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

S'han programat diverses accions de difusió i
activitats, entre elles, una xerrada informativa
oberta al públic per al pròxim 6 d'abril, a les 19
hores, a la Biblioteca Municipal de Vinaròs

Redacció

Vinaròs va presentar dimarts al saló
de plens la nova campanya de difusió
i captació de famílies acollidores
"Acollir és Créixer", per part del cap
del Servei d'Infància, Adolescència i
Igualtat a Castelló, de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Luís
Gómez, l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, la regidora de Política Social,
Igualtat i Discapacitat, Mamen Ruiz,
Gemma Redó, de la Secció de Família
i Adopcions, i Laura Edo, representant
d’AVAF.
Gómez ha explicat que aquesta
iniciativa busca que aquells menors
que, per diverses circumstàncies, no
poden estar amb les seves famílies
biològiques, puguen criar-se amb
famílies voluntàries que participen en
aquest programa, evitant en la mesura

del possible la seua institucionalització
en centres o residències.
"Vinaròs i Benicarló van ser pioneres
l’any 1995 en la participació en aquest
programa, que ara necessita un nou
impuls a la zona, raó per la qual s'ha
llançat, en col·laboració amb els
ajuntaments i diverses entitats, una
campanya de difusió amb l'objectiu
que més famílies es sumen a aquest
projecte", ha assenyalat per la seua
banda l'alcalde Enric Pla.
Entre les activitats programades,
destaquen diverses reunions i xerrades
per a professionals educatius, socials,
oenegés i sanitaris, així com xerrades
per al públic en general. Concretament,
ha assenyalat Edo, el proper 6 d'abril, a
la Biblioteca Municipal, es durà a terme
una sessió informativa amb testimonis

de diverses famílies acollidores.
Durant la setmana vinent també hi
haurà diversos llocs informatius al
Mercat del Dimecres de Benicarló i del
Dijous a Vinaròs, a la Mostra d'Entitats
de Benicarló i a la Plaça Sant Agustí de
Vinaròs.
Finalment, la regidora Mamen
Ruiz ha explicat que tota persona
interessada major d'edat pot formar
part del programa. Per a això se li
proporcionarà una formació prèvia, un
acompanyament i una compensació
econòmica mensual per fer front a
les despeses que aquest nou membre
de la família gènere. La regidora ha
explicat que tots els interessats també
poden adreçar-se a les oficines de
Política Social de l'Ajuntament per a
rebre més informació.

Dilluns, 3 d’abril a les 20h

L’Ajuntament convoca als veïns a l’auditori municipal
per informar sobre la decisió de Correos
Redacció

Amb motiu de la decisió unilateral de l’empresa pública Correos, de deixar sense servei de repartiment ordinari
diferents zones de Vinaròs, l’Ajuntament de Vinaròs ha convocat als veïns interessats el proper dilluns dia 3 d'abril
a les 20 hores a l’Auditori Municipal Wenceslao Ayguals d’Izco (plaça de Sant Agustí, s/n).
El motiu de la convocatòria és ampliar la informació i donar a conèixer les accions preses, així com informar i
debatre sobre les possibles alternatives.

Turisme Vinaròs oferirà visites guiades teatralitzades per Setmana Santa
S'han organitzat dues visites per al 15 i el 16 d'abril, on es parlarà de les guerres carlines, dels
pirates i de l'expulsió dels moriscos.
Aquesta Setmana Santa Turisme Vinaròs arrenca amb
una nova iniciativa, en la qual s'oferiran diverses visites
guiades teatralitzades a la localitat.
Per realitzar-les es comptarà amb dues empreses
especialitzades, Cultural Routes i Guirigall - Escola
d'Arts Escèniques, que compten amb guies experts
en patrimoni cultural i amb actors fomentaran la
participació del públic.
L'objectiu és aconseguir que els assistents es puguen
submergir en la història local i gaudir d’ella, coneixent
de forma amena algunes curiositats del nostre passat.
D'aquesta manera, el proper dissabte 15 d'abril s'ha
organitzat una visita guiada pel centre històric - artístic

amb el tema de les guerres carlines i es parlarà de la
muralla de l'església - fortalesa de l'Assumpció.
El 16 d'abril, en el paratge natural Jardí de Sòl de Riu
es realitzarà una altra visita amb el tema dels pirates i
l'expulsió dels moriscos. Va ser a l'abril de 1609 quan
el rei Felip III d'Espanya va ordenar la seua expulsió i
milers d'ells van embarcar des del port de Vinaròs.
Per participar en aquestes activitats, es pot sol·licitar
més informació i reserva de places a l'oficina de Turisme
de Vinaròs. El preu per persona és de 3 euros per als
adults i de 1,50 euros per als nens i nenes de 7 a 12 anys.
Els menors de 7 anys tindran accés gratuït a aquestes
visites.
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ACTUALITAT

Vinaròs aprova el conveni per facilitar l'adquisició d'habitatges de l’EIGE
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat amb els vots a
favor de l'equip de govern, el vot en contra del PP
i l'abstenció de Acord Ciutadà i PVI el conveni de
col·laboració amb l'Entitat d'Infraestructures de la
Generalitat (EIGE) per facilitar la compra i el lloguer
d'habitatges propietat d'aquesta entitat a la capital
del Baix Maestrat.
El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana,
Hugo Romero, va explicar que des de principis
de legislatura s'han realitzat passos per millorar
les condicions d'accés dels habitatges que hi ha
a Vinaròs propietat del EIGE en l'avinguda Juan
XXIII–de les 41 només 16 estan ocupades- que des
de l'any 2009 estan buides. El conveni recull les
obligacions per part de l'Ajuntament, que haurà de
col·laborar en la comercialització dels immobles,
divulgar la informació i participar en la recollida de
sol·licituds dels interessats per traslladar-les al EIGE.
D'altra banda, l'entitat es compromet a mantindre
en adequades condicions aquests habitatges i ferse’n càrrec dels tràmits dels contractes. Romero va
reconèixer que els preus d'aquests pisos “no són
els més assequibles possibles, però ha estat una
reivindicació constant de l'equip de govern que es
baixin”. Sí que es va aconseguir al seu momento, tal
com va assenyalar Romero, que aquests habitatges
no fossin solament de compra sinó també de
lloguer o de lloguer amb opció de compra.
La regidora del PVI, Maria Dolores Miralles, va
considerar que els preus de venda d'aquests pisos
“ja van sortir cars després de la seva construcció”. El
preu de lloguer de 270 euros el va qualificar Miralles
d'excessiu per a joves o famílies amb pocs ingressos.

“Els esforços realitzats estan bé, però aquests preus
no són factibles i és necessària una reflexió per part
del Consell perquè s'ha constatat que és poca la
gent que s'ha interessat en ser més car llogar un
pis de protecció oficial que un en el casc urbà”, va
assenyalar. En els mateixos termes es va pronunciar
el portaveu de Acord Ciutadà, Lluis Batalla, que va
indicar que els preus de compra són massa elevats,
tal com les pròpies immobiliàries que ell mateix va
visitar van reconèixer. “Crec que en aquest tema
ho supediten tot al que decideixi el Consell, quan
l'Ajuntament hauria de també tenir iniciatives
pròpies”, va subratllar.
D'altra banda, Juan Amat com a portaveu del PP
de Vinaròs, va argumentar el seu vot en contra
apuntant que “aquest conveni és la culminació del
fracàs de la política d'accés a l'habitatge social que
van prometre però que no es creuen”.

Per la seva banda, l'alcalde, Enric Pla, va indicar que
“la mala gestió de l'habitatge és una herència del
PP”. Pla va assenyalar que des de l'equip de govern
“s'ha lluitat per poder tenir les millors condicions en
aquests pisos, i seguirem fent-ho. No estem satisfets
ni considerem que això sigui habitatge social, però
seguirem insistint i buscant solucions perquè es
baixin els preus. El conveni que aprovem és una
col·laboració perquè els pisos no estiguin buits ni
vandalitzats, però és cert que no són habitatges
d'emergència social”.
Els pisos que de VPO lliures en l'avinguda Juan XXIII
que hi ha a Vinaròs tenen entre 70 i 110 metres
quadrats útils. Alguns d'ells són adaptats. Els preus
de compra oscil·len entre els 83.000 i els 111.000
euros, amb parquing inclòs.

L'Ajuntament aprova l'obra de la canalització de pluvials del Camí Fondo
El projecte, que data de 2013, s'executarà amb els fons de la Diputació
L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la inclusió
de les obres de canalització de pluvials del
Camí Fons i el camí Carreró en el Pla Provincial
d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló
(POYS) per aquest 2017. El cost de l'obra, el
projecte de la qual estava ja realitzat des de

2013, és de 170.000 euros. El regidor d'Obres
i Serveis, Guillem Alsina, va assenyalar que
“aquest és un projecte molt necessari perquè
evitarà inundacions a la plaça Sant Valent i
en el propi parquing provisional del Camí
Fondo”.

Per part del PP, el seu portaveu Juan Amat, va
celebrar “que l'equip de govern hagi rectificat
i inclogui aquesta obra en els POYS d'aquest
any després d'haver-la eliminat de l'exercici
2016. Creiem que és una inversió encertada”.

ESTA
SEMANA SANTA
ABRIMOS los
siguientes
festivos de Abril
de 9 a 22 h.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL
16 DE ABRIL DE 2017

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

VINARÒS
Ctra. Nac. 340 km.1.049 VINARÒS
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Vinaròs vota ser ciutat pilot en la implantació de l’SDDR

L’equip de govern no obté el suport de l’oposició i el PP assegura que aquest sistema
perjudica al ciutadà, bars i restaurants i no beneficia al medi ambient
Redacció

El ple de l'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat instar
al Consell a posar en funcionament, encara que
sigui de forma experimental, el Sistema de Dipòsit
de Devolució i Tornada d'envasos (SDDR) i traslladar
a la Conselleria de Medi ambient la predisposició per
part del consistori vinarossenc a ser inclòs a qualsevol
programa pilot per a l'estudi o la implantació
d'aquest sistema. El punt va aprovar-se amb el vot
favorable dels membres de l'equip de govern (Som
Vinaròs, PSPV i Compromís), el vot en contra del PP i
l'abstenció d’Acord Ciutadà i PVI.
El regidor de Medi ambient, Jordi Moliner
(Compromís) va explicar que la intenció és posicionar
a Vinaròs com a ciutat pilot en cas que es dugui a
terme la implantació d'aquest sistema. “És important
perquè aquest tipus de projectes no han de realitzarse solament en grans ciutats com València, sinó
també en localitats que són capital comarcal com
Vinaròs”, va assenyalar Moliner. L'edil de Compromís
va considerar que posar en marxa aquest sistema
“és complementari al que tenim actualment amb
Ecoembes, que només recull un 30% dels envasos
reciclables, i d'aquesta manera podríem aconseguir
fins al 50% del reciclatge”.
L'oposició, no obstant això, va ser crítica en aquest
punt, especialment el PP, amb una llarga intervenció
per part del seu portaveu Lluis Gandia. L'edil Popular

va assenyalar que “és una irresponsabilitat voler ser
poble pilot d'un projecte que encara no està definit”
i que “no volem ser els conills d'índia d'un sistema en
el qual no creu ningú excepte Compromís”. Gandia va
assegurar que amb la implantació d'aquest sistema
es perjudica al ciutadà, als bars i restaurants i no es
beneficia al medi ambient. “Bars i restaurants seran
els grans perjudicats, perquè una màquina de SDDR
costa 18.000 euros que per recuperar-los cal rebre
900.000 envasos, i si un bar no pot gastar-se aquesta
quantitat, la llei li obligarà a emmagatzemar els bricks
i ampolles fins que passi el camió de recollida”, va
explicar, afegint que “la gestió dels envasos per part
dels comerços hauria de realitzar-se manualment i
es necessitaria un cinquè contenidor als carrers per
reciclar”. També va considerar Gandia que aquesta
mesura no afavoreix al ciutadà, “ja que haurà de
separar de nou els envasos i la seva implantació
suposarà un recàrrec de 10 cèntims per envàs, a més
que la tornada ha de ser en perfectes condicions i
si no és així, no es retornarà els diners”. A més, va
assenyalar que el sistema “tampoc ajuda al medi
ambient, perquè tot acaba en la mateixa planta de
tractament”. Gandia va mostrar un informe sol·licitat
per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
sobre el SDDR en el qual s'indica que el ciutadà seria
el gran inversor i patrocinador d'aquest sistema i,

per tant, el gran perjudicat, i que el cost per família
passaria dels 5€ actuals als 37,6€. “Vinaròs no mereix
el càstig del SDDR”, va concloure.
D'altra banda, tant Acord Ciutadà com PVI van
argumentar la seva abstenció apuntant que és un
projecte que encara no se sap com funcionarà i que
l'equip de govern “només té clar que vol ser pioner
però no sap encara de què”.
Sobre aquest tema, Moliner va contestar que els
bars i restaurants no són els que haurien de tenir
les màquines, sinó que seria una inversió de la
Generalitat o l'empresa adjudicatària, i també va
desmentir que no s'augmentés el reciclatge, ja que
es tractarien els envasos de forma separada.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va
assenyalar que “quan aquest sistema es va implantar
a Alemanya es va reconèixer que era una cosa
molt difícil, però s’ha demostrat que és un sistema
funcional i no hi ha acumulació d'envasos en els
comerços perquè tothom pot reciclar els envasos”.
Pla va indicar que “aquest tema em recorda molt
a la prohibició de fumar en els bars, una mesura
que va ser criticada però ara ningú tornaria enrere”.
“Reciclar és una qüestió de responsabilitat social,
i el que demanem ara és estar en primera línia de
les poblacions que més reciclaran. Aquest sistema
sembla, a priori, una bona solució”, va concloure.

Vinaròs comptarà amb un renovat mercat del ‘Dijous’ a partir de maig o juny
L'Ajuntament de Vinaròs ha tornat a adjudicar les
177 parades del mercat ambulant del Dijous a
Vinaròs, després d'haver realitzat una redistribució
dels llocs i millores en els serveis. Aquest renovat
mercat ambulant tindrà una concessió a 15 anys,
com va informar l'edil de Comerç, Domènec
Fontanet. “Podem dir que es tracta d'un nou mercat
ambulant encara que estiguem en la mateixa
ubicació. La passada legislatura va concloure l'altra
concessió i l'equip de govern anterior va treure
a concurs l'adjudicació per mèrits de les parades
amb una puntuació i després es va realitzar la llista
definitiva”, va explicar Fontanet, que va afegir que
la nova distribució de les parades s'ha realitzat amb
llocs de venda de 12 i 8 metres, i tres d'ells de 4
metres, i entrarà en vigor al llarg del mes de maig o

juny. La ubicació seguirà sent l'entorn de Fora Forat,
però amb alguns canvis significatius. L'Avinguda 29
de Setembre -on se situa part del mercat ambulant
en l'actualitat- quedarà pràcticament lliure de
parades i aquestes passaran a situar-se en un tram
de l'avinguda del Cantàbric, l'avinguda Mediterrània
i l'avinguda de l'Atlàntic. Aquest canvi, com va
assenyalar Fontanet, l’han sol·licitat tant l'AMPA del
col·legi Sant Sebastià, el Consell d'Esports, alguns
veïns que tenien dificultats per accedir als seus
habitatges i queixes de Cocemfe Maestrat en estar
cada dijous molts passos de zebra ocupats, així com
la proximitat de la residència Baix Maestrat. “Hem
recollit aquestes queixes i per això hem passat
part del mercat ambulant a la part menys habitada
d'aquest entorn”, va explicar l'edil. Amb aquesta

Cap de setmana de Fira Agromoció
Vinaròs viurà este cap de setmana dos dies
d’intensa fira agrícola i d’automoció. La Fira
Agromoció, s’inaugura dissabte 1 d'abril a
les 10:30 hores, acte que comptarà amb la
presència de la Consellera d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, Elena Cebrián.
Dels 22.000 m2 de recinte firal, més de 5.000
metres quadrats seran d'exposició i durant
tot el cap de setmana hi haurà exhibicions
de gossos de rescat, d'obediència i detecció
de substàncies, de gos d'atura o talla en
motoserra, entre d'altres. Hi haurà també
animació infantil amb inflables i un circuit
d'educació viària a càrrec de la Policia Local i
COCEMFE.
Els dos dies la fira estarà oberta durant dotze
hores ininterrompudes, de 10 a 22 hores,
perquè les famílies puguen vindre no només
4

a comprar, si no a passar el dia participant en
totes les activitats programades que desitgen
i en un entorn molt agradable.
Hi ha confirmats un total de 34 expositors,
en 161 estands i 8 Food Trucks de menjar,
el que suposa un increment significatiu
respecte a edicions anteriors. En els diferents
punts de venda i exposició es podran
trobar des de vehicles d'ocasió fins a arbres
fruiters, maquinària de jardineria, motos o
instal·lacions solars.
A la carpa de l'Atlàntic, també hi haurà una
zona amb 37 haimes, en què petits productors
de mel, bolets, oli, pinsos, productes ecològics
i embotits mostraran els seus articles i estaran
també representades diverses associacions
animalistes i agràries, com PRODA, El Cau,
la Taula del Sénia o la Unió de Llauradors i
Ramaders.

