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IMPORTANT

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

Vinaròs ampliarà el seu arxiu històric en
passar la Casa de la Cultura a ser municipal
La cessió permetrà també ampliar el Casal Jove en un futur
Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs traslladarà a la Casa de la Cultura
els Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) de la conselleria,
que estaven situats en la planta superior del Casal Jove.
Això és a causa que la Casa de la Cultura passa a ser ara de
propietat municipal, després d'haver rebut ja el consistori
vinarossenc la comunicació oficial de la seva cessió
gratuïta per part del Ministeri d'Hisenda. L'edil de Cultura,
Marc Albella, també va informar que van a ampliar-se les
dependències de l'arxiu històric amb una nova sala per
situar més documents.
A més, una vegada es realitzi el trasllat de la SPE a la Casa
de la Cultura, les seves dependències seran destinades a
ampliar -quan es disposi dels recursos- al màxim el Casal
Jove, que en els últims anys està sent un lloc de referència
per a la joventut de tota la comarca. “D'aquesta manera
obtindríem una gran sala oberta i diàfana, la qual cosa
seria ideal per al Casal Jove perquè podríem realitzar més i

Vinaròs i onze ajuntaments més signen un conveni amb la Generalitat
per impulsar la venda d'habitatges protegits
Amb la signatura d'aquest acord, es dóna un primer pas en la
posada en marxa d'un pla de col·laboració local per a l'impuls de
l'habitatge protegit
L'Ajuntament de Vinaròs, juntament
amb altres onze consistoris de la
Comunitat, van signar aquest 6
d'abril a València un conveni amb la
Generalitat Valenciana, per impulsar
el lloguer i la venda de més de 300
habitatges protegits.
En aquest acte, presidit per la
Consellera
d'Habitatge,
Obres
Públiques i Vertebració del Territori,
María José Salvador, va estar present
l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, alcaldes
d'altres poblacions, la directora
general d'Habitatge, Rebeca Torró,
i la directora general de l'Entitat
d'Infraestructures de la Generalitat
(EIGE), Helena Beuenza.
Pla ha reiterat el compromís de
l'Ajuntament de Vinaròs en seguir
col·laborant per mobilitzar aquest
parc d'habitatges a la localitat,

Neteja d’abocaments
incontrolats
La Brigada d'Obres i Serveis, en
col·laboració amb la regidoria de
Medi Ambient, ha començat una nova
campanya de neteja d'abocaments
incontrolats en els barrancs de la
localitat. A més, es demana a la
població que actue amb civisme,
ja que és obligació de tots i totes
mantenir aquests espais nets i utilitzar
els punts habilitats per deixar les
escombraries i restes de poda.
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diferents activitats”, va explicar Albella.
L'edifici de la Casa de la Cultura està sent utilitzat
actualment per a reunions per part d'entitats de la localitat,
a més d'estar allí l'arxiu municipal, el Centre de Formació,
Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), i en el soterrani la
seu de Creu Roja.
L'edifici es va construir en els anys 60 i fins que no es va
construir la nova, va ser utilitzat com a biblioteca pública.

per evitar que aquests habitatges
construïts
amb
fons
públics
romanguen buits. En els últims mesos
s'han aconseguit més de 10 lloguers,
alguns d'ells, amb opció a compra.
Per la seua banda, Salvador ha agraït
la implicació dels ajuntaments, "sense
els quals no podríem plantejar una
política d'habitatge com aquesta" i ha
recordat que en arribar al govern es
van trobar amb gran part de les 1.300
habitatges de VPO que la Generalitat
té a la Comunitat, desocupats.
Amb la signatura d'aquest conveni es
dóna un primer pas en la posada en
marxa d'un pla de col·laboració local
per a l'impuls de l'habitatge protegit
i està previst que altres ajuntaments
es vagin sumant de forma gradual a
aquesta proposta.
Els ajuntaments es comprometen a

participar en campanyes conjuntes
d'informació i divulgació de les
promocions d'habitatges protegits,
a gestionar les visites de les persones
interessades i a recollir sol·licituds.
Tan la Consellera com l’alcalde de
Vinaròs han manifestat, finalment,
“que cal seguir treballant a partir de la
Llei de la Funció Social de l’Habitatge,
aprovada fa unes setmanes a les
Corts, per fer efectiu un habitatge
social que done resposta a un
problema que continua sent molt
greu”.
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ACTUALITAT

Famílies de Vinaròs, Benicarló i Peníscola assisteixen a la xerrada informativa de la campanya “Acollir és créixer”
La Direcció Territorial estudia, donat l'interès que ha suscitat en la zona aquest projecte,
realitzar el curs de formació per a les famílies a Vinaròs, el que evitaria que tingueren que
desplaçar-se a Castelló.
Moltes famílies de Vinaròs, Benicarló i Peníscola
van assistir dijous 6 d’abril a la tarda a la xerrada
informativa que es va organitzar a la Biblioteca
Municipal de Vinaròs, interessades en convertir-se
en famílies acollidores, dins la campanya "Acollir és
Créixer".
En aquesta activitat van estar presents autoritats
municipals de Vinaròs i Benicarló, així com
la Directora Territorial d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, Carmen Fenollosa, el Cap del Servei
d'Infància, Adolescència i Igualtat, Luís Gómez,
Gemma Redó, de la Secció de Família i Adopcions, i
Laura Edo, representant de l'associació AVAF.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, així com la regidora
de Polítiques Inclusives, Igualtat i Discapacitat,
Mamen Ruiz, i altres membres de l'equip de govern
van mostrar el seu suport a aquesta iniciativa i
animar a les persones interessades a formar part

d'aquest projecte, que busca evitar, en la mesura
del possible, la institucionalització en centres
d'aquells menors que, per diverses raons, no
poden criar-se amb les seues famílies biològiques.
Hi ha, per això, diverses opcions d'acolliment
familiar a la Comunitat Valenciana, perquè el
menor, especialment entre 0 i 6 anys, pugue rebre
la calor i la protecció d'una llar, a més de participar
en altres activitats en família diferents de les que
es poden dur a terme en una residència, tal com
van explicar algunes famílies de la zona que ja van
viure o estan vivint aquesta experiència.
"Després d'aquesta xerrada, que va resultar
altament profitosa, la Direcció Territorial està
estudiant la possibilitat de realitzar el curs de
formació a Vinaròs, per evitar que les famílies
interessades aconseguides durant aquesta
campanya tinguen que desplaçar-se a Castelló", ha

