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El Centre de Dia doblarà places públiques a partir de juliol
La cort d'honor infantil de les festes també podrá tindre representants masculins

Diego Latorre dibuixa la millor portada d’un disc de rock nacional
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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

L'Ajuntament de Vinaròs, després de diferents reunions 
mantingudes amb autoritats de Correus i dels informes 
que s'han lliurat a la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC), mostra públicament el seu 
ferm rebuig a la decisió de no lliurar la correspondència 
individualment en el domicili dels residents en diverses 
zones de la Costa Nord, Ermita i Costa Sud de Vinaròs. 
"Considerem que és una decisió unilateral, que respon 
a interessos propis de l'empresa, que considera que es 
tracta de població dispersa i no té en compte que la 
major part dels veïns són permanents. Per això, creiem 
que obligar els ciutadans a utilitzar bústies centralitzades 
entra en conflicte amb els seus interessos i amb els 
del propi municipi", ha expressat l'alcalde Enric Pla. 
Des de fa uns dies Correus ja ha començat a lliurar este avís 
en els habitatges, on comunica que pròximament deixarà 
de prestar este servei, la qual cosa afectarà els veïns de 
les següents zones: Barbiguera, Boverals, Cala Puntal, 
Deveses, Ermita, Ameradors , Salines i Triador.

Este dimarts 7 de febrer va quedar constituït 
formalment a Vinaròs el nou Consell Local Agrari, el qual 
està integrat per diverses entitats locals relacionades 
amb el món de l'agricultura i representants dels partits 
polítics.
"Destaca el caràcter plural i multidisciplinari d'este 
Consell, que en la seua primera reunió ha demostrat 
que hi ha moltes ganes de treballar. Prova d'això és que 
s'han creat ja dues comissions de treball: la de camins 
i la de la Fira Agrícola del mes d’abril", ha explicat el 
regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner.
Durant més d'una hora i mitja, els seus integrants han 
debatut sobre temes com la recent implementació de 
la targeta agrícola intercomarcal i del problema que 

suposa el pasturatge descontrolat i les plagues.
Dins de l'ordre del dia es va parlar també del nou 
reglament rural que es vol redactar, del pressupost de 
la regidoria i del treball de la brigada rural, entre altres 
qüestions i propostes.
Els membres d'este Consell, que es reuniran 
aproximadament cada dos mesos, són: afiliats de 
la Cooperativa Agrícola de Vinaròs, de la Unió de 
llauradors i Ramaders i del Club de Caçadors Sant 
Sebastià, un representant de la Guàrdia Civil i de la 
Policia Local, així com de cada un dels partits polítics 
que formen part del consistori. També hi ha un expert 
en temes agrícoles i es compta amb la presència dels 
dels viveristes d’ AVASA y dels sindicats agraris.

L’Ajuntament es mostra contrari als canvis anunciats 
per Correus que afectaran a veïns de la Costa Nord, Sud i Ermita
L’alcalde Enric Pla considera que retirar el lliurament individualitzat de la correspondència en 
este zones és una mesura lesiva per als interessos dels ciutadans i del propi municipi 

El nou Consell Local Agrari comença a funcionar
En esta primera reunió es va parlar de temes diversos con la fira agrícola, la targeta agrícola o els 
problemes del pasturatge descontrolat i les plagues

Redacció

L'últim temporal va 
deixar a Vinaròs danys 
per valor de més d'1,5 
milions
El regidor d'Obres i Serveis de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Guillem Alsina, 
ha informat que la quantificació dels 
danys causats en el terme municipal 
per l'últim temporal marítim ha estat de 
1.540.000 euros. D'ells, 850.000 euros és 
el càlcul que s'ha realitzat de la pèrdua 
d’arena en tota l'extensió de la platja del 
Fortí,  altres 330.000 euros en la costa 
sud i 360.000 euros en la costa nord. 
En ambdues zones turístiques, moltes 
servituds de pas han resultat afectades 
i hi ha hagut cales que han perdut gran 
part de la seva arena.

Foto Juanma Beltrán
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ACTUALITAT

El Consell de Festes ha acordat per 
unanimitat que en la cort d'honor 
infantil de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere també puguin presentar-
se representants masculins, i que 
aquests estiguin en igualtat de 
condicions que les xiquetes que es 
presentin; és a dir, que de cara al 
sorteig que es realitza cada any per 
triar a la reina major i infantil de les 
festes, els representants masculins 
també tindran la possibilitat de ser 
rei infantil. “D'aquesta forma aquest 
mateix any o qualsevol un altre 
potser ens puguem trobar que surti 
escollit un rei infantil de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere”, va explicar el 
regidor de Festes, Marc Albella, que 
va matisar que de moment aquesta 
decisió no afecta a la cort d'honor 
de les dames majors, que seguirà 
sense comptar amb representants 
masculins. “De moment incorporem 
aquesta possibilitat només en la cort 

d'honor infantil, però també podria 
arribar a plantejar-se en un futur en 
la cort d'honor de les dames majors”, 
va indicar Albella. 
L'Ajuntament informarà als diferents 
col·legis i entitats d'aquests canvis 
adoptats pel Consell. 
El Consell de Festes també va aprovar 
en aquesta reunió la proposta que va 
presentar el passat ple de gener el 
PP de Vinaròs perquè les entitats que 
participin a les festes de Sant Joan 
i Sant Pere i presentin dama major 
també puguin presentar una dama 
infantil. 
Els populars, que han destacat que 
aquesta proposta és una petició 
d'entitats, associacions i clubs de la 
ciutat, han assenyalat sobre aquest 
tema que després d'aquest suport 
del Consell de Festes tornaran a 
presentar de nou la proposta en el 
ple del mes de febrer perquè sigui 
definitivament aprovada.

Els representants masculins podran optar a formar part de la cort d'honor infantil de les festes 

L'alcalde Enric Pla es va reunir  dijous 
2 de febrer a la Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives de València 
amb la directora general de Serveis 
Socials i Persones en Situació de 
Dependència, Mercè Martínez, amb la 
Directora Territorial de Serveis Socials 
de Castelló, Carmen Fenollosa, i amb 
tècnics de l'àrea.  
Durant esta reunió s'ha parlat de la 
construcció d'una residència per a la 
Tercera Edat a Vinaròs i s'ha confirmat 
que a partir de l'1 de juliol d'este any 

s'augmentaran les places públiques 
per al Centre de Dia, que passaran de 
25 a 50. Amb este increment el centre 
quedarà acreditat per a un total de 
75 places, entre públiques i privades, 
enfront de les 50 amb les que compta 
actualment.  
En esta primera trobada també 
s'ha valorat el conveni que hi ha 
amb l'empresa que el gestiona i 
la possibilitat de cofinançar estes 
instal·lacions, un cop garantides les 
places públiques, amb fons europeus 

de l'estratègia Dusi, la qual contempla 
una part d'inversions per la gent gran 
i amb dificultats motores.  
"Esta ha estat una primera 
aproximació i en les pròximes 
setmanes començarem a tenir 
més reunions per veure qüestions 
tècniques, models de finançament i 

concretar tot el que implica la posada 
en marxa d'esta segona fase del 
projecte de cara als pressupostos de 
la Generalitat i de l'Ajuntament per 
2018. Per a nosaltres és un tema molt 
important, ja que no hi ha actualment 
una residència pública a la zona", ha 
explicat Pla.

Vinaròs comptarà amb el doble de places públiques 
per al Centre de Dia a partir de juliol
A la reunió de l’alcalde amb autoritats i tècnics de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives també s’ha parlat de la propera 
construcció d’una residència pública per a la Tercera Edat. 
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Redacció

Exposición de monedas en el paseo marítimo, 
junto antiguo colegio San Sebastián

Día 26 de febrero, domingo de carnaval.
De las 9 a las 14:30h

Telf. información 626 17 83 45

Per al mes de febrer està 
previst realizar un curs de 

primers auxilis. Els interessats 
dirigirse a la seu de Creu Roja  
( c/ Carreró s/n ) o be trucar al 

número 964 459464 DE 10 h. a 
14 h. Gràcies.

Redacció

La regidora d'Ocupació de 
l'Ajuntament de Vinaròs, Maria 
Cano, juntament amb la tècnica 
d'Ocupació i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Vinaròs, 
van assistir a una reunió de treball 
a València en representació de 
totes les entitats signants del Pacte 
Territorial per l'Ocupació Maestrat 
Litoral.
La finalitat d'esta trobada, on 
també va estar present el secretari 

autonòmic d'Ocupació, Enric 
Nomdedéu, la directora general 
d'Ocupació i Formació, Rocío 
Briones, i la directora general de 
Planificació i Estudis, Eva Hernández, 
ha estat coordinar algunes de les 
accions contemplades dins d'este 
acord.
"La Conselleria ha presentat als 
alcaldes i representants municipals 
una guia metodològica que 
permetrà analitzar els recursos amb 

què compta cada territori perquè el 
Consell pugue dissenyar estratègies 
adaptades a cada realitat", ha 
explicat Cano. En l'elaboració d'este 

document ha participat la Universitat 
de València, la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat d'Alacant, 
juntament amb el SERVEF.

La regidora d’Ocupació assisteix a una reunió a València 
per avançar en el Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral
Durant la trobada s'ha presentat una guia metodològica 
que permetrà dissenyar accions i estratègies adaptades la 
realitat de cada territori.

El passat 2 de febrer es va dur a terme al Saló 
d'Actes de la Biblioteca Municipal, la presentació 
del Programa Psicoeducatiu d'Intervenció Post-
divorci, una activitat que organitza la Coordinadora 
del Menor del Baix Maestrat en col·laboració amb 
la Mancomunitat de Castelló Nord, la Regidoria de 
Política Social, Igualtat i Discapacitat de Vinaròs, 
els ajuntaments de Benicarló, Peñíscola, Alcalà de 
Xivert i la Facultat de Psicologia i Educació de la 
Universitat de Deusto, a Bilbao.  
Ana María Martínez, coordinadora d'aquest 
projecte, ha explicat que amb este tipus de cursos 
"el que es busca és formar, més enllà de l'àmbit 
universitari, a tècnics de serveis socials i psicòlegs 
perquè acompanyen i ajuden a les famílies a 
suportar de millor manera processos difícils com 
són els conflictes interparentals per la ruptura de 

la parella.  
Per la seua banda, Belén Pomar, en representació 
del Grup de Treball Comarcal de Menors (COMEN), 
ha agraït el suport i facilitats que han permès 
realitzar esta presentació a Vinaròs i ha explicat que 
a través d'este curs es pretén capacitar el personal 
amb noves eines que ajuden a convertir estes crisis 
en una nova relació basada en el respecte pel bé 
dels fills.  
Respecte a aquesta qüestió la regidora de Política 
Social, Igualtat i Discapacitat, Mamen Ruiz, ha 
reiterat el suport de l'equip de govern municipal 
a esta iniciativa, "per capacitar i dotar d'eines de 
treball innovadores als nostres professionals, ja 
que això sempre repercutirà en la millora de les 
intervencions que realitzen, no només en l'àmbit 
dels serveis socials, també a les escoles".  

Finalment, l'alcalde de Xert i representant de 
la Mancomunitat de Castelló Nord, Rosendo 
Segarra, també ha destacat la importància d'este 
tipus d'accions formatives, perquè "som persones 
al servei de les persones i és important que els 
professionals tinguen coneixements actualitzats 
per poder ajudar millor als que més ho necessiten".

Es presenta a Vinaròs el Programa Psicoeducatiu d’Intervenció Post- Divorci
Durant esta jornada formativa, professionals de la comarca s’han capacitat 
amb tècnics de la Universitat de Deusto per a intervenir i ajudar a gestionar 
de millor manera els conflictes interparentals
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La diputada de Podem, Rosana Pastor, va exigir 
dimarts a Vinaròs, al costat de l'alcalde, Enric Pla, i l'edil 
de Noves Tecnologies i secretari general de Podem 
Vinaròs, Hugo Romero, la dotació de més personal 
per a l'oficina administrativa de la Policia Nacional. 
Pastor va considerar que aquesta oficina hauria de 
poder estar oberta tota la setmana i amb personal 
propi, a més de recordar al govern central que el 
seu deure és posar els mitjans necessaris perquè 
els veïns d'aquestes comarques puguin obtenir el 
DNI i no desplaçar-se fins a Castelló o municipis del 
sud de Tarragona on si es presta aquest servei.
L’alcalde, Enric Pla, va indicar que més enllà del mes 
de març, el servei continua sense estar garantit i que 
cada mes l’Ajuntament es trova en aquest situació 
d’incertesa. “La situació és insuportable perquè 
no és un servei municipal. L’administració local 
ha fet el que havia de fer, cedir les oficines, i fins 
i tot ajudar en els llistats, però no es pot permetre 
que per un mal servei que ha de donar el Govern 
central, les queixes que provoca damunt les hagen 
de d’aguantar els funcionaris de l’Ajuntament, 
que no en tenen cap culpa”, va assenyalar 
La diputada valenciana de Podem també es 

va referir a l'efecte del temporal, després de 
realitzar una visita al passeig marítim i presenciar 
l'actuació de dotació d’arena a la platja del  
En aquest sentit, va assenyalar que és necessari 
recuperar la costa al més aviat possible i que el 
ministeri ha d'actuar de forma urgent després 
dels efectes del passat temporal marítim. En 
el cas de Vinaròs, va reivindicar la construcció 
dels nous espigons per part del govern central, 
una obra pendent de quan es van fer les obres 
de remodelació del passeig marítim, així com 
l'aportació d’arena per regenerar la platja del Fortí.
En este tema, l’alcalde, Enric Pla, va explicar que 
les actuacions més urgents a realitzar després del 
temporal marítim estaran fetes per Setmana Santa 
i que l’ajuntament ja està treballant a la platja del 
Fortí per adequar-la. Pla també va recordar que 
l’obra promesa dels espigons continua pendent i 
és molt necessària. 
Durant la seva visita a Vinaròs, Pastor també 
va reivindicar la gratuïtat de l'AP-7, i va 
parlar amb els representants de Migjorn, 
associació que forma part de la plataforma 
que des de fa més d'un any reivindica cada 

setmana la gratuïtat d'aquesta autopista per 
l'alta sinistralitat de la N-340 en aquest tram. 
Finalment, Pastor també va assenyalar que 
reivindicarà millores en les comunicacions via tren 
des del Baix Maestrat a Castelló i València.