reordenació del mercat ambulant hi haurà també
més serveis, ja que es disposaran contenidors per
tot el recorregut i policlines, deixant també lliures
els passos de zebra per a l'accés a les persones amb
mobilitat reduïda. Alguns venedors van mostrar les
seves discrepàncies amb la nova adjudicació dels
llocs en l'últim ple ordinari.
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Vinaròs treballa en el projecte que presentarà a la convocatòria d’ajudes per a la millora d’àrees empresarials
L’alcalde, la regidora d’Hisenda i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs van assistir a la reunió informativa amb
el Conseller d’Economia Sostenible i la directora de l’IVACE sobre aquest tema
Aquest dissabte 25 de març, l’alcalde de Vinaròs,
Enric Pla, la regidora d’Hisenda i Ocupació, Maria
Cano, i el regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner,
junt amb alcaldes i regidors de la comarca i el
senador Jordi Navarrete, es van reunir a Benicarló
amb el conseller d'Economia Sostenible, Rafa
Climent, i la directora general de l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial (IVACE), Júlia
Company.
Durant aquesta trobada el conseller i la directora
van informar de la imminent convocatòria que
destinarà 2.215.000 € a millorar, modernitzar i dotar
de noves infraestructures i serveis els polígons i
àrees empresarials de les comarques dels Ports, Alt
i Baix Maestrat.
“La convocatòria d'ajudes donarà suport a

accions com la implantació de fibra òptica i
altres telecomunicacions, la millora del transport
públic, l'ampliació o creació de depuradores, les
millores d'enllumenat públic, generació d'energia
renovable i zones verdes, la implantació d'Ecoparcs,
així com la millora de subministraments d'aigua i
gas”, ha destacat l’alcalde Enric Pla.
Per la seua banda, la regidora d’Hisenda, Maria
Cano, ha explicat que s’està treballant ja en el
projecte a presentar amb el regidor i els tècnics
d’Urbanisme. La inversió mínima de la proposta,
que es presentarà com a màxim el 19 d’abril, serà
de 50.000 euros.
Aquesta convocatòria es complementa amb el
Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana,
presentat el passat mes de gener, i que ajudarà a

promocionar del sòl industrial disponible en tota
la Comunitat Valenciana.
A més, l’alcalde va plantejat-li al conseller alguns
problemes que penalitzen el desenvolupament
industrial de la comarca i també la qüestió de les
Soterranyes. “El conseller ens ha oferit una reunió
de treball per a dates pròximes”, ha agregat Pla.

Obres i Serveis finalitza la millora de la zona esportiva de Pius XII
S’ha millorat la il·luminació, a més de col·locar-se noves porteries i canviar la tanca metàl·lica perimetral
Amb la millora de la il·luminació, la
col·locació de noves porteries de
futbol sala i la reposició de la tanca
metàl·lica perimetral per donar
més seguretat als usuaris, finalitzen
els treballs de millora de la zona
esportiva de Pío XII a Vinaròs.
Guillem Alsina, regidor d'Obres
i Serveis de l'Ajuntament, ha
explicat que aquesta actuació

parteix d'una proposta que es va
rebre per part de diversos nens de
la zona, els quals reclamaven un
espai per poder practicar esport.
"Convidem
als
vinarossencs
i les vinarossenques a gaudir
d'aquest espai i demanem també
que tinguen respecte i civisme,
ja que és tasca de tots i totes
ajudar a mantenir aquestes

instal·lacions en les millors
condicions", ha afegit Alsina.
Aquests treballs, que han comptat
amb el suport de la regidoria
d'Esports, han suposat una
inversió d'uns 2.000 euros per a
la Regidoria d'Obres i Serveis i
han estat portats a terme, en la
seua major part, per la Brigada
Municipal.

Es donen noves cites prèvies per a la tramitació del DNI a Vinaròs
Després de Setmana Santa, el 25 d'abril es tornarà a atendre a l'oficina del DNI a Vinaròs. L'alcalde Enric Pla ha confirmat aquesta nova data, a
l'espera que "es solucione definitivament aquest tema i l'atenció per part de personal permanent sigue una realitat".
Per poder tramitar la renovació del DNI el 25 d'abril, les persones interessades hauran de demanar cita el proper dilluns 3 d'abril a l'oficina
d'entrada de l'Ajuntament de Vinaròs, on a partir de les 9:00 hores es lliuraran números fins a un total de 70.
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La dona serà protagonista en la nova edició
de les Jornades de la Memòria Històrica 2017
S'han programat un total de 10 activitats, entre elles, xerrades,
projeccions, exposicions, visites guiades i actes en record de les
víctimes del franquisme i dels camps d'extermini nazis

"La dona a la Guerra Civil. Revolucionària,
activista, treballadora i mare”. Amb
aquest lema es va presentar dimecres
el cartell i la programació d'actes de
la nova edició de les Jornades de la
Memòria Històrica, que es duran a
terme a Vinaròs entre el 8 d'abril i el dia
11 de maig de 2017.
El regidor de Cultura, Marc Albella, ha
explicat que "aquest any hem volgut
que la dona sigue protagonista, de
manera que la majoria de les 10
activitats programades, com xerrades i
exposicions, giren entorn a ella".
Aquestes es complementaran amb
altres actes relacionats amb la
memòria històrica, com la III trobada
d'investigadors de la Guerra Civil, el 8
d'abril, a Traiguera, o la presentació del
Fons Fotogràfic i Documental de Sant
Miquel dels Reis, a càrrec d'Antonio
Arnau, el 20 d'abril a les 20:00 hores, a
l'Auditori Carles Santos de la Fundació
Caixa Vinaròs.
A més s'ha volgut potenciar l'ús del
Vinalab com a espai per a les ponències,
que tindran lloc a les 19:30 hores a la sala
d'actes d'aquest centre de coneixement,
el divendres 21 d'abril, el dijous 27 i el
dijous 4 de maig; també hi haurà una
projecció del documental "Les mestres
de la república", a la mateixa hora del
divendres 28 d'abril.
Al Cementiri Municipal hi haurà dos

actes en record a les víctimes del
franquisme i en homenatge a les
víctimes dels camps d'extermini nazis.
Seran el divendres 14 d'abril, a les 10:30
hores, i el divendres 5 de maig, a les
18:00 hores, respectivament.
Finalment, el 29 d'abril es realitzarà una
visita guiada pels búnquers de la Guerra
Civil a Vinaròs, a les 11:00 hores, amb
sortida des de la platja del Clot, mentre
que a l'Auditori Municipal s'inaugurarà
el 2 de maig a les 19:00 hores, l'exposició
de cartells "La dona com a reclam
propagandístic de la Guerra Civil", que
es podrà veure fins al 11 de maig.
Albella ha agraït a totes les entitats
que col·laboren en aquestes jornades,
organitzades per la Regidoria de
Cultura, com la Fundació Caixa Vinaròs,
Amics de Vinaròs, UJI i el Centre de
Documentació i Estudis "Tràngol". La
representant d’aquesta darrera entitat,
Conxita Solans, també ha estat present
durant la roda de premsa, recordant
el paper que va tenir la dona durant la
Guerra Civil espanyola.
Per la seva banda, l'alcalde Enric Pla,
ha convidat a la ciutadania a assistir
a aquestes activitats gratuïtes, i ha
recordat que "recuperar la memòria
històrica és també un deure públic,
de manera que l'Ajuntament està
plenament compromès amb aquesta
tasca".

DIVENDRES 14

Foment anuncia una ampliació de freqüències de trens entre Vinaròs i Castelló per al 2018
El Govern d'Espanya ampliarà les freqüències
de rodalia entre Vinaròs i Castelló, segons les
declaracions del ministre de Foment, Íñigo De la
Serna en la seua visita a Castelló ja que ha explicat
que aprofitant que es van a revisar les Obligacions
del Servici Públic es negociarà una ampliació de les
freqüències per a 2018. El ministre ha explicat que
"hem d’arribar a un acord per a veure si és possible
entre tots reforçar eixes circulacions que ara mateix
es produïxen de Rodalia en la zona nord de Castelló
cap a Tarragona" i ha assenyalat que hi ha marge
de millora pel que s'han d'establir reunions amb la
Generalitat Valenciana.
El portaveu adjunt del PP de Vinaròs, Lluís Gandia,
ha valorat positivament l'anunci realitzat pel
Ministre de Foment i ha assenyalat que “aquells
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que fa una dècada treballem en aquest tema avui
som optimistes perquè per primera vegada el
govern d'Espanya ha posat data a la millora d'un
servei que reclama el conjunt de la societat i que
durant anys ens van negar els governs socialistes”.
Gandia agraïa a “Miguel Barrachina el seu treball
al Congrés dels Diputats i a Salomé Pradas en
el Senat, amb els quals hem estat en contacte
permanent per intercanviar documents de treball
i arguments que han estat la base fonamental
perquè en el Ministeri es convencin de la necessitat
d'incrementar les freqüències entre Vinaròs i
Castelló”.
No tan optimistas s’han mostrat els senadors de
Compromís, que han exigit a de la Serna, que
aclarisca si va mentir en el Senat el passat 21 de

febrer, quan va negar fins a en dues ocasions al
senador, Jordi Navarrete, la possibilitat que el
Maestrat tinguera trens de rodalies per no ser
prioritaris, per existir moltes altres prioritats i
múltiples peticions per valor de 20.000 milions
d'euros.
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ACTUALITAT

Més de mig centenar de veïns secunden la protesta contra la retallada de Correus
Les associacions de veïns Migjorn i Avenord van
reunir dissabte 25 de març enfront de l'oficina
de Correus de Vinaròs a més de mig centenar de
persones que es van concentrar per protagonitzar
una cacerolada i una sonora xiulada per l'anunciada
retallada del repartiment del correu ordinari en les
costes nord, sud i l'ermita de la localitat que està
previst que entre en vigor el proper 2 de maig.
En aquest acte de protesta van estar també
representants de diversos grups polítics, com
PP, PSPV-PSOE i Acord Ciutadà. Els representants
de Migjorn, Fernando Llambrich i Sebastià
Fabregat van entrar a l'oficina de Correus per fer
lliurament d'una carta dirigida a la direcció de la
Zona 5 de Correus expressant la seva disconformitat
amb la mesura adoptada per aquesta entitat
estatal. Aquesta carta va ser llegida també davant
tots els participants en aquesta concentració.
Des de Migjorn es considera que la carta que ha
remès Correus als veïns que viuen en aquestes
zones de Vinaròs, avisant que o instal·len Bústies
Concentrades Pluridomiciliarios (BCP) o no

repartiran als seus domicilis el correu ordinari, "és
una sentència sense judici que va en detriment
del nostre dret a rebre la correspondència com
qualsevol altre veí de qualsevol carrer de Vinaròs".
Els veïns asseguren en la carta entregada que
"haguéssim entès un plantejament d'una
planificació dels BCP, suggeriments d'on s'han
de posar, quants, com i el seu cost, però ho han
fet tan malament com han sabut, perquè per
començar mai havíem sentit parlar dels BCP".
També asseguren sentir-se "menyspreats per la
voluntat d'una empresa que a costa dels veïns
indefensos ens lleva un servei públic privatitzat
en el seu moment i que per augmentar els seus
beneficis redueixen el personal, lleven llocs de
treball i no els importa baixar la qualitat del servei".
Tot, assenyalen "en detriment dels drets dels veïns
que som els que anem a pagar-ho tot".
Els veïns van assegurar que aquest no serà un
acte de protesta aïllat. "Protestem per com ens
han tractat i com ens han menyspreat, però no
ens conformem perquè no volem ser ciutadans

de segona, sinó gaudir dels mateixos drets que la
resta del poble".
Cal recordar que l'Ajuntament de Vinaròs ha
convocat per al dilluns 3 d'abril a les 20 hores a
l'Auditori Municipal als ciutadans afectats per la
retallada en el servei de repartiment ordinari per a
les costes Nord i sud i l'ermita que planteja Correus.
El motiu de la convocatòria és ampliar la informació
i donar a conèixer les accions preses, així com
informar i debatre sobre les possibles alternatives,
i està previst que acudeixin representants de
Correus a aquesta convocatòria.

Compromís veu darrere dels retards en l'informe de Massachusetts del Castor
"maniobres dilatòries de qui sembla defensar al negligent"
Els regidors de Compromís del Maestrat valoren positivament la reunió
mantinguda amb el conseller Rafael Climent
Els senadors de Compromís, Carles Mulet i
Jordi Navarrete, han reclamat que els informes
tècnics encarregats a l'Institut Tecnològic de
Massachusetts (ITM) per analitzar el complex
fenòmen de la sismicitat a l'entorn de la planta
Castor "no demoren més el seu desmantellament"
que en l'actualitat es troba en hibernació. La
coalició ha recordat que "si bé amb la paralització
de l'activitat han desaparegut els tremolors i
la mobilització ciutadana hostil cap a aquest
magatzem de gas, seria intolerable ara una nova
pròrroga en la publicació d'aquest informe,
totalment prescindible, que es va contractar
després de dos informes d'organismes oficials
de l'Estat que assenyalaven inequívocament a la
injecció de gas com el causant de l'activació de la
falla i els terratrèmols que es van viure al sud del

delta de l'Ebre".
L'informe de l'ITM s'hauria d'haver fet públic abans
de 2017 i un nou termini, que tampoc el donen
per definitiu, assenyala que veurà la llum a l'estiu
"previsiblement".
"Tot això ens dóna molt mala espina, pel que hem
sol·licitat informes dels conceptes detectats per
la Comissió Nacional de l'Energia no contractats
sota fòrmules concurrencials d'un projecte que va
unflar el seu cost en gran manera, i de qualssevol
altres contractats per la Direcció General de
política Energètica i Mines, que constaten si les
decisions tècniques que es van prendre van ser
les adequades i si es va pagar el valor de mercat
per aquestes instal·lacions, que van acabar costant
1.461,4 milions d'euros", ha assenyalat Compromís
en un comunicat.

Satisfacció per la visita de Climent
D’altra banda, els regidors de Compromís del
Maestrat van valorar molt positivament la reunió
mantinguda el dissabte 25 de març a Benicarló
amb el conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, que es
va reunir amb els alcaldes i regidors de la comarca
per tal d’explicar les ajudes que la conselleria
concedirà per primera vegada als ajuntaments
per a la millora dels polígons empresarials, amb
l’objectiu de reforçar un nou model productiu.
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El PP denuncia que no quedan nichos en el cementerio

El alcalde asegura que el enterramiento “está garantizado”, al haber acopio de
nuevos nichos y que en breve se resolverá la urbanización
El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Bautista Juan,
aseguró el miércoles en rueda de prensa que
la situación de falta de nichos en el cementerio
municipal de Vinaròs es “tremendamente
preocupante” y exigió por ello la dimisión del
alcalde, Enric Pla. “Es un servicio municipal y
una cuestión de máxima sensibilidad, y en estos
momentos no hay prácticamente ni un nicho
nuevo, lo cual nos parece muy grave”, señaló el
portavoz popular, para quien esta situación “es
fruto de la nefasta gestión del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Vinaròs”.
Juan recordó que el pasado año el PP ya advirtió
de la paralización de la ampliación del cementerio
y la construcción de nuevos nichos, “pero en
ese momento el equipo de gobierno no le dio
importancia”. Una situación límite de falta de
sepulturas que, según explicó, “viene dada porque
el alcalde, Enric Pla, anuló el proyecto del carril
lúdico a la ermita, que contemplaba la demolición

y construcción de dos puentes del Cervol que
causan inundaciones precisamente en la zona de la
ampliación del cementerio”. La sustitución de este
proyecto por la piscina municipal, según Juan, “ha
sido un impedimento para superar los informes de
inundabilidad en esta zona de la ampliación del
camposanto”. “Esta situación puede provocar el
cierre del cementerio municipal, y el responsable
es el equipo de gobierno, encabezado por el
alcalde Enric Pla, que debería dimitir por poner en
riesgo dar sepultura a nuestros difuntos”, señaló. El
portavoz popular también lamentó que los nichos
habilitados hasta la fecha en esta ampliación
“están en un entorno sin urbanizar, sin una correcta
accesibilidad y sin los servicios mínimos que debe
prestar un cementerio”.
Dificultades
Por su parte, el alcalde, Enric Pla, aseguró que en la
ampliación del cementerio “se han acumulado una
serie de dificultades administrativas y gestiones

fallidas y todo está en vías de solución”. Pla explicó
que esta ampliación “se ha retardado por los
informes de inundabilidad, que han tenido que
replantearse y ahora ya están solucionados, y
porque la empresa adjudicataria se echó atrás y
no quiso ejecutar el contrato, y por tanto ahora los
realizaremos con medios municipales y sacaremos
una nueva licitación”.
Para Pla se trata de una situación“preocupante, pero
no dramática” Y concluyó que “el enterramiento
está garantizado”, al haber un acopio de 48 nuevos
nichos disponibles en caso de necesidad.