explicat la regidora del àrea, Mamen Ruiz.
Per la seua banda, l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla,
ha valorat de forma positiva l'impuls que ha tingut
aquesta campanya, la qual ha estat publicitada en
les últimes setmanes en premsa, ràdio i televisió,
a més de la instal·lació de llocs d'informació en
diversos punts de Vinaròs i Benicarló. Els interessats
en aquesta proposta, encara poden apuntarse al departament de Serveis Socials dels seus
respectius ajuntaments o sol·licitar informació a la
Conselleria o en AVAF.

Es llança una campanya específica per al control dels abocaments il·legals al municipi
Una patrulla de la Policia Local vigilarà les zones més sensibles per evitar que es
dipositen restes de poda i objectes voluminosos en punts no autoritzats a tal efecte.
La regidoria d'Obres i Serveis i la de Medi
Ambient, en coordinació amb la Policia Local, han
iniciat una campanya específica per al control
dels abocaments il·legals de poda i objectes
voluminosos, com mobles o matalassos, en
barrancs i altres punts no autoritzats.
A partir d'aquesta setmana, ha explicat l'intendent
en cap de la Policia Local, Juan Manuel Doménech,
una patrulla es dedicarà específicament a aquesta
tasca, així com a vigilar que els amos de mascotes
no deixin les deposicions a la via pública, a causa
del repunt de casos que s'han detectat en les
últimes setmanes.
Doménech ha recordat que aquest tipus de

comportaments incívics poden comportar una
sèrie de sancions, que en el cas dels abocaments
d'objectes o restes de poda en punts no autoritzats,
pot suposar una multa de 100 a 400 euros. També
és sancionable fer-ho fora dels dies permesos, que
són els dissabtes i diumenges.
Per la seua banda, el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, ha recordat a la ciutadania que "es
poden portar aquestes restes a l'Ecoparc, un servei
gratuït que s'ofereix de dilluns a diumenge, o en
el cas d'objectes molt voluminosos també es pot
trucar al número 900 878 865, perquè l'empresa
del servei de neteja viària passe a recollir-los de
forma totalment gratuïta i a domicili".

"No hi ha excusa. Per això demanem a la gent que
tingue una major cura del nostre entorn, ja que és
responsabilitat de tots i totes mantenir en bones
condicions l'espai en què vivim ", ha conclòs Alsina.

Comencen al Vinalab els cursos gratuïts per a la recerca d’ocupació i emprenedoria
Els tallers es duran a terme durant els mesos d’abril, maig i
juny, de 9:30 a 13:30 hores.
Aquest
dimecres
5
d’abril
va començar al Centre del
Coneixement Vinalab el taller "Com
aconseguir i superar amb èxit una
entrevista personal", emmarcat
dins de l'Estratègia provincial per
a l'ocupació, emprenedoria i la
promoció econòmica 2017, que
realitza la Diputació de Castelló i a
la qual s'ha adherit l'Ajuntament de
Vinaròs.
Aquest, amb una duració de 12h i en
el qual participaran 15 persones, és la
primera de les accions formatives de
l'Estratègia previstes durant el 2017,
amb l'objectiu principal de potenciar
l'autonomia de les persones, dotant
de competències bàsiques per
al procés de recerca d'ocupació i
millora de l'ocupabilitat, així com
proporcionant eines per comunicar
i transmetre idees de negoci tant a

nous emprenedors com a empreses
que ja estan en funcionament.
Els pròxims tallers per als mesos
d'abril, maig i juny, de 9.30 a
13.30 hores, tindran les següents
temàtiques:
- Certificat digital per a la recerca
d'ocupació (17, 18, 19 maig)
- Aprèn a utilitzar el teu mòbil en la
recerca d'ocupació (1, 2, 5 juny)
- Millora les relacions professionals
a través de la comunicació (14, 15
juny)
Les inscripcions als tallers es
poden realitzar a l'OIAC (Oficina
d'Informació i Atenció al Ciutadà)
o a través de la seu electrònica, per
ordre de registre i fins a esgotar les
places disponibles.
Més informació:
Agència de Desenvolupament Local
(Pl. Sant Telm. Edifici Pirulí, 3a planta)

FARINAES
MONES
MONES DE
XOCOLATE...

Setmana Santa
i Pasqua

Avgda. Llibertat, 5 - Vinaròs

Encàrrecs al 964 45 69 51
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ACTUALITAT

La cort d'honor de les Festes serà la més nombrosa de totes les edicions anteriors
De moment hi ha 27 dames confirmades, però hi haurà més i podria fins i tot haver-hi representació masculina
Redacció

Les festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs
tindran aquest any la cort d'honor més nombrosa
de quantes hi ha hagut fins ara. Una cort d'honor
que a falta de tancar-se de forma definitiva compta
ja en aquest moment amb 14 dames majors i 13
dames infantils –de les quals 7 representants
habituals dels col·legis de la ciutat, i altres 6 que
formen part de diferents entitats i associacions de
VinaròsEncara que falten encara per confirmar entitats
que tradicionalment aporten dama, per la qual
cosa podria créixer encara més en nombre. Una de
les novetats d'aquesta edició és que per primera
vegada la colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
presenta dama, i es recupera la de l’Esplai.
El creixement de la cort d'honor infantil al doble
d'integrants ha estat a causa de la recent aprovació
plenària de la proposta del PP de Vinaròs que va