ACTUALITAT

Redacció

Seguint les recomanacions dels 
tècnics municipals i de la Policia 
Local, la Regidoria d'Obres i Serveis 
ha decidit habilitar una passarel·la 
al pont del Barranc de les Salines, 
per tal de donar més seguretat als 
vianants i conductors.
"Després del temporal esta zona 

va quedar greument afectada, pel 
que hem hagut d'adoptar mesures 
d'urgència mentre no arriben les 
ajudes que ens permetran trobar 
una solució definitiva per a este i 
altres punts del litoral vinarossenc", 
ha explicat el regidor de l'àrea, 
Guillem Alsina.  

Esta actuació ha consistit en 
separar el trànsit rodat de la part 
més sensible del pont i ampliar la 
zona de pas per a vianants, que ara 
passa a ser de 1,30 metres i es troba 
delimitada per pilons de plàstic. 
Posteriorment es col·locarà una 
nova tanca metàl·lica.

El portavoz adjunto del Partido Popular, Lluís Gandía, ha 
criticado que 50 días después  desde que el 7 de diciembre de 
2016 el pleno del Ayuntamiento aprobara crear una comisión 
de investigación sobre los viajes de concejales del tripartito a 
Vitoria, Londres y Roma, el alcalde todavía no haya convocado 
la primera reunión.
Según Gandía "si después de 50 días el Alcalde no ha 
convocado la primera reunión de una comisión de 
investigación aprobada por el pleno es que sabe que hay algo 
que no quiere mostrar a los vinarocenses".
El portavoz popular, que exigió la creación “inmediata” de esta 
comisión, señaló que "comportamientos como este son los 
que demuestran la verdadera forma de gobernar y certifican 
que la transparencia huyó de Vinaròs el día en que el tripartito 
accedió a la alcaldía".

Obres i Serveis habilita una passarel·la per a vianants 
al pont del Barranc de les Salines
S’ha separat el trànsit rodat de la part més sensible del pont i s’ha ampliat la zona de pas per a vianants. 

La diputada de Podem, Rosana Pastor, reivindica l'oficina del DNI a Vinaròs

El PP critica que siga sin 
convocarse la comisión de 
investigación sobre los viajes 
a Vitoria, Londres y Roma
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ACTUALITAT

Redacció

Dilluns 6 de febrer,  els regidors Guillem Alsina 
i Marc Albella, acompanyats d'Ana Rosa Escuin, 
membres de l'executiva, han viatjat a Castelló. La 
visita ha servit per reunir-se primer amb Artemi 
Rallo, on han tractat el tema de les inversions 
previstes al nostre municipi, a més de possibles 
inversions en matèria de regeneració de costes, 
també se li ha fet entrega del document elaborat 
per l'executiva local, relatiu a la problemàtica 
de l'oficina del DNI, Rallo s'ha compromès 
a estudiar el tema i proposar solucions.   
I una segona reunió amb el director general 
de territori, Jose Luis Ferrando, per parlar de la 
planificació territorial i infraestructura verda 
(PATIVEL).

El regidor i portaveu d’Acord Ciutadà de Vinaròs, 
Lluis Batalla, ha presentat esta setmana un paquet 
de 16 propostes en l’àmbit cultural “per fer un cop 
de timó a una o oferta actual parada i repetitiva”.
La principal, l’apertura d’una borsa de naus 
industrials buides a fi d'ampliar els Espais Escènics 
a Vinaròs. Una proposta que inclouria que la nau 
o naus elegides tingueren exempció de taxes i 
IBI. “La possibilitat d'ubicar un mínim de 400/500 
seients el convertiria en un producte interessant 
per a companyies d'arts”, ha assenyalat Batalla.
Altres propostes que va enumerar va ser obrir una 
borsa de Locals Comercials buits que els propietaris 
posin a disposició de l'Ajuntament per crear Espais 
Artístics, a canvi d'avantatge de no pagar IBI i 
taxes, estudiar les possibilitats artístiques com 
a espai escènic de la Cotxera de Batet, la rebaixa 
del IAE i /o IBI a aquells locals, negocis o comerços 
que tenen espais dedicats a la Cultura o facilitar 
que Vinaròs puga ser plató de reportatges/

documentals que impliquen una promoció dels 
racons de la nostra ciutat. També proposa Acord 
Ciutadà convertir el Passeig Marítim de Vinaròs en 
una Sala d'Exposicions Temporals de Fotografia 
gracies al disseny de les faroles que permeten fer-
ho, afegir Vinaròs al Dia Mundial de la Música com 
a preàmbul de les Festes, omplint tot el casc urbà 
amb músics al carrer.
Una Trobada de Músics de Carrer, la instal·lació 
de pianos al carrer a primers de juliol en diferents 
indrets com la Plaça del mercat, plaça Sant Antoni 
o la Plaça Constitució, la
possibilitat de crear un certamen de música 
avantguardista de piano i art urbà com a signe que 
identifique Vinaròs amb propostes d'avantguarda. 
 D’altra banda, Batalla també ha proposat dedicar 
el nom d’un carrer a Ovidi Montllor en el seu 75è 
aniversari del seu naixement o fer una trobada de 
cantautors que mostressin el seu repertori, així 
com conferències.  

Per últim, ha proposat que l’Aliança pose música 
a clàssics del Cinema Mut, com un atractiu per 
apropar-se al Casc Urbà de Vinaròs, començar de 
manera immediata a materialitzar l'Espai Cívic 
Vinaròs, un espai multiusos, enclavat a l'Avgda 
Tarragona/ Jaume I, de característiques diàfanes 
semblants al de La Ràpita i un estudi del trasllat 
de l'EPA del Col.legi Sant Sebastià, i ubicar on està 
Locals d'assajos.

Reunió de membres de l'executiva del PSPV Vinaròs a Castelló

Acord Ciutadà proposa obrir una borsa de naus industrials buides 
per ampliar els espais escènics de Vinaròs
Batalla enumera fins a 16 propostes culturals que podrien posar-se en marxa



7

11 febrer de 2017

La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

ACTUALITAT

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

La portada del disco de Robe "Destrozares, 
canciones para el final de los tiempos" dibujada por 
el vinarocense Diego Latorre ha resultado elegida 
como la mejor de un disco de rock nacional en el 
Rockferendum 2016 –Los óscars del rock y el metal- 
que cada año realiza la página web mariskalrock.
com.
Acerca del proceso creativo, Latorre explica que 
“normalmente Robe me dice algo que quiere en 
la portada, en este caso era la pareja viendo una 
puesta de sol, y el resto nos va saliendo poco a 
poco, después de ir a su local de ensayo a escuchar 
los temas y hacerme una idea de de las texturas y 
matices de la música”.
Además, asegura que Robe “nunca tiene prisa y 
se implica muchísimo en todos los detalles, desde 
la composición del dibujo, los colores y hasta la 
impresión, por lo que el proceso puede durar 
meses, pero es de las veces que más orgulloso 
estoy de que un dibujo y video míos ilustren y 
acompañen un trabajo ajeno”.
Latorre inició sus colaboraciones con Robe Iniesta 
hace unos 10 años, y a parte de varias portadas 
también ha diseñado visuales para las pantalles led 
de las giras de Extremoduro, y ha hecho la dirección 
de arte y de ruedas de prensa para presentaciones 

de discos. 
Además, le ha dirigido dos videoclips, "Ruptura 
leve" y "Por encima del bien y del mal". Éste último 
fue número uno en Youtube, por encima de 
youtubers como el Rubius, o artistas como Shakira, 
y llegó a 1 millón de visualizaciones en pocos días. 
“Estoy muy orgulloso de ello ya que es muy poco 
habitual que contenidos artísticos alcancen estas 
cifras y puestos en redes sociales, donde priman 
los cara-anchoas y similares”, señala. 
�Este no es el primer reconocimiento  que recibe 
este dibujante, ilustrador y director nacido en 
Zaragoza en 1974 que reside en Vinaròs, de amplia 
experiencia en muchos ámbitos a pesar de su 
juventud. La prestigiosa página web americana 
www.awwwards.com, una de las más prestigiosas 
en el mundo del arte y el diseño que premia 
el diseño, la creatividad y la innovación, ya lo 
seleccionó por una portada de Batman Europa 
editada por DC Comics como una de las 30 mejores 
de los últimos tiempos. 
Latorre ha trabajado para las más importantes 
editoriales americanas. Hulk para Marvel, Pin Ups 
para DC, los dibujos del famoso y superventas 
videojuego Dante’s Inferno para EA, las portadas 
de la serie de moda, Fringe, e Inception (Origen) 

para Warner son algunos de sus trabajos. Como 
ilustrador ha trabajado para MTV Spain, Virgin, GQ, 
Playstation magazine, Zero, Casa Viva, Grupo Zeta, 
Marvel, DC Comics, Warner Bros. 
También ha mostrado un gran interés en el cine, 
siendo director del cortometraje onírico ‘Blink’, 
protagonizado por Eduardo Casanova, Macarena 
Gómez y Fele Martínez, además de diseñar las 
escenas de acción de la película “Los Violentos”, con 
Michael Ironside y Maria Gracia Cuccinota.

El equipo del programa "Salvados", que dirige Jordi Évole y emite La 
Sexta, estuvo esta semana en Vinaròs para grabar un programa sobre la 
problemática que ha generado la planta de gas Castor. Évole y su equipo 
se embarcaron el martes por la mañana en la barca Borràs, propiedad 
del patrón mayor la cofradía Javier Borràs, para dirigirse a los alrededores 
de la planta marina del Castor, situada a 22 km de la costa vinarocense.

Diego Latorre firma la mejor portada de un disco de rock nacional
El diseño de "Destrozares, canciones para el final de los tiempos", de 
Robe obtiene el mayor reconocimiento en el Rocferendum 2016

X.Flores

Jordi Évole dedicará un 
‘Salvados’ al Castor
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El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, junt amb els tècnics de Turisme 
i Medi Ambient municipals s'han reunit amb la Tècnic de Medi Ambient 
de la Diputació, Maria Eugènia Roger per parlar sobre el Paratge Natural 
Municipal del Puig de l’ermita dins la Xarxa +Paratges

El senador de Compromís, 
Jordi Navarrete, ha denunciat 
el silenci i les respostes del 
Govern “davant les nostres 
demandes de millora en el 
servei de trens des de i cap 
al nord del País Valencià”. 
Compromís va traslladar les 
denuncies dels estudiants 
després de la saturació existent 
als combois de trens Regionals 
al llarg de diverses setmanes 
i que va provocar que, fins i 
tot, la gent haguera de viatjar 
asseguda al terra, al no existir 
seients suficients per tots, amb 

les conseqüents incomoditats.
En la pregunta es demanava si 
anaven a prendre mesures com 
augmentar les freqüències dels 
trens i el grau d’ocupació dels 
trens. “Ens responen que els 
serveis ferroviaris que tenim 
estan declarats d’Obligacio 
de servei Públic i que Renfe 
presta el servei per encàrrec de 
l’administració de l’Estat i que el 
tren que gasten els estudiants 
és el que surt de Tortosa a les 
18.48 i arriba València a les 
21.36. Un servei penós i que 
viatja amb un grau d’ocupació 

mitjana prou elevada, el que 
ens referma en la necessitat de 
millorar-lo i potenciar-lo amb 
noves freqüències”, ha remarcat 
Navarrete.
  La resposta admet que “tret 
d’incidències, generalment 
no se sobrepassa la capacitat 
màxima de places assegudes”, 
pel que Compromís ha animat 
a garantir amb més trens uns 
estandars mínims de comoditat 
i freqüència en el servei fins el 
Maestrat i Tortosa “es diguen 
regionals o rodalies però amb 
un preu assumible”, ha conclós.

Moció per eradicar la xylella fastidiosa
El Grup Parlamentari Mixt, a iniciativa dels senadors de Compromís, 
Carles Mulet García i Jordi Navarrete Pla, han presentat una moció per 
reclamar un Protocol d'eradicació de la xylella fastidiosa al nostre país
Des de Compromís, es proposa que el Ministeri d'Agricultura establisca 
un protocol d'eradicació i no només de contenció per evitar que el 
bacteri Xylella fastidiosa traspasse les fronteres de les illes Balears 
i dotar i crear les partides necessàries per actuar de forma contundent, 
ràpida i eficaç davant aquest potencial perill per als cultius

El Govern no introduirà canvis als trens regionals que van saturats els diumenges

www.canal56.com
12:30 a 
13:30

La mañana de COPE en el 
Maestrat con Laura Puig 
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La setmana 
passada, al centre 
de dia municipal 
l’Onada es van 
celebrar tots els 
aniversaris del 
mes de gener. 
Com cada mes, es 
va comptar amb 
la col·laboració 
del nostre duo 
musical preferit 
per a amenitzar-
los la vesprada. 
Després, tots junts 
van cantar i bufar 
espelmes.