La Diputación inicia el arreglo de la carretera Vinaròs-Càlig
El diputado provincial de Carreteras, Juan Bautista Juan, anunció el miércoles la adecuación de la carretera CV-138 Vinaròs-Càlig, que sufre un deterioro
importante en parte de su calzada. La actuación, a través del contrato de conservación y mejora de viales del servicio de Carreteras, se realiza a partir
de del pasado jueves y se prolongará durante 10 días. Del 4 al 7 de abril, ambos incluidos, la carretera permanecerá cortada al tráfico de 7 a 19 horas.
La obra realizará una nueva pavimentación desde el punto kilométrico 0,5 hasta el 3,2 y habrá también una ligera ampliación del trazado en algunos
puntos.

Acord Ciutadà denuncia “gravíssimes irregularitats cíviques, polítiques i administratives”
al no convocar veïns afectats pel PAI Matxaco
Acord Ciutadà de Vinaròs ha assegurat que
“és una gravíssima irregularitat política, cívica i
administrativa” que l’Ajuntament de Vinaròs no
hagués convocat als veïns en la reunió feta pel PAI
Matxaco.
“L’equip de govern ha concertat una reunió on

només han convocat a les constructores vinculades
al PAI i a l'Església, per la seva propietat al Carrer de
l'Àngel, però cap altre propietari afectat de manera
directa o indirecta va ser convocat el 9 de març”,
ha assenyalat el portaveu d’Acord Ciutadà, Lluis
Batalla.

“Ens podran dir, com van a dir al plenari, que “s'ha
parlat amb tots”, cert, però després de que estes
persones sapiguesin de pura casualitat que s'havia
fet una reunió amb constructors i església. Així no
es fan les coses”, va indicar Batalla.

La UCI del Hospital de Vinaròs aplica por primera vez la terapia ECMO para el tratamiento de un paciente grave
El Hospital de Vinaròs ha aplicado por primera
vez el protocolo ECMO para tratar a un paciente
ingresado en la UCI que presentaba una patología
con pronóstico grave y que precisó esta técnica
de forma urgente. Para ello, se movilizó desde el
Hospital La Fe de Valencia al equipo de especialistas
en
asistencia
circulatoria/respiratoria
con
Membrana de Oxigenación Extracorpórea (ECMO),
que atendieron al paciente, en coordinación con
los profesionales de diversas unidades asistenciales
de Vinaròs.
La técnica ECMO es un método de asistencia
circulatoria diseñado para proporcionar soporte
cardíaco y/o pulmonar a corto plazo a pacientes
con fallo cardíaco, respiratorio o cardiorespiratorio
grave, potencialmente reversible, y en los que
el tratamiento habitual ha fracasado. El sistema
consiste en extraer la sangre del organismo por
una cánula a través de una bomba que la impulsa a
una membrana donde es oxigenada. Desde ahí, la
sangre retorna al paciente a través de una segunda
cánula, con el objetivo de mantener la estabilidad
hemodinámica del paciente hasta la recuperación
del órgano afectado o hasta la implantación de
otro tipo de asistencia sanitaria a largo plazo.
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Dada la complejidad del sistema, su administración
precisa del desplazamiento del equipo
especializado desde La Fe que, en todo momento,
contó con el soporte de los profesionales sanitarios
del Hospital de Vinaròs. Así, intervino parte de la
unidad quirúrgica, compuesta por un anestesista,
una enfermera instrumentista y un enfermero
circulante, todo el equipo de la UCI, los celadores
del Hospital y el personal del SAMU. También
contaron con la colaboración de profesionales
sanitarios de la UCI fuera de su turno de trabajo
para garantizar la atención al resto de pacientes
ingresados.
Una vez colocado con éxito el sistema ECMO, el
paciente fue trasladado junto a los especialistas
en el helicóptero medicalizado hasta el Hospital La
Fe de Valencia para su ingreso. Se trata del tercer
traslado de paciente con ECMO en transporte
aéreo en la Comunitat Valenciana.
Agradecimiento público
El equipo de la UCI del Hospital de Vinaròs ha
agradecido a través de una circular interna, el
trabajo y la implicación de todo el personal de la
Unidad Quirúrgica, del equipo de celadores, del
SAMU y del grupo ECMO de La Fe, por contribuir al

éxito de la terapia y a la recuperación del paciente.
La terapia ECMO supone un avance más en las
técnicas de asistencia circulatoria, presentando
múltiples ventajas sobre otros dispositivos.
El equipo del Hospital La Fe es pionero en su
implantación en España y realizó su primera
intervención con ECMO en el año 2007. Desde
entonces han tratado a 40 pacientes, siendo el
caso de Vinaròs el tercero que se produce con
transporte aéreo.

fotonotícies
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Curs de l'EPA sobre pastiss
os moderns, clàssics i d'a
niversari, pel cuiner i
formador Joan Viana. E.F
onollosa

El passat dilluns 27/03/2017, Angélika i Manuel varen
fer el seu 50 aniversari de noces i aquest dissabte ho
celebren amb un dinar amb la seua família i amics

Comença la primavera al Mercat! torna a obrir la floristeria.
de la
Lara y Lorena participando en la IV Volta
vi G.
Juan
:
Foto
		
carló
Beni
en
Dona

José Carlos Manzano, el jove emprenedor, al capdavant del negoci local “Toldos Manzano”, que va inaugurar el passat dia 24 el seu negoci, en companyia del seu equip,
familiars i acompanyants. Molta sort en esta nova aventura!
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S’anuncien les bases per a la presentació dels dissenys
del cartell de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017
Fins a les 13:30 hores del 28 d'abril, els interessats podran presentar les seues propostes a l'OIAC.

El regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Marc
Albella, ha donat a conèixer aquest dimarts les
bases del procediment de concurrència pública, per
a la contractació del disseny del cartell de la Fira i
Festes de Sant Joan i Sant Pere 2017.
Els punts a tenir en compte, són els següents:
1. Llibertat total de tema per a la realització del
cartell.
2. Els cartells hauran de ser originals i inèdits,
realitzats expressament per a aquest procediment.
En cas que s'incompleixi aquesta norma, el jurat
tindrà la potestat de desqualificar el cartell.
3. Els originals podran realitzar-se per qualsevol
procediment, com a composició fotogràfica, sistema
digital, pintura, etc., excepte pastís, perquè la seua
reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més
de sis tintes, incloent daurades i platejades.
4. Els originals hauran d'incloure el logotip de
l'Ajuntament de Vinaròs i la següent inscripció de
forma ben visible i que ressalte per la seua col·locació
i mida de les lletres: "Fira i Festes Sant Joan i Sant
Pere. 22 de juny al 2 de juliol 2017. Vinaròs ".
5. El cartell haurà d'adoptar forma vertical de
50x70 centímetres, havent-se presentat muntat
sobre bastidor de xapa o cartró de 5 mm de gruix.
Juntament amb el mateix es presentarà una petita
versió del cartell amb una dimensió de 16 x 24
centímetres i un CD amb l'original digital, pdf i

jpg a 300 ppp de resolució, per a la seua posterior
reproducció en formats digitals.
6. Tots els treballs seran presentats embalats i
sense res visible a l'OIAC (Oficina d'Informació i
Atenció al Ciutadà), amb un sobre tancat sense
nom. Dins del sobre, han de figurar el lema i / o
temàtica del cartell, les dades de l'autor: nom i
cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.
7. La presentació d'originals s'efecturarà a l'OIAC
fins a les 13:30 hores del dia 28 d'abril de 2017. El
lliurament el podrà fer el mateix autor o una altra
persona.
8. El jurat està compost pels membres del Consell
de Festes (entitats, ciutadans i representants
dels partits polítics), així com per fotògrafs,
dissenyadors, il·lustradors, publicistes i / o altres
professionals del sector que es requereixin per tenir
un criteri professional que pugue complementar la
deliberació final del propi Consell.
9. El guanyador / a del cartell, si així ho desitja, serà
convidat a formar part de la següent edició de
l'elecció del cartell anunciador de les festes de Sant
Joan i Sant Pere.
10. La deliberació del concurs de cartells es realitzarà
a la sala de plens de l'Ajuntament de Vinaròs, a
partir de les 20:15 hores, prèvia convocatòria de la
presidència del Consell de Festes. Aquest no serà un
acte públic.

11.- El premi serà de 600 euros i estarà subjecte a les
retencions corresponents.
12- Els concursants hauran d'estar donats d'alta a la
seguretat social o ser autònoms per tal de respectar
la legalitat i normativa vigent.
13.- Si així ho considerés, el jurat pot declarar desert el
mateix procediment per falta de propostes, estils de
les mateixes o altres motius que es puguin declarar.
14- El guanyador / a també haurà d'estar obligat a
supervisar i coordinar el treball de maquetació del
llibre.
15.- La decisió del jurat serà inapel·lable.
16.- El cartell original guanyador quedarà en
propietat de l'Ajuntament de Vinaròs, que també
passarà a ser únic propietari dels drets de difusió i
impressió.
17.- Els treballs que no hagin estat premiats podran
ser retirats pels autors després de la celebració de
les festes de Sant Joan i Sant Pere 2017.
18- L'ajuntament de Vinaròs no es responsabilitza
de possibles plagis, ja siguen totals o parcials.
19- La participació en aquest procediment, implica
l'acceptació total de les bases.
Després a donar conèixer les bases, Albella ha animat
a la ciutadania a participar amb els seus dissenys
en aquesta nova elecció del cartell anunciador de
festes.

Ens hem quedat sense Pepito, lo de «Les Camaraè»
Aquesta setmana passada hem tingut
que despedir a Pepito Roda, conegut
al poble per Pepito el ballador de Les
Camaraes, o «Camaraè», com a ell li
agradava dir. Ens hem quedat orfes
, com si ens hagueren arravatat un
tros de la història del nostre grup
folklòric. Ell va ser el primer ballador
del nostre grup, allà l'any 1955, quant
Les Camaraes van començar a ser
mixtes, ja que abans sol hi ballaven

dones. Allà ens queden els records,
anècdotes i cants, ja no escoltarem
la nadala que t'agradava cantar, no
«tirarem de la palanca amb la camisa
de la Lola», no podrem anar a cremar
els «almacenes de Haro»..........
Pepito, allí on estigues, recorda'ns
com nosaltres et recordarem. Ara
toca enyorar-te , ja que has segut la
persona més bona que natros hem
conegut, mai he escoltat de la teua

Jeanine Calero cumple 101 años
Jeanine Calero Maire cumplió el pasado 28
de marzo la edad de 101 años y lo celebró
con parte de las cuatro generaciones de
su extensa familia, con la presencia de la
concejala de Política Social, Mamen Ruiz.
Nacida en Italia, Jeanine vivió también en
Francia. En los años 50 fijó su residencia en
España y desde los años 80 vive en Vinaròs.
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boca una mala paraula, sempre has
fet costat per a que aquest grup
continue endavant, eres un exemple
a seguir, no sols per a nosaltres , els
de Les Camaraes, sinó per tot el món.
Podríem dir mil coses més, però el
dolor no ens deixa pensar, ara ens
despedim d'ell , amb els honors que
es mereix el PRESIDENT D'HONOR,
que era el càrrec que ostentava.
Pepito Roda, Descansa amb pau!

1 abril de 2017

SOCIETAT

Nous projectes i noves metodologies a la Mise

Aquest curs escolar a la Misericòrdia, hem iniciat
de nou el projecte de LA TABLET VIATGERA, un
projecte que el curs passat va aconseguir la
participació de tota la Comunitat Educativa, també
estem d’enhorabona !, ja que un resum de vídeos
d’aquest projecte ha estat nominat als premis
MICE, en la seva cinquena mostra internacional
de cinema educatiu. Aquest curs els alumnes de
primària ens faran un spot publicitari en equip,
els d’Infantil contestaran tres difícils preguntes.
Ja estem tots treballant per aconseguir uns bons
productes.
També estem iniciant un nou projecte amb tablets
per la creació d’una història o conte mitjançant una
APP, que mitjançant d’eines d’animació i gravació
ens permetrà dur les nostres històries en paper a
un vídeo d’animació protagonitzat per nosaltres
mateixos.

La robòtica també és una peça clau en el món
educatiu actual, i els nostres alumnes ja comencen
a programar els seus petits robots lego wedo 2.0.
Els alumnes d’Infantil també en els seus projectes
han portat pares i mares especialistes en els seus
camps a explicar-nos experiències per aprendre
de la seva saviesa, han jugat a bàsquet, han
aprés judo, també a fer un esclafament i moltes
experiències més.
També els alumnes del centre han provat la
nova Clevertouch, una tablet gegant que ens
ajudarà a crear rics contextos plens d’experiències
pràctiques en equip.
En una entrevista d’Aula Planeta, Richard Gerver
un reconegut educador, proposa les Tic com una
finestra al món que promou la col·laboració i
l’exploració. També ens diu que el millors entorns
d’aprenentatge són els que són rics en context i

L'AMPA del CEIP Assumpció organitzà amb èxit el I Taller Multicultural, dedicat al Marroc

experiències, aprenentatge pràctic.
Totes aquestes experiències fan de l’escola un
lloc especial on els alumnes van desenvolupant
la seva personalitat, però sobretot amb aquestes
eines el que fan és somriure i aprendre sent feliços,
aquesta és una tasca difícil, que els docents han
d’aconseguir a les aules. Però no es tracta només
de felicitat, també de responsabilitat, esforç,
curiositat i disciplina.

CEIP Assumpció, el pescador Agustín Ferrá va ensenyar als
alumnes de Primer com és la pesca a Vinaròs
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Un recorrido por nuestras imágenes (4)
Salvador Quinzá Macip

En esta semana, les vamos a mostrar las imágenes de las siguientes Cofradías:

COFRADÍA “CRIST DELS MARINERS”
Imagen:
Imagen de madera de
cedro, es una reproducción exacta de
la anterior, pero de tamaño natural.
La cruz es de madera de pino. Llegó
a Vinaròs el 06/07/2009 de los
talleres “Artemartinez” de Horche
(Guadalajara). Imagen y paso fueron
bendecidos por el que fuera obispo
de la diócesis de Tortosa monseñor
Javier Salinas Viñals, el 18/03/2010
en la celebración de la “XXII Festivitat
de la Serena Majestat del Crist dels
Mariners”.

Hagamos un poco de historia
Su anterior imagen de menor tamaño
y de madera de pino, fue esculpida por
el escultor Josep Estupiñá de Valencia
en el año 1988. Esta Cofradía organiza
dentro de los actos de nuestra Semana
Santa el “Vía Crucis en el puerto”,
donde llega la imagen antigua de
Jesucristo transportada en una barca,
hasta el puerto de Vinaròs, siendo sin
ningún lugar a dudas, el “Vía Crucis”
mas marinero de España.

COFRADÍA DEL “DESCENDIMIENTO”
Imágenes: Es el paso mas voluminoso
de la Semana Santa vinarocenses.
Consta de la imagen central de
Jesucristo bajado de la cruz, al cual
acompañan seis imágenes más. Esta
escena del paso, parece estar sacada
de un cuadro de Rembrandt.
Las imágenes son de yeso y de la
imaginería de Olot, concretamente
en la casa estatutaria “El Santo Cristo”.
Fue bendecida el Domingo de
Ramos 03/04/1955. Estas imágenes
representan a José de Arimatea,

Nicodemo, Jesucristo, San Juan, La
Virgen María, María mujer de Cleofás
y María Magdalena.
Hagamos un poco de historia.
Su paso aparte de ser este el paso
más voluminoso de nuestra Semana
Santa y con más imágenes en un
total de 7, es a la vez el de mayor
altura. Con sus 4,78 metros de
alto es espectacular verlo desfilar
procesionalmente por las calles
estrechas de nuestra ciudad.