plantejar la possibilitat que les entitats amb dama
també poguessin presentar dama infantil.
El regidor de Festes, Marc Albella, va explicar
que serà previsiblement el dia 13 de maig quan
se celebrarà el sorteig per triar a les reines de
les festes a l'auditori. A més, va assenyalar que
es van presentar quatre xiquets en el col·legi de
l’Assumpció per optar a la cort d'honor i altres dos
més en el CEIP Sant Sebastià, però el sorteig no els
va resultar favorable, i seran tot xiquetes les que
representen als centres educatius. “Ara hi ha dos
d'aquests xiquets a la recerca d'entitat per poder
formar part de la cort d'honor, per la qual cosa
encara és possible tenir representació masculina
infantil en aquestes festes”, va explicar.
L'important increment de participació que sofrirà
la cort d'honor implicarà canvis en el protocol a les
festes d'aquesta edició, especialment en el que a

durada d'alguns actes es refereix. Per fer-ho de la
forma més dinàmica possible, s'estan plantejant ja
diverses opcions, segons va informar Albella. “Crec
que la fórmula adoptada aquest any és la que ha
permès més representació”, va concloure.
La carpa de Festes, de nou al port
D'altra banda, Albella va contestar a l'acusació del
PP de Vinaròs quant al cost de la carpa de Festes,
que aquest any es va situar en el port. Els populars
han criticat que van ser més de 9.000 euros els que
es van pagar per instal·lar allí l'envelat, recordant
que anteriorment s'instal·lava en una parcel·la
municipal sense cap cost. Sobre aquest tema,
Albella va assenyalar que “a la gent el canvi li va
resultar positiu, aconseguim un nou ambient i
aquest any tornarà a repetir-se. Aquests 9000 euros
que es van pagar s'han revertit a arreglar el port”.

Reunió per les noves ajudes per a zones industrials
La regidora d'Ocupació de Vinaròs, Maria Cano, juntament amb el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, s'han reunit amb la Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors
Productius i Comerç, Blanca Marín, per parlar de les noves ajudes per a zones industrials. També
han estat presents autoritats municipals de Sant Mateu i Adolf Sanmartín, delegat territorial de
la Generalitat. província de Castelló.

Acord Ciutadà culpa al govern municipal d’evadir responsabilitats a la convocatòria de Correus
Batalla proposa engegar de manera immediata una campanya de recollida de signatures de tota la població reclamant la
reposició del servei de repartiment de correu ordinari
Acord Ciutadà de Vinaròs ha valorat la reunió
amb els afectats per la retallada que planteja
Correus com a “molt positiva pel grau de civisme
i de paciència dels assistents perjudicats, malgrat
que anaven comprovant que les decisions de
Correus ja estaven preses”.Per al seu portaveu,
Lluis Batalla, “Correos, agrade o no agrade, ha
acomplert amb tot el protocol administratiu
que se li requeria, inclús estudiar al.legacions i/o
recursos si s'haguéssin presentat, però l’equip
de govern no va fer al.legacions quan tocava i
les fa ara a correcuita”. A més, considera que el
veïnat afectat, “després de més d'un any sense

que ningú del govern els digués res per poder
fer al.legacions, va ser testimoni de la seua
indefensió davant la situació creada”, preguntantse “per què no es va fer aquesta reunió fa un any
i recollir totes les queixes quan tocava i no ara”.
D’altra banda, va qualificar el paper del Govern
a la convocatòria de l’adutori de “senzillament
indigne per voler evadir responsabilitats”. Batalla
també va lamentar que l’equip de govern no
haguera aprovat la urgència de “dues mocions en
dos mesos on des de fora del govern es demana
fer pinya” i va assegurar que “l'únic culpable a
hores d'ara del que passa amb Correus es diu

Tast del Territori: Carxofa de Benicarló i Galera de
Vinaròs, amb els exquisits plats del xef Roberto
Belmonte. Foto: M.Castejón
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Govern Municipal de Vinaròs”.
Recollida de signatures
Batalla ha proposat iniciar de manera immediata
una campanya de recollida de signatures de tota
la població afectada i de la població solidària
amb aquests ciutadans perjudicats reclamant
la reposició del servei de repartiment de correu
ordinari. “Per a uns partits que no van dubtar
en prendre els carrers per arribar al govern,a
través de concentracions o ocupant Col.lectius
Antidesnonaments, o en bicicletades, no serà
difícil organitzar aquestes Taules de signatures”,
ha conclòs.

Han començat al Vinalab Vinaròs els cursos gratuïts per a la
recerca d’ocupació i emprenedoria.
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ACTUALITAT

La nueva resonancia magnética del Hospital de Vinaròs evitará derivar a 5.300 pacientes cada año a Castellón
El Hospital comarcal cuenta ya con dos especialistas en
Radiología formados en resonancia magnética y dispone del
espacio requerido para ubicar el nuevo equipo donado por la
Fundación Amancio Ortega
El nuevo equipo de Resonancia
Magnética
donado
por
la
Fundación Amancio Ortega que
llegará al Hospital de Vinaròs
evitará que 5.300 pacientes cada
año tengan que ser derivados a
Castellón, favoreciendo de este
modo la proximidad de la asistencia
sanitaria y la equidad en el acceso a
la tecnología de radioterapia más
avanzada.
La gerencia del departament de
Salut de Vinaròs está diseñando el
dispositivo para recibir este nuevo
equipo de Resonancia Magnética
que estará ubicado en un espacio de
la planta baja del Hospital comarcal

siguiendo
los
requerimientos
técnicos y de uso del aparato, así
como las características propias de
su instalación.
Además, el centro hospitalario
cuenta ya con dos profesionales
médicos
especialistas
en
Radiología formados en el manejo
y diagnóstico de la resonancia
magnética, por lo que el Hospital se
encuentra preparado para ofrecer
esta nueva técnica a los pacientes
del Departament.
Durante el pasado año 2016,
el Hospital de Vinaròs derivó
un total de 5.314 resonancias a
Castelló. Una cifra que, a partir de

la puesta en marcha del nuevo
equipo, se evitará en cuanto al
desplazamiento de pacientes y
al transporte de ambulancias de
enfermos ingresados, además de
los costes que supone.
El nuevo equipo de Resonancia
Magnética será donado por la
Fundación Amancio Ortega, tras la
firma, el pasado miércoles, de un
convenio de colaboración entre
dicha entidad y la Generalitat

Valenciana.
Gracias
a
este
convenio, el Hospital comarcal de
Vinaròs contará con este equipo,
que no estaba disponible hasta el
momento en el centro.
Gracias a esta inversión, los
profesionales sanitarios de Vinaròs
contarán con equipamiento de
última generación, posibilitando
así la equidad y vertebración de
los recursos sanitarios en todo el
territorio valenciano.