El Grup de Ballet del Casal Jove torna amb forces renovades aquest any. La Dansa és el seu somni.

Usuaris del centre de dia l’Onada de Vinaròs han visitat la seu de la Fundació Caixa Vinaròs, on han pogut 
disfrutar de l'exposició Fora Forat, on s'hi mostren fotos de l'antic barri de mariners de Sant Pere i han 

recordat el Vinaròs de la seva infància. A més a més, han pogut treballar molt la reminiscència a través de 
la multitud d'objectes antics que han pogut observar. nDes del centre de dia l’Onada agraïm a Nati la seva 

acollida i esperem realitzar activitats tots plegats properament.

El niño vinarocense Jan Peral Resurrección fue uno de 
los galardonados en la gala de campeones 2016 de 
la  Federación de Automovilismo de la Comunidad 

Valenciana, celebrada en el complejo deportivo-
cultural de Valencia. Jan  quedó clasificado en tercera 

posición en el campeonato de Hivern Karting, 
categoría alevín.
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El carnaval de Vinaròs 2017, que se celebra 
del 11 al 27 de febrero, dará un destacado 
impulso a la gala de reinas infantil que tendrá 
lugar el domingo 19 de febrero, un día 
después de la gran gala de reinas. Este año 
se han doblado el número de participantes 
en esta gala infantil, que pasa de las 11 reinas 
del año pasado a las 20 que lo harán en esta 
edición. 
La gala infantil de reinas fue una idea puesta 
en marcha el pasado año por la comisión 
gestora que dirigía Abilio Segarra. En su 
primera edición este evento se celebró en 
el entoldado del Carnaval, y tuvo tanto éxito 
que el lugar se quedó pequeño para albergar 
tanto público asistente. Esto no va a pasar 
este año, ya que la Comisión Organizadora 
del Carnaval que dirige Jordi Febrer ha 
querido aprovechar el escenario de la gala 
de reinas del antiguo campo de fúlbol del 
Cervol para que las reinas infantiles de 
las comparsas también puedan lucirse en 
un gran escenario y ante mucho público, 

exactamente igual como lo harán las reinas 
del carnaval el próximo 18 de febrero.  
“Hemos apostado seriamente por este acto, 
visto que el año pasado no se cabía en la 
carpa, y las bandas que se impongan serán 
oficiales, como las de las reinas del Carnaval”, 
explicó Febrer, que matizó que serán las 
propias reinas adultas las que impongan 
estas bandas a las infantiles de su comparsa. 
El acto será presentado por Elena Mora y 
Karolina dos Santos.

35 años de la fiesta
La 35 edición del carnaval de Vinaròs ha 
sido considerada un buen momento para la 
comisión organizadora para hacer un viaje 
a los recuerdos de todos estos años. Trajes 
antiguos, y 35 paneles, uno por cada año de 
celebración, con fotografías que ilustran el 
inicio y la evolución durante estos 35 años de 
historia podrán disfrutarse en el auditorio y 
el mercado municipal desde el martes 14 de 
febrero.

La gala infantil de reinas doblará sus participantes

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada 
de la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en España, en colaboración 
con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, 
pondrá en marcha durante el Carnaval de Vinaròs 
la campaña de sensibilización “Lo dice Don Carnal, 
Recicla vidrio en Carnaval” para promover el 
reciclaje de vidrio entre todas las Comparsas de 
Vinaròs. Esta campaña ha sido presentada esta 
semana por el edil de Obras y Servicios, Guillem 
Alsina, el gerente de zona de Ecovidrio, Roberto 
Fuentes y el presidente de la COC, Jordi Febrer.
La iniciativa, que se desarrollará desde el 23 hasta 
el 26 de febrero,  reta a todas las comparsas de los 
Carnavales a participar en el concurso y competir 
entre ellas para reciclar el mayor número de kg de 
vidrio durante estos días. La comparsa ganadora 
obtendrá una cesta de productos de la tierra por 
valor de 500 €. 

Para el desarrollo del concurso, Ecovidrio colocará 
en la Avenida del Mediterráneo en el entorno 
del recinto donde se ubican las comparsas una 
báscula gigante y 2 contenedores decorados con 
Mr. Iglú Don Carnal y Mr. Iglú Doña Cuaresma, 
donde las comparsas deberán acudir en horario de 
12.00h. a 18.00h. para pesar y reciclar sus residuos 
de envases de vidrio. Dos monitores pesarán el 
vidrio y llevarán el control de kg reciclados de cada 
una de las comparsas. Además, una ecopatrulla, 
visitará en este mismo horario las peñas animando 
a que participen en el concurso y reciclen todos los 
envases de vidrio que generen. 
Acompañando a esta acción, varios monitores 
repartirán bolsas a las comparsas para poder 
transportar y reciclar el vidrio correctamente. Y 
como punto final, para que los festeros puedan 
conocer todo lo necesario de la campaña, se 
ha creado la web www.reciclavidrioencarnaval.

es donde durante los días de fiestas podrán 
informarse del ranking de reciclado, ver fotos y 
consultar dudas. 
Datos de reciclaje de vidrio en Vinaròs 
Esta campaña también servirá para seguir 
elevando los kilogramos de residuos de envases 
de vidrio depositados en los contenedores 
del municipio de Vinaròs. Según los últimos 
datos disponibles correspondientes a 2015, los 
ciudadanos de la localidad reciclaron un total de 
559.130 Kilogramos de envases de vidrio, lo que 
supone que cada vecino recicló una media de 20 
kilogramos de este material, cuando la media se 
sitúa en 12,5.. 
Respecto a la tasa de contenerización, el municipio 
de Vinaròs se sitúa con una media de 157 habitantes 
por contenedor, contando en la actualidad con un 
total de 180 iglúes para reciclar los residuos de 
envases de vidrio.

Las comparsas competirán en Carnaval en un concurso de reciclaje de vidrio

La actualidad desde todos 
los puntos de vista

www.infomaestrat.com
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El pasado jueves se presentó en el 
Vinalab la nueva asociación  Foro 
Forat, Fomento del Pensamiento 
Crítico que se constituyó el pasado 
14 de noviembre y ya está inscrita 
tanto en el Registro de Asociaciones 
de la Comunidad como en el registro 
municipal. 
Como destacó su presidente Mariano 
Castejón, es una asociación sin 
ánimo de lucro para el fomento del 
pensamiento crítico y la investigación 
gastronómica. Está formada por 
personas que pretenden analizar 
y evaluar la consistencia de los 
razonamientos, en especial aquellas 
afirmaciones que la sociedad acepta 
como verdaderas en el contexto de la 
vida cotidiana. Castejón comentó que 
todas las actividades ya realizadas 
como las que están por venir están 
enmarcadas en el fomento de la 
comunicación, el encuentro, el 
diálogo, la escucha, la relación, el 

respeto a la diferencia y la búsqueda 
de la armonía con el otro a pesar de 
los distintos puntos de vista.
Desde Foro Forat defendemos los 
ambientes de sana convivencia y de 
cooperación por encima de ideas y 
valores� -añadía el presidente.- Las 
actividades se enmarcan en reuniones, 
debates, charlas, conferencias, mesas 
redondas, etc., cuyos trabajos de 
investigación permitan concluir que 
los asociados analizan la realidad 
desde sus diversos ámbitos. 
Para el primer trimestre del 2017 
las líneas de actuación pasan por 
promover el civismo y la solidaridad. 
Nos planteamos cómo la complejidad 
de la realidad incluye la diversidad de 
innumerables puntos de vista. Por ello 
dedicamos muchas sesiones a analizar 
cómo los prejuicios y preconceptos 
distorsionan el pensamiento crítico” 
decía también Castejón. 
Como podrán comprobar quienes 

visiten el perfil en facebook, desde 
Foro Forat, se pretende generar 
proyectos que posibiliten espacios y 
estrategias en pro de la autonomía, el 
compromiso social, la participación, 
la creatividad y el sentido crítico 
en cualquier proceso formativo, 
divulgativo o de cualquier índole 
cuyo punto de partida se base en la 
comprensión como la posibilidad de 
contribuir al desarrollo integral del ser 
humano.

FORO FORAT Una asociación dedicada a fomentar el pensamiento crítico
E. Fonollosa

En el auditorio del Vinalab, el catedrático Carlos 
de Castro habló sobre su teoría de Gaia Orgánica. 
E.Fonollosa

Continuen les xerrades a les escoles sobre com reciclar l'oli d'ús domèstic. Este dilluns el tècnic de Medi 
Ambient municipal i una representant de l'empresa Ecovinaoil han estat amb els alumnes de quart del 
CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia

Els estudiants de segon de primària del CEIP Sant Sebastià han visitat el saló de plens municipal i han conegut com funciona l'alcaldia i les funcions de la Policia Local

Visita a l'Ajuntament de Vinaròs
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High School Locura Musical a l'auditori municipal

De Dilluns a Divendres de 8.30 

a 17.30h, Divendres i Dissabtes 

tot el dia en servei de sopars, 

Diumenge de 8.30 a 20.00h

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

* Café en la Taperia del Barrio / Cremaeta a la brasa en 
la Taperia de la Ermita ** a la planxa en la Taperia del 
Barrio / a la brasa en la Taperia de la Ermita

RESERVES: 
638 820 851  

2017

*

*

*

**
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© Antonio Beltrán Vidal

MALABARES

XXVI Concurs de Redacció de St. Antoni, Fundació Caixa Vinaròs 
Tema: EL MEU CARRER
Alumna: Carla Puig Igual
2n ESO IES Vilaplana

Más que en la elaboración de los cócteles, mi 
verdadero arte radica en el trato con los clientes. 
Sobre todo a la hora de darles convincentemente 
la razón. No conozco método mejor para ganarme 
la fidelidad de los que se acercan a mi local. 
Además, con el bullicio de fondo, puedo afirmar 
una cosa y la contraria con solo desplazarme unos 
centímetros detrás de la barra. Se trata de quedar 
siempre bien con todo el mundo. Y lo cierto es 
que, gracias a este don, he logrado hacerme un 
hueco en la tan competitiva metrópoli. Aquel 
día, sin embargo, justo al abrir entró un habitual 
despotricando como jamás lo había hecho. No 
estaba de acuerdo con la medida que acababan 
de anunciar en la televisión. Mientras le preparaba 
el combinado, yo me mostraba absolutamente 
de acuerdo con sus opiniones. Pero ocurrió 
que al momento apareció otro -hacía poco que 
frecuentaba mi establecimiento- que desde la 

misma puerta alababa la medida como la mejor 
aprobada en décadas. De repente me supe en un 
atolladero. El cliente enojado, sin significarse en 
ningún momento y con el daiquiri en la mano, 
escuchaba al que mostraba tanto entusiasmo, a 
la vez que esperaba mi reacción. La suave música 
de fondo no facilitaba la reserva y tampoco era 
cuestión de subirla para que atronara. Así que, 
como en una afonía, no me quedó otra que 
abandonar la explicita palabra y decantarme por 
la gesticulación. Gracias a la ambigüedad que 
me procuraban los gestos, intentaba contentar 
a ambos. Y eran tales los retorcimientos en mis 
ademanes, tales mis virajes que, o bien semejaba 
una columna salomónica, o bien un malabarista 
equilibrando platos chinos.
http://www.whitehotcenter.com/wp- content/
uploads/2010/06/plates1.gif
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Per a mi, el meu carrer és molt 
especial.
Té el terra empedrat, els fanals 
redons i dos grans i majestuosos 
arbres a l’entrada.
Està situat a les afores, prop del 
mar i de la general.
És un barri tranquil, on regna el 
silenci, ja que no hi passa molta 
gent. Totes les cases són iguals, 
amb la mateixa forma i mida. 
Estan pintades amb colors càlids, 
excepte una, que és d’un blau 
intens. Sempre hi ha l’excepció 
que confirma la regla, no?
En general els veïns són tots 
molt amables i simpàtics, menys 
un també. És un senyor major, 
d’ulls verds i somriure escàs, 
acompanyat sempre del seu 
bastó. És poc parlador, la veritat.

El meu carrer té un nom un poc 
particular, es diu: carrer La Reina.
De petita m’agradava pensar 
que es deia així perquè jo hi vivia 
allí, i que era la reina de totes les 
cases, i passejava contenta amb 
el tricicle amunt i avall. Si, era una 
xiqueta molt somiadora, encara 
que els meus pares pensen que 
sóc una somiatruites.
Les meues germanes són més 
grans que jo, i no volien  jugar 
molt amb mi que diguem.
Per sort, a la casa del costat, vivia 
un xiquet de la meua mateixa 
edat i érem amics. Ens passàvem 
els dia junts fora.
Jugàvem amb les boletes, amb la 
baldufa (encara que ens resultés 
difícil per les pedretes del terra) i 
per damunt de tot amb la pilota.

Ens tiràvem hores i hores 
passant-nos l’un a l’altre el baló 
roig.
Recorde que un dia vam trencar 
una finestra d’una balonada del 
veí menys simpàtic i, de tanta 
por que teníem, ens vam amagar 
darrere d’un cotxe.
Tinc tants records amb ell… Ens 
divertíem de sol a sol.
Malauradament, res és per a 
sempre, i Marcos es va mudar 
amb la seua família a un altre 
poble.
L’últim dia, abans d’anar-se’n, ens 
vam fer una forta abraçada i em 
va dir una cosa que em quedarà 
gravada: “Al meu cor sempre hi 
haurà lloc per a aquest carrer, per 
a Vinaròs, i per a tu”.