COFRADÍA “VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Imagenes: La Virgen que con sus brazos mantiene
el cuerpo de ya muerto de Jesucristo, con un puñal
que le atraviesa el corazón y a la cual le rodean dos
ángeles, uno en cada lado.
Hagamos un poco de historia.
Creo no equivocarme, si afirmo que esta Cofradía
de las no re-fundadas, es la que ha cambiado
más imágenes. La primera de ellas corresponde
a la fundación de la Cofradía en el año 1926, la
cual fue destruida el 21 de julio de 1936. Fue una
talla de madera del entonces afamado escultor
José Esteve Bonet. Su segunda imagen, talla de
madera del escultor Juan Bautista Folia salió
procesionalmente hasta el año 1964. El domingo
de Ramos 11/04/1965, fue bendecida su tercera y
actual imagen de yeso de la imaginería religiosa de
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Olot. El motivo del cambio fue debido al trastorno
que llevaba el tener que subir y bajar cada año, de
la urna central de la “Capilla del Santísimo” de la
Arciprestal de “La Asunción” el grupo escultórico,
por medio de una grúa manual y una especie de

andamiaje la pesada talla de la Virgen.
Al principio de su fundación, a la Virgen se la
llamaba como “La Dolorosa de Vinaroz”. Mas tarde
ya tomó el nombre de “Virgen de las Angustias”.
Hasta la próxima semana.

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017
1 abril de 2017

'XXXIV Festivitat de la Serena Majestad del Crist dels Mariners'

Salvador Quinzá Macip

El pasado viernes día 25 y con una noche en que
nos respetó el tiempo, se pudo celebrar con toda
normalidad, este acto, que dijéramos abre todos
los organizados para la celebración de nuestra
Semana Santa de Vinaròs.
Desde la “Capilla del Carme” a las 21,30 horas
se formaba la procesión para bajar y subir a la
“platja dels pinets”, saliendo desde la capilla,
con el estandarte de la Cofradía que organiza el
acto, la “Cofradía del Crist dels Mariners”, con su
Hermano Mayor Agustín Gombau a la cabeza, y
con el acompañamiento de mossen Cristóbal
Zurita Esteller, párroco de la Parroquia de Santan
Magdalena, y que también se encarga de la
capilla. Durante varios turnos, los participantes
fueron portando la bella imagen de la “Serena
Majestat del Crist dels Mariners”.
Acompañados por la “Banda de tambores y
bombos” de la Cofradía, y con los faroles que
portaban las personas durante la procesión, se
llegó a la “Platja dels Pinets”, lugar donde tuvo
lugar el emocionante recuerdo a las 7 últimas

palabras que Jesucristo pronunció antes de morir
en la cruz, leídas por varios componentes de la
Cofradía.
La mayoría de los que allí nos reunimos,
recordamos a nuestro querido “Pepito”, el cual
desde hace muchos años, y con su voz particular,
participada en estas lecturas, y que falleció el
pasado año. Con los comentarios de mossen
Cristóbal, sobre estas 7 últimas palabras y de
animarnos al inicio de esta Semana Santa q u e
ya nos llega, tuvo el buen detalle de recordar a
Pepito, rezando por su alma y por la de todos
los difuntos, también de entregar un clavel del
ramo que portaba la bellísima imagen del “Crist
dels Mariners”, para sus hijos Bea, Migue y Julio,
y para su madre Juli, dándoles ánimos para la
madre.
Subiendo y bajando se recitaron las “Letanías
de la sangre”, y al llegar de nuevo a la “Capilla
del Carme”, tras unas palabras de despedida y
agradecimiento de mossen Cristóbal, se procedió
a la bendición de los “rollos”, con el reparto de los

mismos, y del “timonet i romeret”. Tras venerar la
imagen, se dio el acto por finalizado.
Realmente esta es una procesión que nos encanta,
en ella se juntan el silencio en la recitación de las
“Letanías de la Sangre”, con los secos sonidos
de la “Banda de tambores y bombos”. También
a la entrada de la capilla, podemos recoger un
librito-guía donde están reflejadas las letanías, el
texto de “Las siete palabras de Jesús en la Cruz”, y
al finalizar el mismo tenemos el “Himne” al Crist
de la Serena Majestat, con letra del recordado
mossen Miquel Romero y música del monje
de la “Abadía de Montserrat” Odiló Planas, de
esta forma se puede seguir el acto al completo.
También podemos recoger una estampa con una
bella foto de la imagen del “Crist” realizada por
Ángel Alcazar, en que al reverso está impresa una
plegaria también del “Crist”. Si a esto añadimos
el sonido de las olas de la mar, cuando se están
recitando “Las siete palabras de Jesús en la Cruz”
con un tiempo agradable, es todo un lujo para el
inicio de nuestra Semana Santa vinarocenses.

Entrega de premios al ganador y finalistas del cartel de la Semana Santa 2017
Salvador Quinzá Macip

Al finalizar la misa de las 19 horas en la
Arciprestal de “La Asunción” ayer sábado,
la “Federación de Cofradías de Semana
Santa de Vinaròs”, organizó el acto de la
entrega de premios al ganador del cartel
y a los dos finalistas.
Para hacer un poco de memoria les
diremos que la elección fue el pasado
27/01/2017, y que el escrutinio fue el
siguiente:
1 er. Clasificado y ganador: Javier Chaler
Villanueva de Cuenca, con la obra bajo el
tema “Mar de passió”.
2º Clasificado y primer finalista: Javier
Chaler Villanueva de Cuenca, con la obra
bajo el tema ”Mariner”.
Y 3 er. Clasificado y segundo finalista: José
Luis Aparicio de Vinaròs con la obra bajo
el tema “Pasión”.
Finalizada la misa, el presidente de la
“Federación de Cofradías” Salvador Oliver
Foix, acompañado por varios Hermanos
Mayores, procedía a la entrega de sendas
y originales placas conmemorativas, dos
al primer y segundo clasificado Javier

Chaler Villanueva, el cual se desplazó
desde Cuenca para asistir al acto, y la
tercera que fue para el fotógrafo local José
Luis Aparicio.
Tras unas palabras de felicitación,
agradecimiento y con la espera de
que los dos concursantes continúen
participando, Oliver acababa su discurso.
Seguidamente pidió la palabra el ganador
del concurso, el cual leyó unas sentidas
palabras de agradecimiento, y solicitó
poder realizar un besa-pies a la bella y
devocional imagen del “Cristo de la Paz”,
en que a los pies del Cristo, depositó una
bella rosa roja.
Este acto fue muy emotivo y emocionante,
habida cuenta, que Javier Chaler
Villanueva, desciende de una familia de
Vinaròs, y nos contaba las muchas veces
que de pequeño, su abuelo lo había
llevado a misa en esta misma iglesia.
Mis más sinceras felicitaciones a Javier y
José Luis, y también a la “Federación de
Cofradías”, por tan magno y emotivo
acto.
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Al habla con nuestras corales

Salvador Quinzá Macip

El pasado miércoles día 22 del presente mes, la
“Federación de Cofradías de la Semana Santa de
Vinaròs”, daba una rueda de prensa para presentar
el programa de actos que se llevarán a cabo, entre
los días 7 y 16 de abril.
Quedamos gratamente sorprendidos, cuando
su presidente Salvador Oliver Foix, anunciaba la
incorporación de un nuevo acto para la Semana
Santa de este año.
Concretamente el “miércoles santo”, día 12 de
abril, a las 20 horas y en la iglesia Arciprestal de
“La Asunción” de nuestra ciudad, se realizará un
“Concierto extraordinario de Semana Santa”, en
que se interpretará de nuevo el “Réquiem” de
Gabriel Fauré. Lo dirigirá el director de la “Coral
García Julbe” Rossend Aymí i Escolà, estará
acompañado musicalmente por el organista Enric
Melià i Fortuna, y tendrá como voces solistas la de
la soprano Silvia Gascón y la del barítono Didac
Mesa.
Ante tal importante acontecimiento, vamos en
esta semana y la próxima, a entrevistar a los
directores de las corales que van a participar;
Carlos Vives Sabastiá, director de las corales
“Orfeó Vinarossenc” y Coral Juvenil “Sant Sebastiá”,
y la próxima semana, entrevistaremos al director
de la “Coral García Julbe” Rossend Aymí i Escolà.
Comenzamos por Carlos Vives Sebastià.
- Carlos, todavía nos quedan los gratos recuerdos
de la interpretación del Réquiem de Fauré el pasado
21 de enero de este año. Por que motivo decidieron
escoger esta pieza para su interpretación.
Es una de las mejores obras que existen para

coro y orquesta, y cantarla ya estaba en mente de
algunos coralistas de los tres coros. Se propuso y
fue aceptado por todos.
- Fue para las corales de Vinaròs difícil sacar
esta obra adelante.
. Esta obra tiene gran dificultad en cuanto a
interpretación y afinación, incluso para coros
profesionales, pero no por ello debemos pensar
que es imposible sacarla adelante.
videntemente, al ser interpretada por coros
no profesionales, donde la formación vocal es
inexistente, el nivel de exigencia no puede ser
el mismo. Pero no por ello debemos renunciar a
intentarlo y así lo realizamos.
- Cual es el motivo por el cual, se repite de nuevo
esta interpretación en la fecha del "Miércoles
Santo" día 12 de abril.
. Tras la gran aceptación que tuvo la primera
actuación, una gran parte de los comentarios al
final de la misma fue de esperar un nuevo concierto,
y dado el extenso trabajo realizado, era una pena
interpretarlo sólo una vez, así que aprovechando
la invitación de la “Federación de Cofradías de
la Semana Santa de Vinaròs”, nos hemos puesto
mano a la obra para repetirla.
- En este concierto, se van a repetir las mismas
piezas, así también como el Requiem.
. La Coral Juvenil contaremos con una obra
diferente de las dos del principio, pero el Orfeò
Vinarosenc, sí.

- En que fase están los ensayos.
Estamos puliendo aquellos pasajes más delicados
en cuanto a afinación, con ensayos individuales por
cuerdas, y hemos aumentado los ensayos generales,
pues, al tratarse de coralistas de diferentes edades,
el trabajo de "empaste" y fusión de las distintas
voces se hace todavía más complicado.
- Un concierto tan bonito y que impresiona con
tantas voces corales, solistas, etc..¿no creen Vds.
que se tendría que llevar a otras poblaciones.?
Sí, claro y aquí deberían venir otras propuestas
de otras poblaciones, pero como ya se sabe, todo
cuesta dinero, y para esto hay más bien poco.
- Mi forma de ver el mundo coralístico y con cada
vez menos niños y jóvenes que entren a formar
parte de las corales, lo veo muy mal. ¿Vd. como
lo ve?.
Veo que ha habido muy poca implicación por parte
de los gobiernos locales en estos últimos 25 años,
pero espero que algún día podamos hablar de una
gran escuela de Canto en Vinaròs, que sería la base
para la formación de nuevos grupos vocales jóvenes
en la ciudad.
- Por último, desean añadir alguna cosa para
finalizar esta entrevista.
Simplemente felicitar a todos cuantos participan en
este nuevo concierto, por su dedicación, y desearles
que disfruten llevando a cabo proyectos como este.
Muchas gracias Carlos por tus sinceras respuestas,
y espero y deseo que el concierto sea todo un éxito.

Subscriviu-vos a

www.canal56.com

El Diariet

964 450 085
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El obispado rehabilitará la Casa Ayguals para convertirla en la Casa de la Iglesia
Redacció

La Casa Ayguals, situada en la calle
del Ángel número 43, y Bien de
Relevancia Local, será finalmente
restaurada tras muchos años de
deterioro. El proyecto ya está
realizado, Patrimonio ha dado luz
verde a su rehabilitación y la licencia
de obras ya ha sido concedida,
aunque no hay fecha prevista para el
inicio de su ejecución.
El inmueble, que es propiedad de la
iglesia, se encuentra en mal estado
desde hace años, una situación que
ha sido reiteradamente denunciada
por la Associació Cultural Amics
de Vinaròs, que propuso en su día
su restauración para instalar allí
el archivo municipal. El anterior
gobierno del PP también intentó en
conversaciones con el obispado la
cesión de parte de este inmueble,
pero no prosperó. Las intenciones
del entonces edil de Cutura, Lluis
Gandia, eran destinar el edificio a un
uso doble, una parte para la iglesia,

destinado a un espacio parroquial
para hacer catequesis y formación, y
otra parte a uso municipal.
Ahora, el edil de Cultura, Marc
Albella, ha asegurado que “por fin,
después de muchos años se podrán
realizar por parte de la iglesia las
obras de remodelación de esta casa”,
al disponer ya del visto bueno de
Patrimonio.
En este inmueble, como explicó
Albella, van a conservarse elementos
arquitectónicos que son de interés.
Uno de ellos será su fachada, y otro
la portalada del que fuera salón de
baile de este inmueble, siguiendo las
indicaciones de Patrimonio.
El proyecto de rehabilitación de
la Casa Ayguals, realizado por un
arquitecto local, contempla una
planta baja con un gran salón y hasta
cuatro plantas en altura. La intención
es que este inmueble sea la Casa
de la Iglesia, y utilizarla para fines
parroquiales, como catequesis, entre

otras funciones. En las cuatro plantas
superiores, conectadas también por
ascensor, hay prevista la realización
de hasta 10 salas.
“Es un expediente que tiene muchos
años, pero que arquitectónicamente
y patrimonialmente tiene mucha
importancia y nos interesa a todos
recuperar este inmueble aunque no
sea propiedad del Ayuntamiento.
La autorización ya está dada y

simplemente hay que esperar a
que el arquitecto y el obispado se
pongan de acuerdo para hacer las
obras”, concluyó Albella.
La Casa Ayguals es una de las pocas
casas nobles del siglo XVIII que aún
se conservan en la localidad. En
ella vivió el que fuera periodista,
diputado, escritor, impresor y alcalde
de Vinaròs Wenceslao Ayguals de
Izco.

Espai Mariola Nos acull la presentació del llibre de Xavi Ayén
Espai Mariola Nos va acollir la
presentació del llibre de Xavi Ayén
“La vuelta al mundo en 80 autores”.
En l’obra, Ayén, un dels grans
periodistes internacionals de les
lletres, ha escollit a vuitanta autors
de primera línia mundial, entre ells
disset premis Nobel. Comenta i
resumeix els seus millors títols en el
que constitueix una autèntica guia
de lectura. Però alhora s’endinsa
en la vida íntima dels autors, als
qui ha anat a visitar als confins del
planeta i els qui, com seduïts per la
seua veu tènue, li deixen passar fins
al seu despatx, la seua cuina i les
seues estances privades, i li revelen
un munt de secrets del seu ofici, la
seua vida i les seues conviccions.

Vinaròs, amb la colla de nanos i gegants, única població valenciana present en la trobada del Gegant del Pi a Barcelona, aquest diumenge 26
15

1 abril de 2017

CULTURA
A VUELTAS CON EL AMOR
© Antonio Beltrán Vidal

Margaret se hizo con una servilleta de papel donde
plasmó «iv = n + 1». Mostrándosela a su amiga
Jane, dijo:
— «i uve», la intensidad vital, resulta de sumar la
variable «ene», las veces que nos enamoramos, las
veces que nacemos y morimos transitando de Eros
a Thanatos...
Jane la interrumpió:
—¿Y el número 1?
—El número 1 es la constante del nacimiento y
muerte biológicos.

Aunque impresionada por su agudeza, Jane
pensaba que, desde que rompió con el último
novio, Margaret teorizaba en exceso. Ella, en
cambio, se hallaba en el ojo del huracán amoroso y
con ganas de exponer lo que consideraba su giro
copernicano:
—Esta semana he experimentado un fenómeno
desconocido. —Con fascinación en el semblante,
continuó—: Al sufrir un ataque de celos sabes
que siento una punzada en el estómago y mi
cara se arruga como una pasa de Corinto. Que al

tormento a soportar le tengo que añadir una vejez
sobrevenida. Pero este último viernes...
—¿Qué te ocurrió?
—Con la llegada de los celos sentí una leve
tensión en las sienes y se me estiró la piel del
rostro…
Margaret exclamó:
—¡Qué maravilla! ¡Un lifting de celos!
Las amigas brindaron, chinchín, y entre sorbo
y sorbo se recrearon comentando las sabrosas
novedades a vueltas con el amor.
http://desmotivaciones.es/u/Tharatopus
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Are Santos, Premi Nadal 2017, visita l'IES José Vilaplana
L'escriptora Care Santos va estar rebuda per una
gran quantitat d'alumnes i professors que van
aconseguir, el 16 de març, omplir la sala Polivalent
de l'IES José Vilaplana.
Tot va estar una coincidència, per una banda,
pel fet que la seua novel·la Mitja vida ha resultat
mereixedora del premi Nadal 2017 i, per una altra.
perquè els nostres alumnes de 4t d'ESO, durant
aquest segon trimestre, han llegit la seua novel·la
Els ulls del llop (2005). Cal afegir, que l'any passat els
alumnes de 1r de batxillerat també van llegir Desig
de xocolata, Premi Ramon Llull 2014. Per tant, hi
havia motius suficients per rebre-la amb la més
gran de les espectatives. I, no ens va decebre gens.
Un cop realitzada la presentació sobre els orígens,
l'evolució de la seua trajectòria i la prolífera
producció, la xerrada va arrencar fent referència
al llibre que havien llegit els alumnes i després
van participar fent-li nombroses preguntes. Al
final van tenir l'oportunitat d'apropar-s'hi per tal
d'intercanviar unes paraules i perpetuar el dia

mitjançant una dedicatòria.
Agraïm a Care Santos l'esforç que va fer per
poder estar entre nosaltres i per la seua capacitat
de connectar amb els nostres alumnes que van
quedar més que satisfets.
Aquesta activitat té lloc en el marc del programa
“Autors a les aules” de la Institució de les Lletres

Catalanes i està finançada pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’institut, amb aquestes activitats s’intenta
potenciar l’interès pel text escrit, estimular el gust
per la lectura i fomentar l’esperit crític del nostre
alumnat.