El PP asegura que se ha reducido el presupuesto para la Semana Santa de Vinaròs
“por segundo año consecutivo”
Gandía acusa al equipo de gobierno de hacerlo “por motivos puramente ideológicos”
El portavoz adjunto del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha
afirmado “por segundo año consecutivo el
tripartito ha recortado la aportación económica
que realiza para la organización de la Semana
Santa de Vinaròs, limitando su aportación a tan
solo 12.000 euros”.
Gandía ha explicado que “el año pasado el equipo
de gobierno redujo la aportación municipal desde
los 18.000 euros a 12.000 y lo justificaron con que
esa cantidad se destinaría a la celebración del
sexto centenario de la aparición de la imagen de
San Sebastián; este año se mantiene el tijeretazo
fruto de los prejuicios ideológicos de un gobierno

que discrimina todo aquello que no le es de su
agrado”.
Desde las filas populares se señaló que “la Semana
Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico
Autonómico y por ello sorprende el menosprecio
que desde el gobierno municipal se realiza y el
escaso apoyo económico que se le presta. No
entendemos como para el capricho de la carpa
en el puerto para San Juan y San Pedro se gastan
más de 9.000 euros y para la Semana Santa solo
dedican 12.000 euros”.
Finalizaba el portavoz popular afirmando que
“pedimos al tripartito que apueste por la Semana
Santa por ser una de las tradiciones más antiguas de

Vinaròs, por ser un motor económico para el sector
comercial y de servicios además de generador
de empleo y eso se realiza incrementando la
aportación económica que han recortado en un
33% tanto el pasado año como el presente”.

5

15 abril de 2017

6

15 abril de 2017

7

fotonotícies
L'Ajuntament de Vinaròs ha dut a terme una reunió de treball sobre els
preparatius per a la 28 edició del Triatló de Vinaròs, que es realitzarà el
proper 30 d'abril. Hi han estat presents els representants del Club Triatló
JI JI JA JA, de la Policia Local, de la Brigada Municipal, de la Regidoria
d'Esports i l'alcalde en funcions, Guillem Alsina.

15 abril de 2017

Excursión del Centro Municipal de la Tercera Edad
El Centro Municipal de la 3ª Edad realizó una excursión de 6 días a la Catalunya
Medieval y sur de Francia, visitando el Valle de Nuria y la Costa Brava (Ampuria
Brava y Besalú), Carcassone, Colliure, Girona, Pals, Peratallada, Perpignan, Roses
y Cadaqués. Todas las personas que asistieron a esta excursión lo pasaron muy
bien y disfrutaron mucho.

Tenim dames per a la Penya Barça, Lara
Sebastià i Martina Torres
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Activitats de Gentsana dissabte matí al passeig maritim en la I jornada d´esport en familia; clase de chicun
impartida pel profesor Juan Angel Miralles i iniciació al claqué a càrrec de la monitora Eva Miralles Febrer. Text i
fotos: M.Castejón
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Rosana Ibáñez Segarra donant els últims retocs al
vestit que desinteressadament ha confeccionat
per a la Verge dels Dolors, aquesta imatge
pertany a la confraria Portantes Virgen de los
Dolores de Vinaròs. Aquest vestit serà el que lluirà
la verge durant tot l'any a l'Església de Santa
Magdalena, exceptuant Setmana Santa quan
porta el vestit processional

fotonotícies
L'alcalde Enric Pla, juntament amb el regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero, i la regidora d'Ocupació, Maria
Cano, van assistir recentment a la inauguració de les noves instal·lacions d'Aetna Group a Vinaròs, una multinacional
especialitzada en la indústria d'embalatge.

15 abril de 2017

Primer baño de Semana
Santa de José
Antonio y Andrea

El domingo día 2 de abril el Club motor Clàssic de Vinaròs realizó la tan esperada salida a la finca de Juanito Sol. Se reunieron en está ocasión unos 55 componentes
de este club y como cada temporada se comenzó la salida con el almuerzo la sede este club para después ponerse en marcha dirección Alcanar, Ulldecona, el barri
Castell, la Sénia y llegando a Rosell donde se hizo una pausa para continuar hasta la finca de Juanito Sol.

Nova concentració contra la violència de gènere per l'associació "Mi mano es tu
apoyo" davant l’Ajuntament. E.Fonollosa

Visita dels alumnes de 2n i 3r cel CEIP PIO XII de Nules a la protectora
d'animals de Vinaròs, El Corralet

AMAS DE CASA DE VINARÒS - Organiza Viaje a Murcia
3 y 4 de Junio - Información tel.: 620 555 881 – 677 546 131

Diàlegs prematrimonials curs 2016/17
Del 27 al 31 de Març , es va fer el segon curset prematrimonial d’aquest curs, van participar onze
parelles : Angel i Clara , Mauricio i Gabriela ,Carlos i Míriam ,Tomás i Gema ,Ivan i Elisabet , Luis i Wanda
,Vicent i Lucia ,José i Isabel ,Juan Fco i Alicia, Jesús i Saray i Jose Luis i Rosa. Tots , acompanyats pels
monitors , van reflexionar sobre diferents aspectes de la vida matrimonial en quatre sessions; i un altra
sessió va estar dedicada per part del Mossèn al matrimoni com a sagrament i a la celebració.
La valoració va ser molt positiva per part dels participants perque els ha ajudat a reflexionar i madurar la
seva decisió
La darrera nit vam compartir unes pastes i una copeta de cava i es van desitjar el millor per als seus
futurs matrimonis. Felicitats a tots els “novios”
9