L’Asociació Cultural Amics de Vinaròs va presentar 
a la biblioteca pública el 20è número de la revista 
Fonoll, que compleix enguany el seu 10è aniversari. 
La revista cultural s’edita amb dos números anuals 
i va publicar el seu primer número al maig de l’any 
2007. Per les seves pàgines han passat més de 60 
articulistes que han publicat més de 160 treballs fruit 
de l’estudi en profunditat de molts aspectes de la 
cultura vinarossenca, com va destacar la historiadora 
Helena Román. La revista va nèixer per ser una eina de 
comunicación entre l’associació i la societat cultural 
que l’envolta. “Deu anys més tard podem dir que 
l’objectiu ha estat complot”, va indicar Roman.

La revista Fonoll d’Amics de Vinaròs compleix 10 anys
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L'Ajuntament de Vinaròs ha rebut per registre 
d'entrada una petició perquè s'inicie l'expedient 
per a la declaració de Bé de Rellevància Local per 
a la part històrica denominada carrer Major del 
cementiri municipal. 
Aquesta sol·licitud ha estat presentada a nivell 
personal per la doctorada en Història de l'Art, 
Helena Román, que argumenta que el cementiri 
de Vinaròs té al carrer Major d'aquest recinte 
“diferents exemples de panteons i hipogeus 
construïts entre finals del segle XIX i principis del 
XX que són una mostra única de l'arquitectura 
eclèctica i de l'escultura funerària de la ciutat”. 
També assenyala Román que cal considerar com 
a valor afegit “el fet que es tracta de l'únic cas 
de recinte cementerial que conserva panteons 

i mausoleus de finals del segle XIX i principis del 
segle XX en la part nord de la comarca, d'escultors 
emblemàtics de Vinaròs com Paulino Caballero i 
Francisco Vaquer”.
Román recorda que correspon als Ajuntaments 
-segons l'article 47 de la Llei 4/1998 d'11 de juny 
de la Generalitat- proposar justificadament els 
béns que pertanyen al seu terme municipal que 
aspiren a ser reconeguts com a béns immobles de 
rellevància local de caràcter individual, i aprovar 
o modificar, per tant, el seu Catàleg Municipal de 
Béns i Espais Protegits. 
Aquesta petició ja ha estat tractada en una recent 
reunió del Consell de Cultura, com va explicar el 
regidor de Cultura, Marc Albella, que va reconèixer 
que aquesta part del cementiri municipal té una 

arquitectura amb construccions funeràries molt 
interessants. “El Consell de Cultura i els tècnics 
municipals decidiran si és factible i si es pot iniciar 
aquest procediment, es farà”, va concloure Albella.

Pintora, gravadora i professora de dibuix. Molt 
destacada i molt reconeguda a L’Argentina. 
Filla de pare vinarossenc emigrat a Buenos 
Aires a finals del segle XIX. Neboda de mossèn 
Forner. A l’octubre de 1924 va rebre un tercer 
premi consistent en 500 pesos. En 1927 va 
pintar el quadre “Un judio” per al museu de 
pintura de Buenos Aires. Vingué a Vinaròs en 
diverses ocasions (a 1915 i al juliol de 1929). 
Rebé nombrosíssims premis, entre els que cal 
destacar el I Premi Nacional de Pintura, Premi 
d’Honor del Saló de Belles Arts, Premi Palanza, 
Medalla d’Or a l’Exposició Internacional de 
París (1937). Membre de la Royal Society of 
Arts d’Anglaterra. Té obres al Museu de Belles 
Arts d’Argentina, Museu d’Art Modern de París, 
Museu de Montreal, i al O. E. A. de Whasington, 

al Japó, etc. La seua obra està recollida a la 
Fundació Raquel Forner- Bigatti i Emigració. 
Per constatar la seua extraordinària fama sols 
cal cercar les més de 4.125 pàgines que sobre 
Raquel Forner apareixen per Internet. La seua 
cosina vinarossenca Rosa Vidal Ayora, sent 
òrfena als pocs anys i dede la mateixa edat, va 
anar a l’Argentina com a dama de companyia 
de la llavors jove pintora y conservà diverses 
fotografies d’ella.
La Corporació Municipal li dedica un carrer el 
22 de febre de 2007, situat  Perpendicular al 
carrer de Clara Campoamor i paral·lel al carrer 
de Febrer de la Torre.
Fonts: Vinapedia (A. de Vinaròs)
Ajuntament de Vinaròs : Nomenclàtor Viari.
Pàgs. d’Art Internet.    Nota: fi de la sèrie.

CULTURA

Les dones a l’espai públic de Vinaròs (V) Marian Fonellosa

Raquel Forner (Buenos Aires, 1902-1988). 

La historiadora Helena Román demana a l'Ajuntament 
que la part històrica del cementiri de Vinaròs sigui declarat BRL
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Reines del CArnaval de Vinaròs 2017

TOMBA I TOMBA
IRINA SAYAS ROMERO

UIAAA...!
SANDRA GAUXAX DUCH

PENYA VALENCIA
MELODY PEINADO YEVES

PENSAT I FET
ELISABETH REVERTE MORALES

PENYA BARÇA
ANA ALBACAR GARRIDO

ELS XOCOLATERS
SHEILA LÓPEZ GÓMEZ

EL PILÀ
MARIA PILAR MAÑES AULET

LES AGÜELES
ANA GEORGESCU

LA MORTERADA
SONIA AYZA BALLESTER

MARXETA 87
YOLANDA PABLO CHALER

PAN Y TOROS
MONTSE CASTELL CODINATOT A ORRI - 

SANDRA NAVAS REDÓ

VA QUE XUTA 
DESIREE BELTRÁN VENTURA

DEPRESSA I CORRENTS 
CRISTINA ALFARA FIBLA

TOT DINS D ÚN GOT 
LAIA COMES GARCIA

LOCURA
SANDRA ALBIOL GARCÍA

POCHE & FRIENDS
CAROL GARCÍA AGUADO

SAMBA PA MI 
PAULA BOIX FERRIOLS

XE QUIN POC SUC
CARLA HERRAIZ ESTELLER

ARA SI QUE SI
LAURA CID GARRIDO Reines del CArnaval de Vinaròs 2017

EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL



17

11 febrer de 2017

Reines del CArnaval de Vinaròs 2017

LA COLLA 
ESMERALDA PEÑA CAPAFONS

CHEROKYS
MARIA GALAN FORNER

ARRAMBA I CLAVA
ALBA RUIZ-HERRERA

ELS POVALS
MARIA LUISA ALDEA LUNA

ELS DORMILONS
LAIA SEGARRA REVERTER

NI FU NI FA
LAURA LÓPEZ RUÍZ

LES AGÜELES
ANA GEORGESCU

I SENSE UN DURO
PATRICIA GASULLA BONETMARXETA 87

YOLANDA PABLO CHALER

PAN Y TOROS
MONTSE CASTELL CODINA

NO EN VOLEM CAP 
ISIS VIDAL MORRAL

ELS MATEIXOS
VANESSA SUBIRATS ALONSO

CENTRO ARAGONÉS
MARIA JESUS FLORES COMPANYJA HI SOM

AIDA GIL MARCO

FOT-LI CANYA
ANTONELLA RODRIGUEZ LACOLOCURA

SANDRA ALBIOL GARCÍA

ESMUVI
ALBA LENDINES POY

CENTRE MUNICIPAL 3ª EDAT

NARCISA AGUADO

López Dóriga
Dora Zaera Salvador

Reines del CArnaval de Vinaròs 2017
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OPINIÓ 

Correus
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE VINARÒS

Sorpresa i indignació és el que 
ens ha causat als socialistes de 
Vinaròs la noticia publicada 
aquesta passada setmana, 
en què Correus ha decidit, de 

manera unilateral, no lliurar la correspondència 
individualment als domicili dels residents en 
diverses zones de la Costa Nord, Ermita i Costa Sud 
de Vinaròs.
Sorpresa, i majúscula, ja que es tracta de CORREOS, 
una empresa pública, amb una antiguitat de més 
de 300 anys, i que a la seua pagina web especifica 
que “el 8 de julio de 1716 Correos se convierte 
en RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”. La nostra 
ciutat, Vinaròs, ha estat servida per correus sense 
problemes d’aquest tipus des que va establir-se i, 
d’ençà, Vinaròs no ha deixat de créixer. És cert que 
ha disminuït la càrrega de cartes, però també és 
cert que ha augmentat la paqueteria. Si aquesta 
empresa no capitalitza la totalitat del servei de 
paqueteria, que s’ho face mirar. Els ciutadans 
vinarossencs no són els causants, en tot cas.
Sorpresa, en llegir la carta enviada, on s’informa 
a les presumptes “víctimes” dels motius que 
condueixen a prendre la decisió, basats en dades 
estadístiques, dades que es podrien discutir, però 
que no són motiu de discussió en aquests article. 
Ja en tindrem, de temps, per parlar-ne.
Indignació, perquè Correos és una empresa 
pública, que pertany al grup SEPI, que té el capital 
100 % públic, nomenat per llei per a donar el servei 
postal universal a Espanya, segons diu la seua 
pàgina web.  I ara resulta que aquest servei no és 
bo per a una part de la població de la nostra ciutat, 
que s’apropa quasi a 6000 “víctimes” d’un total de 
28.290 habitants. No és bo per a qui?. No és bo per 
a què? 
És aquest tipus de decisions, per part d’una 
empresa pública, el que ens fa dubtar, una vegada 
més, de quina és la percepció que es té, des de 
Madrid, de la nostra localitat, la que ens fa pensar, 
una vegada més, que som ciutadans de segona 
classe, la que ens genera un dubte sobre quina 
malifeta rebrem la propera setmana. 
Una empresa pública, de l’ESTAT, com correus, que 
ha tingut SEMPRE vocació de servei, ara canvia 
i pren una idea de la vella dreta, la privatització 
mes o menys encoberta, més o menys envoltada 
d’una presumpta millor gestió. A mi em fa olor 
a estratègia ja emprada abans en Sanitat o en 
Educació, o en altres empreses abans públiques: 
Primer es presenten pèrdues, després hi ha 
determinades retallades que condueixen a més 
pèrdues, en tercer lloc es van privatitzant parts 
de l’entitat pública, parts rendibles, que fan que 
el que roman públic tingue més pèrdues, i per 
últim ja no queda més remei, davant la situació 
de fallida, que vendre-ho per cinc cèntims a algun 
“amiguet”, que potser ja es trobava dins del consell 
d’administració, o potser apareix de sobte. Molt 
repetit, tot això.
I mentre, als vinarossencs, que ens bombin. Quina 
serà la propera que ens vindrà des de Madrid???
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Lo que no saben se lo inventan
Por Lluís Gandia

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 

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 POR MÁS VIDA donació per 
compra d'aliments.

POR MÁS VIDA

COMPRA D'ALIMENTS

11/01/2017

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Caixa Rural Vinaròs

San Cristobal, 19

El Alcalde y sus 
subordinados del 
tripartito aprobaron un 
reglamento que aplica 

la censura en el Diariet al prohibir a los partidos 
políticos que publiquemos fotografías como 
se había hecho con normalidad y libertad en 
la anterior legislatura. A la izquierda local le 
aterroriza la democracia cuando gobiernan 
porque ellos, que se consideran moralmente 
superiores por el mero hecho de ser de 
izquierdas, no pueden soportar ver reflejadas 
sus carencias de forma gráfica semana tras 
semana.
Guillem Alsina y Doménec Fontanet siguen 
sin responder más de un año después a una 
simple pregunta que se les formuló en el salón 
de plenos: ¿Por qué aprueban un reglamento 
ahora que impide publicar fotografías a los 
partidos cuando ellos en la anterior legislatura 
sí que pudieron hacerlo? Su silencio lo dice 
todo, están subordinados a las voluntades de 
un Alcalde que a cambio de 14 pagas de 1.300 
euros hace de ellos y con ellos lo que quiere. 
Y los de Podemos, porque los de Som Vinaròs 
son los de Podemos en nuestra ciudad, la 
pasada semana demostraron en su columna 
de opinión que la máxima que funciona en el 
tripartito es aquello de “lo que no sé, me lo 
invento”.
Dicen los de Podemos que les acusamos 
de prevaricación por gastarse 15.088 euros 
contratando a dedo a la Fundación Civio donde 
colaboran ex diputadas de Izquierda Unida que 
actualmente militan en Equo que es un partido 
que forma parte de Podemos y donde están 
toda una serie de personas que habitaron en la 
Puerta del Sol cuando el 15M. Que no, que no 
os enteráis.
No os hemos acusado de prevaricación. Que 
nosotros decimos a los vinarocenses aquello 
que escondéis y no queréis que se sepa. Lo 
único que hemos dicho, y nos reafirmamos, es 
que criticabais los contratos menores cuando 
no estabais en el gobierno pero que ahora os 
hartáis de contratar a dedo. Es sobre vuestro 
doble discurso donde ponemos el foco, 
poniendo de relieve las inconsistencias de 
vuestra forma de gobernar.
Tenéis la piel muy fina cuando se os dice la 
verdad, os ofendéis enseguida y asumís el 
papel de víctimas de una oposición a la que 
nos calificáis como “destructiva” pero que sufre 
desde vuestro primer minuto los insultos, las 
insinuaciones, las mentiras y las falacias que 
habéis esparcido para llegar al poder.
Subir el IBI, eliminar en la práctica las 
bonificaciones a los locales comerciales, 
oficinas, restaurantes, ampliar la zona azul, 
perder los talleres de empleo, faltar a la verdad 
con la auditoria, mentir con la ubicación de la 
piscina, viajar a Vitoria, Londres, Roma y Bruselas 
con dinero público y sin dar explicaciones, esa 
es vuestra gestión, justo la contraria de lo que 
prometisteis. Quizás para no explicar todo 
esto es por lo que aquello que no sabéis os lo 
inventáis.