Este pasado sábado 25 de marzo tuvo lugar, en el salón de actos de la biblioteca municipal de Vinaròs, la conferencia “Crea un apego seguro con
tu hijo” ofrecida por la Psicopedagoga y experta en Neuroeducación y Desarrollo, Alma García, y promovida por la asociación de maternidad
Criant en Tribu.
16

1 abril de 2017

PESCA
ESPORTS
Eriçò pigmeu

Andrés Albiol

Mar apaciguada en primavera

Semana con unas aguas tranquilas que propiciaron el poder acceder todas las
embarcaciones de las distintas modalidades a todos los caladeros. Los bous
llevaron abundante pescado y marisco. Las traíñas comenzaron bien pero
después partieron hacia otras latitudes en busca del ‘oro azul’. Y los xarciers y
palangreros igualmente pillaron bastantes pescados.
La pesca de arrastre subastó a diario gran cantidad de especies, como langostino, cigala, gambas,
calamares, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera, maira,
pejerrey, móllera, caballa, burros, araña, pulpo roquero, p. blanco, canana y morralla.
El cerco el lunes la única llum que operaba aquí arribó con 300 cajas de boquerón y 30 de sardina.
Pero el martes puso rumbo al sur hacia el puerto alicantino de Xàbia, tras el seitó.
La flota artesanal trasmallera al hacer buen tiempo muchas barquitas calaron las redes cerca de
la orilla, para capturar sepia y mabre. Un par lo hizo en fondos medios para atrapar pagel, lubina,
corvina y sorella. Tres operaron en profundidades mas alejadas para subastar lenguado, rombo
y raya. Y uno lo hizo próximo a las I. Columbretes para llevar langosta, cabracho, déntol, chopa y
letxa.
El palangrillo de costa, dos embarcaciones pillaron con anzuelo dorada, pargo y sargo.

Ecos de ‘Mar’; Flota pesquera C. Valenciana y España

En el último censo publicado, en nuestra comunidad hay un total de 588 barcos de pesca, que están
repartidas entre 22 puertos pesqueros. En los cinco puertos de Castellón hay 193 barcos. Valencia
tiene cuatro con 128. Y Alicante 13 con 267. En global por modalidades de pesca en la comunidad
hay 214 barcos de arrastre, 37 de cerco, 16 de palangres, y 321 de artes menores (trasmallo, rastrillo,
cadufo, canastillas, nasas, morunas, etc).
Por autonomías Galicia es la que posee mas barcos pesqueros, le sigue Andalucía, la 3ª es Canarias,
luego va Cataluña y la 5ª es la Valenciana.
España tiene un total de 8.693 barcos pesqueros, de los que 967 son de arrastre, 626 de cerco, 353
de palangre, 6.692 de artes menores y 55 de otros varios.

O garota petita, capellanet xicotet i retó nano, en
castellà erizo pigmeo. El seu nom científic és Arbaciella
elegans.
És difícil de veure per la seva diminuta grandària,
doncs el diàmetre de la seva esfera és només d'1 cm. i
després cal afegir les pues amb un altre cm mes per a la
dimensió corporal total.
Aquest invertebrat marí és del fílum equinoderm, de la
classe equinoideos i del tipus Regularia per tenir una
simetria radial pentamerica, amb la boca en la part
central inferior i l'anus a la zona superior contrària.
Té una closca o exosquelet extern, semiesfèric compost
per plaques calcàries entrellaçades, que són de diferent
composició segons estan en la part inferior o superior
de la crosta de l'eriçó, i li donen una consistència
cuirassada. De les plaques ventrales, que són dures,
surten cap a l'exterior espines aplanades, curtes i
romes, mentre que les de la part aboral són toves, i no
tenen aquestes pues. Aquestes espines són mòbils per
a la defensa i la locomoció. També té peus ambulacrals a
manera de ventoses o pinces allargades per l'àrea baixa
de la closca, que li fan la funció de capturar aliment,
ajuden a traslladar-se i absorbeixen aigua per respirar.
En la boca té un aparell masticador compost per cinc
formes piramidals, mòbils entre si, i cadascuna amb una
dent per triturar el menjar, com a algues, carronya, etc.
En el seu interior estan els òrgans principals com les
brànquies, aparell digestiu, les glàndules genitals amb
les cinc gonadas pegades a la paret lateral.
És de color marró i negre.
De sexes separats. Per reproduir-se emeten a l'aigua
els productes sexuals perquè s'ajuntin i fecundin
els ous, que circulen entre el plàncton. Després
eclosionen en larves durant diverses setmanes,
per baixar a viure sobre el fons i fer-se adults.
Habita en fons sedentaris i coralins durs propers al
litoral.
Són de moviments lents i solen amagar-se.
És molt rar la seva captura. Sense valor comercial ni
gastronòmic per ser tan xicotets.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITATS DEL MES DE FEBRER DEL 2017 (II)
PEIXOS
Seitó (Boquerón)
Sardina

4.658 Kg.
2.316
______
Total Cèrcol………………… 6.974

PEIXOS:
Escrita (Rajada, Raya)
Besuc (Besugo)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)

223 Kg
2
25
4
934
127
55
20
814

Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Mabre (Herrera)
Pagell (Pagel, Breca)
Lluç (Pescadilla, Merluza)
Rap (Rape)
Rom empetxinat (Rodaballo)
Moll (Salmonete)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Bacoreta (Canutera)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)

583
30
489
425
583
141
444
7
85
3
22
2
31
203
83
22

Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Saboga (Alosa)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)
Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos)
Rom (Rémol, Rombo)
Total...................................
CRUSTACIS:
Llagosta (Langosta)

8
33
32
3
44
44
111
2
64
117
25
16
______
5.855

Llomàntol (Bogavante)

4
____
Total......................................
20

MOL·LUSCOS:
Sepia (Jibia, Choco)
Pop roquer (Pulpo roquero)
P. blanc (P. blanco)
Cargol punxent (Cañailla)
Total……………………

510
135
15
2
______
660

TotalTremall i d’Altres Arts...... 6.536
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OPINIÓ
Treballar per l’interés de la gent Alguns diuen...
Per Mamen Ruiz
Aquesta
setmana
passada
l'Ajuntament de Vinaròs va tornar
a presentar una nova edició del
programa de voluntariat pel
valencià que organitza l'Escola
Valenciana amb la col·laboració de diferents
entitats i associacions que promouen la defensa
de la llengua. Aquest projecte busca alguna cosa
tan senzilla com que els vinarossencs donéssem
una mica del nostre temps parlant i ensenyant la
nostra parla amb estrangers i castellanoparlants.
I volíem parlar d'aquesta iniciativa perquè
ens pareix la manera en què les institucions
i ciutadans tindríem sempre que tractar un
tema tan humà i civilitzat com són les llengües.
Lluny dels polítics que busquen la polèmica i la
confrontació utilitzant la cultura i els sentiments
dels pobles (únicament per amagar les seues
misèries passades, presents i futures), des de
Tots i Totes Som Vinaròs aplaudirem i recolzarem
sempre idees i projectes que treballen per unir a
les persones, no per enfrontar-les.
Tampoc escapen a aquest aspecte les polítiques
més terrenals. Tots els vinarossencs hem pogut
observar aquests últims dies com temes tan
delicats com són la suspensió per part del
Govern de Madrid del servei de correus o de la
inexistent oficina comarcal del DNI, serveixen
per part d'alguns per fer oposició destructiva
en un tema on l'Ajuntament de Vinaròs no té
part ni culpa. Oposició totalment democràtica i
llegítima, naturalment. Però també s'ha de dir que
nosaltres mateixos i molts ciutadans preferiríem
que en aquest cas, on la lluita és de tot el poble
de Vinaròs contra les polítiques privatitzadores
de l'Estat, tots els grups municipals del consistori
fessen pinya i fiquessen el seu granet d'arena per
intentar resoldre aquests greus problemes que
ens afecten absolutament a tots.
Poden estar segurs els lectors d'aquestes línies
que el dia que aquests assumptes siguen
solucionats per l'alcalde, equip de govern i
tècnics de l'ajuntament, no estalviarem gràcies ni
elogis a tots els càrrecs de l'Administració, siguen
del color que siguen, que s'hagen interessat i
implicat en ajudar als vinarossencs. I als que no,
els invitarem perquè en la pròxima ocasió que
puguen fer alguna cosa pels veïns del seu poble
i per interessos polítics es neguen, s'ho pensen
millor i fiquen en clar les seues prioritats a l'hora
de pertànyer a l'Ajuntament i treballar pel conjunt
de la ciutadania.

Fernando Juan -

Executiva local PSPV-PSOE

Alguns diuen que, per formar
part de l’equip de govern de
l’ajuntament, som inoperants.
Alguns diuen que, per formar
part de l’equip de govern de l’ajuntament, som
mentiders. Alguns diuen altres coses encara
pitjors de nosaltres. Nosaltres som socialistes.
Formem part d’un partit que, a nivell nacional,
autonòmic i local, hem governat per i amb els
ciutadans d’aquest país, autonomia i ciutat, que ha
transformat una societat on no hi havia llibertat,
benestar ni serveis, i aquesta societat transformada
té el que té, en gran mesura, per les nostres accions
de govern. En els millors i en els pitjors temps de
la democràcia. I fem, fem molta feina a diferents
nivells, com per exemple ara mateix amb l’inici
de les obres de pluvials del Camí Fondo, amb una
dotació de 170.000 euros, que farà realitat un
projecte que té una antiguitat de l’any 2013, és a
dir, farà 4 anys ja. Aquesta obra comprèn l’obertura
d’una rasa un poc més amunt de l’entrada del
Carrer Camarades, al voltant de la primera entrada
del pàrking, amb dues reixes, una en vertical i l’altra
perpendicular, per on entrarà l’aigua de pluja i on,
a través de dues canonades de 800 mm, arribarà a
l’avinguda de la Llibertat per a connectar-la amb el
col·lector de 1200 mm i fer el desguàs. Amb això
s’estima que s’eliminaran o es reduiran de manera
significativa les inundacions de la plaça Sant Valent
i del carrer Sant Pasqual.
I aquesta obra és possible per la feina conjunta dels
nostres membres del PSPV-PSOE de Vinaròs amb
els nostres diputats de la Diputació de Castelló.
Gràcies al seu treball i a les seues negociacions
a nivell provincial, aquest any s’han elevat les
partides dels plans per a obres i serveis de la
Diputació (POIs) a 150.000 euros, quan fins ara les
aportacions als pobles de més de 20.000 habitants
eren poc rellevants. També contribuït el Fons de
Cooperació Municipal de la Generalitat Valenciana
que, en el cas de Vinaròs, ascendeix a 220.000 euros.
Amb totes dues partides es poden fer realitat el
que aquí expliquem i altres obres i serveis menors,
però no per això menys necessaris.
Mentre uns diuen, critiquen i insulten, nosaltres
fem. I ho fem compartint, col·laborant i aportant.
Encara que també se’ns critica per no parlar
massa, és que parlem amb qui hem de parlar per
aconseguir projectes, diners i fets per a Vinaròs.
Però no podem acceptar col·laborar amb qui, com
al passat plenari, presenta una moció en el tema de
Correus on els primers punts ens diuen, de manera
figurada “hola, sou uns fills de ...”, i després ens diuen
que votem que sí. Hi tenim dignitat, nosaltres, i als
altres els falta educació i vergonya. Potser per això
solen governar ells sols i s’emprenyen quan no es
fa el que ells volen. No senyors, NO som “la misma
mierda” que deien els d’un altre partit, o grup, o
confluència, o ves a saber què, però acceptem les
crítiques constructives i som capaços de treballar
amb qui ens critica, però no amb qui ens perjura.

SDDR, no han entés res
Per Jordi Moliner
El sistema SDDR,
sistema de dipòsit,
devolució
i
retorn és un sistema que no cau del cel, ja fa molts
anys que funciona en molts països, no només en
Alemanya o alguns països nòrdics. En altres llocs
com Uruguai ja fa molts anys que està instaurat
i normalitzat. Ací a casa nostra aquesta és una
aposta molt valenta per part de la Conselleria de
Medi Ambient. Una aposta que va nàixer a màxims
en una sèrie d'exigències i obligacions, amb un
avantprojecte molt valent. Per descomptat un
projecte tant ambiciós te els seus detractors i
seguidors. Un negoci com el del reciclatge té molts
d'interessos i moltes foscors, i es presta molt a ser
una eina política de desgast. Negoci per part dels
lobbys de sempre, grans superfícies de compra,
fabricants, centres de reciclatge i com no Ecoembes,
empresa sense ànim de lucre, però que els seus
10 directius han guanyat en 2015, una mitjana de
161.000 euros anuals (OK Diario). Cal fer una mica
d'història. Les empreses que produeixen envasos
ens carregen 2 cèntims per envàs pel cost del
reciclatge i estan obligats a reciclar tots i cadascun
dels envasos que ens venen. Clar això és una pesada
carrega per a ells i es va crear Ecoembes l'entitat
que deu recuperar i reciclar en origen la totalitat
dels envasos, sent molt generosos només ho fa
en un 30%, la resta fa cap en els millors dels
casos al contenidor orgànic i tornem a pagar pel
seu reciclatge, o sigui paguem dues voltes per
la mateixa feina. O bé és llençat a qualsevol lloc.
Amb el SDDR això es talla de soca rel. Amb un
increment de pocs cèntims, menys de 10 i un
sistema de màquines receptores, podrem retornar
l'envàs i la maquina ens tornarà els cèntims si no
ho fem, perdem els cèntims i ja està. Es tracta de
penalitzar al que no compleix, no com ara que tots
paguen reciclem o no. Aquest passat plenari vam
portar l'adhesió a aquest sistema i la voluntat de
ser ciutat pilot. Davant d'una moció intencions,
amb un caire molt ecologista i experimental, vam
tindre una negativa per part del PP ja sabem que
per als de l'impost al sol i els amics dels empresaris,
intentar ser més ecologistes i que els de sempre
no surten beneficiats, no els agrada. Amb
una magnífica argumentació i amb un argument
molt bé muntat el PP va intentar que la moció
no anés avant, l'argumentació només tenia una
errada, però molt important. La seua argumentació
estava basada en un avantprojecte que
ja està retirat i només va reflectir totes les
postures contràries i notícies de cert, periòdic
clarament posicionat en contra del sistema i a
favor del PP. Una errada de base, contra una moció
d'intencions i per la defensa del medi ambient,
no es pot fer una argumentació d'un reglament
inexistent i una postura immobilista i de defensa
de les grans empreses, clar que si la fa el PP és el
normal.