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

15 abril de 2017

Exposición carteles ganadores en la historia de la Semana Santa de Vinaròs
Salvador Quinzá Macip

Ha sido muy acertada por parte
de la “Federación de Cofradías
de la Semana Santa de Vinaròs,
el incorporar como nuevo acto
en nuestra Semana Santa esta
exposición de carteles en nuestro
“Mercado Municipal”.
Nuestro mercado en estos días
previos y dentro mismo de la Semana
Santa, aparte de ofrecer sus buenos
artículos a cargo de la “Asociación”, y
contando con la cantidad de personas
que van a efectuar sus compras,
es una excelente plataforma para
enseñar un poco de lo que es nuestra
Semana Santa, declarada “Fiesta de
Interés Turístico Autonómico”.
Este acto concretamente, celebrado
el pasado viernes día 7 del presente
mes, ha sido el primero dentro
del programa oficial de la Semana

Santa, y que ha servido para ir
preparándonos a los que vivimos
y disfrutamos de nuestra Semana
Santa vinarocense, para el momento
fuerte del “Solemne pregón de
Semana Santa”, el cual se realizó a las
21 horas del mismo día.
Los parlamentos de rigor corrieron
a cargo del presidente de la
“Federación de Cofradías” Salvador
Oliver Foix, del encargado de la
“Asociación de vendedores del
mercado” Ángel Martínez y cerró
los mismos, el concejal de turismo y
comercio Domenech Fontanet.
En la exposición podemos ver varios
de los carteles ganadores entre los
años 1989 y 2017, donde está el
ganador de este año con el título
“Mar de passió” realizado por Javier
Chaler Villanueva. También podemos

observar un maniquí con la vesta
de la Cofradía del “Cristo de la Paz”
junto a un bombo de su banda de
“Tambores y Bombos”.
Repito, ha sido esta una muy buena
iniciativa de la Federación de
Cofradías. Este año y por cuestiones
ajenas a la “Federación”, no se realizará

en nuestro Auditorio Municipal, la
“Exposición de Semana Santa”. Por
cierto, es todo una lástima, ya que
año a año, son mas las personas que
aprovechan estos días festivos o de
vacaciones, en que algunos miles de
ellas, contemplaban y vivían nuestra
Semana Santa. En fin, otro año será.

Programación Semana Santa
14 DE ABRIL VIERNES SANTO
VIA CRUCIS
9’30
horas
CONVENTO
DIVINA
PROVIDENCIA
Vía Crucis por las calles del interior del
Convento.
9’30 horas PARROQUIA SANTA MAGDALENA
Traslado de la “Serena Majestad
del Crist dels Mariners” desde su
capilla en el Carmen hasta la barca
para llegar al puerto por mar. Le
acompañaran los Mayorales y Devotos
10’00 horas DESFILE de la Banda de bombos
y tambores “Crists del Mariners” desde la
Iglesia Santa Magdalena al puerto.
10’30 horas XXXIII VIA CRUCIS POR EL
PUERTO.
EXPOSICIÓN DE PASOS
10’00 horas En la Plaza Parroquial
EXPOSICIÓN de los Pasos de las distintas
Cofradías de Semana Santa
De 12 a 15 h y de 16 a 22 h Feria marinera
de artesanía y diseño. Animación y
actividades infantiles. Pérgola del paseo
de Colom. Organiza: Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs.
CELEBRACION DE LA MUERTE DEL SEÑOR
16’30 horas RESIDENCIA HOGAR SAN
SEBASTIAN
16’30
horas
CONVENTO
DIVINA
PROVIDENCIA
18’00 horas ARCIPRESTAL.
18’30
horas
PARROQUIA
SANTA
MAGDALENA.
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20’00 horas Pasacalle de las Bandas por el
recorrido de la Procesión.
20’30 horas PROCESION. Por el mismo
recorrido del Jueves Santo, las Cofradías
que participaron el día anterior y la coral
‘García Julbe’.

15 DE ABRIL SÁBADO SANTO
De 12 a 15 h y de 16 a 22 h Feria marinera
de artesanía y diseño. Animación y
actividades infantiles. Pérgola del paseo
de Colom. Organiza: Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs.
De 18h a 20 h: Visita teatralizada “Carlistas
por el centro histórico” de Vinaròs. Sobre el
tema de las guerras carlistas conoceremos
el Patrimonio Histórico-Artístico. Salida
frente a la Tourist Info en el Paseo de
Colom. Precio: 3,00 € por persona. Plazas
limitadas. Más información y reservas en
www.turisme.vinaros.es y en la Tourist
Info Vinaròs. Organiza: Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs.
19’00 horas en el SANTUARIO DE LA VIRGEN
DE LA MISERICORDIA. “LA PASION DE
ULLDECONA”, con la intervención de
la Coral “Garcia Julbe” de Vinaròs que
interpretará las siguientes piezas:
– Entrada triunfal de Jesús a Jerusalen:
Gloria Laus (Mn. Vte. García)
– Últim sopar : Bone Pastor (Beat J.M.
Peris)
– Després dels romans : Christus factus est
(del Novenario a Jesús Nazareno)
– Flagel.lació : Poble meu (de la litúrgia de

Divendres Sant)
– Carrer Amargura : Stabat Mater (Zoltan
Kodaly)
– Crucificció : O Crux (Ginés Pérez)
– Devallament : Estaba al pie de la cruz
(Joaquín Madurga)
– Enterrament : Adoro te devote (Richard
Wagner)
– Ressurrecció : Hallelujah (Haendel)
VIGILIA PASCUAL
20’00 horas RESIDENCIA HOGAR SAN
SEBASTIAN
20’30
horas
CONVENTO
DIVINA
PROVIDENCIA
22’00
horas
PARROQUIA
SANTA
MAGDALENA
22’30 horas ARCIPRESTAL DE VINARÒS.