Les dades sobre 
les conseqüències 
del turisme són 
c o n t r a d i c t ò r i e s . 

D'una banda tenim clares repercussions 
positives: creació d'ocupació, increment 
d'ingressos econòmics, disminució de 
migracions per falta de treball, millora del nivell 
cultural de la població local i obertura a costums 
més lliures, intercanvis culturals en tots dos 
sentits, de maneres de vida, sensibilització de 
turistes i població local cap al medi ambient, etc. 
D'altra banda estan les conseqüències negatives, 
tan importants com les anteriors: increment en 
el consum de sòl, aigua, energia, destrucció de 
paisatges, augment de la producció de residus 
i aigües residuals, alteració dels ecosistemes, 
augment d'incendis forestals, tràfic de persones 
i drogues, etc. Es fan necessàries mesures 
efectives per a aconseguir que, com reclama 
Nacions Unides, les activitats turístiques 
s'organitzen en harmonia amb les peculiaritats i 
tradicions de les regions i paisatges receptors, de 
manera que es protegisca el patrimoni natural 
que constitueixen els ecosistemes i la diversitat 
biològica i, hem d'afegir, cultural.
Mereix la pena donar una lectura en profunditat a 
la Carta Mundial del Turisme Sostenible (Vitòria-
Gasteiz, 2015), on s'assenyala que les cultures, 
les tradicions i el coneixement local, en totes les 
seues formes, han de respectar-se i posar-se en 
valor en el desenvolupament de les polítiques de 
turisme sostenible, i subratllant la importància 
de promoure la participació plena de les 
comunitats locals. Dins d'aquesta línia s'enclava 
el desenvolupament del projecte que conjumina 
turisme, naturalesa i cultura i que constitueixen 
les línies de treball de les regidories que estan 
encapçalades per  Compromis. Bon exemple 
d'això és l'esforç per ampliar la promoció en 
FITUR del Carnestoltes de Vinaròs, festa d'hivern, 
que per uns dies omple de llum i color els carrers 
de Vinaròs, amb gran repercussió en mitjans 
audiovisuals i xarxes socials;  així com els tallers 
històrics guiats que s'ofereixen als visitants on es 
donen a conèixer el patrimoni històric i cultural 
de la nostra ciutat i on es conjuguen i tenen 
tanta importància l'art com la naturalesa. Des de 
les nostres regidories treballem perquè aquest 
coneixement es faça des del respecte al nostre 
entorn.
El turisme sostenible és un dels eixos de la 
política de Compromís i es va a seguir treballant 
en  aquesta línia perquè estimem la nostra terra 
i pensem que el treball des de les institucions ha 
de servir perquè el ciutadà de Vinaròs se senta 
identificat amb elles i veja reflectides les seues 
inquietuds.

Turisme sostenible
Per Jordi Navarrete
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Patrimonio funerario Helena Román

Con esta reflexión en voz alta lo que pretendo es crear 
cierta sensibilidad hacia los valores patrimoniales 
que posee nuestro cementerio y lograr que entre 
todos podamos alcanzar que la calle principal de 
nuestro camposanto, donde se reúne un notable 
número de panteones y mausoleos, reciba la 
protección legal que merece por parte de nuestra 
administración local. Recientemente he pedido 
para esta zona histórica del cementerio municipal 
que se inicien los trámites para su declaración 
como Bien de Relevancia Local, que es la figura que 
protege los bienes patrimoniales de interés de cada 
localidad valenciana.  
Existen una infinidad de valores patrimoniales 
comunes a casi todos los cementerios tradicionales, 
la cohesión de todos ellos hace que sean concebidos 
como verdaderos museos al aire libre. Conocer 
nuestro patrimonio funerario es fundamental 
para conocer nuestra historia, cada época refleja 
en ellos su arquitectura, así como las diferentes 
formas de mentalidad y creencias. El cementerio 

de Vinaròs, además de ser un espacio dedicado 
al enterramiento y la memoria de los fallecidos, 
posee un gran valor patrimonial que abarca 
distintas áreas: antropología, historia, religiosidad, 
arte y arquitectura. Por lo tanto, este lugar reúne, 
en mi opinión, las condiciones suficientes para 
consolidarse como un foco de atracción cultural.
 El cementerio presenta, también, un gran valor 
antropológico, constituido por las diferentes 
ideologías y cultos, así como los usos y costumbres 
relacionadas con la muerte, reflejados en las 
lápidas e inscripciones de esculturas. La riqueza 
histórica que reúne, desvela la historia de la ciudad 
y la situación social vivida en aquel momento, 
permitiéndonos conocerla a través de las personas 
enterradas en su interior, ya que la historia la 
crean las personas y en este recinto se conserva el 
recuerdo de todas ellas. Son testigos de situaciones 
trágicas, secuelas dramáticas cuyo recuerdo 
todavía perdura, como pueden ser épocas de 
hambrunas, epidemias y guerras. No deja de ser 

parte de la historia y hay que preservarla para 
transmitirla a nuestras generaciones futuras. Por 
otro lado, el cementerio también alberga historias 
de personalidades, tanto anónimas como famosas, 
que conforman la identidad de nuestra localidad. Y, 
evidentemente, resaltan sus valores urbanísticos, 
arquitectónicos y artísticos. Los monumentos y 
elementos arquitectónicos nos hacen reflexionar 
sobre la cultura y época en la que fueron 
concebidos, siendo un increíble referente para el 
conocimiento de los patrones estéticos, materiales 
y técnicas de construcción es, por todo ello, un 
reflejo de la evolución estilística y artística a través 
de los siglos, así como la evolución en la moda y los 
gustos. 
Por lo tanto, nuestro cementerio reúne un conjunto 
patrimonial innegable, tanto material, constituido 
por sus obras arquitectónicas y escultóricas, y resto 
de aspectos físicos; e inmaterial, incluyendo los 
aspectos históricos, la antropología y las prácticas 
funerarias, que merece ser protegido.

“NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA”, un dicho popular que los partidos políticos lo han hecho suyo A. M. MOTA

Es de perogrullo que después de 40 años de sequía 
democrática los partidos políticos se acogieran al 
democrático proyecto llamado “Café para todos”, 
en donde la democracia iría de boca en boca, 
de mesa en mesa y de un extremo a otro. Si 
bien, después de 40 años la evaluación de dicho 
proyecto sigue a la espera de poder saber hasta 
donde la democracia puede llegar a dar de sí. Y es 
que los partidos políticos siguen en sus trece de 
querer empalmar la democracia a sus idiologías 
respectivas. Las cuáles, debido al derecho de 
libertad de expresión,  cada vez van siendo de 
más alturas de miras. De ahí que a los partidos 
políticos les vaya siendo cada vez más difícil el 
de poder divisar la falta de una nacional, tupida 
y competitíva EDUCACIÓN. La cuál amortiguaría 
bastante los impactos de una u otra crisis política, 
tal como ocurre en muchos paises desarrollados. 
Dicho esto, no tiene sentido alguno el de que en 
España la oposición, a raíz de uno u otro revés 

económico, pida responsabilidades políticas al 
Gobierno (el que fuere); puesto que la réplica 
del interpelado Gobierno seguirá siendo el disco 
rayado de: hemos hecho todo lo posible por 
mitigar los daños; el de que la crisis económica 
se haya cebado más de la cuenta con España es 
un mal que viene de lejos, y en todo ese tiempo 
la oposición también ha gobernado; y, de cara al 
futuro, de esta crisis hemos aprendido muchísimo; 
asi pues, “no hay mal que por bien no venga”. Y ante 
una argumentación de tanta enjundia la oposición 
cerrará filas, abrirá la boca y enseñará los dientes.
Esta última crisis económica dejaba a España 
en cuadro y a dos velas. En Vinaròs, por ejemplo, 
marchitó su ramo más florenciente, que era el 
ramo de la CONSTRUCCIÓN; siendo cientos los 
deshojados paletas que del susto cayerón en 
el vacío, o sea, en el paro; sin contar los otros 
muchos currantes de los demás ramos que 
también fueron cayendo en el vacío, osea, en 

el paro. Si bien, el dicho popular de “no hay mal 
que por bien no venga”, políticamente, de nuevo 
funcionó; y un equipo del ramo de GESTIONES 
PÚBLICAS de talante “aguacilado” logró colocarse 
en el Ayuntamiento como equipo de Gobierno. 
El epíteto de aguacilado no hace referencia al 
atuendo que en actos oficiales requisiera el debido 
protocolo; si no que hace referencia a  la movilidad 
de gestión de dicho equipo de Gobierno. Gestión 
ésa, que induce a pensar que al dicho equipo de 
Gobierno la gestión del vinarocense municipio le 
viene más que grande. Puesto que Vinaròs no es 
un pueblo de patriarcas y parentescos, si no que 
es una ciudad y también es capital de la comarca 
del Bajo Maestrazgo; por lo que necesita una 
fluyente movilidad de gestión, un ágil desparpajo 
administrativo y un saber estar a todos los niveles, 
lo cual, “dicho en roman paladino”: el populismo 
progresista ni puede ni debe ponerse el progreso 
de Vinaròs por montera.

Plaza Jovellar, num. 15  VINARÒS

¡Sempre les últimes novetats!
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MEMORIA I RESUM DELS PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS DEL ANY 2016 (II)

ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Tortuga bastarda

Vendavales de mistral mermaron la pesca
Semana con unos aires huracanados del noroeste que apenas dejaron faenar a la flota 
pesquera. Los bous aún laboraron a medias. Las traíñas partieron hacia aguas alicantinas. 
Y los artes menores solo faenaron dos jornadas.
La pesca de arrastre operó la mitad de días. Sus capturas fueron de langostino, cigala, gamba, 
calamar, lubina, pescadilla, miseria, rape, peluda, caracol, galera, móllera, maira, dorada, araña, 
burros, canana, congrio,  pulpo blanco y morralla.
El cerco tuvo que irse a pescar peix blau en aguas de Calpe, Denia, etc.
El trasmallo pocas barquitas calaron las redes para pillar poca sepia, sargo, corva, pagel y mabre. Un 
par llevó lenguado, rombo y raya. Y otra subastó langosta, bogavante, gallineta y mamona.
El palangrillo de costa no caló. 
La recolecta de pulpo roquero con cadufo su rentabilidad fue escasa al estar llegando a final de 
campaña.

Ecos de ‘Mar’; Aguas de lastre de los barcos mercantes
Ante la propagación de especies acuáticas invasoras que transportan en las aguas de lastre de los 
buques de carga y proteger así los ecosistemas marinos, el Convenio Internacional (BWM) ha dado 
un salto cualitativo en la aplicación y eficacia de las normas. Así cada vez son mas los países que se 
adhieren a este Tratado, que hasta ahora ha llegado al 53% del arqueo bruto mundial que navega 
adscrito a 53 banderas.
El gran problema del agua de lastre radica que cuando un barco mercante navega no puede ir 
de vacio, ya que la superestructura que emerge con mala mar, etc. podría escorarse en demasía, 
de manera que cuando desembarcan la mercancía en puerto, acto seguido llenan parte de sus 
tanques con agua del lugar para bajar el nivel de flotabilidad y dar así estabilidad al buque para 
su partida hacia alta mar. Luego pone rumbo a otro océano lejano para cargar allá petróleo, 
graneles sólidos, etc. Entonces llegado al nuevo puerto suelta el agua de lastre para hacer hueco 
en sus bodegas. Esto puede hacer que el agua contenga especies -microorganismos, peces o 
algas- que en su lugar de origen son inofensivas, al estar integradas en su ecosistema concreto 
pero que, en cambio, en donde se depositan, pueden resultar letales para las especies nativas 
que se encuentran indefensas ante especies foráneas para las que, con mucha frecuencia, en su 
hábitat no cuentan con depredadores. De manera que es una amenaza para los mares del mundo 
y un problema para el bienestar ecológico y económico del planeta. Por consiguiente, los buques 
dedicados al transporte marítimo internacional deben llevar a cabo una gestión de su agua de 
lastre y sedimentos, con un plan registrado y certificado de eliminación de huevos, plantas, etc. 
Luego tendrán que instalar un sistema de tratamiento de aguas de lastre a bordo. También  los 
puertos deberán contar con terminales de reparación y limpieza de tanques de lastre, etc.
Hay ejemplos de las nocivas consecuencias biológicas y ecológicas, como la medusa americana 
transportada en agua de lastre desde la costa oriental de América  hasta el mar Negro, donde éste 
animal marino consume ingentes cantidades de zooplancton y alteró la cadena alimentaria. Otro 
es el mejillón cebra que viajó como larva desde el mar Negro a Europa occidental y Norteamérica, 
para colonizar esclusas, presas, etc. Y la estrella de mar del Pacífico septentrional que llegó al sur de 
Australia y devora almejas, ostras, etc.

