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La Policia Local de Vinaròs ha presentat el balanç de seguretat 
i incidències durant les celebracions del Carnaval 2017. Han 
participat 311 efectius, repartits en tres torns de treball. A nivell 
global, el regidor de Festes, Marc Albella, explica que "tot i la 
gran afluència de persones en estes dates, els incidents han 
estat molt pocs, de manera que en relació als resultats dels anys 
anteriors el balanç és positiu i amb un nombre d'incidències 
significativament menor ".
Segons les dades registrades, han estat 276 els serveis atesos 
per la Policia Local, el que suposa un descens del 25% respecte a 
2016, quan es van produir un total de 371.
Durant els 11 dies del Carnaval, afegeix l'intendent principal 
i Cap de la Policia Local de Vinaròs, Juan Manuel Doménech, 
els agents han realitzat vigilància ininterrompuda durant les 
24 hores de dia al recinte de les casetes, on no s'ha produït cap 
incidència en el lloc relacionada amb furts.
Entre els motius de les actuacions policials destaquen els 
següents:
Motiu 2017 2016 %
Molèsties veïnals 12 35 -65
Serveis sanitaris 12 16 -25
Alteració de l’ordre 8 14 -42
Lesions/Agressions 2 3 -33

A més també s'ha fet acompanyament a les carrosses, realitzant 

al llarg de la setmana un total de 14 serveis d'este tipus per al 
suport de trànsit.
D'altra banda, a causa de les desfilades del dissabte i del 
diumenge, per part del servei de grua depenent de l'Ajuntament 
de Vinaròs es van realitzar 24 desplaçaments de vehicles.
Pel que fa a les assistències mèdiques realitzades per part del 
Servei Privat d'Ambulàncies contractat per l'Ajuntament, hi va 
haver 73 assistències, 21 d'elles amb tractament mèdic, sent el 
dijous nit el moment on es van produir més incidències.
Pel que fa a l'estadística de casos i patologies dels serveis atesos, 
ens trobem amb 27 casos d'intoxicacions etíliques (enfront dels 
32 de 2016), 22 casos de ferides i contusions (enfront dels 29 
de 2016), 7 casos d'esquinços i luxacions, 3 casos de lesions 
oculars, 4 casos de marejos, 2 casos de crisis nervioses, 3 casos 
de cefalees i 5 d'altres patologies.
Des de la Policia Local s'agraeix l'estreta col·laboració amb els 
membres de la brigada de serveis de l'Ajuntament de Vinaròs 
i amb la UTE, el que "ha repercutit en que tots els actes s'hagin 
portat amb eficàcia i professionalitat", ha assenyalat Doménech.
El cap de la Policia Local també ha agraït el suport prestat pels 
components de la Guàrdia Civil de Vinaròs juntament amb 
els grups operatius de la Guàrdia Civil destinats de manera 
excepcional a la localitat, com són el GRS i la USECIC.

Els serveis atesos per la Policia Local durant 
el Carnaval han disminuït un 25% este 2017

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat en ple una moció per instar 
a les autoritats pertinents a reclamar a Correus que revisi el seu 
cens de disseminats de baixa densitat de la província per incloure 
les zones de Vinaròs –costes nord, sud i ermita- excloses de rebre 
el correu ordinari. No obstant això, l'aprovació no va ser per 
unanimitat i va sortir endavant només amb els vots a favor de 
l'equip de govern, mentre que el PP va votar en contra i Acord 
Ciutadà i PVI es van abstindre. La moció va ser presentada pel PSPV 
de Vinaròs, argumentant el seu portaveu, Guillem Alsina, que és 
“una gran injustícia” que Correus deixi de donar aquest servei a 
partir del 2 de maig a 3.972 persones que viuen a la zona nord, 
1935 a la zona sud i 188 que viuen a la zona de l'ermita. “Parlem 
de 6.072 vinarossencs amb habitatge habitual en aquestes zones 
als quals els afecta aquesta decisió i no rebran correu ordinari 
als seus domicilis si no instal·len BCP”, va assenyalar, apuntant 
que “aquestes més de 6.000 persones afectades ja suposarien 
el cinquè municipi més gran de la comarca”. Alsina també va 
recordar que el terme municipal de Vinaròs “és molt gran, amb 95 
quilòmetres quadrats, i la densitat de població és de 296 habitants 
per km2. Una baixa densitat baixa que és al que s'agafa Correus 
per prendre la decisió de deixar de prestar el servei, però és aquí 
on radica l'error, perquè Vinaròs no ha crescut en urbanitzacions, 
sinó vertebrant-se en dues grans avingudes integrades en el casc 
urbà, i per tant són una part més del municipi”. 
Amat: "L'Ajuntament no va recórrer la decisió"
El PP de Vinaròs, per part del seu portaveu Juan Amat, 
va argumentar el seu vot en contra explicant que “és una 
irresponsabilitat recolzar una moció que evidencia que l'equip de 
govern no té ni idea del que està parlant”. Segons Amat, la mesura 
adoptada per la Comissió del Mercat Nacional de la Competència 
(CMNC) “ha estat possibilitada per la deixadesa de funcions de 
l’equip de govern a l'hora de discutir aquesta decisió, ja que el 6 
d'octubre de 2016 quan se'ls va notificar la decisió adoptada, es 
donava un termini de 2 mesos per recórrer als tribunals i no ho 
van fer”. Amat també va explicar que ja el 27 de gener de 2016, en 
un document signat per l'alcalde en resposta a la CMNC “diu que 
aquests entorns estan inclosos en el disseminat de la localitat, és 
a dir, que no només no ho discuteix sinó que ho confirma”. A més, 

va assenyalar que el 6 d'abril de 2016 la CMNC va especificar que 
l'Ajuntament havia d'informar als veïns per si havien de presentar 
al·legacions “i el consistori només  ho va publicar en el tauler 
d'anuncis, sense donar ni una roda de premsa ni explicar-ho en les 
reunions ciutadanes que van mantenir amb els veïns de les costes 
nord i sud, per la qual cosa no es va presentar cap al·legació”.
Amat, que va posar com a exemple l'Ajuntament de Calviá, amb 
una situació similar a la de Vinaròs, que ha presentat sis recursos al 
mercat de la competència i ha facilitat que se sumen a ells els veïns 
afectats, va lamentar també que en el ple no s'aprovés la urgència 
d'una moció del PP sobre aquest tema, en la qual se sol·licita als 
serveis jurídics si es pot presentar encara el recurs als tribunals 
contra la decisió de restringir el servei. Aquesta moció la tornarà 
a presentar el PP de Vinaròs en el proper ple, perquè segons va 
indicar Amat, la moció presentada pel PSPV no soluciona el 
problema, i el que cal és interposar un recurs.
Acord Ciutadà, de la seua banda,  es va abstindre a la moció del 
PSPV, argumentant Lluis Batalla que aquesta en cap cas demanava 
un “no” clar als perjudicis que provocaria la decisió de Correus.
Solucions
Sobre aquest tema, l'alcalde, Enric Pla, va dir que “els serveis jurídics 
no ens van informar de la possibilitat de recórrer”. Pla també va 
lamentar “la falta de col·laboració per solucionar els problemes” i 
va assegurar que el PP “no va fer res sobre aquest tema tal com 
indiquen els informes de 2014 i nosaltres només arribar, a l'octubre 
de 2015, rebem requeriments per part de la comissió del mercat 
de la competència i els contestem”. En aquest sentit, va explicar 
que “vaig indicar als tècnics que volia una resposta enèrgica i clara 
i al llarg de les converses amb Correus vam donar part de tot el que 
se'ns demanava i en l'escrit d'abril de 2016, els tècnics fan constar 
que aquestes zones no són urbanitzacions sinó carrers definits i 
retolades i constitueixen sòl urbà consolidat amb continuïtat”. Pla 
va concloure que “estem aquí per buscar solucions. El servei el 
suspèn Correus, és a dir el govern de l'Estat, i no l'ajuntament”. El 
consistori, va concloure Pla, “té clar que vol seguir tenint un servei 
postal universal per tots els vinarossencs, un repartiment de tot el 
correu ininterromput”, i per això va informar que ja té pendents 
properes reunions sobre aquest tema.

L'Ajuntament aprova sol·licitar una revisió dels censos de baixa densitat 
per recuperar el servei ordinari de Correus en les costes nord i sud
El PP acusa a l'equip de govern de “deixadesa de funcions” al no haver presentat recurs a la decisió 
de la Comissió del Mercat nacional de la Competència “quan hi havia dos mesos per fer-ho”
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Representants tècnics i polítics dels ajuntaments 
que formen part del Pacte Territorial per l'Ocupació 
Maestrat Litoral, juntament amb representants de 
CCOO i UGT, es van reunir el passat 21 de febrer al 
Vinalab.
Esta trobada a Vinaròs ha servit per establir la 
temporalització dels treballs juntament amb 
l'empresa Notus, que serà l'encarregada de 

l'elaboració del Diagnòstic del Territori del Pacte.
Els treballs consistiran fonamentalment en una 
fase d'anàlisi tècnica de la informació i d'integració 
de la mateixa, així com en una altra fase en què es 
realitzaran entrevistes personals amb informants clau 
del territori.
Posteriorment es crearà un fòrum ciutadà per a la 
realització d'un DAFO participatiu i en el qual puguen 

identificar-se línies d'acció. Això permetrà elaborar 
una guia i fer una cartografia temàtica abans de la 
presentació pública del Diagnòstic.
Amb això el que es pretén és obtenir informació sobre 
les característiques i els recursos existents al territori, 
perquè es puguen planificar i aplicar polítiques 
d'ocupació adaptades a les singularitats i necessitats 
de la zona.

Per commemorar este 2017 els 10 anys de la Llei 
d'Igualtat a Espanya, l'Ajuntament de Vinaròs ha 
presentat un primer bloc d'actes programats per 
al mes de març.
Estes activitats, que s'impulsen des de les 
regidories d'Educació, Esports, Política Social, 
Igualtat, Discapacitat i Ocupació, busquen 
visibilitzar a la dona i la seua lluita en favor de la 
igualtat, segons ha explicat la regidora d'Educació 
i Esports, Begoña López.
Pe al 2 de març està previst un primer taller per 
a pares, enfocat a la prevenció de la violència 
de gènere en l'adolescència, a la Biblioteca 
Municipal, a les 18:30 hores. En este mateix espai, 
el dilluns 6 de març, a les 19:00 hores, es durà a 
terme la conferència "El paper de la dona en l'obra 
de Cervantes", a càrrec de l'escriptora Pilar Bellés.