16 ABRIL DOMINGO DE RESURRECIÓN
LA PASCUA
7’00 horas DIANA por diferentes calles de
nuestra ciudad a cargo de la BANDA DE
BOMBOS Y TAMBORES DE LA “COFRADIAS
DEL CRISTO DE LA PAZ”
PROCESION DEL ENCUENTRO
10’30 horas Salida de la imagen de
Jesucristo Resucitado de la Arciprestal
de Vinaròs. En dirección a la Plaza San
Valente con el siguiente recorrido: Plaza
Parroquial, calle San Cristóbal y Plaza San
Valente
Les seguirá el Clero; “Cofradía del
Santísimo”; Federación de Cofradías de
Semana Santa, Autoridades Municipales y
la Banda de Música “La Alianza”.

La imagen de la Virgen del Encuentro
saldrá de la Plaza San Agustín; calle Santo
Tomas y Plaza San Valente. Le acompañara
la Banda de Cornetas y Tambores de la
“Cofradías de Jesús Cautivo·” y Ntra. Sra.
de la Merced.
En la plaza San Valente se realizará
el encuentro con la imagen de
Jesucristo Resucitado con el “Santísimo”
acompañado bajo palio, realizándose
la suelta de palomas a cargo de la
“Colombófila Vinaròs”. Seguidamente
regreso a la Arciprestal donde se celebrara
la Santa Misa.
De 12 a 15 h y de 16 a 22 h Feria marinera
de artesanía y diseño. Animación y
actividades infantiles. Pérgola del paseo
de Colom. Organiza: Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs.
12’00 horas PASACALLE por varias calles de
la Ciudad a cargo de la banda de Bombos
y Tambores “Crist dels Mariners”
De 18h a 20 h: Visita teatralizada “Piratas
por la zona natural Sol de Riu” en el
término municipal, costa norte de
Vinaròs. Sobre el tema de los piratas y
los moriscos conoceremos el Patrimonio
Histórico y Natural. Paseo a pie. Salida
desde el parking de Sol de Riu. Precio:
3,00 € por persona. Plazas limitadas. Más
información y reservas en www.turisme.
vinaros.es y en la Tourist Info Vinaròs.
Organiza: Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Vinaròs.
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PREGÓN SEMANA SANTA
Salvador Quinzá Macip

El pasado “Viernes de Dolores” día 7 de abril, en la Arciprestal
de “La Asunción” de nuestra ciudad de Vinaròs, a las 20,30
horas daba inicio al pregón anunciador de esta Semana Santa
de 2017.
Previamente y saliendo de la Parroquia de Santa Magdalena,
y acompañada de los estandartes de todas la cofradías y de
su párroco mossen Crostóbal Zurita, salía portada a hombros
de los costaleros de la cofradía del “Paso de San Pedro”, la
bellísima imagen de la “Virgen de los Dolores”. En un trayecto
procesional por las calles de nuestra ciudad, entraban a
la Arciprestal acompañados por la banda de “Bombos y
Tambores” de la cofradía del “Paso de San Pedro”.
Al inicio y al final del pregón, desde el coro, pudimos escuchar
la música de la “Coral García Julbe”, con su director Rossend
Aymí i Escolà y acompañados al órgano por Enric Melià i
Fortuna.
Tuvo unas palabras de bienvenida el presidente de la
“Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs”
Salvador Oliver Foix, al que le siguió mossen Emilio Vinaixa,
párroco de la Parroquia Arciprestal de “La Asunción”, el cual
nos presentó al pregonero, que en esta ocasión fue nuestro
obispo de la Diócesis de Tortosa, monseñor Enrique Benavent
Vidal.
El Sr. Obispo con su pregón, nos mostró unas imágenes de
nuestra Semana Santa local, recordó nuestros “Vía Crucis”
a la ermita y al puerto, nuestras procesiones del Jueves y
Viernes Santo, y la procesión del Encuentro en el Domingo
de Resurrección. En resumen, sus palabras fueron las
siguientes:
“Son estos días de la Semana Santa, en que cada ciudad tiene
su forma peculiar de celebrarla, hacen siempre un esfuerzo
por conservar estas tradiciones, sabiendo que las mismas, han
nacido de la fe y tienen que vivir en comunión con la tradición
de la fe eclesial. Son unos días también para contemplar a Jesús
en su drama de la pasión, y descubrimos el mensaje de la cruz,
en que se desvela el misterio del mal que hay en el corazón del
mundo, que en el bien que recibimos repodemos con el mal, y el
misterio de amor que hay en el corazón de Dios, que al mal que
recibe responde perdonando. Son días para celebrar también
de modo especial, participando también en las celebraciones
litúrgicas del misterio de la muerte y de la resurrección de
Cristo, el cual se hace realmente presente, pero sobre todo para
los cristianos, para vivir siempre desde la Pascua del Señor. Un
cristiano no es solamente el que conserva tradiciones, el que
contempla o el que celebra, es el que vive de veras todo lo que
esto significa. Os deseo a todos una buena Pascua”.
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Fue un pregón largo y extenso, en que al finalizar
el mismo fue aplaudido por los que allí nos
reunimos.
Pasó una cosa muy curiosa, y que no recuerdo
pasara en todos los pregones realizados. La “Coral
García Julbe” que nos interpretó al inicio del
pregón la pieza “Gloria laus” de su mentor mossen
Vicent García Julbe, al finalizar el acto interpretó
“Haec est Dies”. Al finalizar la coral el canto de
la pieza “Haec est Dies”, tomó la palabra mossen
Emilio, la comentó y habló de la belleza de la

misma. Poco a poco y creo que comenzando por
nuestro obispo, los allí presentes, comenzaron a
aplaudir a la coral por la buena interpretación que
realizaron.
Esta pieza es bellísima, y las dos que interpretaron
las escogió con sumo mino el director Rossend
Aymí i Escolà, siendo la primera pieza del alumno
mossen Vicent, y la final del maestro el beato José
María Perís. En la misma canta el coro a 6 voces
mixtas, hay dos solos de barítono, los cuales
interpretó de forma excelente Didac Mesa Romeu,

un joven que perteneciendo a la Coral Juvenil
“Sant Sebastià”, siempre que se lo piden, ayuda y
colabora con varias corales de la comarca. Finaliza
la pieza con el bello canto del “Bone Pastor” con
un piano impresionante.
Todo salió bien, todo salió perfecto, la
impresionante imagen del “Cristo de la Paz” en el
centro del presbiterio presidía el pregón, y en el
lateral izquierdo, teníamos a la preciosa imagen
de la “Virgen de los Dolores”, en el día en que
celebrábamos su onomástica.