En castellà també la criden tortuga olivácia, golfina i lora. 
En les costes temperades del Mediterrani les seues cites són 
escasses. És mes pròpia de mars tropicals. Este rèptil vertebrat 
de sang freda pertany a la família Chelonia. De nom científic 
Lepidachelys olivàcia. És la més xicoteta de les espècies 
marines. El seu cos té forma de cor arredonit i format per dos 
closques, una dorsal i un altra ventral, que estan unides per 
a formar una doble cuirassa, però deixen eixir per uns forats 
el cap, les potes i la cua amb l'orifici anal i genital. La closca 
dorsal està composta per plaques òssies cobertes per escuts 
cornis, apreciant-se una filera de 7 centrals i 9 costals a cada 
costat. Posseïx 2 parells d'escates prefrontals. El ventral està 
format per 6 centrals en cada costat i en els marges posteriors 
té un porus en els 4 últims per costat. El cap és subtriangular, 
amb un coll de 8 vèrtebres i un pic corni amb mandíbules 
sense dents. Les potes són palmades per a la natació i amb 
dos ungles. Té bona vista, tacte i olfacte. L'oïda és interna. 
Per a respirar aire sobre la superfície del mar usa les potes 
davanteres i el coll com a músculs de bombament, ja que la 
rigidesa de la cuirassa no li permet expandir els pulmons. La 
seua talla màxima és de 70 cm. i pes 50 Kg. És de color verd 
oliva fosc i clar en la part superior. La inferior es cremosa. 
Este queloni té el sentit de l'orientació molt desenrotllat. 
Migra en grups en llocs d'aparellament, per a recórrer grans 
distàncies. Arribats a les platges de les posades, els mascles 
copulen amb les femelles en la mar. Després elles de nit, per 
a no deshidratar-se amb el sol ixen de l'aigua per la vora i 
s'arrosseguen en l'arena fins a sobrepassar el nivell mes alt 
que arriba la marea, per a fer un clot i depositar allí al voltant 
de 100 ous, que els cobrix per complet. Després ella torna a 
l'aigua. Segons la temperatura pel fondo que aconseguixen 
els ous eixiran tortugues de distint sexe. La posada la torna a 
repetir fins a 2 vegades en 10 dies. La incubació dura sobre uns 
42 dies. Quan trenquen la closca es desenterren i es dirigixen 
ràpid al mar. Mentrestant són presa d'aus i carrancs. Després 
en l'aigua són atacades per peixos, etc. Sobreviuen per a 
ser adults un 2%. Primer s'alimenten de plàncton, vegetals, 
peixets, meduses, etc. De majors l'instint reproductor els farà 
tornar a la mateixa platja on van nàixer per a aparellar-se i 
completar el cicle. Són molt longeves perquè superen els 
100 anys. Saben regular la temperatura corporal. Antany es 
capturava accidentalment el bou, cércol, tremall i palangre, 
per a ser venudes. Les seues carns ben netes, bullides, etc. , es 
feien bons guisats. De la seua closca es realitzaven objectes 
decoratius, pintes, etc. Des de fa més de 30 anys la seua pesca 
està prohibida.

PEIXOS
Alatxa (Alacha)                            26.884 Kg.
Seitò (Boquerón)                     217.326
Escrita (Raja)                                   11
Llampuga  (Lampuga)                    48
Caballa (Verdel)                             90
Orá (Dorada)                             1.261
Sorell (Jurel, Chicharro)               881
Lliri (Anjova)                                   225
Llobarro (Lubina)                               91

Pagel (Breca)                                  3.014
Lluç (Pescadilla, Merluza)                    3
Aspet (Espetón)                                 42
Sardina                                           44.942
Bacoreta (Sarda)                                4
Sorella (Jurel real)                            91
Llises (Mújoles)                            21.006
Bis (Estornino)                                  218
Roncador (Roncón)                         97
Corvina (Reig)                                   3

Vidriá (Mojarra)                              31
Salpa (Salema)                                762
Varis (Varios)                                    30
                                                    _______
     Total………………                       316.056  

MOL·LUSCOS       
Calamar (Calamares)                              3
Canana (Pota, Volador)                         16
                                                                 ____

       Total………………………                          19     
Total Cèrcol……………………                317.075

PEIXOS
Peix espasa (Pez espada)                          2.659
                                                                     ______

Total Palangre de deriva 
o Marrajera….   2.659
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ATLETISME.  Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Rafa Marcos

FUTbOL.  Campeonato Veteranos Catalunya Sud

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE CROSS 
INDIVIDUAL I PER CLUBS
Avui diumenge s'ha disputat el Campionat 
Autonòmic de Cross Individual i per clubs a 
Castelló. El Club Esportiu Vinaròs-Facsa Aigües 
de Vinaròs ha estat representat pels nostres 
atletes tant en la modalitat individual com 
per equips. Per segon any consecutiu, el Club 
Esportiu a lluitat de nou per una de les places 
classificatòries per al Campionat d'Espanya de 
Cross per Equips en la prova de Cross Curt amb 
la participació d'Oscar Tomás, Pedro Giner, 
Adrián i Hugo Monfort. En la cursa absoluta, 
Guillem Adell que és troba en un nivell de 
forma excel·lent, ens ha fet gaudir de valent 
en la prova reina del Campionat,a un ritme de 
vertigen, lluitant en les places capdavanteres 
de la prova buscant la classificació per al 
Campionat d'Espanya, aconseguint finalitzar 
4t autonómic . També Jesús Tomero, en la seua 
reaparició en la modalitat de cross ha estat a 
un gran nivell realitzant-la de menys a més. En 
categoria veterana, Maribel Arenós a tornat a 
estar al capdavant de la prova, aconseguint 
la tercera plaça i pujant al tercer calaix del 
podi Autonòmic. D'altra banda, en categoria 
masculina, Paco Balastegui també ha realitzat 
un gran cross, classificant-se entre els 20 
primers. Els joves del club també han participat, 
per una part Luz Altair en categoria infantil, ha 

aconseguit una més que lluitada 8na posició 
d'un total de 78 participants i Rubén Miralles 
en categoria benjamí aconseguia creuar la 
linea d'arribada en la 18a posició en una de les 
proves on les incleméncies del temps van ser 
més negatives per als participants. 

CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT 
DE PISTA COBERTA
Dissabte 4 de febrer es va disputar a Valéncia 
el Campionat Autonómc Absolut de Pista 
Coberta. Un any més, el Club Esportiu -Facsa 
Aigues de Vinaròs va estar present amb la 
participació de Adrián Monfort i Hugo Monfort 
en la prova de 1500 m.ll. i Pedro Giner en la 
de 800m.ll.Els nostres atletes van aconseguir 
unes meritòries classificacions. Per una part, 
Hugo Monfort en una cursa molt intel·ligent 
de menys a més, finalitzá en 6na posició amb 
4'08”01 i Pedro Giner amb 1'58''2, millorant en 
1” la seua millor marca, finalitzá en 5na posició. 
En la prova de salt amb perxa, el president 
del C.Esportiu Vinaròs, Gaspar Mateu es va 
proclamar campió autonòmic en saltar 4,60 m 
i l’altre atleta de Vinarfòs i que s’entrena en les 
pistes vinarocenques, Miguel Ángel Carvajal, 
va acabar en 3a posició i va superar el llistó per 
sobre dels 4,35 m que suposa mínima per al 
Cp.d’Espanya Júnior.
 (Amb el patrocini de Facsa-Aigües de Vinaròs i 
la col.laboració de Nova Nutrició).

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

1
0
2
1
1
1
3
2

Jornada 19
Oropesa C. F.
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
VINARÒS C. F.

3
2
1
0
0
0
1
0

Jornada 20
C. D. Cabanes
C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 
VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím

12/02/2017
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena
C. F. San Jorge 
A. C. D. Benicense

PARTIDOS ATRASADOS: 
VINROMA - 1    ELS IBARSOS - 0                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                     

Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 San Jorge 19 15 4 0 55 11 49 44
2 Rafalafena 19 11 4 4 34 23 37 11
3 Oropesa 19 11 1 7 32 25 34 7
4 Els Ibarsos 19 9 4 6 40 25 31 15
5 Vinroma 18 10 1 7 22 20 31 2
6 Villafamés 19 7 9 3 24 18 30 6
7 Benicasím 19 9 3 7 36 31 30 5
8 Onda "B" 19 7 7 5 34 27 28 7
9 Morella 18 8 3 7 34 20 27 14

10 Traiguera 18 7 4 7 31 35 25 -4
11 Catí 18 8 0 10 31 35 24 -4
12 Moro 19 6 3 10 25 30 21 -5
13 Cabanes 19 5 4 10 22 32 19 -10
14 Benicense 18 4 5 9 30 41 17 -11
15 Semprerapid 18 3 3 12 19 49 12 -30
16 VINARÒS 19 0 3 16 12 59 3 -47

Primera part on els locals van eixir al "tran-tran" 
sense intensitat i generant poques ocasiona de 
perill. La segona part va canviar la dinàmica del 
partit ja que el Vinaròs va imprimir el ritme i la 
intensitat que faltava als primers 45 minuts. La 
presió constant del mig del camp, i el canvi tactic 
amb defensa de 3, va generar els seus fruits al min 
48 amb el gol de Pla. Seguidament al minut 51 gran 
gol de Jaime Federico per tota la escuadra. Seguint 
amb la intensitat descrita, en el minut 65 gol de 
Sean amb un xut creuat que no pot aturar el porter 
visitant. Fruit de un fallo defensiu marca el Canareu 
el gol visitant en el minut 68. Per acavar d'arredonir 
el resultat Ivan marca en el minut 90 despres de 
uns minuts de incertesa local.
Amb aquest resultat el Vinaròs es proclama campió 
d' hivern de la lliga catalunya sud de veterans.

Partit disputat en la Ciutat Esportiva 
de Vinaròs entre els veteranos del 
Vinaròs i els del Canareu
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ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.

Los cuatro equipos del club castellonense disputaron 
siete encuentros, los cuales se saldaron con 6 victorias 
y un empate. El Juvenil, a dos pasos del título, 
mientras que el Cadete se situó como colíder y tanto 
el Infantil, segundo, como el Alevín, tercero, ocupan 
plazas de pódium.
Alqueries del Niño Perdido 3-7 Crystal Park CD 
Vinaròs FS (Juvenil)
Los de Said Mansouri sufrieron más de la cuenta en 
uno de sus últimos desplazamientos ligueros. Óscar 
Carbajo, el mismo que cerró el marcador, lo inauguró 
para que los suyos se fueran con un corto resultado de 
1-2 al descanso. Sin embargo, a partir del minuto 28, los 
dobletes de Alejandro Albella y Javier Lores distanciaron 
a los vinarocenses a un nuevo triunfo para alcanzar los 
46 puntos, 6 más que el segundo, a falta de 4 jornadas 
para finalizar la Liga.
CD Vinaròs FS 5-0 Club Esportiu Villarreal A (Cadete)
El primero de los encuentros de este fin de semana 
en esta categoría, los vinarocenses ganaron a los de 
Burriana, en el Pabellón Municipal de Vinaròs, con una 
goleada que se produjo en el segundo tiempo, ya que 
al descanso solo habían marcado un tanto los locales. El 

doblete de Daniel Guridy les guió a una nueva victoria.
CD Vinaròs FS 13-6 CFS ‘La Unión’ (Cadete)
Cuatro tantos de Ivan Salvi, tres de Jordi Castejón y 
otros más de Mario Sánchez fueron excesivos para los 
visitantes, que llegaron a perder por 8 goles, con un 
parcial de 9-1. Con este resultado, sumado al anterior 
ante el Club Esportiu Villarreal, el CD Vinaròs FS se sitúa 
como colíder de la categoría, empatado a 36 puntos con 
el CDFS Segorbe.
Club Esportiu Villarreal 1-3 CD Vinaròs FS (Infantil)
Los de Juan Puchal lograron una importante victoria 
a domicilio en Burriana, un marcador positivo que 
inauguró Óscar Castel. Iker González, minutos más 
tarde, puso el 0-2 y David Dominguez cerró el triunfo 
para los infantiles.
CD Vinaròs FS 5-0 CFS Promesas Benicarló (Infantil)
Los vinarocenses, en el segundo encuentro del fin 
de semana, consiguieron imponerse al equipo de la 
localidad vecina con una goleada donde Yago Calduch 
fue el auténtico protagonista, con tres goles. También 
marcaron Gabriel Gortolomei y David Dominguez para 
situar a los de Juan Puchal en la segunda plaza, con 33 
puntos, a 3 del líder, el Alcora.

Puchal Climatización CD Vinaròs FS 2-2 CFS Navarti A 
(Alevín)
Los alevines no iniciaron con buen pie el fin de semana 
de doble partido, con un empate frente al Navarti. Pese 
a que Joan Mesegue y Aidan Calvo siempre permitieron 
a los locales ir por delante en el marcador, los visitantes 
lograron sendas igualadas.
CDFS Segorbe 2-3 Puchal Climatización CD Vinaròs FS 
(Alevín)
Los pequeños de Brahim Es Saiydy obtuvieron una de 
las victorias más importantes a domicilio, al ganar en 
la siempre difícil pista segorbina. Pablo Paras adelantó 
a los locales, pero Agustín Querol, Álex Richard y Erik 
Kharkavchuk cerraron el marcador a favor de los visitantes, 
que se sitúan en la tercera posición, con 25 puntos.