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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OPINIÓ
El esperpento de la izquierda
Por Lluís Gandia

CONTRACRÒNICA
Vinaròs canvia el nom del passatge
Dr Santos, pel de Paseo de Rositas

Sí, al reciclatge
Per Maria Dolores Miralles

Per Lluís Batalla i Callau
La pasada semana en
estas mismas páginas
www.ppvinaros.es
la izquierda local que
conforma el tripartito ofreció un esperpento
a los vinarocenses que se convirtió en todo un
monumento a la ineficacia y la mentira.
El portavoz de Podemos en Vinaròs nos relataba
las supuestas grandes gestiones del Alcalde
para solucionar el problema ocasionado por el
recorte de servicio que Correos aplicará a partir
del 2 de mayo amparado por una ley socialista
aprobada en 2007, gracias a la ocultación a los
vecinos afectados que el tripartito hizo en abril
de 2016 y como consecuencia de la decisión
de no recurrir en octubre de 2016 dentro del
plazo que fijaba la resolución definitiva. Todos
los vecinos tiene claro que ha sido únicamente
la opacidad y la desidia del gobierno municipal
quien ha propiciado una decisión que ocultaron
y que perjudica a miles de vinarocenses.
Sobre este mismo tema da pena ver la actitud
de los socialistas vinarocenses. Por lo visto
siguen sin saber que están gobernando y que
son ellos quienes deben, desde el gobierno
local, tomar medidas. Y en lugar de tomar
medidas o como mínimo explicar porque
ocultaron el expediente de Correos durante
más de un año a vecinos y oposición aparecen
en la prensa orgullosos de recoger firmas por
las calles. ¿Cree alguien que un partido de
gobierno se debe dedicar a recoger firmas
para hacer frente a una problemática causada
por su propia incompetencia?. Los socialistas
ya dejaron claro en el tema de la piscina
municipal que no pintan nada en el tripartito,
que son el acompañamiento del Alcalde pero
completamente prescindibles, y ahora lo
reafirman tomando una decisión propia del
mejor sainete español.
El senador de Compromís, esa persona que viste
traje y corbata en Madrid donde cobra miles de
euros cada mes pero que cuando acude a un
acto o reunión en Vinaròs se viste cual okupa,
no vaya a ser que piensen sus vecinos que se
está aburguesando, se vanagloria de haber
logrado todos los éxitos habidos y por haber
ocurridos en las últimas semanas.
Y otro nuevo esperpento de la gente de
Compromís. Siguen sin explicar los motivos
del enfrentamiento entre sus dos concejales
en el gobierno y ahora quieren hacernos creer
que por tener un Senador más preocupado en
redactar notas de prensa que en trabajar por
la comarca son ellos los que solucionan los
problemas. Hay que tener más vergüenza y un
poco de dignidad política.
Ha sido el gobierno central del PP quien
ha abierto la convocatoria para dotar a la
Comisaría de Vinaròs del personal suficiente,
precisamente el mismo gobierno central que
ha propuesto el incremento de frecuencias
ferroviarias a partir de 2018 entre Vinaròs y
Castellón, el mismo gobierno central que ha
invertido 80 millones de euros en la variante
de la N-340 y acaba de adjudicar las obras del
Puerto de Querol en la N-232. Para ser Senador
lo primero que se necesita es objetividad y por
ahora lo único que queda claro son sus ganas
de protagonismo.
de Vinaròs

L' equip de govern municipal fa
públic el canvi de denominació
d'una de les artèries més
populoses de Vinaròs per als
vianants. Es tracta del Passatge
Dr. Santos, que passarà a denominar-se a partir
d'abril Passeig de Rositas. “Aquest nom pensem
que reflexa part del tarannà de Tots i Totes-PSOECompromís, i retrata, igual que a Nules, Borriana,
Londres, Roma, Brusel.les, Vila.Real i Betxí, trets que
ens identifiquen”.
Donant suport a aquesta proposta, el segon tinent
d'alcalde, Alsina (PSOE) ha declarat: “ Seré jo, Sí
es Sí i No és No , si m'ho permeten o no, o sí, els col.
legues de la Brigada, qui pujarà a posar la placa del
nou Passeig de Rositas, que estarà situada a la
cantonada de Correos.”.
En paraules de Pla (TSV), “ han estat nombroses
les reunions amb Subdelegació aquest darrers
dos mesos que finalment han cristalitzat: Correos
s'encarregarà de treure periòdicament lluentor a la
nova placa”.
L' acte de col.locació de la placa amb la nova
denominació del passatge serà dilluns 3 d'abril,
justament després de la compareixença a
l'Auditori Municipal a les 20 hores, i consistirà en
una processó cívica des de la Plaça Sant Agustí
fins Correos, cantonada del nou i flamant Passeig
de Rositas. En paraules del regidor de Cultura,
també present : “ Hem pensat que seria profitós que
també estigués en castellà per ser més reconeixeble
per al visitant, així que també posarà Paseo de
Rositas”.
A la compareixença pública també ha fet acte de
presència J. Valls, regidor d'Ordenació del Territori
de TSV, que ha afirmat: “ la nova placa està feta de
material reciclable, la qual cosa suposa la primera
inversió important per als Fons Feder i vinculat,
indubtablement, al DUSI.”
Des de la formació regionalista COMPROMÍS, no
s'ha dubtat en qualificar la problemàtica “com
una herència” , en paraules de D. Fontanet: “
Indubtablement, això és una prova més del mal que
ha fet a aquesta terreta Felip V, creador de Correos”.
El regidor de Turisme i Promoció de l'Activitat
Econòmica ha aprofitat l'ocasió per donar a
conèixer que s'està estudiant el trasllat de l'Oficina
de Turisme a l'Avinguda País Valencià , enfront de
Correus: “Perquè escoltem a la gent. Si ens toca anar
a Correos, posem allí l'Oficina de Turisme, mutxatxos.
Nosaltres escoltem a la gent. Tard?Malament? Pot
ser, però l'escoltem!”.

En el ple ordinari del mes
de març, l'Ajuntament de
Vinaròs va aprovar una
moció on s'instava al Consell a posar em marxa
el sistema de depòsit de devolució i retorn
(SDDR) i traslladar al Consell de Medi Ambient
la predisposició del nostre ajuntament de ser
inclós en qualsevol programa per a l'estudi o
implantació d'aquest sistema de reciclatge.
Està clar que tots hem de ser acurats amb el medi
ambiente, i estem obligats a preservar-lo per a
poder oferir-lo a les generacions futures almenys
com nosaltres l'hem rebut. Tots els membres del
PVI ens creíem i estem convençuts que hi ha que
crèixer economicament de forma sostenible per
salvaguardar la vida del nostre planeta.
A dia d'avui , no tenim clar quina és la línea
de treball del Consell per engegar aquesta
proposta, que segons la moció vol aconseguir
una major eficiència en el tractament de les
nostres deixalles i una millor reutilització de les
mateixes.
Vam argumentar l'abstenció al SDDR, perquè és
un projecte que encara no es sap com funcionarà,
i falten molts aspectes a concretar. En el debat
de la moció, també ens varem assabentar que a
dia d'avui, aquest sistema compta amb l'oposició
dels sindicats, associacions de consumidors ,
supermercats i hostelers. Segons un estudi de
la Federació de Municipis i Provincies (FVMP),
la implantació d'aquest sistema perjudicarà les
butxaques dels ciutadans.
També ens hem assabentat que hi ha països com
Alemanya, que han adoptat el sistema fa més de
10 anys, però també hi han altres com França
o Regne Unit que l'han rebutjat per inviable i
poc eficient. Altres com Holanda han decidit
desmantellar-lo després d'haver-ho implantat.
Ens varem abstindre perquè ens plantegem
moltes preguntes que a dia d'avui no tenen
respostes clares. Hi ha que engegar campanyes
de conscienciació social, cal fer un esforç per
incrementar les quantitats reciclades. Per aixó, si
que estem a favor del reciclatge.

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085
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OPINIÓ
COM ACABAREM?
Fa uns anys que ens estan retallant
els serveis de primera necessitat.
En sanitat: ni el segon ambulatori,
ni hospital comarcal ben dotat,
manca de personal, llistes d’espera de vergonya.
En ensenyament: col·legis en barracons, falta
de professors, etc. En comunicacions: trens de
rodalies no, autopistes de peatge si. Comissaria
administrativa: “La Mare de Deu de la Misericòrdia
diu que sí”. Per obtenir el permís de conduir hem
de desplaçar-nos a Castelló.
Tot l’equip del nostre Ajuntament pareix un cotxe

F. LLAMBRICH.

en la direcció avariada, sense frens, en los fanals
sense llum i aprofitant l’averia o pana d’aquests
governants els serveis de correus deixa sense
servei directe als veïns de les partides de la Costa
Nord, Costa Sud i Ermita.
En esta lluita ens hem unit amb l’associació de
veïns de la Costa Nord “AVENORD”. Molt bé, la unió
fa la força. Totes dues associacions no tenim cap
“LACRA” i podem ser reivindicar, i tant que sí.
Deixar en un servei de correus marginal a 6.000
veïns que paguen els mateixos impostos que
els que resideixen a la zona urbana o arreu del

A la atención de El Diariet.
Les remito este escrito para su publicación.
Llevamos poco tiempo viviendo en Vinaròs
y todavía no nos ha dado tiempo a hacernos
al lugar. A lo que sí nos ha dado tiempo es a
percatarnos de la carencia de servicios que son
competencia del ayuntamiento. Nos referimos
principalmente a tres de ellos: alumbrado
público, recogida de residuos y pavimentación
de la vía pública.

Andoni Pangua

Estos servicios que son esenciales, brillan por su
ausencia en muchos lugares de la denominada
Zona Norte, donde nosotros vivimos, carrer de
la Melva ( Boverals ).
Estas zonas, si no se pone remedio, corren el
peligro de convertirse en zonas marginales,
debido a la inseguridad que existe en las mismas.
En urbanismo se las denomina “puntos negros”,
ya que son proclives a que la ciudadanía sufra
atracos, agresiones sexuales, etc., de lo cual en

SOROLL I FUM
Ja han passat els carnestoltes, les falles i la
Magdalena. En uns dies també passarà Setmana
Santa i Pasqua i després a tornar a començar fins
al pròxim any.
Açò és quasi el mateix que ocorre a Vinaròs
amb els problemes que van sorgint el dia a dia.
Quan surt un problema municipal que per la
seua gestió o decisió crea dubtes, polèmiques i
contradiccions entre l'equip de govern i l'oposició
es munta la mascletá i després tot es queda en
soroll i fum. I fins al pròxim tema per a tornar a
muntar-la.
Si fem un poc de memòria comprovarem com
en poc de temps s'han qüestionat, criticat i
utilitzat cada un a la seua manera alguns temes
de decisió i gestió de l'equip de govern. Com per
exemple el viatge a Regne Unit, Vitòria i Itàlia,
d'una regidora que després de molta polèmica,
diferents versions i contradiccions encara no se
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País Valencià, és per notar que el caloret ens està
asfixiant.
Prou, no més retallades, demanem tots els serveis
als quals tenim dret i que ens són molt necessaris.
MIGJORN som partidaris de l’ACRACIA i de LACRES
n’hem patim prou.
El dia 3 d’abril a les 20 h reunió a l’Auditori
convocada pel senyor Alcalde. Tema Correos. No
cal dir que allí hi serem.
Continuem lluitant per la sanitat, l’AP-7 gratuïta, el
port, costes, neteja de Vinaròs,... no hem llevat cap
tema de la nostra agenda. Portem més de 40 anys.

caso de que suceda, haremos responsable al
ayuntamiento y como tal lo denunciaremos.
Solicitamos al ayuntamiento de Vinaròs tome
las medidas oportunas con el fin de corregir
estas deficiencias y mientras esto no se realice,
disminuyan o anulen los impuestos que
pagamos por servicios que no recibimos.
Esperamos y confiamos que se realicen las
gestiones oportunas.
Atentamente;
Manuel Villalta

sap la veritat del mateix.
El mateix succeïx amb el contracte del Vinalab. El
polèmic i discutit contracte del bar de l'ermita,
que a dia de hui inclús no se sap en quines
condicions està funcionant.
I què dir de la ubicació de la piscina municipal que
després de molta polèmica i diferents opinions
enfrontades ja veurem quin serà el final.
I algun que altre tema més que han començat
i acabat en les mateixes condicions en "soroll i
fum.”
Sense deixar de passar per alt el tema més actual,”
el de correus.”Que a més com diu el refrany: "Entre
tots el van matar i ell sols es va morir".
Quan entendran els nostres governants
municipals que la ciutadania de Vinaròs esta
fins als nassos d'esta manera de governar i de
fer política. Que la ciutadania el que vol són
solucions i no discussions.

Costa tant de complir algo del que es promet?
No es poden fer les coses amb més claredat i
transparència, diàleg i consens.?
És cert segons manifesta el Partit Popular que
Vinaròs no es mereix un tripartit que menteix i
menys inclús encapçalat per l'alcalde que segons
diu el PP, no té pudor a fer-ho. Però tampoc es
mereix una oposició que actua exclusivament a
posar pals a les rodes i difamar l'adversari polític
amb l'objectiu de traure crèdit polític sense
importar-li la solució dels problemes que patix la
ciutadania.
Esperem que en pròximes legislatures municipals
Vinaròs sí puga tindre el govern que es mereix.
El govern que acabe amb les discussions,
desqualificacions i polèmiques. Dialogant
,amb educació i utilitzant el consens en els
temes d'interés de la ciutadania i que no es
convertisquen en "soroll i fum".
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El Consell Municipal d’Esports renova la seua imatge
A més d’un nou logotip, es renovarà la senyalització a les
instal·lacions municipals i es disposarà d’un vehicle retolat per
al servei d’Esports
El Consell Municipal d'Esports
(CME) de Vinaròs ha anunciat
aquesta setmana un canvi
d'imatge, amb la presentació
d'un nou logotip identificatiu
i una nova senyalització a les
instal·lacions esportives i punts
d'informació.
La regidora d'Esports, Begoña
López, ha informat que aquesta
nova imatge serà present a
partir d'ara en totes les activitats
realitzades pel CME, de manera

que el logotip es pot veure ja en
tots els cartells de la Campanya
d'Esport Popular 2017.
Ignacio Chaler, tècnic municipal
d'esports, ha explicat que
s'ha apostat per una proposta
gràfica més moderna i acolorida,
que simbolitza tots els tipus
d'esport que poden realitzarse en les instal·lacions del CME:
la "C" en blau, representa els
esports aquàtics, la "M" verda
els esports en el medi natural i

la "e" ataronjada els esports de
pista i platja. Finalment, el punt
fa referència a una pilota en
moviment.
A més d'això, ha afegit Chaler,

també es disposarà d'un vehicle
per al servei d'esports municipal,
en el qual figurarà també la
nova imatge corporativa del
CME.

Vinaròs va celebrar al Vinalab les “I Jornades d'Esport i Salut: Les bases d'un esport saludable”, una iniciativa sorgida a través del Repte 10K, entitat que
actualment compta amb 160 inscrits. Amb estes jornades s’han donat a conèixer les claus per a una pràctica saludable de l'esport a través de xerrades
i tallers.

NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
Campionat Autonòmic Infantil d'hivern

L'equip femení, subcampió Autonòmic d'hivern
Els dies 24 i 25 de març, es va celebrar a
València el Campionat Autonòmic Infantil, va
tenir lloc a la piscina de Natzaret, piscina de
25 mts i cronometratge electrònic.
El Club Natació Vinaròs, es va desplaçar amb el
tecnic Albert Delmonte i un total de 8 nadador
que prèviament havien aconseguit les
mínimes per participar, l'actuació dels nostres
representats va ser magnifica, millorant les
seves marques i estan a un nivell molt alt.
Caldria destacar la nadadora Llum Serret
que va fer la millor marca del campionat per
taula FINA en la prova de 400 lliures amb
una excel·lent marca de 4'24''85 proclamantse Campiona Autonòmica amb autoritat,
també destacarem els equips de relleus que
van guanyar 2 dels tres relleus del programa
de proves i amb aquesta actuació, l'equip de
xiques que només tenia 6 integrants van ser
2 en la classificació General, sent les úniques
en poder lluitar amb el Tenis Elche, equip
referent de la comunitat.
Llum Serret 6 medalles(4 d'or,1 plata,1
bronze) formant part dels tres relleus i com ja
hem dit la millor marca del campionat.
Àngels Messeguer 5 medalles (2 d'or,1 plata,
2 bronze), va formar part dels tres relleus,
excel·lent marca als 200 braça amb un crono
2'42''91 Paula Paga Matamoros 5 medalles

(2 d'or, 2 plates,1 bronze) també va formar
part dels tres relleus i va tornar a demostrar
la gran velocista que és, en un crono als 50
lliures de 27'84.
Irina Sebastià 2 medalles (1 d'or,1 plata) les
dues medalles aconseguides en les proves de
relleus, mostrant la gran nadadora d'equip,
també va realitzar uns molt bons 200 lliures
en una bona millora i crono de 2'16''31
Clàudia Matamoros 1 Medalla d'or al relleu
de 4x200 lliures on va haver de donar el
100% per aconseguir la victòria.
Àngels Ferrer tot i ser del d'any menut
de la categoria va tindre una actuació
brillant als 200 lliures millorant 6 segons
i donant nos mostra del talent que té.
Miquel
Segarra
Balaguer
quart
classificat als 1500 lliures amb mínima
nacional inclosa i una millora de 33
segons,deixa el crono als 17'15''00
tornant a estar entre els millors fondistes.
Ian Calvo progressió espectacular, va
realitzar uns 1'06''31 en 100 esquena,
millorant 2 segons la recent marca que ja
havia millorat fa només alguna setmana,
amb una actitud d'equip perfecta.
Donar les gràcies als pares que es van
desplaçar pel gran suport i bon ambient
transmès.
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ATLETISME. Club Esportiu

Atletes del Club Esportiu VinaròsFacsa Aigües de Vinaròs per tot el
Territori Espanyol, representant la
nostra ciutat i la Comunitat

Carla Macip, al campionat d’Espanya de seleccions
autonòmiques universitari a Caravaca. La vinarossenca,
amb Guillem Adell també van participar al campionat
d'Espanya de cross de federacions a Gijón, representant
a la Comunitat Valenciana.