Un dia clau dins d'esta programació serà, ha 
assenyalat la regidora de Política Social, Igualtat i 
Discapacitat, Mamen Ruiz, el 8 de març, Dia de la 
Dona, on al migdia es farà lectura d'un manifest 
davant de les portes de l'Ajuntament. A més hi 
haurà altres accions dutes a terme pel Club de la 
Vida i una presentació de monòlegs, a les 20:00 
hores, a l'Auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs.
Dijous 9 de març, a les 18:30 hores, es projectarà 
a la Biblioteca Municipal la pel·lícula "Sufragistes", 
de Sarah Gavron, i el 10 de març, a la mateixa hora 
i en la mateixa sala, Asunción Ventura, membre 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, realitzarà una xerrada sobre els "10 
anys de la llei d'igualtat: del reconeixement del 
dret de sufragi a la igualtat efectiva d'homes i 

dones".
Durant el cap de setmana del 11 i 12 de març 
també hi ha actes programats, com la projecció 
de la pel·lícula documental "L'actriu en el cinema 
espanyol", que es realitzarà a la Biblioteca 
el dissabte a les 11:30 hores, així com una 
concentració que duran a terme els sindicats a les 
11:30 hores a la plaça 1r de maig.

AL REPOSTAR GASOLINA EN 
CARREFOUR, PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB CARREFOUR 
ACUMULAS UN 8% EN TU CHEQUE 
AHORRO

VINARÒS
Ctra. Nac. 340a km.1.049 - VINARÒS

Nuestro Horario:
 De Lunes a Sábado

de 9 de la mañana a 10 de la noche

Oferta válida hasta el 27 de Marzo 2017

139€

Set Miami
• Estructura de resina
• Apto para exterior, resistente a la humedad
y rayos UV
Compuesto por:
•2 Sillones Med: 62x69x72 cm
•2 Sofá Med: 120x69x72 cm
•1 Mesa de centro Med: 60x66x35 cm
•Fácil montaje

¡Novedad!

169€

Els membres del Pacte Territorial per l’Ocupació Maestrat Litoral assisteixen a una reunió de treball al Vinalab

L’Ajuntament aposta per potenciar la visibilitat de les dones i la seua lluita en favor de la igualtat
Per a això s’han programat diversos tallers, xerrades i projeccions que es duran a terme durant este 
mes de març i que s’estendran al llarg de 2017 per celebrar els 10 anys de la Llei d’Igualtat

Begoña López i Mamen Ruiz van presentar els actes

Esta setmana s'ha dut  a terme en el 
Vinalab de Vinaròs la presentació del 
programa pilot Jove Oportunitat - JOOP, 
dirigit a joves d'entre 16 i 21 anys que 
ni estudien ni treballen. Esta iniciativa 
té com a objectiu orientar-los perquè 
puguen prendre una decisió respecte al 
seu futur.
Jesús Martí, Secretari General de l'Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) s'ha 
desplaçat personalment fins a la localitat, 
per conèixer de primera mà als joves que 
formen part d'este projecte, finançat amb 
fons europeus.

"Crèiem que calia un programa que 
inclogués a este sector de la població, 
perquè estos joves poguessen, a través 
de coach i psicòlegs, rebre una atenció 
personalitzada i que els encaminés  a una 
sortida laboral o bé a formar-se en un àrea 
que els motive", ha explicat Martí.
L'alcalde Enric Pla, per la seua banda, ha 
agraït que Vinaròs fos una de les localitats 
on es decidís dur a terme el projecte, que 
en la seua primera fase tindrà una durada 
de 2 mesos i que ja compta a la localitat 
amb un grup de 12 alumnes que van 
iniciar amb el programa el passat 8 de 

febrer.
Els participants de JOOP compten també 
en este cas amb el suport del Casal Jove, 
des d'on regularment s'organitzen cursos 
pràctics com el de Monitor d'Oci i Temps 

Lliure o el de Llengua de Signes, que 
poden servir de complement a la seua 
formació, tal com ha recordat la monitora 
del Casal, Àngels Morales, i la tècnic 
municipal de Joventut, Amparo Chaler.

L’Ajuntament de Vinaròs i el Secretari General de l’IVAJ presenten el programa JOOP al Vinalab



4

4 març de 2017

ACTUALITAT

Este 27 de febrer s’ha presentat la nova 
campanya de conscienciació ciutadana 
"Ecopoop", que busca fomentar la 
recollida d'excrements per part dels 
amos de gossos, evitant així que 
queden depositats en la via pública 
i millorant d’esta manera la imatge i 
neteja dels nostres carrers.
Esta iniciativa està sent impulsada des 
de la regidoria d'Obres i Serveis, en 

col·laboració amb la de Medi Ambient 
i l'empresa Esfèric, que ha estat qui ha 
presentat el nou sistema de recollida 
de deposicions que substitueix les 
bosses de plàstic per una caixa de 
cartró reciclat més ecològica.
El regidor de Medi Ambient, Jordi 
Moliner, ha indicat que "des d'avui 
es distribuiran de forma gratuïta a 
l'Oficina de Turisme un total de 10.000 

ecopoops, juntament amb fullets 
explicatius sobre com funciona este 
nou sistema".
A més d'això es col·locaran cartells 
informatius en els edificis municipals 
i s'han realitzat xerrades a totes 
les escoles de la localitat, perquè 
els alumnes de cinquè de primària 
coneguen el funcionament dels 
"ecopoops".

Dimarts 22 de febrer l’alcalde Enric Pla va signar el 
contracte amb l'empresa encarregada de la licitació 
que permetrà dur a terme la fase B d'obres dins el 
projecte d'ampliació del Cementeri Municipal.
La selecció de l'empresa RAVI Obras, Transportes y 

Excavaciones S.L. es va fer el passat 16 de desembre 
de 2016 en una mesa de contractació, amb un 
pressupost de 62.799,54 euros (IVA exclòs).
En total hi haurà 96 nínxols nous, ha explicat el 
regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina.

Construcció de 96 nous nínxols al Cementeri Municipal

Obres i Serveis i Medi Ambient presenten la campanya 
de conscienciació ciutadana “Ecopoop” 

Acord Ciutadà de Vinaròs ha proposat 
a l’equip de govern que impulse dos 
iniciatives que podrien portar visitants 
a la localitat. Es tracta d’una exposició o 
fira de l’adopció i un saló d’animals de 
companyia.  
El portaveu de la coalició, Lluis Batalla 
ha proposat que la primera, la fira o 
exposició de l’adopció, podria celebrar-
se a finals de maig o principis de juny, 
“que és quan certs amos dels animals 
poden començar a plantejar-se 
abandonar-los, però també pensem 
que és el moment propici de cara a 
l'estiu i al fet que s'està més a casa, 
que és el moment per adoptar. 
Estratègicament, és un moment de 

menys visites a Vinaròs i  afavoriria un 
augment d'aquestes”.
Seria aqueest un saló de perfil 
cooperativista, destinat a la seua part 
principal a l'adopció de gats i gossos, 
i d'altres animals de companyia en 
situació d'abandonament o en perill, 
i a potenciar l'apadrinament per tal 
d'ajudar les Protectores. Podrien 
participar, tal com va explicar Batalla, 
particulars en situació de donar o 
d'adoptar, Associacions Protectores 
d'Animals, CAU's i Residencies Canines 
i felines, ONG's, Clíniques Veterinàries 
de Vinaròs, tendes d'animals de 
Vinaròs,
Psicòlegs Canins de Vinaròs i músics.

Una jornada en la que s’aprofundiria 
en la conscienciació de la importància 
de tenir una mascota, i facilitaria amb 
actes interessants i útils tant pel matí 
com per la vesprada, que fes que els 
visitants es plantegen quedar-se a 
migdia a Vinaròs. També es podrien 
fer, segons Batalla, actes de divulgació 
i conscienciació als col.legis durant 
aqueixa setmana, entre altres actes. 
Quant al saló dels animals de companyia, 
seria de perfil més professional, al mes 
de setembre o a l’octubre i podrien 
participar Tendes d'animals de 
Vinaròs, hotels/residències de Gossos, 
perruqueries canines, ensinistradors 
d'animals i clíniques veterinàries.

Acord Ciutadà també ha manifestat el seu “no” més 
contundent a l'estratègia de Correus de no repartir 
correspondència ordinària a les zones de fora del 
casc urbà i ha explicat que es va abstindre a la moció 
del PSPV, perquè “aquesta en cap cas demanava un 
no clar als perjudicis que provocaria i es perdia en 
formalismes”.
La coalició d’esquerres també va explicar que es va 
abstindre perquè els fets que denunciava el PP en 
la moció que aquest partit havia entregat moments 
abans del ple “es basava en un informe tècnic que 

va demanar a l'Ajuntament, i que podrien ser un 
fets gravíssims”, ja que, segons la documentació 
presentada pels populars “l'equip de govern 
coneixeria des de gener de 2016, fa més d'un any, 
les intencions de Correus i no hauria fet res, ni hauria 
fet al.legacions ni hauria comunicat als veïns afectats 
que les fessin”. 
“Estem parlant del Govern de la Transparència i la 
Participació. La moció del PP acusa als 11 regidors 
del govern de que en tres moments de 2016 haurien 
pogut actuar i no ho van fer, però és que ni ho van dir 

als afectats”, ha apuntat Batalla.
Davant aquesta acusació  del PP, Batalla considera 
que  l'equip de govern “ha de respondre de manera 
immediata i desmentir-la de manera taxativa, perquè 
s'ha pogut enganyar a tots els veïns i veïnes que 
acudien a les reunions participatives de la costa Nord 
i Sud i no els deien què anava a passar”. També va 
advertir Batalla que si les acusacions del PP no estan 
fonamentades, alguns dels seus membres haurien 
d'assumir responsabilitats i donar exemple, marxant.

Acord Ciutadà proposa que Vinaròs siga séu de dos salons i exposicions d’animals de companyia

Acord Ciutadà demana la compareixença pública de l'equip de govern 
“per desmentir la seva possible inacció i desídia” en el tema de correus 
Batalla considera que les acusacions del PP “són gravíssimes”  
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SOCIETAT

L’Ajuntament de Vinaròs vol agrair la tasca 
realitzada pels operaris d’Acciona, empresa 
encarregada de la neteja viària i als de la Brigada 
Municipal per l’enorme feina feta estos dies de 
carnaval. Els mes xicotets de Vinaròs celebrant el primer carnaval de les seues vides

A lo largo de la noche del pasado viernes 24 de febrero, 
la TIA desarrolló en la ciudad de Vinaròs y en el recinto de 
carnaval la OPERACIÓN BOTELLÓN, con tres objetivos claros:
- Localizar a jóvenes cargados con bolsas de Mercadona.
- Liberar al profesor Bacterio
- Pasárselo bien.
Para conseguir el éxito de la misión la TIA envío a su equipo 
de gala formado por Mortadelo, Filemón, el Súper y Ofelia.
Estos agentes contaban con la perspicacia del Súper y 
armas y diversos avances tecnológicos como la carxopistola, 
el zapatófono y el tirachinas, arma infalible si la maneja 
Filemón. Si éstos fallaban siempre quedaba el recurso del 
bolsazo de Ofelia.
Durante la operación, Mortadelo hizo gala de sus dotes de 
camuflaje y también sucumbió ante los encantos de Ofelia.
La colaboración ciudadana fue de gran ayuda durante toda 
la noche.