El CD Vinaròs FS cierra un 'maratoniano' fin de semana de forma brillante

El pasado sábado se celebró en el club de ajedrez 
de Benicarló el tradicional "Torneo de la Carxofa", 
con motivo de la celebración de las jornadas 
dedicadas a la hortaliza. El club Ruy López estuvo 
representado por un buen número de jugadores que 
no decepcionaron en sus intervenciones.  Con 34 
jugadores y tras 7 rondas disputadas el resultado fue 
brillante para las jóvenes promesas del club. 
Los resultados fueron;   vencedor absoluto el 
benicarlando Vicent Villaroya, en segunda posición 
para el jugador del Ruy López Salvador Jardí y en 
tercera Jorge Gutiérrez seguido del vinarocense 
Ramón Segura. En las categorías infantiles el 
premio al primer sub-14 fue para el peñíscolano 

Elies Alberich, segundo para el vinarocense Albert 
Robles y el tercero para el también vinarocense 
Ruben Vinuesa. En la categoría sub12, el primer 
lugar lo ocupó Elsa Zafra del Ruy López y en 
segundo lugar el benicarlando David Teply. En la 
categoría sub 10 la lideró Manuel Fernandez de 
Vinaròs seguido de Joan de Justin de  Benicarló. 
Destacado papel también del  nuevo jugador 
Manolo Fernandez con sus cuatro puntos 
conseguidos, que conjuntamente con su hijo 
siguen avanzando en ésta disciplina, así como el 
de la jovencísima Paula Vinuesa.
Enhorabuena al club benicarlando por la 
organización del evento el éxito de la convocatoria.

Torneo de ajedrez "La Carxofa" 
Participación y éxito de las jóvenes promesas del Ruy López Vinaròs

El pasado sábado tuvo lugar en Vinaròs una doble 
jornada de las ligas Autonómicas S-13 y S-15 de la 
Comunidad Valenciana. Arranque de nuestra categoría 
S-15 en sus primeros dos partidos con buenas 
sensaciones y mejora del juego S-13 aunque con un 
extraño segundo encuentro.
Ironmans 12 - 44 Firebats
El inicio de Ironmans en el primer partido S-15 de la 
história del club se presentaba complicado frente a unos 
Firebats a primera vista superiores físicamente y también 
en la banda, con la mayoría de sus integrantes de último 
año y jugando ya a la modalidad de Fútbol Americano. 
Ironmans empezaba defendiendo el encuentro pero un 
bigplay daba la primera anotación al equipo visitante 
y pronosticaba la dureza del encuentro. Gerardo en su 
primer partido no encontraba a sus receptores, el juego 
terrestre abierto por Carlos no terminaba de funcionar y 
las buenas manos de David no terminaba de recibir los 
lanzamientos. Jose Abel y Paula estuvieron luchando 
hasta el final apoyados por los jugadores S-13 Marc 
y Sebastián pero no se pudo frente a un marcador 
inicial desfavorable. Remarcar la buena actitud de los 
jugadores que no bajaron los brazos hasta el final del 
encuentro.
Ironmans 24 - 18 Vipers
En el segundo encuentro S-15 los jugadores ya se 
encontraron más cómodos y frente a un buen rival el 

Quarterbck Gerardo ya empezó a conectar pases con 
los receptores Jose Abel y David realizando ambos 
Touchdowns, al igual que el corredor Carlos empezó 
a desplegar su juego terrestre finalizando también 
en la zona de anotación. Paula remató el partido con 
una gran intercepción que desvaneció las opciones de 
remontada de Vipers. En definitiva un muy buen partido 
que da ánimo para iniciar dentro de dos semanas la 
competición Catalana.
Ironmans 27 - 0 Liceo Frances
Era la segunda vez que se efrentaban estos equipos esta 
temporada y todo presagiaba un resultado abultado 
a favor de los locales. Esto fue aprovechado para dar 
minutos de juego a los jugadores nuevos cosa que 
aprovecharon realizando anotaciones por parte de 
Pau e Iker. Judith también estuvo muy trabajadora en 
su posición defensiva ayudada también por Albert y 
David que se estrenó en este partido dentro del fútbol 

flag. Marius estuvo trabajando en su misma línea que la 
temporada pasada realizando un Sack al Quarterback 
contrario.
Ironmans 0 - 22 Vipers
Fuerte correctivo para Ironmans. Encuentro extraño que 
se inició con un Safety de Vipers y en el cual Ironmans 
Vinaròs todo y realizar un buen juego en ataque no 
terminó de completar sus jugadas frente a unos Vipers 
muy concentrados en el partido y sin cometer apenas 
ningún error. Los pequeños detalles fueron los que 
inclinaron la balanza a favor del equipo visitante. 
Cabe destacar la mejora de nuestro Quarterback Santi 
Matamoros que pese a no anotar realizó una buena 
progresión en el juego desde su primer partido en 
Valencia.
Dejando la competición Valenciana iniciada, las 
próximas semanas Ironmans inicia su andadura en la 
liga catalana en las tres categorías S-13, S-5 y Open.

Doble jornada de fútbol flag en Vinaròs
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Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs 
Fin de semana muy activo donde 
compitieron la mayoría de los equipos 
del club 
ALEVÍN FEMENINO 
TORTOSA CANTAIRES FEM 50 – C.b GIL COMES 
VINARÒS 4
C.b GIL VINARÒS 37  -Cb TORTOSA 22
 Doble partido el que han jugado este 
fin de semana nuestros alevines con 
diferente resultado en cada uno de 
ellos.
El sábado se desplazaron a Tortosa ya 
con el partido perdido de antemano, 
delante de un equipo muy superior a 
nosotros y que no dejó de presionar 
durante todo el partido, haciendo que 
nuestras jugadoras se rindieran en 
el minuto 1 y no opusieron nada de 
resistencia.
El domingo ya ante un equipo más 
igualado, el equipo jugó más suelto, se 
realizaron contraataques y se jugó en 
definitiva con más ganas, consiguiendo 
ganar 2 cuartos y perder 2. Animar 
a las jugadoras a trabajar con más 
intensidad en los entrenos y conseguir 
disfrutar más de este bonito deporte.
ALEVÍN MASCULINO; DESCANSO  
INFANTIL MASCULINO 
C.b TORREbLANCA 50 - C.b GIL COMES VINARÒS 
73
Gran partido de lo infantiles delante 
de un Torreblanca que hizo zona los 40 
minutos, Este factor hizo que nuestros 
niños no había visto nunca este tipo de 
defensa, les costó un poco encontrar 
su juego, pero a partir de la segunda 

parte con una gran defensa y un juego 
rápido pudieron sentenciar el partido.
CADETE FEMENINO; DESCANSO 
CADETE MASCULINO 
E.b VILA-REAL 48 - C.b GIL COMES VINARÒS 40
Otro partido para olvidar de los cadetes 
de Vinaròs donde volvieron a hacer un 
muy mal partido, con mucha falta de 
acierto de cara a canasta y en defensa 
sin mucha intensidad. Difícil competir 
cuando solo un jugador da la cara y los 
demás son meros espectadores.
JÚNIOR FEMENINO 
U.b.F TORRENT 57 - C.b GIL COMES VINARÒS 50
Derrota en el desplazamiento a 
Torrent. Buen inicio de partido 
acabando el primer cuarto 7 puntos 
arriba. Desajustes en defensa, fallos 
en canastas bajo el aro, tiros libres 
fallados y pelotas pérdidas no forzadas, 
pusieron al equipo local en el partido 
-empate en la media parte- y con ligera 
ventaja en el último cuarto. La presión 
final desesperada les dio el máximo 
margen del partido. Resultado final 
engañoso en un partido empatado 
hasta 3 minutos del final.
JÚNIOR MASCULINO 
C.b bENICARLÓ 67 – C.b GIL COMES VINARÒS 65
Partido resuelto en la prorroga que se 
llevó el Benicarló por la falta de acierto 
en los tiros libres del Vinaròs. El partido 
contó con dos partes muy diferentes, 
la primera que domino los locales y la 
segunda los visitantes. Al final prorroga 
y dominio del Vinaròs pero las malas 
decisiones en los últimos segundos y el 

fallo en los tiros libres provocaron la 
derrota.
SENIOR 2º ZONAL 
 C.b GIL COMES VINARÒS 40 – C.b TORREbLANCA 
69 
Derrota dolorosa la que ha sufrido 
este fin de semana el sénior B contra 
el Torreblanca. Desde un principio el 
equipo perdió su identidad de ser uno 
de los mejores equipos defensivos 
encajando 20 puntos en el primer 
cuarto. En el segundo y tercer cuarto el 
equipo se desangró ofensivamente. El 
equipo falló infinitud de tiros liberados 
y tiros libres. El equipo fue capaz de 
competir el último cuarto pese a ir muy 
por detrás en el marcador, quedando al 
final 41-70.
SENIOR AUTONÓMICO
C.b bENICARLÓ 74 – C.b GIL COMES VINARÒS 70
Gran partido el jugado el domingo por 
la tarde entre el Benicarló y el Vinaròs 
ante unos 1000 espectadores. Gran 
ambiente y gran juego el desplegado 

por los dos equipos. La primera parte 
contó con el domino visitante con 
rentas que superaron los 10 puntos, 
pero las faltas en el Vinaròs obligo a 
dejar en el banquillo durante muchos 
minutos a jugadores importantes y eso 
lo aprovecho el Benicarló para llegar 
solo 2 puntos abajo en el marcador. 
El tercer cuarto fue más igualado 
donde las diferencias eran muy cortas 
llegándose al final del tercer cuarto 
con el marcador de 50 – 54 a favor 
del Vinaròs. Ya el último cuarto los 
visitantes salieron a por todas y a falta 
de 5 minutos ganaba de 10 y a partir de 
ahí una técnica pitada a un jugador del 
Vinaròs y las faltas personales le paso 
factura a los visitantes y el Benicarló 
lo aprovecho para volver al partido 
y llegar igualado al final, los últimos 
minutos las faltas de sus jugadores 
importantes en las filas el Vinaròs y el 
cansancio hizo que el Benicarló ganara 
en un gran partido de baloncesto.  

bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 a 
14,00 TOTES+SANSE+CARPA     JORNADES COMARCALS

16,00 PISTA SINTÈTICA F.SALA ALEVÍ CD VINARÒS FS – C.F.S J.P.M BURRIANA
17,15 PISTA SINTÈTICA F. SALA CADET CD VINARÒS FS – CD FS SEGORBE
18,30 PISTA SINTÈTICA F. SALA JUVENIL CD VINARÒS FS – CE BENIFAIRO DE LES VALLS “A”
17,00 PISTA SANSE TENNIS TAULA TERRES EBRE CTT VINARÒS “C” - CTT TORTOSA “F”

17,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC. CB GIL COMES VINARÒS – BC PEÑISCOLA H 
DELFINES

DIA: DIUMENGE, 12,02,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET INFANTIL MASC. C.B. GIL COMES VINARÒS – CB ONDA
12,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET CADET MASC. C.B. GIL COMES VINARÒS – MYWIGO PUÇOL
10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. C.B. GIL COMES VINARÒS – EL PILAR D
12,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR FEM. C.B. GIL COMES VINARÒS – MARISTAS
17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR CB GIL COMES VINARÒS – BÀSQUET ALCÀSSER A

19,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – EDENT 
PUERTO SAGUNTO A

DIA: DISSABTE, 11,02,17 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CAMP FUTBOL CADET A VINAROS EFC - LA VILAVELLA C
16,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMÍ A VINAROS EFC – CF BENICARLO
16,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ B VINAROS EFC - CD ALMAZORA
17,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ B VINARÒS EFC - CD WORLDSPORT
17,15 CAMP FUTBOL BENJAMÍ B VINARÒS EFC - CD L’ALCORA
DIA: DISSABTE, 11,02,17 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 ESTADI FUTBOL 11 INFANTIL A CF UNITED VINAROS – BENICARLO
12,00 CAMP 1 FUTBOL 8 PREBENJAMÍ A CF UNITED VINAROS - RAFALAFENA
16,00 CAMP 1 FUTBOL 7 PREBENJAMÍ C CF UNITED BLANC - CF UNITED VINAROS BLAU
16,00 CAMP 2 FUTBOL 8 ALEVÍ D CF UNITED VINAROS - BENICASIM
17,15 CAMP 2 FUTBOL 8 BENJAMÍ C CF UNITED VINAROS - RAFALAFENA
17,15 CAMP 2 FUTBOL 8 ALEVÍ C CF UNITED VINAROS - PRIMER TOQUE
18,45 ESTADI FUTBOL 1ª REGIONAL VINARÒS CF – CF SAN JORGE

  DIUMENGE, 12,02,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL 11 CADET CF UNITED VINAROS -BENICARLO
12,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV AMETLLA DE MAR
16,00 ESTADI FUTBOL FORTÍ FORTÍ FEMENÍ
DIA: DUMENGE 12,02,17 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CAMP FUTBOL INFANTIL A VINARÒS EFC - LA VILAVELLA C
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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

Pr
óx

im
am

en
te

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)

    T E R T Ú L I A   L I T E R à R I A   

                                    ÀGORA   
               Club de lectura               Llegir  compartint  és llegir més vegades....  

Divendres , 17 de febrer ,18h.30 
 Lloc :   Llibreria  Espai Mariola Nos  

“ Metafísica de los tubos ” 

  

 va néixer a Kobe (Japó) en 
1967. Prové d'una antiga familia de 
Brussel·les, ciutat en la qual resideix 
actualment, encara que va passar la seva 
infància i adolescència en Extrem Orient, 
principalment a Xina i Japó, on el seu pare va 
ser ambaixador. Des de la seva primera 
novel·la, “Higiene de l'assassí”, s'ha convertit 
en una de les autores en llengua francesa més 
populars i amb major projecció internacional. 