Oración del huerto

Paso de San Pedro

Azotes en la columna

Ecce Homo

Jesús Cautivo

Santísima Faz

Nazareno y Sto. Sepulcro

Cristo de la Paz

Crist dels mariners

Descendimiento

Momento del pregón

Virgen de las Angustias
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Cristo de la Paz

Santissim Sagrament

Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores

Coral -García Julbe
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Misa en memoria de los cofrades difuntos
Salvador Quinzá Macip

En la Arciprestal de “La Asunción”, y oficiada por mossen Emilio Vinaixa
Porcar, párroco de la parroquia y a la vez consiliario de la “Federación de
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs”, el pasado sábado día 8 del presente
mes, se celebró como cada año, una misa en sufragio por todos los difuntos
fallecidos en el año, así como recordando todos los difuntos cofrades de
todas las cofradías. Por supuesto, uno de los momentos mas emocionantes,
fue cuando mossen Emilio citó a los difuntos del último año, así como que
recordó a todos los cofrades en anteriores tiempos.

XIV Trobada de Bombos y Tambores
Salvador Quinzá Macip

A las 20,30 horas del mismo sábado en la Plaza
Parroquial, y organizado como todos los años por
la Cofradía del “Cristo de la Paz”, se realizó esta “XIV
Trobada de Bombos y Tambores”. El primer toque
decidió la Cofradía, fue a cargo del director de la
“Caixa Rural-Caixa Vinaròs” D. Antonio Sebastià
Prats, en el bombo de Mª Carmen Cabello. A
continuación realizaron un recorrido por las calles
más céntricas de nuestra ciudad, finalizando
nuevamente en la Plaza parroquial.
Actuaron un total de 13 bandas venidas de las
provincias de Castellón y Tarragona, en que cinco de
ellas realizaron una exhibición al final del acto.
Nuestras felicitaciones a la Cofradía del “Cristo de la
Paz”.
Las bandas que actuaron fueron las siguientes:
GRUP DE BOMBOS I TAMBORS “EL REPIQUET” ALCALA
AGRUPACIÓN CULTURAL DE BOMBOS Y TAMBORES
VILA-REAL
ASOCIACIÓ BOMBOS I TABALS PEÑISCOLA
GRUP DE BOMBOS I TABALS BENICARLO
BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES EX-ALUMNOS LA
SALLE BENICARLO
ASSOCIACIÓ CULTURAL TAMBORS I BOMBOS CRIST DE
MEDINACELI CASTELLO
ASOCIACIO BOMBOS I TAMBORS SANT MATEU
TAMBORS I BOMBOS CRIST DE LA PURISIMA TORTOSA
TAMBORS COF. SAGRAT COR DE JESUS JESUS
BANDA CORNETAS I TAMBORS “LA RAPITA” S.CARLOS
RAPITA
BANDA TAMBORES Y CORNETAS “SAN PEDRO” VINARÒS
BANDA BOMBOS I TAMBORS CRIST DELS MARINERS
VINARÒS
BANDA BOMBOS Y TAMBORS “COFRADIA DEL CRISTO DE
LA PAZ”

13

SETMANA SANTA DE VINARÒS 2017

15 abril de 2017

Domingo de Ramos
Salvador Quinzá Macip

El pasado domingo día 9, se celebraba en
diversos lugares de nuestra ciudad la festividad
de “Domingo de Ramos”. Podemos citar a la
Iglesia-Convento de la “Divina Providencia”, a
la Capilla del “Carme dels Mariners”, a la capilla
de la “Residencia Hogar San Sebastián”, a la
Parroquia de la Arciprestal de “La Asunción”, y
por finalizar a la Parroquia de Santa Magdalena
de nuestra ciudad de Vinaròs, lugar donde
hemos asistido a la bendición de ramos.
A las 11,30 horas salía desde la Parroquia
de Santa Magdalena, la procesión formada
por la “Banda de Cornetas y Tambores” de la
Cofradía de la “Hermandad de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la
Merced” junto con su Junta, cofrades y como
cada año, llevando a cabo la representación
de “la borriquilla”, la cual recuerda la entrada
triunfante de Jesús en Jerusalén. Presidió y
ofició el acto mossen Cristóbal Zurita Esteller.
Abrió la procesión la “Banda de Cornetas y
Tambores” de la Cofradía.
La bendición de ramos, la cual tuvo lugar
en la Plaza 1º de Mayo o “del Santissim” fue
multitudinaria, y los protagonistas mas grandes,
tal como toca hoy, nuestros niños, y porque no
también los papás y los abuelos, entre demás
familia. El día fue soleado y brillante, cosa
que hizo posible que la participación fuera
multitudinaria.
La bendición de ramos en la Parroquia de
“La Asunción” se realizó en el Paseo Colón, y
estuvo como en otros años, acompañada por la
banda de “Bombos y Tambores” de la Cofradía
del “Cristo de la Paz”. Presidió y ofició el acto
mossen Emilio Vinaixa Porcar, y también como
siempre, fue esta una bendición y procesión
multitudinaria.
Al regresar la procesión para entrar al templo,
se realizó por la “puerta plateresca” y a
continuación se celebró la Santa Misa.