Un virus ha convertit als sanitaris vinarossencs en 
animalets selvàtics

Dos amics Boix i Borras

Preparados para el desfile
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CULTURA

© Antonio Beltrán Vidal

LAS TAREAS DOMÉSTICAS

Tuve que esperar más de lo acostumbrado 
hasta que me abrieron la puerta. Me recibió 
amablemente una mujer instalada en la 
madurez. Por los informes en mi cartera, 
sabía que llevaba varias operaciones de 
cadera y menisco, también que padecía 
artrosis y artritis. Achaques que, sin embargo, 
no se transparentaban en su simpático 
rostro, tocado con un peinadito redondo 
como de confitura. Renqueando delante de 
mí, me mostró el camino hacia el luminoso 
comedor. Allí, entronizado en su territorio, 
se hallaba el orondo marido zampándose 
tajadas de melón. Tras presentarnos, la 
señora se detuvo a su lado esperando la 
primera pregunta y, al parecer, también sus 
órdenes. Debido a mi actividad, yo estaba 
acostumbrado a todo tipo de escenas, pero 
ni de lejos al despotismo reinante en la casa. 
Por lo que se apreciaba, aquella enferma 
crónica ejercía de doncella las veinticuatro 
horas del día. 
—Señora, leo el primer punto y, si es tan 
amable, me va respondiendo. ¿Cuáles son 
sus dificultades a la hora de: 1. Hacer la 
compra, 2. Cocinar...

Con la boca llena, el marido me espetó: 
—¡Mi mujer no tiene problema ninguno! 
¡Como puede ver, yo la ayudo en todo! 
Y al momento le ordenó que sacara melón 
fresquito para mí. 
No me lo podía creer. Respiré profundamente, 
conté hasta diez y dije:
—¡Aceptaré encantado, siempre y cuando 
sea usted quien vaya a buscarlo.
El bermellón afluyó a su rostro, sonidos 
extraños surgían de su garganta. Se estaba 
atragantando. Alarmado, solté el cuestionario 
y me levanté para auxiliarlo. Comencé a 
golpearle en el pecho, en la espalda. Todo 
inútil. Se asfixiaba. Menos mal que la señora 
regresó de la cocina a tiempo. Con un certero 
golpe consiguió que la tajada le saliera 
disparada por la boca. Y ante mí cara de 
pasmo, y ante un marido no repuesto aún del 
susto, soltó su primera y osada carcajadita de 
satisfacción, también de rebeldía. 

<a href="http://www.freepik.com/free-photos-
vectors/diseno">Diseño vector created by 
Freepik</a>
Facebook. Microrrelatos Chulvi.

 El passat dia 8 de Febrer, els/les alumnes del Institut 
José Vilaplana que estudien Francès com a 1ª 
llengua estrangera o com a 2º idioma , van realitzar 
una sortida cultural  a Castelló acompanyats/-des 
per les profesores de Llengua Francesa : Mª Dolores 
Miralles Esteller i Carmen Torres Comes. 
Van assistir a la representació teatral d’aquesta 
obra  de St Exupéry que es va realitzar al Teatre del 
Raval   de la esmentada ciutat .
Aquesta sortida  ha permès a l’alumnat conèixer El 
Petit Príncep , un conte en el qual  el narrador és 
un aviador que, de resultes d'una avaria del motor 
del seu avió, ha hagut de fer un aterratge al mig 
del desert.
L'endemà del seu aterratge forçat, d'una manera 
inesperada coneix al Petit Príncep. L'aviador sent 
curiositat per la procedència d'aquesta criatura i 
dia rere dia, el Petit Príncep li va revelant la seva 
història a l'aviador:
- El Petit Príncep ve d’un petit asteroide, que 
compartia amb una flor i tres volcans. Però allà va 
experimentar la solitud i va decidir abandonar el 
planeta a la recerca de l’amistat. Buscant aquesta 
amistat recorre diversos planetes, habitats 
successivament per un rei, un vanitós, un bevedor, 
un home de negocis, un fanaler, un geògraf ... El 
Petit Príncep no entén el concepte de "serietat" 
que tenen aquesta "gent gran"i prosseguint la 
recerca arriba al planeta Terra. És llavors quan entra 
en contacte amb el aviador, que també patia de 

solitud. I coneix altres personatges un del quals li 
regala el seu secret: «  L’essentiel est invisible aux 
yeux «   “L’essencial és invisible als ulls” -
El narrador, l'aviador, ens explica la històtria de 
El Petit Príncep, amb totes les reflexions que li 
provoca,fins que aquest marxa de nou cap el seu 
planeta
El llibre està il·lustrat amb dibuixos del mateix 
autor, que formen part de la narració, i que són 
tant o més coneguts que el conte. Les aquarel·les, 
participen d'aquesta puresa del llenguatge: 
simplicitat i profunditat són les qualitats mestres 
de l'obra
El Petit Príncep és una faula sobre la recerca 
permanent de l’home, posant de manifest alguns 
dels trets que ens fan humans com l’amistat, 
la bondat, la imaginació, l’entusiasme pel 
coneixement, etc.
En mig de la seva aparent simplicitat, El Petit 
Príncep planteja un interrogant bàsic de la nostra 

existència. Es tracta de preguntar-se per l'essencial 
de la vida. La resposta és una mica sorprenent i 
inquietant: Allò que avui en general els 

homes consideren intranscendent ve a ser la raó 
d'existir del Petit Príncep.
Davant l’individualisme, l’afany de possessió, la 
irracionalitat, etc., que aboca a les persones a la 
solitud, el Petit Príncep ens proposa l’amistat, 
l’amor i la generositat per ser feliços.
L’autor, Antoine de Saint Exupéry, ens recomana 
conservar dins nostre el nen que tots hem sigut, 
mantenir l’afany pel coneixement, la imaginació i 
la senzillesa de cor pròpies de la infància.
D’aquesta manera  l’ alumnat  a més a més de 
gaudir
d’aquesta obra també va poder treballar i millorar 
la seua comprensió oral doncs va ser  representada 
en llengua francesa.

SORTIDA DE l’ IES VILAPLANA AL TEATRE EN FRANCÈS: LE  PETIT PRINCE  de Antoine de 
Saint-Exupéry . 
Cap  Departament de Francés 
Mª Dolores Miralles Esteller
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La mostra fa un repàs per aquestes 4 dècades de l'associació veïnal i consta de 37 panells

Visita del carnestoltes als col·legis

El Rei Carnestoltes va visitar durant tota la setmana als col·legis 
públics i concertats de la localitat, així com el col·legi d'Educació 
Especial Baix Maestrat i la residència Sant Sebastià.

L'ambient a les casetes
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La batalla del confeti
La gran nit dedicada al 35 aniversari de la 
festa, en la que la Comissió Organitzadora del 
Carnaval va proposar que per commemorar-
ho, les persones que acudien al recinte ho 
fessin amb la disfressa més ‘vintage’ de totes 
les desfilades viscudes, també va ser la nit 
de la gran batalla del confeti. Enguany se 
celebrava al recinte de les casetes i no en la 
carpa de l'Atlàntic com en anteriors edicions. 
Una batalla multicolor en la qual sempre 
disfruta tota la família, especialment els més 
menuts, i en la qual col·labora l'Associació 
de Comerciants.
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Els funcionaris de l'Ajuntament van parodiar 
el tema de la ubicació de la piscina municipal, 
simulant la consulta popular anunciada. 
Mentre uns anaven disfressats amb barnussos 
representant a nedadors, uns altres anaven 
de jutges. En les dependències de la OIAC es 
va instal·lar fins i tot un punt de votació i les 
càmeres de TVE  van prendre imatges mentre les 
"nedadores" votaven en la consulta popular.
També els comerços van optar per disfressar-se 
la jornada de divendres, donant un toc d’humor 
previ a la nit boja que es va viure este dia al recinte 
de les casetes de les comparses.

Funcionaris i comerciants es disfressen
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La actualidad desde todos 
los puntos de vista

www.infomaestrat.com

Una de les nits més divertides del Carnestoltes 
de Vinaròs és la nit del pijama. I enguany no va 
ser una excepció. Tot el contrari. Gent de totes les 
edats, veïns de Vinaròs i també molts visitants, 
van participar d'aquesta jornada gràcies a que el 
divendres ja era dia festiu als centres escolars de 
Vinaròs. Camisons, pijames, barnussos, gorrets, 
borses d'aigua calenta…la major part dels 
assistents van lluir la roba per anar a dormir en 
una nit que any rere any demostra el seu gran 
poder de convocatòria. A les 20 hores ja es notava 
un gran ambient en la localitat, i el passeig pel 
centre de la ciutat al ritme de la xaranga ‘Bé i a 
band’ va acabar d'animar-ho. Era el preludi del 
que passaria hores més tard, amb un recinte de 
les casetes de les comparses que es va convertir, 
un any més, en una autèntica marabunta de gent.

La nit del pijama
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La desfilada infantil
La desfilada infantil se celebrava enguany a la tarda i 
no al matí com en anteriors edicions i va ser un dels 
actes en els que els vinarossencs es van bolcar. A 
pesar que al matí va ploure, a la tarda el temps va 
millorar i va poder celebrar-se sense cap tipus de 
problema i amb gran participación.
La plaça Parroquial es va omplir de famílies amb els 
fills disfressats per a l'ocasió dels seus personatges 
preferits. Allí van rebre al Carnestoltes, es van fer 
fotos amb ell i posteriorment van sortir en comitiva, 
animats per la xaranga ‘Bé i a band’ pels carrers 
cèntrics fins a arribar a l'envelat del carnestoltes, 
on els estava esperant una gran xocolatada i es va 
procedir al lliurament dels premis del concurs de 
dibuix.
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Divendres a la nit va ser el moment de 
gaudir d'un dels dies més intensos i 
emocionants del Carnaval. I és que en el 
recinte del carnestoltes es va celebrar la ‘nit 
boja’, moment en el qual prenen els carrers 
de la localitat les disfresses lliures. Milers de 
vinarossencs i visitants van gaudir al màxim 
i especialmente al recinte de les casetes 
de les comparses es podien veure fins a 
altes hores de la matinada els més diversos 
personatges. També va haver-hi l'actuació 
de l'orquestra Àgora en l'envelat.