" narra els tres 
primers anys de vida d’ Amelie, que va passar 
a Japó, on el seu pare era cònsol. 
Amelie és una nena especial, possiblement 
superdotada però que, durant els primers dos 
anys, decideix vegetar, de tal forma que 
únicament sembla un tub (amb un orifici 
d'entrada i un altre de sortida), sense 
manifestar cap sensació ni sentiment. 
Curiosament, la qual cosa fa que reaccioni i 
comenci a ser una nena "normal" és una 
pastilla de xocolata blanca.  
L’autora  reflexiona sobre la infància, la 
parla, l'aigua, la mort, el suïcidi, amb una 
gran lucidesa. Novel·la cruel i lúcida. 
Descarnada, però irònica i amb un sentit de 
l'humor que l'envolta i l'embolica. 

   www.jjcinema.es

                    ''50 SOMBRAS''''50 SOMBRAS''

        MÁS OSCURASMÁS OSCURAS

 

  

   Classificació: + de 18 anys

DIVENDRES:    Día:10            19:30:h - 21:45:h 

DISSABTE:     Día:11    17:20:h - 19:45:h - 22:00:h

DIUMENGE:     Día:12    17:05:h - 19:15:h - 21:30:h 

DILLUNS: Día:13       18:45:h – 20:55:h

DIMARTS:     Día:14       18:45:h – 20:55:h   

Cartelera
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Els horaris d'apertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, 
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per a l'any 2017 ve regulat 
pel Decret 21/2016, de 29 de desembre, del President de la Generalitat, publicat al DOGV n.º 
7947 de 30 de desembre de 2016.

L'article  2  del  Decret  21/2016,  de  29  de  desembre  estableix  l'horari  general  d'apertura  i 
tancament per a cada tipus d'espectacle i establiment i en concret respecte als establerts en el 
grup B, I, J i L s'estableix el següent:

            «(…/…) Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores. Cafés teatre. Cafes  
      concert. Cafés cantant. Pubs i karaokes. Sales d'exhibicions especials.

            (…/...)

            Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores. Sales de festa. Discoteques.  
Sales de ball. 

            Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores. Cibercafé. Restaurants. Café,  
    bar. Cafeteries.

            (.../…)

            Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores. Salons de banquets.

            (…/...)»

L'art. 9 del Decret 21/2016, de 29 de desembre, regula la concessió d’horari excepcional pels 
ajuntaments establint el següent:

“1.- Amb caràcter excepcional, els ajuntaments, amb motiu de festes populars (locals o  
patronals) o per a dies festius puntuals podran, per a tot el seu terme municipal o per a  
zones concretes, autoritzar l'ampliació fins a una hora de l'horari general establit en  
aquest decret. En aquest marc, haurà d'atendre's al que establisquen les disposicions  
legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica. 

No tindran la consideració de festes populars ni es consideraran com a dies festius  
puntuals les festivitats de caràcter nacional o autonòmic de caràcter cívic o religiós. Per  
a aquest últim supòsit, no operarà l'ampliació prevista en aquest precepte.

2.- L'ampliació a l'horari general a què es referix el paràgraf anterior afectarà bé tots els  
establiments, espectacles o activitats previstes en l'article 2 d'aquest decret, bé tots  
aquells previstos en un o alguns dels grups d'aquest decret, bé tots aquells previstos  
en un o en alguns del grups d'aquest en el seu conjunt. Aquesta ampliació no serà  
aplicable a un o més establiments, espectacles o activitats individualment considerats. 

3.- Les ampliacions previstes en aquest article hauran de ser comunicades a la direcció  
general  competent  en  matèria  d'espectacles,  així  com  a  les  autoritats  policials  
corresponents,  dins dels  quinze dies següents a  la  seua autorització  i,  en tot  cas,  
abans que el dit horari excepcional s'aplique.
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En la comunicació esmentada, els ajuntaments delimitaran exactament i  de manera  
motivada els dies en què s'aplicarà l'horari excepcional de l'apartat anterior.

4.- D'acord amb les prescripcions i els principis generals establits en aquest decret,  
correspondrà a les autoritats municipals la determinació dels horaris de començament i  
finalització de les revetles, concerts i la resta d'espectacles que tinguen lloc en ocasió  
de festes populars”.

Sent que del 17 al 27 de febrer de 2017 es celebraran les Festes del Carnestoltes al municipi  
de Vinaròs i sent voluntat d'aquest Ajuntament l'ampliació de l'horari general establert en el 
Decret 21/2016 de 29 de desembre per als establiments inclosos en el grup B, I, J i L durant  
aquesta festivitat.

En aplicació de les facultats conferides en l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, i d'acord 
amb el disposat a l'art. 9 del Decret 21/2016 de 29 de desembre de la Generalitat, RESOLC:

1.  Autoritzar l’ampliació  de l’horari general de tancament establert en l'article 2 del Decret 
21/2016  de  29  de  desembre,  en  una  hora,  durant  els  següents  dies  de  la  festivitat  de 
Carnestoltes: 17, 18, 23, 24 i 25 de febrer de 2017 per als següents grups: 

            a. Grup B: fins les 04:30 hores. 

            b. Grup I: fins les 08:30 hores. 

            c. Grup J: fins les 02:30 hores. 

            d. Grup L: fins les 04.30 hores.

 

2. Comunicar la present resolució a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a 
les emergències, Guàrdia Civil i Policia Local del Municipi.

3. Publicar en el Tauler d’Edictes per a general coneixement, així com en el Diari d'Informació 
Municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANUNCIO
AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2017

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las instalaciones y 
ocupaciones  de  la  vía  pública  del  Ayuntamiento  de  Vinaròs,  aprobada 
definitivamente  por  el  Pleno de la  Corporación  de 26 de marzo de 2015,  con 
carácter previo a la instalación de TERRAZAS en la vía pública es necesario 
solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN, a la cuál deberá acompañarse la 
documentación señalada en el artículo 46 de la citada ordenanza.

Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en ningún caso la 
fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre del año en curso.

Asimismo  se  recuerda  que  se  debe  solicitar  cada  año  la  renovación  de  la 
autorización para los casos previstos en el artículo 50.3 de la ordenanza: 

“Las  autorizaciones  se  entenderán  renovadas,  en  los  casos  en  que  no  hayan 
cambiado las circunstancias concurrentes cuando se concedió el permiso para la 
instalación de la terraza, ni las condiciones impuestas por la Administración para el  
otorgamiento de la autorización, ni haya sido objeto de sanción firme por infracción 
grave. Para ello se presentará, cada año, dentro de los DOS MESES anteriores 
al nuevo período de ocupación: declaración responsable por escrito de cumplir 
en su totalidad los requisitos que le fueron exigidos, justificante de pago de la tasa 
del año en curso y autorización de los titulares de los establecimientos colindantes. 
Por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  de  la  Policía  Local,  se 
comprobará el  cumplimiento de las condiciones originales de autorización y se 
elaborará  el  correspondiente  informe  que  será  remitido  al  departamento  de 
Gobernación y, en su caso, de Actividades. La renovación se podrá llevar a cabo 
durante un plazo máximo de hasta 4 años adicionales consecutivos”.

Las acciones u omisiones que contravengan la ordenanza podrán ser sancionadas 
con multas de hasta 3.000 euros.
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L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta 
de Govern Local el dia 6 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient 
per a la  contractació de l’ARRENDAMENT DE DIVERSOS TERRENYS 
PER A DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. (EXPT. 
10957/15).

Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen 
interessats en el procediment  s'informa que: 

Data límit de presentació: 24 de febrer de 2017 a les 14:00h

Obtenció de documentació i informació: Edifici Piruli -Departament 
de Contractació -Pl. Sant Telm , nº 6, 3º, de  dilluns a divendres de 9 a 
14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. 
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

ANUNCI LICITACIÓ
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XVI FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE VINARÒS “AGUSTÍ COMES” 

JULIOL-2017 
 

 
 
Bases de participació: 
 
El format d’enviament serà en DVD, USB o mitjançant plataformes digitals 
 
Seran admesos un màxim de 2 curts de ficció per participant, estrenats  a partir de 
gener del 2016 (inclòs) . No s’admetran documentals, ni curts de caràcter publicitari, 
institucional o d’animació.  
 
La durada màxima dels curts serà de 20' 
 
La temàtica serà lliure. 
 
Hauran d’estar subtitulats en castellà o català tots aquells curts que no estiguen 
rodats en qualsevol d’aquests dos idiomes. 
 
Inscripció: 
 
Les còpies s’hauran d’enviar abans del 30 d’abril de 2017 
 
Per correu ordinari a l’adreça: 

Fundació Caixa Vinaròs 
Carrer Socors, 64 

12500 Vinaròs 
(a l’atenció de Nati Romeu) 

Tel.: 964 456 046 
Per correu electrònic a: 

fundacio@caixavinaros.org 
 
La còpia haurà d’anar acompanyada de la fitxa d’inscripció a més de: 

 Fotocòpia del DNI o document d’identitat del director o directora 
 Fotografia d’alguna seqüència o cartell anunciador  

 
Les despeses d’enviament de còpies per correu ordinari, seran a càrrec dels/les 
participants. Les còpies no es tornaran i les no reclamades en acabar el festival, es 
destruiran. L’organització no es responsabilitzarà dels danys que puguen patir les 
còpies durant el transport.  
 
Drets d’exhibició i Jurat: 
El Jurat triarà entre totes les obres presentades, un total de 12 curts que seran els 
finalistes i els que concursaran per l’obtenció del Premi del Públic i Premi del Jurat. 
 
Es proporcionarà la llista dels finalistes abans del 5 de juliol del 2017. 
 
La decisió del Jurat, serà inapel·lable. 
 
L’organització podrà fer ús de fotografies dels curts, per a la promoció en premsa. 
 
Les projeccions seran durant els mesos de juliol i setembre del 2017.  
Les dates seran: 
18 de juliol: Inauguració del Festival i projecció de  4 curtmetratges finalistes. 
19 de juliol: projecció de quatre curts finalistes. 
20 de juliol:     “                    “              “ 
29 de juliol: Lliurament de premis i projecció dels curts guanyadors. 
30 de setembre: Lliurament del premi “Vinaròs en curt” i projecció del curtmetratge 
guanyador. 
 
Premis: 
 

Premi del públic, patrocinat per l'Ajuntament de Vinaròs:  
1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*) 

Premi del jurat patrocinat per la Fundació Caixa Vinaròs:  
1000 € i escultura de Lukas Ulmi (*)  

 (*) Peça única 
 
Premi Vinaròs en curt “Felipe Osanz”. 
 
Podran participar tots aquells curtmetratges que estiguen relacionats d’alguna 
manera amb la ciutat de Vinaròs (rodats, interpretats, dirigits, musicats, etc.). 
 
En aquest cas, podran participar tot tipus de curts: ficció, documentals, d’animació, 
etc. i la durada màxima serà de 45' 
 
Les adreces per enviament de còpies seran les mateixes que les del Premi del Públic i 
del Jurat i la data màxima d’enviament serà el 30 de juny de 2017. 
 
El premi l’atorgarà el Jurat del Festival i està dotat en 600 €. Està patrocinat per 
Fundació Caixa Vinaròs. 
 

Tota la informació la trobareu a: 
www.fundaciocaixavinaros.com 

Organitza                                                                                                 Col·labora 

                                                                           

INFORMACIÓ SOBRE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER A DEVOLUCIÓ DEL COPAGAMENT I LES 
PRESTACIONS ECONOMIQUES EN L'ENTORN FAMLILIAR DE 

PERSONES DEPENDENTS.

Les persones en situació de dependència que tenien aprobat 
el Programa Individual d'Atenció (PIA)  i que posteriorment, la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social ho modificava en l'Orde 
21/2012, de 25 d'Octubre, establint una minoració en les prestacions 
econòmiques per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors/
es no professionals o el copagament del Servei de Centre de Dia, 
Ocupacional o Residencial, poden reclamar la devolució de les 
quantitas retallades durant el període  1 de novembre de 2012 fins 
el 31 de desembre de 2015. 

Esta reclamació es fonamenta en base a la Sentència Núm. 237/2.016 
de 15 de març de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, que declarava nuls els articles 17.7, 19, 20, 
Capítol VIII i disposició addicional, de l'Orde 21/2012 que aplicava 
el copagament i la minoració econòmica fins a 20 €/mes, en alguns 
casos.

Les persones dependents afectades poden presentar la Sol.licitud 
abans del 15 de març de 2017 per Registre Oficial (PROP, Correus). 
Aquells que en el seu moment van interposar el corresponent recurs 
o reclamació davant l'Administració no l'han de tornar a presentar.

Per a més informació es poden adreçar als Serveis Socials Municipals. 
Plaça Sant Antoni, 19. Telèfon: 964450075.
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agenda

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
 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

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

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
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
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

11 febrer FERRER pl. Sant Antoni, 39

12 febrer ROCA c. Sant Francesc, 6

13 febrer GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

14 febrer ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

15 febrer SANZ c. Pont, 83

16 febrer VALLS zona turística nord, 11

17 febrer MATEU c. Sant Francesc, 103



c/Socorro, 1 VINARÒS | Pío XII - BENICARLÓ

Regala Amor
por San Valentin

14 de Febrero