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

Paco Balastegui i Maribel Arenos al campionat
d'Espanya de cross de veterans, a Elda.

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs
Fin de semana donde los equipos de Vinarós
compitieron en sus diferentes categorías.
PREBENJAMINES/BENJAMINES
Nuestros más pequeños se desplazaron a Amposta a
jugar diferentes partidos y donde los más pequeños
jugaron 2 partidos y como es normal se lo pasaron
en grande jugando al baloncesto, olvidándose de
resultados y solo pensando en pasarlo bien
30-22 Primer partido del benjamín frente a
Cantaires igualado por el buen juego de pases
del equipo contrario y su sincronización defensiva
se consiguió resolver con acierto, lucha y algo de
suerte en los últimos minutos,, 64-10 segundo
partido de los benjamines contra Cantaires F que se
resolvió con acierto en los dos primeros cuartos y se
acabó consolidando la ventaja en los dos siguientes
// Los prebenjamines han ganado sus dos partidos,
primero contra Cantaores y luego contra Peñíscola
con un buen juego pese a ser pocos jugadores
INFANTIL MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 62 – C.B TORREBLANCA 41
Partido muy serio de los infantiles del Vinarós
delante de un gran Torreblanca.
Partido muy igualado entre los 2 equipos que se
decidió en una gran defensa de los locales en el 5
i 6 cuarto que hizo que las diferencia del partido
aumentaran a 20 puntos que los supo administrar
hasta el resultado final 61-42
CADETE MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 46 – E.B VILA-REAL 24
Muy buen partido del equipo cadete que jugaba
con un rival directo en la lucha por la 2º plaza. Y en
un buen partido sobre todo en defensa consiguió
una victoria que hace que el Vinaròs siga luchando
por la 2º plaza y así poder jugar la siguiente fase.

JÚNIOR FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 39 – U.B.F TORRENT 51
Mal partido en líneas generales, contra un rival
inferior, y contra el que no debería de haberse
perdido. Se ha notado sobremanera las faltas de
asistencia a los entrenos, con pérdida de forma,
y de trabajo en grupo tanto en ataque como en
defensa. El equipo visitante cogió una ligera ventaja
desde principio del partido, que incrementó hasta
media parte, manteniéndose las diferencias hasta
el final del partido, no teniendo opción de disputar
la victoria en ningún momento, con errores no
forzados debajo del aro, que acabaron lastrando los
esbozos de remontada que se mostraron en algún
momento.
Partido para olvidar y recuperar la línea de los
entrenos, para acabar el final de temporada con las
mejores sensaciones posibles.
JÚNIOR MASCULINO
NOU BASQUET PATERNA 82 – C.B GIL COMES VINARÒS 60
Muy mal primer cuarto del Vinaròs que dejo
sentenciado el partido con un parcial de 29/10 y a
partir de ahí el Vinaròs lo intento y llego a rebajar la
diferencia pero al final se quedó en el camino y los
locales ganaron justamente.

SENIOR 2º ZONAL
C.B GIL COMES VINARÒS 52 – C.B PEÑISCOLA/BENICARLÓ 84
Partido de rivalidad comarcal en los jugadores
visitantes llevaron la iniciativa durante todo el
partido.
Los jugadores locales, a pesar que intentaron plantar
cara todo el partido, tuvieron poco acierto de cara
a canasta y también numerosos errores en el juego
estático que permitió al equipo visitante robar
muchos balones y anotar fácilmente al contraataque.
SENIOR AUTONÓMICO
C.B ONDA 90 – C.B GIL COMES VINARÒS 84
Partido entre dos buenos equipos que están arriba
en la clasificación y muy similares en el juego ya
que los se basan en atacar y poco defender. Como
se esperaba partido de muchos puntos sobre todo
en la segunda parte ya que la primera termino 30/36
a favor del Vinaròs, pero ya en la segunda parte
algunos jugadores del Vinaròs pasaron de defender
y eso llevo a los 60 puntos que metió el equipo local
en la segunda parte. Con esta derrota el equipo
de Vinaròs se queda sin margen de error y tendrá
que ganar los 3 partidos que le quedan para ser
campeones, pero está claro que si no le ponen un
poquito más de interés en la defensa el objetivo está
muy complicado.

Seguiu al Vinaròs.News

www.news.vinaros.net/v10/
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FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs

Nuevo fin de semana redondo
El club de Fútbol Americano y Fútbol Flag Ironmans
Vinaròs lo volvió a repetir. Al igual que la semana
anterior, ganaron todos los partidos disputados en
las categorías Sub-13 y Sub-15 de sus respectivos
encuentros en ambas ligas.
El sábado tocaba el turno a la categoría Sub-15
que jugaban en casa, en las pistas de atletismo de
Vinaròs se enfrentaban a Centurions de L’Hospitalet
y Rookies White de Barberá del Vallés.
IRONMANS 33 - 6 CENTURIONS
Buen juego desplegado por el equipo local con
pocos errores y bien organizados en defensa,
frente a un equipo que empieza este año su
andadura por la competición con jugadores muy
jóvenes que intentaron adelantar el balón y en
una jugada de carrera lograron acercarse y anotar
el único touchdown que recibió la categoría Sub-15
en toda la jornada.
IRONMANS 39 - 0 ROOKIES WHITE
Partido a priori más complicado frente a unos
Rookies White de Barberá del Vallés que se
presentaban con varios jugadores muy rápidos
complicando los primeros compases del partido
a unos Ironmans que pese a tener un parón entre
los dos partidos, superion ajustar bien la defensa y
continuaron con un ataque sin errores dejando un
resultado muy abultado en el marcador frente a un
rival que estuvo luchando hasta el final para poder
anotar sin llegarlo a conseguir.
Dos grandes partidos de los jugadores Sub-15 Jose
Abel, Carlos, David, Gerard y Paula con anotaciones

de todos ellos. Cabe destacar el apoyo de Santi,
Gerard y Sebastián que aún siendo de una categoría
inferior, estuvieron ayudando y participando en
algunas jugadas a sus compañeros de club.
Estos dos resultados catapulta al equipo S-15 de
Ironmans Vinaròs a la segunda posición de la liga
autonómica Catalana.
El domingo la categoría S-13 se media a unos
duros Bocs de Argentona situados por encima en
la clasificación general y a Granollers Fenix con
jugadores muy jóvenes en su plantilla.
IRONMANS 21 - 0 BOCS
Partido complicado cuyo resultado final no refleja
lo sucedido en el campo. Primera parte complicada
para los de Vinaròs llegando a un resultado final de
7-0 con un Touchdown y Extra Point conseguidos por
Ironmans en el primer drive de ataque y frenando
varias veces a la defensa de Bocs a pocas yardas
de la zona de anotación. Unos Bocs físicamente
superiores con un juego muy ordenado que no
tuvieron su día. En la segunda parte unos ajustes en
la defensa de Ironmans, consiguió controla al ataque
de Bocs y mediante 2 grandes jugadas individuales
que terminaron en anotación dejaron sentenciado
el encuentro a favor de los de Vinaròs.
IRONMANS 47 - 0 FENIX
El segundo encuentro se presentaba más cómodo
para los jugadores de Ironmans ya que sobre el
papel se enfrentaban a un equipo situado en la
parte baja de la tabla. Aunque sin bajar la guardia
para evitar sorpresas, el planteamiento fue de

no bajar la intensidad. Y así se demostró en los
primeros compases del partido anotando en todos
los ataques el equipo Ironmans y consiguiendo
intercepciones en defensa que culminaron en
anotaciones. Con el partido solucionado, se
aprovechó para dar muchos minutos de juego a
los jugadores de categoría inferior S-11 Judith y
Adam que integrándose en el equipo terminaron
realizando ambos dos Touchdowns.
Cabe destacar la gran actuación en ambos partidos
de Marc y Sebas muy resolutivos apoyados por
Gerard que tuvo una de sus mejores actuaciones,
con Iker en su posición de center anotando como
empieza a ser habitual y un Santi correctísimo y
centrado distribuyendo el juego en su posición de
Quarterback y llegando a interceptar en defensa.
Estos dos resultados sitúan a la categoría S-13 en
cuarta posición a falta de dos partidos para igualarse
al resto de equipos de la clasificación.
Enhorabuena a todos los jugadores por estos
grandes resultados

Bàsquet en Cadira de Rodes. Club Bàsquet Bamesad
El passat dissabte 11 de març va
tenir lloc a Granollers la primera
jornada de la Lliga Catalana de
Bàsquet en Cadira de Rodes.
Bàsquet Bamesad va disputar
dos partits amb un equip renovat
del qual per a molts dels seus
jugadors va significar el debut a la
competició oficial, presentant així,
la plantilla més novell de la Lliga.
El primer partit va ser contra el
BCSR Granollers. Un matx disputat
i igualat on Bàsquet Bamesad va
plantejar una defensa sòlida que
va obligar a l’equip rival a realitzar
llançaments de fora la zona. La
primera part va ser dominada
pel BCSR Granollers què, tot i
que Bamesad va impedir tots els
contraatacs i va forçar a jugar atacs
llargs, van estar encertats en el
llançament exterior. Als dos últims
quarts l’equip Vinarossenc va agafar
la batuta del partit augmentant
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l’agressivitat defensiva i la circulació
de pilota en atac aconseguint
oportunitats de tir clares que no
van acabar d’entrar. La manca
d’intensitat a l’inici del partit la va
acabar pagant Bamesad què, tot
i fer una segona part excel·lent
liderada pel seu capità Ramon
M. er tal de capgirar el marcador
no van aconseguir consolidar la
remuntada i van acabar perdent el
partit per poca diferencia.
En el segon matx, contra el CEMBSR
Hospitalet de Llobregat que parteix
com a favorit per aconseguir el títol
de Lliga ja que és un equip sòlid
amb jugadors experimentats en les
competicions de primer nivell, van
acabar perdent per una diferència
més notòria. Tot i això, la intensitat
de joc que plasmava Bamesad
en el terreny de joc no semblava
per a res a un equip espantat que
va parlar de tu a tu a l’equip de
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l’Hospitalet, anul·lant una de les
armes més potents dels contraris:
els contraatacs. En aquest segon
partit els Vinarossencs van repetir
l’agressivitat defensiva per mitjà
d’una zona estructurada i en atac
van estar més encertats de cara a
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cistella.
Tot i les derrotes, Bàsquet Bamesad
va finalitzar aquesta primera
jornada amb bones sensacions i ja
prepara la següent que tindrà lloc
el dia 8 d’abril al pavelló El Temple
de Tortosa.
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Taekwondo. Club TaekwondoAlfaro Amposta

XV Open Internacional de Taekwondo
Cheyenne Brito, medalla de oro
El sábado 25 de marzo se celebró en Alicante el XV Open Internacional
de Taekwondo, donde las dos vinarocenses Cheyenne Brito y Ashley
Bourreau del Tkd Alfaro Amposta, participaron representando la
selección catalana. Cheyenne Brito se alzó por segunda vez en este
mes, con la medalla de ORO en un campeonato de España, después
de vencer en cuartos de final a su rival del tkd Valerics por diferencia
de 20 puntos, en semifinales venció a su rival del Melbourne Tkd
centre (Australia) demostrando su gran nivel deportivo y en la final
venció por un 17 a 5 a su rival del Tkd Zamora, en una final reñida y
emocionante. Ashley Bourreau venció en octavos de final a la rival de
la selección Murciana, en un impresionante combate demostrando su
superioridad, ya que ganó por diferencia de 20 puntos. Y en cuartos
de final pese a realizar un fantástico combate e ir ganando en los dos
primeros asaltos, en el tercero por decisiones incorrectas del arbitraje,
a favor de su rival y poniendo en duda la nueva reglamentación del
tkd, perdió la opción de pase a medalla injustamente. Por otra parte
el pasado domingo 19 los vinarocenses Izan Brito y Juan Alsina se
desplazaron hasta Barcelona, para participar en el campeonato
infantil, donde ambos jóvenes deportistas de solo 8 años, se trajeron
a casa la medalla de bronce.
Desde estas líneas queremos agradecer a su maestro Severiano Alfaro
y los entrenadores de la selección catalana la confianza depositada
en estos jóvenes atletas.
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C F. Moro
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C. D. Catí
C. F. Traiguera

Morella F. C.
C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
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C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
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PARTIDOS ATRASADOS.
J.- 17 (17/3)
VINROMA - 3 VILLAFAMES - 0
J. - 18 (21/3)
MORELLA - 2 VINROMA - 1
Clasificación.
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San Jorge
Rafalafena
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Morella
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Benicense
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8
9
9
9
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6
6
0

I JORNADA
D’ESPORT
EN FAMÍLIA

DIA MUNDIAL
DE L’ ACTIVITAT FÍSICA
8 DE ABRIL 2017
De10.00 a 13.00 hores
Pavelló Poliesportiu
//Carpa Atlàntic
Activitats per
Xiquets/es +
Pares/Mares
ACTIVITATS
GRATUÏTES
OBSEQUI
PER A
TOTS ELS
PARTICIPANTS

E.
4
5
2
5
7
3
5
5
10
7
6
4
1
5
3
4

P.
1
5
8
8
7
10
10
10
7
9
10
12
14
14
16
21

G.F.
74
47
49
52
55
35
42
41
29
39
36
37
45
38
29
17

G.C.
16
29
32
32
34
31
30
45
36
47
37
38
50
59
70
77

PTOS.
64
DIA:
50
HORA
47
7 A 15 H
41
17,00
40
18,30
39
17,00
35
35
DIA:
34
HORA
34
11,00
33
12,15
31
31
17,00
23
DIA:
21
HORA
4
10,00
11,45
12,00
15,15
16,15
17,30
HORA

DIF. G.
58
DISSABTE
1,04,17
18LLOC
17
TOTES PISTES
20 SINTÈTICA
PISTA
21 SINTÈTICA
PISTA
4
PISTA
12 PARQUET
DIUMENGE
-4
2,04,17
-7
-8LLOC
PISTA
-1 SINTÈTICA
PISTA
-1 SINTÈTICA
-5 PARQUET
PISTA
-21
DISSABTE,
1,04,17
-41
-60LLOC
ESTADI
ESTADI 1
ESTADI 2
ESTADI 2
ESTADI 1
ESTADI 2
DIUMENGE,
2,04,17
LLOC

10,00

ESTADI

12,00
17,00
DIA:
HORA
11,00
11,00
12,00
12,15
12,30
16,30

ESTADI
ESTADI
DISSABTE, 1,04,17
LLOC
CAMP 1
CAMP 3
CAMP 2
CAMP 3
CAMP 1
CAMP 3
DIUMENGE,
2,04,17
LLOC

DIA:

DIA:
HORA
Més info a: www.cmevinaros.es

TOT EL MATÍ
11,00
DIA:
HORA
10,00 A 14,00
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PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
TAEKWONDO
TOTES
F.SALA
INFANTIL
HANDBOL
SENIOR
BASQUET

JUNIOR

G.F.
74
47
49
52
55
35
42
41
29
39
36
37
45
38
29
17

G.C.
16
29
32
32
34
31
30
45
36
47
37
38
50
59
70
77

PTOS.
64
50
47
41
40
39
35
35
34
34
33
31
31
23
21
4

DIF. G.
58
18
17
20
21
4
12
-4
-7
-8
-1
-1
-5
-21
-41
-60

ENCONTRE
IV OPEN TAEKWONDO CIUTAT DE VINARÒS
CD VINARÒS FS – C.F.S NAVARTI “A”
CBM VINAROS – CH VILA-REAL B
CLUB BASQUET GIL COMES VINAROS – CB
ESCOLAPIAS A

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
F. SALA
F. SALA

CATEGORIA
ALEVÍ
CADET

BASQUET

SENIOR
ESTADI

ESPORT
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL A
BENJAMÍ A
PREBENJAMÍ A
ALEVÍ B
PREBENJAMÍ C
ALEVÍ A

ENCONTRE
CD VINARÒS FS – L’ALCORA
CD VINARÒS FS – L’ALCORA
CB GIL COMES VINARÒS – MEDITERRÁNEA
ALTURA-ALMÀSSERA

CF
CF
CF
CF
CF
CF

ENCONTRE
UNITED VINAROS - SANT MATEU
UNITED VINAROS - SPORTING CASTELLO
UNITED VINAROS - SALESIANOS
UNITED VINAROS - SAN LORENZO
UNITED VINAROS - ULLDECONA BLANC
UNITED VINAROS - SPORTING CASTELLO

ESTADI
ESPORT

CATEGORIA

FUTBOL

CADET

FUTBOL
VETERANS
FUTBOL
1ª REGIONAL
CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
BENJAMÍ A
FUTBOL
PREBENJAMÍ B
FUTBOL
BENJAMÍ B
FUTBOL
BENJAMÍ B
FUTBOL
ALEVÍ A
FUTBOL
BENJAMI D

ENCONTRE
CF UNITED VINAROS - LES PALMES DE
CASTELLO
AV VINARÒS – AV ALDEANA
VINARÒS CF – ORPESA CF
ENCONTRE
VINARÒS EFC - ALQUERIES CF
CF UNITED VINAROS - ALCANAR GRANA
VINARÒS EFC - SAN MATEU CF
CF UNITED VINAROS - SAN LORENZO
VINARÒS EFC - ALQUERIES CF
CF UNITED VINAROS - LA SENIA

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT

CATEGORIA

pardals
CAMP 3
DISSABTE,
01/04/17
LLOC
PISTA ATLETISME

P.
1
5
8
8
7
10
10
10
7
9
10
12
14
14
16
21

FUTBOL

BENJAMÍ C

ENCONTRE
CAMPIONAT COMUNITAT VALENCIANA
PARDALS CANTORS
CF UNITED VINAROS - SALESIANOS BURRIANA

PISTA ATLETISME
ESPORT
ATLETISME

CATEGORIA
TOTES

ENCONTRE
JORNADA ESCOLAR + CONTROL ABSOLUT
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TERTÚLIA
Club de lectura

LITERàRIA
ÀGORA

Llegir compartint és llegir més vegades....