La nit boja

Plaza Jovellar, 15  - VINARÒS

Prepara tu lista de Comunión
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Les desfilades
Un temps excel·lent, molt públic i la participació de 
més de 4.000 comparsers van fer que Vinaròs visqués 
el passat cap de setmana el gran espectacle de les 
desfilades del Carnaval. L'esdeveniment es va iniciar 
tant dissabte com diumenge puntualment a  les 18.30 
hores en un circuit tancat d'uns dos quilòmetres i mig 
per on les 33 comparses amb les seves respectives 
reines i carrosses, van demostrar un any més el 
perquè és una festa declarada d'Interès Turístic 
Autonòmic. Moltes van ser les comparses que van 
realitzar coreografies que havien assajat per a aquests 
dies. Això, unit a l'originalitat dels vestits, la música 
i les seves ganes de ballar van animar especialment 
al públic que va acudir a presenciar-lo. La majoria 
de visitants va optar per situar-se a l'avinguda 
País Valencià, per poder veure la desfilada amb 
comoditat, ja que la Comissió Organitzadora havia 
disposat una il·luminació especial a força de focus 
blancs led i cadires i graderies en altura. En aquest 
punt, l'animació va ser màxima. Van ser milers les 
persones que van acudir a Vinaròs procedents d'altres 
poblacions de diferents punts del país, omplint per 
complet els carrers més cèntrics del recorregut. Les 
perspectives quant a afluència de visitants es van 
complir i els packs turístics que la COC i la regidoria de 
Comerç i Turisme van posar a la venda, van tenir molt 
bona acollida. 

Destacar que el recorregut aquest any va ser el 
mateix que l'anterior edició però es va variar en la 
distribució de les comparses, ja que totes van ocupar 
tot el recorregut de la desfilada i no va haver-hi carrers 
sense elles. Aquesta distribució es va fer pensant en el 
nombre d'integrants de cadascuna d'elles i l'objectiu 
era que la desfilada discorregués sense aturades, com 
va succeir. 
D'altra banda,  pensant en el públic familiar, la 
Regidoria de Turisme de Vinaròs va preparar activitats 
infantils, al matí, en la pèrgola del Passeig Marítim.
El primer gran desfile va ser presenciat pel President 
de la Diputació, Javier Moliner, acompanyat del 
diputat Juan Bautista Juan i l'alcalde de la localitat, 
Enric Pla, i altres autoritats, com Josep Gisbert, cap del 
gabinet autonòmic de Turisme i Comerç, la diputada 
al Congrés Marta Sorlí o el senador Jordi Navarrete 
que no van voler perdre's aquesta cita. 
A les 17.30 hores va tenir lloc la recepció oficial del 
president en el consistori, que va signar el llibre 
d'honor en el Saló de Plens, i posteriorment es va 
dirigir a presenciar la desfilada a l'avinguda País 
Valencià. 
També van acudir els diputats provincials Evaristo 
Martí i alcaldes i edils de poblacions com Benicarló, 
Sant Jordi, Onda, Les Coves de Vinromà, Càlig i 
Ulldecona, entre d’altres.

PUEDES VENIR PARA VENDER LO QUE NO
UTILIZAS Y COMPRAR LO QUE NO IMAGINAS

Tel: 964 86 00 27 - 635 86 33 74

EXPOSICIÓN Y VENTA

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN

HORARIO DE LUNES A SÁBADO

Mañanas de 10 a 13 h.

Tardes de 17 a 20 h.

ARTÍCULOS NUEVOS Y DE SEGUNDA MANO

El president de la Diputació va acudir al carnaval

La Ja Hi Som va sorprendre amb un espectacle de circ
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ARA SI QUE SI arramba i clava

centro aragones cherokys

Tel. / Fax 964 40 77 93 
Móvil: 659 906 324 
Arcipreste Bono, 52  -  VINARÒS
e-mail: INNOVAFLOR@YAHOO.ES

14
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depressa i corrents eL PILÀ

ELS DORMILONS ELS mateixos

www.coopsalvadorvinaros.com

La teva cooperativa, la de sempre

Pol. Ind. Mediterráneo
Partida Capsades s/n - VINARÒS

Tel. / Fax 964 45 12 57

15
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els povals els xocolaters

esmuvi fot-li canya

AV. LIBERTAD, 16 BAJO - VINARÒS

964.827.048

Calidad, experiencia
y satisfacción a tu alcance.

VENTA Y REPARACIÓN

CONSUMIBLES

EQUIPOS A MEDIDA

SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO

TABLETS Y TELEFONÍA MOVIL

Financiación sin intereses

16
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i sense un duro ja hi som

la colla la morterada

40 AÑOS  CONVIRTIENDO TUS SUEÑOS EN REALIDAD

Ctra. Ulldecona KM 1- VINARÒS - TELF. 964 45 02 12 - administracion@hermosl.net

Ctra. Ulldecona, km 1 - VINARÒS - TELF. 964 45 02 12
administracion@hermosl.net

17
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les agüeles locura

Marxeta 87 ni fu ni fa18
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no en volem cap pan y toros

pensat i fet penya barça 19



20

4 març de 2017

penya valència poche & friends

samba pa mi tomba i tomba

La tienda profesional de la construcción
Avda. Zaragoza, s/n - 12500 Vinaròs - Tel.: 964 40 02 00 - Fax: 964 40 05 50

www.bigmat.es - aalbalat@bigmat.es

20
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tot a orri tot dins d'un got

uiaaa...! va que xuta

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

Gràcies per confiar en nosaltres,
gràcies pel vostre esforç,
gràcies  per aquesta festa,
gràcies a tots ...!

21
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xe quin poc suc
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Vinaròs va acomiadar dilluns 27 de febrer la 35 edició 
del seu carnestoltes en un bonic espectacle de la 
companyia Xarxa Teatre que es va iniciar a les 19.30 
hores amb la vetlla enfront de l'Ajuntament, amb 
les reines de les comparses vestides de dol i plorant 
davant el rei carnestoltes, amb una llum ténue i música 
de vetlla de cors i requiems. Després de l'aparició 
d'un presentador a la balconada del consistori 
comunicant al públic que s'havia acabat la vida del 
carnestoltes i que calia oblidar-se de la festa perquè 
s'aveïnen temps de continuar seguint les normes, 
aquest va convidar als assistents a acompanyar-lo per 
cremar-lo com a últim desig del propi carnestoltes. 
Després es va iniciar una cercavila en direcció a 
la plaça del convent de Sant Francesc amb una 
batucada d’Esmuvi al capdavant, seguida pel 
carnestoltes i les reines portant la sardina, a més 
d'altres artefactes com una sardina d'heli i un carro 
gegant. Una vegada a la plaça, Xarxa Teatre va 
representar una escena amb el reclutament de 
personatges per convertir-los en els més agressius 
homes de negocis del món, i després es va escenificar 
una guerra simbolitzant l'aspecte més feroç de 
la condició humana, amb efectes de pirotècnia.  
Després d'això, es va encendre la pila funerària 
del Carnestoltes amb una sèrie d'efectes de 
pirotècnia i focs artificials entre els aplaudiments 
del públic assistent, que va ser molt nombrós. 
L’acte va concloure amb els membres de la COC 
aplaudint a les reines una a una, abans de fer-se la 
última foto conjunta tots junts. 

Vinaròs acomiada la 35 edició del seu Carnaval
Un espectacle de Xarxa Teatre posa el punt i final a una de les edicions amb més novetats
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8 de Març
Per Lara Doménech

Permeta'ns aquesta setmana 
començar aquesta columna fent 
una petita introducció històrica: 
parlarem de l'origen del dia 8 
de març, el qual està en la lluita 
de les dones treballadores. Tots 

hem sentit parlar de les obreres cremades vives a la 
fàbrica Triangle Shirtwaist de Nova York a principis 
del segle passat, encara que aquest no va ser si no 
el més conegut d'una infinitat de vagues i conflictes 
a causa de les infames condiciones de treball a les 
fàbriques de l'època.
Va ser en l'any 1910 a la 2a Internacional Socialista 
de les Dones, quan es va aprovar una resolució per la 
qual es devia celebrar un dia específic per a nosaltres, 
"en el qual el primer objectiu seria promoure el dret 
al vot de les dones". Aquest era l'objectiu principal   
del feminisme d'aquells temps, el sufragisme. El qual 
no tenia bona premsa entre el moviment obrer de 
l'època, que inclús es va oposar al vot femení amb 
arguments tan peregrins com que aniria a parar als 
partits conservadors o que distrauria energies de la 
lluita principal. Encara avui en dia l'interès d'alguns 
partits polítics sobre les dones no va més enllà dels 
vots que aquestes puguen representar. Si, s'han 
integrat algunes polítiques en favor de les dones, 
sobretot a causa de l'alarma social que representa la 
violència masclista, però obviant que la total igualtat 
de gènere ha de ser un valor principal per a tots els 
demòcrates tant com ho és per a les feministes.
No, no estem parlant d'un passat ja superat com 
diran els de sempre: els que volen que el passat es 
quede entre nosaltres. Els nord-americans ens han 
demostrat fa poc que en qualsevol moment pot 
tornar una moralitat on la dona no és mes que un 
florer per ser passejat. És per això que des de Tots i 
Totes Som Vinaròs no pararem ni un dia de treballar 
perquè el nostre Ajuntament, el nostre poble i tot el 
conjunt de la societat vinarossenca continue sent 
un exemple de com la igualtat entre homes i dones 
no són només paraules, sinó fets. I el millor exemple 
serà la xarrada i posterior debat que la diputada 
autonòmica i incansable activista feminista Cristina 
Cabedo realitzara al nostre poble el pròxim dia 10 
de març. Allí podem comprovar com hi ha partits 
polítics que de veritat creuen en el que diuen i que 
tenen en la igualtat i el respecte als Drets Humans de 
les dones un dels seus puntals.
Perquè convé recordar que el feminisme és 
democràcia i que no hi ha democràcia sense 
feminisme; que si nosaltres podem exercir el nostre 
dret al vot, estudiar o treballar sense necessitar 
permís patern signat, és gràcies a les activistes que 
van guanyar i continuen guanyant drets per a totes 
nosaltres: les dones feministes

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Correos: El engaño del tripartito a 
los vecinos
Por Lluís Gandia

