia numerosa en vigor expedido por la Administración 
competente.
Certificado de empadronamiento o documento que acredite que 
todos los miembros de la familia están empadronadas en la vivienda 
familiar o en su defecto, el número mínimo de miembros necesario 
para la obtención del título de familia numerosa acreditado.
Certificado catastral de todos los miembros de la familia.
Copia del último recibo del IBI de la vivienda de la familia, que deberá 
estar al corriente de pago. 
A la solicitud de bonificación por actividades comerciales, de oficinas 
o de ocio y hostelería se deberá acompañar acreditación del alta en 
el Censo de actividades económicas mediante la presentación del 
modelo 036, 037 o equivalente, y en su caso de disponer de 2 o mas 
trabajadores contratados, el TC2 del útimo ejercicio.

ANUNCIO SOBRE EL PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES

PROGRAMA BO RESPIR   DE 
TERCERA EDAT 2017

OBJECTE. 
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
inclusives convoca el Programa 
Bo Respir per a l’any 2017. Es 
tracta de la convocatòria d’ajudes 
destinades a finançar distintes 
modalitats d’estades de caràcter 
temporal o no permanent en 
residències de tercera edat en 
l’any 2017 quan per necessitats 
que afecten les persones majors 
o als seus cuidadors familiars, 
les persones majors necessiten 
l’atenció en un centre especialitzat 
que substituïsca les cures que, de 
forma habitual, es presten i/o es 
reben en l’àmbit familiar.
Quan una persona major depenent 
acredite esta necessitat i no dispose 
de mitjans econòmics suficients, 
la Generalitat li proporcionarà una 

ajuda per al pagament de la seua 
estada. L’import de l’esmentada 
ajuda estarà determinat en un o 
més bons,  la quantia dels quals 
consistirà en la diferència entre el 
que pot pagar a càrrec dels seus 
ingressos i l’import de la seua 
estada en el centre que trie per a 
la seva atenció segons la classe i 
modalitat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les 
sol·licituds serà d'1 mes, comptat a 
partir de l'endemà de la publicació 
de la convocatòria en el DOCV núm 
7963, de 23.01.2017

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:
    Regidoria de Política Social, igualtat 
i Discapacitat

Pl. de Sant Antoni, 19-Pb
Horari: 9:00 a 14:00
Tel. 964 45 00 75

DIA: DISSABTE, 28,01,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 PISTA SINTÈTICA HANDBOL INFANTIL CBM VINARÒS – CH VILA-REAL

11,30 PISTA SINTÈTICA HANDBOL CADET CBM VINARÒS – CH VILA-REAL

16,00 PISTA SINTÈTICA F.SALA BENJAMI CD VINARÒS FS – CFS NAVARTI

17,15 PISTA SINTÈTICA F. SALA JUVENIL CD VINARÒS FS – CLUB VILA-SPORT FS 
VILLARREAL CF

10,00 PISTA PARQUET F.SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – CD FS SEGORBE

11,30 PISTA PARQUET F.SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS – C.AT MORVEDRE

17,00 PISTA SANSE TENNIS TAULA TERRES EBRE CTT VINARÒS “C” - CJ ULLDECONA “D”

DIA: DIUMENGE 29,01,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB GIL COMES VINARÒS – CAMPANAR 
A

19,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – 
CB CASTELLO

DIA: DISSABTE 28,01,17 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL A CF UNITED VINARÒS – CF 
TORREBLANCA “A”

12,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ B CF UNITED VINARÒS – CD RODA “F”

12,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ B CF UNITED VINARÒS - CD RODA “F”

16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ C CF UNITED VINARÒS - PRIMER TOQUE 
CF “C”

16,00 CAMP 1 FUTBOL PREBENJAMÍ UNITED VINARÒS BLANC – UE 
RAPITENCA “B”

17,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ A CF UNITED VINARÒS – UD VALL DE 
UXO “A”

17,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ A CF UNITED VINARÒS - UD VALL DE 
UXO “A”

DIA: DIUMENGE, 29,01,17 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

11,00 ESTADI FUTBOL CADET A CF UNITED VINAROS - CF L’ALT 
MAESTRAT PROMESES “A”

16,30 ESTADI FUTBOL 1ª REGIONAL VINARÒS CF – ACD BENICENSE

DIA: DISSABTE 28,01,17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 CAMP FUTBOL INFANTIL B VINARÒS EFC – VALL D’ALBA

12,00 CAMP FUTBOL CADET B VINARÒS EFC – VALL D’ALBA

16,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ B VINARÒS EFC – DEPORTES TONIN

16,00 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ B VINARÒS EFC –CF MORO

16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ A VINARÒS EFC –RAFALAFENA 
CASTELLÓN

17,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ A VINARÒS EFC – CF SAN PEDRO

17,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ A VINARÒS EFC –RAFALAFENA 
CASTELLÓN

DIA: DIUMENGE 29,01,17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10,00 CAMP FUTBOL INFANTIL A VINARÒS EFC – ALMAZORA

12,00 CAMP FUTBOL CADET A VINARÒS EFC – ALMAZROA

11,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS “A” - CD ONDA “A”

LA REGIDORIA DE POLITICA SOCIAL, IGUALTAT I 
DISCAPACITAT INFORMA

PUBLICITAT
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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
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: 912 722 832 · 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 40 56 15
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’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

28 gener MATEU c. Sant Francesc, 103

29 gener TORREgROSA av. Llibertat, 9

30 gener PITARCh c. del Pilar, 120

31 gener MARTÍNEZ av. País Valencià, 15

1 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

2 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

3 febrer gUIMERÀ pl. Parroquial, 11