Divendres , 7 d’abril ,18h.30

Lloc : Llibreria Espai Mariola Nos

“L a c a r n e ”

PRESENTA L’OBRA : CARMEN LLOPIS
Rosa Montero (Madrid ,1951) .

Escriptora de novel·les i llibres de
relats . Periodista que des dels anys
70 escriu per El País reportatges ,
entrevistes i columnes d'opinió .

“La Carne”,

Una nit d'òpera,
Soledad contracta a un gigoló
perquè l'acompanye a la funció i
així poder donar gelosia a un
amant anterior.Un succés ho
complica tot i marca l'inici d'una
relació inquietant, volcànica i tal
vegada perillosa. Ella té seixanta
anys; ell , trenta-dos .
“La carne” ens parla del pas del
temps, de la por a la mort, del
fracàs
però
també
de
l'esperança, de la necessitat
d'estimar i de la gloriosa tirania
del sexe, de la vida entesa com
un llanci fugaç en el qual devorar
o ser devorat sembla ser l’única
raó de vida.
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ESTÀS BUSCANT

treball?

1. TALLER COM ACONSEGUIR I SUPERAR AMB
ÈXIT UNA ENTREVISTA PERSONAL
Del 5 al 7 d’abril (Inscripcions fins al 27 de març)

•
•
•
•

PROGRAMA:
Els secrets de la comunicació entre persones
L’entrevista de selecció: enfoc pràctic
Normes a seguir en una entrevista: presència, puntualitat, to de
veu, llenguatge no verbal, ...
Fases de l’entrevista: preparació, realització...

2. CURS CERTIFICAT DIGITAL PER A LA
RECERCA D’OCUPACIÓ

Del 17 al 19 de maig (Inscripcions fins al 8 de maig)

•
•
•
•
•

PROGRAMA:
Obtenció, descàrrega, instal·lació i desinstal·lació del certificat
digital
Tràmits i serveis en la Seguretat Social
Tràmits i serveis en el SERVEF
Tràmits i serveis en el SEPE
Altres tràmits mitjançant certificat digital

3. TALLER APRÈN A UTILITZAR EL TEU MÒBIL
EN LA RECERCA D’OCUPACIÓ
Del 1 al 5 de juny (Inscripcions fins al 22 de maig)

•
•
•
•

ROGRAMA:
CV en línia
Enviament del cv des del mòbil com a adjunt o compartint l’enllaç
Aplicacions de cerca d’ocupació: Infojobs, Job Today, Corner Job,
Indeed, Jobeeper, Linkedin...
Calendari en el mòbil: gestió d’avisos i recordatori

4. TALLER MILLORA LES RELACIONS
PROFESSIONALS A TRAVÉS DE LA
COMUNICACIÓ

Del 14 al 15 de juny (Inscripcions fins al 5 de juny)

•
•
•
•

PROGRAMA:
Principis, procés i dimensions de la comunicació
Comunicació verbal i no verbal
Barreres i habilitats per a una comunicació eficaç
Llenguatge corporal

Requisits: per als tallers 2 i 3 es requerix coneixement
mitjà d’informàtica, així com per al taller 3 hauran de tenir
un smartphone/tablet
Lloc de realització: Centre del Coneixement VINALAB
C. Galícia, 12
Horari: De 9:30 a 13:30h
MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Pl. Sant Telm. Ed. Pirulí, 3ª planta
Tel. 964407700

INSCRIPCIONS
OIAC Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Pl. Jovellar, 2
SEU ELECTRÒNICA
https://vinaros.sedelectronica.es/

www.jjcinema.es
''UN HOMBRE LLAMADO OVE''
DIVENDRES:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:7
Día:9
Día:10
Día:11

20:15:h
18:15:h
19:45:h
21:05:h

Classificació: + de 12 anys

www.jjcinema.es

www.jjcinema.es

''LOS PITUFOS''

''KONG-LA ISLA CALAVERA''

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:

Día:7
18:30:h
Día:8 16:30:h - 18:00:h
Día:9
16:45:h
Día:10
18:15:h

Classificació: Tots els públics

DIVENDRES:
DISSABTE:
DIUMENGE:
DILLUNS:
DIMARTS:

Día:7
Día:8 19:45:h
Día:9 20:15:h
Día:10
Día:11 19:00:h

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

1%72#%+¯

22:15:h 3D
22:00:h 3D
22:15:h 3D
21:45:h 3D

Classificació: + de 12 anys
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CAMPANYA DE DIFUSIÓ I CAPTACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES
La
Generalitat
Valenciana
té
la
responsabilitat d'atendre els infants i
adolescents amb mesures de protecció,
procurant, tal com assenyala el marc
normatiu, la seua atenció en família i evitant
la institucionalització. Consideració especial
tenen els infants de sis anys, per als que
la importància de créixer en un ambient
familiar adquireix una especial rellevància,
ja que es troben en una fase decisiva en la
construcció de la seua personalitat.
Per tot això la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives s'ha plantejat com
a objectiu prioritari treballar des de dos
vessants: per un costat dur a terme una
campanya
de
desinstitucionalització
d’infants i adolescents acollits en centres,
i per un altre, procurar que mai hi hagen
d'ingressar; i és aquí on entrem nosaltres.
Des de l’any 1995 els Ajuntaments de
Vinaròs i Benicarló han estat implicats
directament en l’acolliment familiar. La
creació d’una residencia comarcal a Vinaròs,
va evidenciar la necessitat de molts infants
i adolescents, amb mesures de protecció,
de disposar de famílies que pogueren
substituir temporalment la seua pròpia.
Els tècnics dels Equips de Serveis Socials,
conjuntament amb la Residencia Comarcal
“Baix Maestrat”, van ser pioners a la
Comunitat Valenciana en posar en marxa un
programa de captació, selecció i formació
de famílies educadores que pogueren
acollir els xiquets, xiquetes i adolescents de

la comarca. De fet, els primers acollidors van
ser dos famílies a Vinaròs i una a Benicarló.
Continuant amb aquesta iniciativa,
Vinaròs i Benicarló s’uneixen a la Direcció
Territorial de Castelló, per potenciar una
sèrie d'iniciatives, accions i activitats que
tenen dos objectius essencials: informar als
professionals, agents locals i comarcals, que
són qui realment coneixen el teixit social,
les entitats potencialment interessades i la
realitat humana de la nostra ciutat. En segon
lloc es pretén captar famílies d’aquestes
comarques amb l’objectiu de procurar que
aquests infants i adolescents mai hi hagen
d'ingressar.
És per això que s’han organitzat
diferents activitats d’informació sobre
el Programa d'Acolliment Familiar amb
Famílies Educadores, que tindran com a
protagonistes d'especial consideració les
famílies educadores de la zona i comptaran
amb el suport de l'entitat subvencionada
per la Conselleria, encarregada de
la difusió del recurs i de potenciar
la captació de famílies acollidores
(AVAF), així com la col·laboració
de la Direcció Territorial en els
actes organitzats:
PUNTS D’INFORMACIÓ
Dia 2 d’abril: en la Mostra Local
d’Entitats Socials. Benicarló.
Dia 5 d’abril: al Mercat del
dimecres. Benicarló.
Dies 1 i 4 d’abril: de 10:00h a

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Junta de Govern Local
de data 27 de març de 2017, va aprovar l'expedient
i plecs per a la ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA
DE DOS VEHICLES DE PROPIETAT MUNICIPAL. (EXPT.
13047/2016).
Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm,
n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 17 d’abril de 2017 a les 14:00h.
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

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data
23 de març de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a
la contractació del SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT
I SOCORRISME, AIXÍ COM L’ACOMPANYAMENT DE
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, I ALTRES
ACTUACIONS PER A LES PLATGES DE VINARÒS DURANT
LA TEMPORADA D’ESTIU 2017-2018. (EXPT. 372/2016).
Obtenció de documentació i informació: Pl. Sant Telm,
n.º 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 10 d’abril de 2017.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de
9 a 14 hores.
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14:00h, a la Plaça de Sant Agustí (Mercat) de
Vinaròs.
6 d’abril: de 10:00h a 14:00h, a l’entrada del
Mercat del dijous, Passeig de Fora del Forat
de Vinaròs.
XERRADES INFORMATIVES
02/04/17. Micro-xerrada en la Carpa de la
Mostra d’Entitats. Benicarló.
04/04/17. A les 18:30h. Xerrada informativa
per professionals educatius, socials, ONG's i
sanitaris al Centre del Coneixement Vinalab
de Vinaròs.
06/04/17. A les 19:00h, a la Biblioteca
Municipal, xerrada informativa a la població
en general amb la participació de testimonis
de famílies d'acollida i la presència d'un
representant de la Direcció Territorial
autoritzat.
A la Plaça Horts dels Escrivans, de 17:00h
a 20:00h, Mini parc infantil per als més
menuts (entrada lliure).
Qui pot acollir?

Qualsevol persona major d’edat, siguen
matrimonis amb fills o sense, persones que
viuen a soles i parelles de fet del mateix o
diferent sexe...
Què és necessari per poder acollir?
Proporcionar un ambient familiar estable i
afectiu, cultural i socialitzador, que participe
en activitats d’oci i temps lliure, que faciliten
les relacions socials del xiquet o xiqueta...
Proporcionar comprensió i estima, oferint
unes expectatives de futur diferents.
Busquem famílies que siguen capaces
d’acceptar aquest repte. ACOLLIR ÉS
CRÉIXER!
La Regidora Política Social, Igualtat i
Discapacitat de l’Ajuntament de Vinaròs
Mamen Ruiz

Tauler Municipal

1 abril de 2017

Novetats i calendari de proves a Vinaròs per a la certificació de coneixements en valencià
A través l'Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Vinaròs, s'informa que
aquest 2017 hi ha dos models de proves nous per qualificar els coneixements
de valencià, adaptats al Marc Europeu Comú de Referència.
Es tracta del nivell A2, que anteriorment rebia el nom de Coneixements
Orals, i el nivell, B1, abans Elemental. Els nivells mitjà i superior, d'altra banda,
mantindran l'estructura que presentaven en anys anteriors, indica la Junta
Qualificadora de Coneixements en Valencià.
El període de matriculació per a aquestes proves serà del 27 de març al 21
d'abril i de l'1 al 11 de setembre. Per a més informació i accedir al model de
sol·licitud es pot consultar el web: http://www.ceice.gva.es/jqcv
El calendari de les proves que es podran fer a Vinaròs, en primera
convocatòria, és el següent:
- Certificat de nivell A2 (abans Coneixements Orals): 27 de maig de 2017
- Certificat de nivell B1 (abans Elemental): 3 de juny de 2017
- Certificat de grau mitjà: primera part el 27 de maig i segona part el 10 de
juny de 2017
- Certificat de grau superior: primera part el 3 de juny i segona part el 17 de
juny
Per a més informació sobre aquestes proves, podeu adreçar-vos a �l'Agència
de Promoció del Valencià, AVIVA Vinaròs: Ajuntament de Vinaròs (primera
planta) , Tel.: 964 407 700 (Ext. 0150) , aviva@vinaros.org
Regidoria de Recursos Humans informa:
Convocatòria procés selectiu per al
nomenament com a funcionari interí,
amb caràcter temporal, d’un/a AGENT
D’IGUALTAT, i posterior constitució d’una
borsa de treball temporal.
Per Decret d’Alcaldia, núm. 596, de data 24 de
març de 2017 es va aprovar la convocatòria i
bases específiques que han de regir el procés
selectiu per al nomenament com a funcionari
interí, amb caràcter temporal, d’un/a AGENT
D’IGUALTAT, per a la gestió del Programa
323.10 «Igualtat de Gènere», S5159000
«Xarxa d’agents d’igualtat», subvencionat
per la Direcció General de l’Institut Valencià
de les Dones i per la Igualtat de Gènere per
a l’exercici 2017, i posterior constitució d’una
borsa de treball temporal. El sistema de
selecció concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les
bases de la convocatòria en el Tauler d'Anuncis
de la Seu Electrònica Municipal (27/03/2017)
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 naturals comptats a partir del dia
següent al de la publicació de l'extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Castelló.

Participa!

CONVOCATÒRIA

Benvolgudes veïnes i veïns,
Amb motiu de la decisió unilateral de l’empresa pública Correos,
de deixar sense servei de repartiment ordinari diferents zones de
Vinaròs, els convoquem el proper dilluns dia 3 d'abril a les 20:00 hores
a l’Auditori Municipal Wenceslao Ayguals d’Izco (plaça de Sant Agustí,
s/n).
El motiu de la convocatòria és ampliar la informació i donar a conèixer
les accions preses, així com informar i debatre sobre les possibles
alternatives. Esperem la seua assistència.
Per favor, els demanem que donen a conèixer aquesta convocatòria a
la resta de veïns.
-----------------------------------------------------------------------------------------Queridas vecinas y vecinos,
Con motivo de la decisión unilateral de la empresa Correos, de dejar
sin servicio de reparto ordinario diferentes zonas de Vinaròs, les
convocamos el próximo lunes día 3 de abril a las 20:00 horas en el
Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals d’Izco (Plaza Sant Agustí, s/n).
El motivo de la convocatoria es ampliar la información y dar a conocer
las acciones tomadas, así como informar y debatir sobre las posibles
alternativas. Esperamos su asistencia.
Por favor, rogamos dar conocimiento de esta convocatoria al resto de
vecinos.

Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es
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PUBLICITAT

ESQUELES

En memoria de:

Francisco Cañadas Martínez
“Paco”
Que falleció en Palamós (Girona)
el dia 11 de marzo de 2017,
a la edad de 63 años

D.E.P.
Jamás te olvidaremos

No t’oblidarem mai

La família Cañadas-Martínez agradece la atención recibida y
todas las muestras de afecto y condolecia que nos han mostrado.
La família agraeix tota l’atenció rebuda i totes les mostres d’afecte
i condolença que ens han mostrat.

ANIVERSARIS

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

30

agenda
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
av. País Valencià, 15
1
abril
MARTÍNEZ

2

abril

FERRER

3

abril

ROCA

4

abril

GUIMERÀ

5

abril

ADELL

6

abril

SANZ

7

abril

VALLS

zona turística nord, 11

8

abril

MATEU

c. Sant Francesc, 103

pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE MISSES
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 19.00 h.
Dissabte: 9.00, 19.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 19.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi
bíblic: 20 h
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

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

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

DIUMENGES

00,30
07,00

DIUMENGES

01,00
07,55

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

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

16,00
22,35

15,00
21,35

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

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 7.00 i 15.30
Diari: 11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

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

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

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05,
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05,
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS
 ZONA NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25,
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15,
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50,
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD

DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