DIA DE LA DONA 

La irresponsabilidad y 
la dejadez de los once 
concejales de Tots i 
Totes Podemos, PSOE y 
Compromís es la 

causante de que a partir del mes de mayo los 6.000 
vinarocenses censados en las zonas Barbiguera, 
Boverals, Cala Puntal, Deveses, Ermita, Ameradors, 
Salines y Triador dejen de recibir el correo ordinario 
en sus domicilios.
En enero del pasado año fue el propio 
Ayuntamiento de Vinaròs quien afirmó en un 
escrito a la Comisión Nacional del Mercado y la 
Competencia (CNMC) que las zonas afectadas eran 
“diseminado de la localidad”, dando argumentos 
para que se tomara la decisión que ahora afecta 
negativamente a miles de vinarocenses.
En abril de 2016 fueron los once concejales de 
Tots i Totes Podemos, PSOE y Compromís los que 
ocultaron y escondieron el periodo de alegaciones 
que la CNMC dio a los vecinos para que presentaran 
alegaciones, es decir reclamaran y protestaran, 
ante la decisión que se nos venía encima. Y digo 
que ocultaron y escondieron porque colgar en un 
tablón de anuncios que nadie mira esa posibilidad 
sin tan siquiera hacer una mención en redes 
sociales municipales o una nota de prensa es 
ocultación y falta de transparencia.
El 6 de octubre de 2016 los once concejales de Tots 
i Totes Podemos, PSOE y Compromís recibieron la 
comunicación de que se eliminaría el reparto de 
correo ordinario y se daba al Ayuntamiento de 
Vinaròs y a los interesados un plazo de dos meses 
para recurrir. Ni el Ayuntamiento recurrió para 
paralizar esta decisión ni tampoco informó a los 
vecinos para que presentaran recurso en esos dos 
meses. 
Hoy los vinarocenses que viven en Barbiguera, 
Boverals, Cala Puntal, Deveses, Ermita, Ameradors, 
Salines y Triador tienen razones y argumentos para 
sentirse engañados por el gobierno municipal. 
Tienen ante ellos a un tripartito que les reúne 
a lo largo del año pero les esconde un tema tan 
relevante como este y que les afecta en gran 
medida. ¿Para qué sirven entonces las reuniones? 
¿Sólo para la foto?
Los once concejales del tripartito son quienes han 
permitido con su inacción y dejadez que a partir de 
mayo miles de vinarocenses no reciban el correo 
en sus domicilios pero ellos seguirán cobrando 
todos los meses los sueldos que se asignaron y que 
resultan un escándalo mayúsculo porque son el 
gobierno con mayor número de dedicaciones de la 
historia de la democracia. Un tripartito al que le da 
igual los vinarocenses y sus problemas, que les da 
lo mismo gestionar bien que mal, eficientemente 
o ineficientemente porque ellos igual que cobran 
sus catorce pagas anuales.

L’any 1975 l’ONU va declarar 
oficialment el 8 de març Dia 
Internacional de la Dona.
Perquè aquest dia …? 
La raó és que va ser un 8 de març 

de l’any 1857 quan un grup de dones treballadores 
tèxtils van sortir als carrers de Nova York per a 
protestar per les miserables condicions laborals en 
què treballaven.
A partir d’esta data diferents moviments es van 
succeir, les dones van decidir defensar els seus drets 
laborals en una societat on elles, les dones, no eren 
partícips de decisions importants.
Generacions de les nostres dones han vingut lluitant 
per la llibertat, les nostres àvies, les nostres mares, 
una llibertat que és un patrimoni col·lectiu que cal 
seguir defensant cada dia perquè ningú ens la dóna, 
i alguns ens la volen treure.
Sabem que la discriminació, la desigualtat i el 
patriarcat segueixen estant presents en la nostra 
societat, perquè el govern del Partit Popular no ha 
posat en marxa mesures per a acabar amb elles.
Una societat democràtica com la nostra no pot 
permetre el retorcés tant significatiu en el combat 
i l’eradicació de la violència de gènere. La violència 
masclista segueix creixent, també les dones 
assassinades i les seues filles i fills, víctimes tots ells 
dels maltractadors.
Garantir la formació en igualtat en tots els cicles 
formatius entre les i els joves és una obligació 
del Govern Central, que enguany ha suprimit les 
subvencions a les universitats per a la formació en 
igualtat, així com els plans d’igualtat en les xicotetes 
i mitjanes empreses.
Només educant en igualtat, podrem viure en igualtat.
És impossible creure que podem avançar en la lluita 
contra la pobresa o la desigualtat si no s’actua de 
manera directa contra la discriminació que pateixen 
tantes i tantes xiquetes i dones en tot el món.
Volem una societat en la qual les dones visquen lliures 
de violència, una societat paritària i participativa en 
la qual les dones ocupen el lloc que els correspon per 
dret i per capacitat.
El PSPV-PSOE es l’únic partit que ha portat llistes 
paritàries a les eleccions municipals, i actualment al 
Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Vinaròs 
és compleix la paritat.
Potser que arribe un dia en què el món no hage de 
celebrar que és 8 de març i tots ens oblidem que va 
haver un temps en què en eixa jornada tenia lloc el 
dia internacional de la dona.
Però lamentablement a l’any 2017, segle XXI, aquest 
moment no ha arribat i encara hem de denunciar 
la desigualtat, la bretxa entre sexes i la falta 
d’oportunitats.
Aquest 2017 commemorem els 10 anys de la  Llei 
per a la igualtat efectiva de dones i homes que fou 
una Llei orgànica aprovada per les Corts Espanyoles i 
sancionada pel rei d’Espanya el 22 de març de 2007. 
Segons la Llei d’igualtat, «El principi d’igualtat de 
tracte entre dones i homes suposa l’absència de 
qualsevol discriminació, directa o indirecta, per 
raó de sexe, i, especialment, les derivades de la 
maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i 
l’estat civil.» 
Les regidories encapçalades per dones portaran a 
Vinaròs activitats i xerrades  durant aquest any 2017 
per a commemorar aquests 10 anys d’una llei que va 
intentar canviar la situació de les dones a Espanya. 

MARIA CANO PALOMO.  REGIDORA D’OCUPACIÓ I HISENDA 

BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT.  REGIDORA D’EDUCACIÓ I ESPORTS

Ens han decidit la bandera           
Per Juan A Blanchadell

El alcalde y el concejal de 
cultura, bien pronto que se 
avinieron a los argumentos 

de los señores de Valencia que son quienes han 
decidido que bandera tendrá Vinaròs, porque 
allanarse a lo que estos señores nos han impuesto les 
resultó menos laborioso que oponérseles y discutir 
con ellos con todos los argumentos que tenemos.
Nos da la sensación de que estos señores de Valencia 
no deben ser muy dados a que nadie les enmiende 
la plana, así que para dejarnos claro que son ellos los 
que mandan y aunque finalmente admitieran los 
colores tradicionales de Vinaròs, no les ha dado la 
gana disponerlos conforme la bandera del Distrito 
Marítimo de Vinaròs.
¿Cómo iba el equipo de gobierno a admitir este 
revés?, la solución estaba cantada; en vez de 
protestar y reaccionar, mejor era agachar la cabeza, 
conformarse y presentarse en casa como los artífices 
de un pacto que en verdad ha sido una imposición, 
poniendo toda su energía en justificarlo ante los 
medios en vez de haberla puesto en hacerles aceptar 
la propuesta que salió del Pleno del Ayuntamiento 
aprobada por sus veintiún concejales.
Contra el pretexto de que el Distrito Marítimo de 
Vinaròs abarca, aún hoy, a cuatro poblaciones y 
que todas tendrían derecho a usar esa bandera, 
el argumento de dedir que muy bien, que la usen 
lo mismo que usan la cuatribarrada los distintos 
territorios y municipios de la Corona de Aragón 
y que cada población marinera integre en ella su 
correspondiente escudo; o que el Distrito Marítimo 
era entonces y sigue siendo aún hoy en día “de 
Vinaròs” que no de Benicarló, ni de Peníscola ni de 
Torreblanca; basta que se pasen por las oficinas de 
la que fuera Ayudantía Militar de Marina y más tarde 
Capitanía Marítima, y verán lo que hoy está escrito 
en el letrero de la puerta.
O contra el otro pretexto de que el escudo no se 
diferencia bien con la la bandera partida en diagonal, 
decirles esto se solventa simplemente con un borde 
negro alrededor del escudo.  
No sé si a los señores Pla y Albella en Valencia 
les dieron más excusas. Sea como fuere, con lo 
de la bandera sí que se han dado buena maña en 
aprobarla a toda velocidad en el primer Pleno, 
lástima que no hayan puesto el mismo ímpeto 
en evitar la suspensión del reparto de correo al 
extrarradio o con el DNI.  
Pero lo malo del caso es que por esta vez, el equipo 
de gobierno ha sabido convencer al resto de los 
partidos de la oposición y hasta incluso a unos 
cuantos de los militantes del PVI. Ante esa tesitura y 
no siendo el nuestro más que un voto contra veinte, 
la mejor manera de contentar a propios y a extraños 
fue la decisión de abstenernos.
Con pocos pasos finales, dentro de nada vamos a 
tener bandera oficial, una bandera que NO será la del 
Distrito Marítimo pero, aunque a algún edil puede 
que no le haga mucha gracia, tendrá los colores 
BLANCO del pendón que acompaña a la Virgen de 
la Misericordia hasta la ermita el día de su romería 
en Junio y también el ROJO del pendón que sale la 
madrugada del día de San Sebastian.
Al fin y a la postre, quién sabe si cuando se estableció 
la bandera del distrito marítimo de Vinaròs se 
escogerían esos colores precisamente por ser los de 
nuestros Patronos.www.canal56.com
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Exigimos que el Ayuntamiento evite el cierre del Parking gratuito de la Calle San Francisco Goyo González

Ciudadanos (C’s) de Vinaròs sigue 
con su compromiso firme de 
hacer una oposición constructiva. 
Nuestra agrupación tiene como 
objetivo trasladar al equipo de 
Gobierno las iniciativas de los 

vecinos que pretenden tener y vivir en un Vinaròs 
con mejor y mayor calidad de vida.
Después de poco más de tres años de su 
inauguración, justamente desde el 20 de diciembre 
de 2013, fecha en que se abrió al público el parking 
gratuito sito en la calle San Francisco cruce con 
Raimundo D'Alos, SE CIERRA. Su propietario 
ha solicitado por escrito al Ayuntamiento el 
desalojo total de los vehículos estacionados. Si 
los propietarios de los vehículos estacionados no 
los han retirado (la fecha límite era lunes día 27 de 
febrero a las 12.00 h.), las grúas los retirarán.

El parking se cierra al no llegar a un acuerdo la 
Propiedad y el Concejal de Urbanismo, es una mala 
noticia para los vecinos y usuarios ya que siempre 
está lleno de vehículos por su buena ubicación.
La Propiedad estaba de acuerdo en poder llegar a 
un entendimiento igual que se había llegado en 
anteriores negociaciones, pero por lo visto el Sr. 
Concejal de Urbanismo no,  ya que según él este 
parking no se aprovecha mucho, y por lo tanto no 
vale la pena tenerlo.
Cuando se inauguro, el Ayuntamiento se preocupo 
y se realizaron obras muy costosas para que ahora 
alguien al que le da igual decida por si mismo 
prescindir de este aparcamiento en tan solo tres 
años, caro nos ha salido a todo el pueblo, seguro 
que él no lo utiliza pero para el vecindario es muy 
importante y necesario.
Esta es la forma continua de proceder de este 

Gobierno Municipal que actúa sin pensar en el 
resultado de sus acciones.
Aún así la Propiedad demostrando su buena fe, se 
ha preocupado y dejado aparcar el fin de semana 
del Carnaval.
Desde Ciudadanos pensamos que las cosas no 
funcionan por mero capricho, y nuestra propuesta 
es que los vecinos de Vinaròs no queremos tener 
más gastos, y un parking gratis como éste siempre 
va bien, ya tenemos suficiente con pagar zona azul 
en todo el pueblo, solicitamos a este Ayuntamiento 
que nos haga la vida más fácil y con mejor calidad 
de vida.
Desde Ciudadanos (C’s) Vinaròs damos las gracias a 
los vecinos que se ponen en contacto con nosotros 
para trasmitirnos sus quejas y sugerencias
Para contactar con nosotros : vinaros@ciudadanos-
cs.org

Si llegim els articúls d'opinió publicats en la premsa 
local dels partits polítics amb representació 
municipal podrem tindre un bon referent que en 
l'Ajuntament de Vinaròs no tenim un equip de 
govern, més aviat tenim tres equips.
En ells podrem comprovar com el que l'equip 
de govern municipal considera com a èxits de 
l'Ajuntament cada equip segons la regidoria que 
presidix els considera com a propis. Com per al seu 
propi equip.
Este que escriu entén que un equip de govern que 
gestiona els interessos i pràcticament tots els temes 
d'interés de tota la ciutadania i el poble de Vinaròs 
ha de ser un sol equip fort i conjuntat i estar a les 
bones i a les roïnes. El que no es pot ni es deu és 
repartir-se les coses bones i per a les roïnes no hi ha 
ni equip.

Clar els tres components de l'actual equip de 
govern municipal són sabedors que entre ells tenen 
un contracte de 4 anys i que quan s'acabe el dit 
contracte cada un farà la guerra pel seu compte i clar, 
mentres  es puga, cal utilitzar el que es puga i com 
es puga, perquè quan arribe el moment procurar 
traure  el major tall cada un amb el seu propi equip.
Els altres equips, els de l'oposició, és normal que 
utilitzen el seu espai en els articles d'opinió com ells 
millor entenen que els interessa. Clar, sent sabedors 
que a ells no els arribarà cap tall de les coses bones, i 
per tal motiu utilitzen les roïnes, els incompliments i 
la gestió dels temes municipals de l'equip de govern.
D'açò també hem comprovat en els mateixos 
articles d'opinió, notes de premsa i comunicats que 
el Partit Popular és el millor equip. 
Des del minut zero del partit el PP no ha tingut 

cap tipus de problema a utilitzar el que siga i com 
siga per a intentar desprestigiar l'equip contrari. A 
més dels  qualificatius i desqualificatius que el PP 
ha utilitzat en contra de l'equip de govern hi ha un 
que em crida l'atenció sempre que ho escolte o ho 
llig. Ja que qualificar a l'actual equip de govern de 
l'Ajuntament de Vinaròs de forma despreciativa 
com d'esquerres, és com comparar en una carrera 
de velocitat a una tortuga amb una llebre. A l'equip 
de govern se li podrà qualificar de moltes coses però 
...d'esquerres?
Però com s'ha dit a l'hora d'utilitzar al PP tot li val. 
El que no utilitza és que en l'Estat espanyol esta 
governant un partit de dretes pur i dur com el Partit 
Popular, gràcies al suport i sosteniment del Partit 
Socialista, que a Vinaròs de manera despreciativa el 
qualifiquen com d'esquerres.

UN EQUIP O TRES EQUIPS Manuel Villalta
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PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES DE GENER DEL 2017 (I) 

Andrés Albiol Cabell d’àngel 

El seu nom científic és Arthrocladia 
villosa. És un alga marró (parda) per-
tanyent a la classe dels Feófits i a l'or-
dre Desmarestials. Aquest vegetal és 
una espècie de llargues mates, alçada, 
amb filaments gruixuts recoberts de 
pèls distribuïts verticalment, amb una 
ramificació en un únic plànol. Molt 
vellosa. Els seus cromatóforos conte-
nen clorofil·la. La seva paret interior té 
cel·lulosa i l'exterior de la tija teixida 
de algina pegajosa en el seu mitjà, 
però es fa trencadissa quan s'asseca. 
Posseeix un tronc central d'on van 
sortint les branques i branquetes 
pinnades. Creixement tricotálic. 
Els nusos de la tija i les fulles molt 
propers. Les ramites són curtes i 
contenen els esporangis ordenats 
en forma de collaret. Plulicelulars. 
És de color groc-brunene olivastre. El 
to marró està present per la xantofila 
per protegir-se de la llum solar.
Talla 60 cm.
La reproducció asexual es realitza per 
zoospores. La sexual amb alternança 
de generacions.
Realitza la fotosíntesi. Creix dividint la 
cèl·lula apical en unes altres.
Viu en llocs sorrenc pedregós de 
15 a 70 m. de profunditat on abun-
den els corrents intensos, on fixa 
al substrat el rizoide només per 
sostenir-se, ja que l'aliment, etc. 
ho obté fent la funció clorofíl·lica. 
És rica en minerals com el iode per 
aprimar, en antioxidants i fibra.

Aguas templadas tras el Carnaval
Semana con una mar más bien tranquila, solo batida una jornada por flojos vientos del oeste. Se faenó los cinco 
días hábiles en todas las modalidades que están operativas. Las capturas resultaron variadas pero muy normalitas de 
cantidad. Y las cotizaciones dispares según la especie.
La pesca de arrastre subastó a diario gran diversidad de pescados y mariscos, como langostino, cigala, gamba, pez de 
S. Pedro, calamar, pescadilla, gallo, salmonete, rape, caracol, peluda, galera, móllera, pulpo roquero y blanco, canana y 
morralla.  El cerco sigue activo atrapando un poco de peix blau. El lunes entre dos traíñas nuestras desembarcaron 350 
cajas de boquerón y 50 de sardina. El martes una llum llevó 100 cajas de seitó y 30 de sardina. El miércoles un barco 
arribó con 80 cajas de ‘oro azul’ y 50 de sardina. Y el jueves una barca capturó 100 cajas de boquerón y 50  de sardina.
Los barquitos artesanales, unos trasmalleros calaron las redes en busca de sepia y mabre. Otros a la lubina, sorella y 
corvina. Varios al lenguado, rombo y raya. Y uno a la langosta, bogavante, cabracho, corva y brótola.
Y el palangrillo de costa pilló con anzuelo dorada, pagel, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Anisakis, sin problemas
El anisakis es un parásito con forma de gusano blanquecino de 2 a 4 cm de largo y que puede afectar a las personas 
cuando está en fase larvaria a ciertos peces. Ésta larva suele vivir en el aparato digestivo de algunas especies de 
pescado. Solo pasa al hombre cuando se consume pescado crudo, marinado o poco cocinado. 
La anisakiosis es un problema sanitario, en especial en países con aguas frías donde acampan más éstos parásitos, 
como Japón, que comer Sushi produce sobre el 90% de los casos en el mundo. El resto se dan en los Países Bajos y 
Escandinavos. Unos por deglutir Maatjes de arenques y los otros por digerir hígado de bacalao. Además de América 
del Sur en el océano Pacífico por degustar Ceviche. El Mediterráneo tenía la tasa más baja de mares contaminados por 
dichos gusanos. En España el primer caso se dio hace 16 años, y desde entonces su incidencia ha sido insignificante 
por las cautas medidas tomadas por la AESA y la UE.
Cuando el hombre come pescado infectado o no tratado puede ocurrir que la larva discurra a lo largo del tubo 
digestivo y al no estar adaptada a nuestro organismo, etc., se elimine con la defecación. O por el contrario, el parásito 
cuando llega a la mucosa del estómago se adapte y se pueda fijar en ella.
Las patologías causadas pueden ser algunas como; urticaria, hinchazones o síntomas de cuadros shock alérgico, 
dolor abdominal, vómitos, diarreas, etc. Se soluciona con endoscopia digestiva alta para su extracción y en últimos 
casos cirugía. Pero también ocurre que puede tener un tratamiento sintomático y vaya desapareciendo por sí solo. 
Para prevenir o acabar con éstos intrusos gusanos, tenemos que saber que la larva resiste viva 50 días en pescados 
guardados a 2º C, 2 horas a -20º C, 2 minutos a 60º y 2 meses en vinagre. Por lo que frito, asado y hervido con éstas 
altas temperaturas que se cocinan, se inactivan los parásitos y desaparece el peligro. Ahora bien, para ingerir pescado 
crudo sin riesgo, primero hay que congelarlo a -20º al menos 24 horas ó 2 días en el normal congelador de casa. El 
hacer salazón o anchoas con salmuera se elimina el riesgo. Antes, los barcos pesqueros factoría de altura fileteaban el 
pescado, y después arrojaban al agua las vísceras, y si alguna estaba infectada esparcía las larvas en éstos desechos 
que era comida por peces vivos. Ahora hay una normativa que antes de tirar al mar los restos como tripas, etc., primero 
tienen que introducirlos a bordo en unos depósitos tratados con productos químicos que matan las parasitaciones, 
para luego poder lanzarlos al agua. Resumiendo, si cumplimos las mínimas y fáciles normas del Ministerio de Sanidad, 
los pocos riesgos que tenemos con los pescados en contraer la anisakidosis, no hay problema.

PEIXOS
Seitò (Boquerón)                          218 Kg.
Maira (Mare del lluç))                1.848
Escrita (Raya)                                501
Totina (Mantas)                                 7
Besuc (Besugo)                                 487
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)             821
Rallat (Bonito)                                        3
Burros (Gobios)                                  416
Caballa (Verdel)                                  871
Veta (Pez cinta)                                  172
Congre (Congrio)                              1.008
Gall (Pez de San Pedro)                      124
Orà (Dorada)                                     4.121
Musoles (Escualos)                                93
Móllera (Fanéca)                                1.976
Gallineta (Cabracho)                               90                      
Sorells (Jureles)                                 4.515
Asparrall (Raspallón)                             373
Palá (Lenguado)                                    351

Sard (Sargo)                                          174
Lliri (Anjova)                                          102
Llobarro (Lubina)                                  306
Penegal (Bocanegra)                             55
Mabre (Herrera)                                       3
Aranya (Araña)                                    625
Pagell (Breca)                                   1.197
Peluda (Solleta)                                   676
Lluç (Pescadilla, Merluza)                6.099
Rap (Rape)                                      1.893
Espet (Espetón)                                   96
Jurioles (Rubios, Lucerna)                 362
Rom empetxinat (Rodaballo)                 2
Moll (Salmonete)                             6.321
Morralla (Serranos, etc)                  2.578
Sardina                                              291
Mero (Cherna)                                     17
Letxa (Serviola, Pez limón)                 31
Bacoreta                                               2
Sorella (Jurel real)                              13

Bacaladilla                                         58
Llises (Lisa, Mújol)                              8
Biso (Bis, Estornino)                          41       
Gatet (Pintarroja)                               32
Roncador (Roncón)                          298
Rata (Miracielo)                                  25
Palometa (Palometón)                        21
Corva (Corvallo)                                 16
Miseria (Gallo)                                  215
Peix de rei (Pejerrey)                       206
Saboga (Alosa)                                   1
Déntol (Dentón)                                   7
Palomida (Palometa blanca)               5
Reig (Corvina)                                      9
Vidrià (Mojarra)                                 248 
Rémol (Rom, Rombo)                         11
Varis (Varios)                                        5
Total.............................       41.045
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                        692

Escamarlà (Cigala)                          65
Llagostí (Langostino)                          778               
Galera (Estomatoideo)                     6.343
Llagosta (Langosta)                                5
Gamba (Camarón, Quisquilla)              157
Llomàntol (Bogavante)                             3
Total......................................      8.043
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         387
Sepió punxa (Choquito)                         55
Canana (Pota, Volador)                       909
Sèpia (Sepia, Choco))                        1.518
Pop roquer (Pulpo roquero)               1.778
P. blanc (P. blanco)                            1.734
Polpa (Pulpón)                                          8
Pop  mesquer (P. almizclado)              614
Cargol punxent (Cañailla)                 91
Llonguet (Holoturia)                           2
    Total……………….……..    7.096
Total extracció......................   56.183
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ESPORTS

NATACIÓ.  Club Natació Vinaròs

Rafa Marcos

FUTbOL.  C.E. Fortí Femení

0 0
1 2
2 1
2 1
0 3
2 2
1 1
6 1

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

1 San Jorge 22 18 4 0 68 12 58
2 Rafalafena 22 12 5 5 40 27 41
3 Oropesa 22 13 1 8 39 30 40
4 Els Ibarsos 22 10 5 7 44 27 35
5 Vinroma 20 11 2 7 27 23 35
6 Traiguera 22 9 5 8 38 42 32
7 Morella 21 9 4 8 38 23 31
8 Onda "B" 22 8 7 7 38 33 31
9 Benicasím 22 9 4 9 37 38 31

10 Villafamés 21 7 9 5 24 25 30
11 Moro 22 8 4 10 34 33 28
12 Catí 22 9 1 12 37 42 28
13 Cabanes 22 7 5 10 29 34 26
14 Benicense 22 5 5 12 35 53 20
15 Semprerapid 22 5 3 14 25 56 18
16 VINARÒS 22 0 4 18 14 69 4

Resultados Jornada 22

A. C. D. Benicense

VINARÒS C. F.

C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos

Jornada 23

C. F. Rafalafena

C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 

C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma

A. C. D. Benicense
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena

C. D. Benicasím
C. F. San Jorge 

0 0
1 2
2 1
2 1
0 3
2 2
1 1
6 1

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

1 San Jorge 22 18 4 0 68 12 58
2 Rafalafena 22 12 5 5 40 27 41
3 Oropesa 22 13 1 8 39 30 40
4 Els Ibarsos 22 10 5 7 44 27 35
5 Vinroma 20 11 2 7 27 23 35
6 Traiguera 22 9 5 8 38 42 32
7 Morella 21 9 4 8 38 23 31
8 Onda "B" 22 8 7 7 38 33 31
9 Benicasím 22 9 4 9 37 38 31

10 Villafamés 21 7 9 5 24 25 30
11 Moro 22 8 4 10 34 33 28
12 Catí 22 9 1 12 37 42 28
13 Cabanes 22 7 5 10 29 34 26
14 Benicense 22 5 5 12 35 53 20
15 Semprerapid 22 5 3 14 25 56 18
16 VINARÒS 22 0 4 18 14 69 4

Resultados Jornada 22

A. C. D. Benicense

VINARÒS C. F.

C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos

Jornada 23

C. F. Rafalafena

C. F. Villafamés
Morella F. C.
C. D. Catí
C. F. Traiguera
C. D. Semprerapid 

C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma

A. C. D. Benicense
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro 
C. D. Vinroma
C. F. Rafalafena

C. D. Benicasím
C. F. San Jorge 

C.E .FORTI  VINAROS. 10 - C.F. SAN PEDRO. 0
Alineación Fortí: Lorena, Mari Creu, Andrea 
Albiol, Andrea González, Anna, Paula, María, 
Alicia, Ainhoa Zamora (73)Laura (45)
Suplentes: Marta (45)Irene (73)
Alineación San Pedro :Nuria,Tenia,María(46), 
Lidia(46),Rocío, Alejandra,Cristina,Marta, 
Míriam,Patricia,Raquel
Suplentes :Naima (46)Raquel (46)
Partido como se suponía, sin muchos problemas 
para el Fortí, pues se enfrentaban primero contra el 
colista. 
En primer lugar agradecer a todas las jugadoras del 
Fortí, que a pesar de estar en carnavales, Y jugar a 
las 11 de la mañana ahí estaban, dispuestas a darlo 
todo.
En los primeros 10 minutos el Fortí dispuso hasta de 

7 ocasiones para batir la portería del San Pedro, pero 
parecía que el balón no quería entrar. Se sabia que 
una vez llegará el primero, se abriría la lata. fue en el 
minuto 14 cuando María adelanto al Fortí.
Con el 1-0   las vinarocenses, empezaron a hilvanar 
jugadas de mérito, abriendo el juego por  las bandas, 
lo que era un peligro constante. 
Y como viene siendo habitual,en 15 minutos 
sentenciaron el partido, del minuto 29 al 45 
marcaron   6 goles.   2-0. Andrea Albiol, 3-0 Ainhoa 
Zamora, 4-0 Andrea Albiol,   5-0 Nerea, 6-0 Andrea 
González 7-0  Andrea Albiol. 
Con este resultado se fue al descanso.
En la segunda mitad con el partido ya resuelto el 
Fortí se relajo. Dio entrada a todas las jugadoras 
Suplentes, el San Pedro se encerró detrás, 
renunciando al ataque cosa lógica y normal,
En el minuto 56 Alicia hacia el 8-0.y para terminar 

con las goleadoras, minuto 68 Andrea González 
hizo el 9-0 y minuto 74 Andrea Albiol hacia el 10-0 
resultado final.
Próximo partido muy complicado, en el campo 
del Drac de Castellón, complicado por el horario 
domingo a las 10 de la mañana, complicado por el 
rival muy buen equipo y complicado por las muchas 
bajas en las que tendrá el Fortí, 7concretamente.
Pero esto no será obstáculo para que el Fortí, intente 
traerse los 3 puntos.

El cap de setmana de 25 i 26 de febrer va tindre 
lloc a Elche el Campionat Autonòmic junior i 
absolut en una piscina de 50 m.
El Club Natació Vinaròs va desplaçar a 6 
integrants dels 14 que tenien mínima, a 
causa de les festes del Carnestoltes. Els 
nadadors desplaçats van tenir una de les 
actuacions més brillants mai aconseguides 
pel club, amb total de 10 medalles. 
Els resultats van ser els següents: David León 
va ser campió autonòmic, amb autoritat, 
en els 200 m esquena amb 2'08''15 i 200 m 
papallona amb 2'07''25 , i va ser decisiu en 
la medalla absoluta del relleu de 4x200, on 
va fer una última posta d'1′ 56′'. Marc Vea, 
campió autonòmic junior en 100 m lliures 
amb 54''64 i 200 m lliures amb 1'59''05 , tenint 
una progressió espectacular, va ser el primer 
nadador de la medalla de plata obtinguda 
en el relleu. Àngel Lleixa va aconseguir una 
medalla de bronze junior en la prova de 
1500 m lliures amb 17'15''19 en una lluita 

amb el següent participant que es decanta a 
favor del vinarossenc per 7 centèsimes, i una 
posta en el relleu de 2′ 02′' sent integrant de 
la medalla aconseguida. Andreu Navarro, el 
més jove de la categoria junior va aconseguir 
mínima nacional en 200 m lliures amb una 
marca de 2'01''18, es va quedar a 2 centèsimes 
de la mínima de 100 m lliures i va ser el millor 
en diverses proves de l'any menut de la 
categoria, on deixa veure el futur que li espera. 
Angels Messeguer va aconseguir la medalla 
de plata absoluta sent infantil en la prova 
de 1500 m lliures lluitant contra les millors i 
aconseguint una marca de 18′ 20′85'. Paula 
Paga va aconseguir la medalla de bronze 
absoluta en la prova de 50 m lliures amb 
28''36 sent de la categoria infantil, també 
va quedar en 4° posició en la prova de 50 m 
papallona,amb una marca de 29''94, deixant 
molt clar la velocista que és. Cal felicitar a tots 
els nadadors per l'alt nivell demostrat i animar-
los a seguir-mos donant alegries i

Campionat Autonòmic Absolut i Júnior d'hivern

Sábado 4 de marzo de 2017 partido Barça - Celta, la Penya Barça Vinaròs Fleta 
un Autobús de 61 Plazas para este Partido en el Camp Nou
ATENTAMENTE
Presidente Miguel Angel Pomed Nebra 635436643 Penya Barca Vinaròs



29

4 març de 2017

ESPORTS
bÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs Servol

FUTbOL SALA.  Vinaròs F.S.

DIA: DISSABTE, 4,03,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET INFANTIL CB GIL COMES VINARÒS – BURRIANA
12,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVÍ MASC. CB GIL COMES VINARÒS – ESPORTIU QUARTELL

16,30 PISTA SINTÈTICA F.SALA INFANTIL CD VINARÒS FS – L’ALCORA F.S “A”
18,00 PISTA SINTÈTICA F. SALA CADET CD VINARÒS FS – CD FS SEGORBE

17,00 PISTA SANSE TENNIS TAULA TERRES EBRE CTT VINARÒS “C” - CTT BENICARLÓ “B”
17,00 PISTA SANSE TENNIS TAULA SEGONA CTT VINARÒS “B” - CTT GANXETS PLOMS “B”

DIA: DIUMENGE, 5,03,17 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTÈTICA BASQUET INFANTIL MASC C.B. GIL COMES VINARÒS – BASQUET MORVEDRE 2004

10,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEM. C.B. GIL COMES VINARÒS – UBF TORRENT
12,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR FEM C.B. GIL COMES VINARÒS – JOVENS L’ELIANA

DIA: DISSABTE, 4,03,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL B VINARÒS EFC – CF TORREBLANCA
12,00 ESTADI FUTBOL CADET B VINARÒS EFC – CF L’ALT MAESTRAT

16,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ B VINARÒS EFC – ACD BENICENSE
17,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL B VINARÒS EFC – CD RODA

DIA: DIUMENGE 5,03,17 ESTADI
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ A VINARÒS EFC – CD SALESIANOS
10,30 CAMP 1 FUTBOL ALEVI A VINARÒS EFC – CD SALESIANOS
12,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL A VINARÒS EFC –CF BORRIOL

DIA: DISSABTE, 4,03,17 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL 11 INFANTIL A CF UNITED VINAROS - MORO
12,00 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ B CF UNITED VINAROS - FUTUR DE CASTELLON A
12,00 CAMPO 3 FUTBOL 8 BENJAMÍ B CF UNITED VINAROS - FUTUR DE CASTELLON A

16,00 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ A CF UNITED VINAROS - CASTELLON A
16,00 CAMPO 2 FUTBOL 8 BENJAMÍ A CF UNITED VINAROS - CASTELLON A

DIA: DIUMENGE, 5,03,17 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV PERELLÓ

DIA: DISSABTE, 04,03,17 PISTA ATLETISME 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9 a 13 PISTA ATLETISME ATLETISME TOTES JORNADA ESCOLAR + CONTROL ABSOLUT

Un punto de campeonato para el Hotel Crystal 
Park Vinaròs FS
Los pupilos de Said Mansouri, dirigidos el pasado 
sábado por Ricardo Serret, consiguieron un valioso 
empate ante el Alcora, segundo en la tabla, en un 
partido emocionante donde los locales tuvieron 
que remontar, hasta por dos veces, un marcador 
adverso para sumar un punto que puede valer una 
Liga (4-4).
CD Vinaròs FS 4-4 L’Alcora FS (Juvenil)
Puchal climatización CD Vinaròs FS 3-4 L’Alcora 
(Alevín)
CFS Navarti 12-3 CD Vinaròs FS (Benjamín)

Fin de semana de carnaval donde nuestros equipos 
jugaron y compitieron a pesar de la fiesta grande 
de Vinarós.
También esta semana con la celebración de los 
carnavales el club celebro su clásico día del disfraz 
y donde todos los niños y niñas del club vinieron 
disfrazados a entrenar.
ALEVIN MASCULINO 
C.b PUERTO SAGUNTO 65 – C.b GIL COMES VINAROS 38

INFANTIL MASCULINO 
MONTE-SION 85 – C.b GIL COMES VINAROS 55

CADETE MASCULINO 

C.b bENICARLO 
46 – C.b GIL COMES 
VINAROS 63

CADETE FEMENINO 
LA LLUM bASQUET 
CLUb 60 – C.b GIL 
COMES VINAROS 10 

JUNIOR FEMENINO 
PICANYA bASQUET 71 – C.b GIL COMES VINAROS 43 

JUNIOR MASCULINO 
C.b GIL COMES VINAROS 62 – ESCUELAS PIAS 59 

SENIOR 2º ZONAL 
C.b GIL COMES VINAROS 84 – bENIPARRELL 35 

SENIOR AUTONOMICA 
C.b GIL COMES VINAROS 89 – C.E.b LLIRIA 49

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS

El pasado fin de semana  se dió el 
pistoletazo de salida al campeonato 
autonómico de Enduro en la 
localidad de Siete Aguas, una 
carrera durísima marcada por un 
recorrido muy selectivo y unos 
tiempos ajustados de paso en los 
controles marcaron la pauta de la 
misma, todos los pilotos tuvieron 
que dar el máximo para poder llegar 
dentro del tiempo a los controles 
horarios.
Por lo que se refiere a nuestros 
pilotos, los tres que se desplazaron 

a cubrir la prueba terminaron 
encima del pódium , en categoría 
Féminas victoria de nuestra Humi 
Palau, en Senir B tercer lugar del 
escalón para nuestro Javier Castejón 
y en categoría Master 40 segunda 
posición para nuestro Fernando 
Herrer. Buen debut si cabe para 
todos los nuestros.
Ahora la próxima cita ya será de 
las serias, primera prueba del 
Campeonato de España de Enduro 
a celebrar en Oliana ( Lleida ) los 
próximos dias 11 y 12 de Marzo.

ENDURO  SIETE  AGUAS - CAMPEONATO ENDURO COMUNITAT VALENCIANA

El club de Fútbol Americano Ironmans Vinaròs 
ha iniciado todas sus competiciones
Este sábado tocaba el turno a las categorías Sub-
15 y Open (+16) de Ironmans Vinaròs. Ambas 
enfrentaban sus primeros encuentros en las ligas 
catalanas.
Iniciaba la categoría Sub-15 el sábado 18 sus 
primeros encuentros en una larga jornada que le 
haría disputar 3 partidos seguidos.

IRONMANS 18 - 16 REDS
IRONMANS 14 - DRACS 6
IRONMANS 6 - 19 CELTAS
IRONMANS 6 - 15 TOUS bULLS
IRONMANS 7 - 24 PAGESOS bLACK
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Vinarossencs de paper

Des del 2 de març al 3 d’abril de 2017
En la sala d’exposicions 

de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
De dimarts a divendres de 9,30 a 12,30 hores 

i dissabtes de 17,00 a 20,30 horesVIN
ARÒS

CULTURAL
ASS

OCIA
CIÓ

AM
ICS DE

1976

Exposició  caricatures 
de  J. R .  Hortas

   www.jjcinema.es

ES POR TU BIENES POR TU BIEN

 

  

   Classificació: + de 7 anys

DIMECRES: Día:8 19:20:h 

DIJOUS: Día:9 21:00:h 

DIVENDRES: Día:10 22:00:h 

DISSABTE: Día:11   19:00:h - 20:30:h 

DIUMENGE: Día:12    20:40:h 

DILLUNS: Día:13 21:15:h  

   www.jjcinema.es

                ''LION''''LION''

 

  

   Classificació: + de 7 anys

DIMECRETS: Día:8      20:55:h

DIJOUS: Día:9        18:55:h

DIVENDRES: Día:10      20:00:h 

DISSABTE: Día:11      22:15:h 

DIUMENGE: Día:12      18:30:h

DILLUNS:    Día:13      19:00:h 

   www.jjcinema.es

    The lego BatmanThe lego Batman

 

  

DIVENDRES:    Día:10            18:15:h 

DISSABTE:    Día:11            17:30:h  

DIUMENGE:    Día:12            16:30:h  
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w w w . j j c i n e m a . e s
Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

Acte al voltant del  
Dia de la dona treballadora 

 
 
 

DIJOUS 9 DE MARÇ a les 18.30 h  
 

 
Projecció de la pel·lícula  

SUFRAGISTAS 

de Sarah Gavron 
 

 
Les sufragistes constituïren un moviment 

femení a l’Anglaterra d’abans de la Primera 
Guerra Mundial. Una dona, Maud Watts, es 

troba en mig d’una manifestació organitzada 
per les sufragistes, i poc a poc s’involucra en 

este moviment. Arrel d’això es presenta 
front al governador per  aconseguir el dret a 

vot de les dones. 
 

 
 
 
 

Lloc: Sala d’actes Biblioteca Municipal  (C/ Pilar,26)  
 

  

   
 
 
8 de març, dia 
Internacional de les dones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  

 

Conferència:  
Deu anys de la Llei d'Igualtat: del reconeixement del 

dret de sufragi a la igualtat efectiva de dones i homes 
 Impartida per: Asunción Ventura Franch, membre del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana 

 

 

VINARÒS 

10 de MARÇ de 2017 
Hora: 18:30 hores 
Lloc: Biblioteca de Vinaròs 
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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.

Regidoria de Recursos Humans informa: 
Convocatòria procés selectiu borsa treball de MONITORS ESPORTIUS
Per Decret d’Alcaldia, núm. 334, de data 20 de febrer de 2017 es va aprovar 
la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per a la constitució d'una Borsa de Treball de monitors esportius, grup C, 
subgrup C2, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de 
Recursos Humans, ubicat a la Pl. Sant Telmo núm. 6 (edifici Pirulí).
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a 
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Regidoria de Recursos Humans informa: 

Convocatòria procés selectiu borsa treball PERSONAL NETEJA
Per Decret d’Alcaldia, núm. 332, de data 20 de febrer de 2017 es va aprovar 
la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per a la constitució d'una borsa de treball de personal neteja, pel sistema 
de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria 
en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal i en la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.vinaros.es) o poden dirigir-se al Departament de 
Recursos Humans, ubicat a  la Pl. Sant Telmo núm. 6 (edifici Pirulí).
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptats a 
partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, en sessió ordinària celebrada per la Junta de 
Govern Local el dia 27 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient per a la  
contractació del SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT DE LA POLICIA 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (EXPT. 3022/16).
Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen 
interessats en el procediment  s'informa que: 
Data límit de presentació: 17 de març 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.
L'Alcalde  Enric Pla Vall

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA “EL 
SALVADOR” DE VINARÒS 

INFORMA;

QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO SE TRAMITARÁ  LA SOLICITUD DE LAS 
AYUDAS DE LA PAC ASÍ COMO OTRAS AYUDAS A TODOS LOS SOCIOS-
CLIENTES.
LOS INTERESADOS PUEDEN PASAR POR NUESTRAS INSTALACIONES.

NOTA: EL PLAZO FINALIZA EL 30 DE ABRIL.

L’Ajuntament de Vinaròs informa:
Des de la Regidoria d'Urbanisme s'informa a la ciutadania que la zona 
d'aparcament públic del carrer Sant Francesc (cantonada amb Raimundo 
d'Alós), a partir d'este dilluns 27 de febrer no estarà disponible per a tal 
fi. Això es deu al fet que després de finalitzar el contracte d'arrendament 
que l'Ajuntament tenia amb els propietaris del terreny, aquests han 
manifestat la seua intenció de tornar a fer un ús privat de la parcel·la. 
Lamentem les molèsties que això pugue ocasionar.
----------------------
Desde la Concejalía de Urbanismo se informa a la ciudadanía que la zona 
de aparcamiento público de la calle San Francisco (esquina con Raimundo 
d'Alós), a partir de este lunes 27 de febrero no estará disponible para 
tal fin. Esto se debe a que tras finalizar el contrato de arrendamiento 
que el Ayuntamiento tenía con los propietarios del terreno, estos han 
manifestado su intención de volver a hacer un uso privado de la parcela. 
Lamentamos las molestias que ello pueda ocasionar.
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ESQUELES

www.canal56.com

PUBLICITAT

Hijos, nietos, biznietos, hijos políticos: agradecemos
de corazón las muestras de cariño recibidas, de todas

las personas que nos habéis acompañado

Rosa Fibla Casals
Que murió cristianamente en Vinaròs

el día 27 de febrero de 2017,
a los 90 años de edad.

D.E.P.

Allá donde estés, descansa en paz.
Te queremos.

Rogad a Dios por el alma de:



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

4 març ROCA c. Sant Francesc, 6

5 març GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

6 març ADELL av. Pius XII (cant. Picasso)

7 març SANZ c. Pont, 83

8 març VALLS zona turística nord, 11

9 març MATEU c. Sant Francesc, 103

10 març TORREGROSA av. Llibertat, 9

11 març PITARCH c. del Pilar, 120
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¡No hay excusas!
Poner tu casa a punto es
#tanfácilquenotelocrees

Vinaròs
C/ Dels Artesans, s/n
Ctra. N-340a, junto al

C.C. Portal Mediterráneo 
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