Via Crucis en la ermita
Salvador Quinzá Macip

Por la tarde, a las 17 horas y organizado por la Parroquia
Arciprestal de “La Asunción”, se celebraba el “Vía crucis
a la ermita”, con una tarde mas bien veraniega y con un
sol brillante, que hizo que se pudiera celebrar con un
excelente tiempo, este “Vía crucis” tempranero, el cual
nos introduce ya de lleno en nuestra Semana Santa de
Vinaròs.
A través de las 13 estaciones y finalizando el la 14ª en
la cruz de la ermita, se fue desarrollando el acto, con
unos bellos textos preparados por mossen Emilio
Vinaixa.
El momento mas emocionante del “Vía crucis”, fue
sin duda en la estación 12ª “Jesús muere en la Cruz”,
cuando mossen Emilio, nos recordó los dos atentados
ocurridos la misma mañana en Egipto, concretamente
cuando la Iglesia Cristiana Copta, celebraba la misa del
“Domingo de ramos”, los cuales produjeron mas de 40
muertos y mas de 140 heridos.
Cabe también resaltar, que como cada año, la FRATER
se reúne para hacer todos juntos una “comida de
hermandad”, y luego a las 16 horas realizar la misa, la
cual ofició el consiliario de la Frater, mossen Cristóbal
Zurita.
Estamos ya dentro de la Semana Santa, y les
mantendremos informados de los actos a realizar.
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Peixateria Isabel quiere agradecer a todos sus clientes la confianza demostrada todos estos años y desea seguir
animando a todos sus clientes y los que todavía no lo son, a que vengan al Mercat de Vinaròs y sigan degustando
los buenos productos del mar de la Lonja de Vinaròs.

El Langostino
de Vinaròs
Sois más importante que el pan más grandes que los molinos.
Pocos manjares se acercan a vuestros tan altos sinos.
La paella valenciana, caracoles parisinos, el cocido madrileño,
quesos y patés alpinos, la fabada a la asturiana, solomillos argentinos,
hamburguesas alemanas, chocolates ginebrinos.
Muy cerca os persiguen muchos placeres porcinos, pero más voluminosos son,
que ustedes, los gorrinos.
- Y no os llegan ni de lejos otros platos: Los tocinos, alcachofas, coliflores, los conejos
leporinos. Los hígados, los sesos, y , a la cola, los pepinos.
- Oh, regalos navideños, merecéis textos paulinos,
os aprecian casi todos, os desechan los cretinos.
Os degustan marineros y hasta frailes capuchinos.
- Termino mi escasa loa, estos versos anodinos.
¡ Feliz vida en el océano, que crezcáis como los chinos !
Dios os bendiga cien veces y por siempre, langostinos.

Ahora quisiéramos dedicar unas
palabras a nuestro producto estrella:
“El Llagostí de Vinaròs” también dedicado
a todos los hombres y mujeres que trabajan
en el mar, y que gracias a su duro trabajo y
esfuerzo, hace posible que podamos seguir
degustando estos excelentes manjares que
nos brindan cada día.
Romance/Autor: Francisco Delgado Iribarren
Hoy presentamos la segunda parte.

ENCARGOS

665 174 963

PEIXATERIA ISABEL, MERCAT MUNICIPAL VINARÒS, PARADA Nº 34
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CULTURA
ESCAPADA
© Antonio Beltrán Vidal

Con el paso de los años se acrecentó el parecido con aquel padre suyo, responsable de grandes atrocidades
durante el Tercer Reich. Lo terrible fue cuando el espejo comenzó a reflejarle un odio fruto de dicha
semejanza, un odio que sentiría hacia sí mismo y, «refractariamente», hacia el resto de la humanidad. En
un intento de eludir la similitud con el que ya no estaba, varió su corte de pelo, se lo tiñó de distintos tonos.
También cambió la moldura de las gafas, modificando así sus rasgos pero no una mirada cuya frialdad
iba en aumento. Todo resultó en vano. Una imparable y destructiva dinámica se apoderó de su ánimo.
Cuanto más se observaba, más odio acumulaba. Entonces inició un alucinado recorrido con el automóvil,
intentando desesperadamente escapar de sí mismo. Y el nefasto sentimiento era tal que, a modo de
combustible, de Suramérica lo llevó a Estados Unidos. Una vez allí evitó los espejos en los moteles, hasta
el punto de dejarse la barba para no tener que enfrentarse a su propia imagen. Todo cambió, sin embargo,
una fría noche en la carretera donde tomó conciencia de su situación. De su soledad, de la lejanía de
su hogar. Fue cuando frenó en seco y rompió a llorar. Y a través de la película del llanto, el retrovisor le
devolvió una mirada compasiva y sin dureza, la suya antes de identificarse con el despiadado progenitor.
Entonces arrancó el motor, dio media vuelta, e inició el largo camino de regreso hacia sí mismo.
<a href='https://es.123rf.com/profile_pilart'>pilart / 123RF Foto de archivo</a>
Facebook: Microrrelatos Chulvi

Amics de Vinaròs inaugura una exposició de pintures de Jesús Lambán
Redacció/ Fotos:E.Fonollosa

La seu de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
acull una exposició de pintures de Jesús Lambán,
que va ser inaugurada el passat 6 d’abril.
Es la tercera exposició de Lambán a la seu d’Amics
de Vinaròs, explicant l’autor que intenta dedicar
cada mostra a una temàtica, en aquest cas de
paisatges, gran part d’ells de la comarca de las
Cinco Villas, on va nèixer, i també del Baix Aragó,
d’on és la seua dona Araceli, però que en anteriors
mostres ho havia fet de retrats i pintura abstracta.
La pròxima exposició será de paisatges del
Maestrat, com va avançar, donat que “és on van
nàixer els meus fills i he passat gran part de la
meua vida”

Visita a la Universidad Jaume I
Gerard Amela. Alumne de 4º ESO del Colegio Ntra. Sra. De la Consolación

El pasado martes, los alumnos de 4º
de la ESO pudimos disfrutar de una
gran experiencia en la Universidad
Jaume I de Castellón.
Al principio, nos pusieron un vídeo en
el que nos enseñaron las maravillosas
instalaciones del campus: facultades,
laboratorios, piscina, campos de
fútbol, pistas de tenis, biblioteca,
pisos para estudiantes, jardines,
una gran variedad de cafeterías que
ofrecía muchas opciones a la hora de
comer…
También nos hicieron ver lo
importante que es nuestro estudio
desde el momento cero ya que
en los próximos cursos marcará la
diferencia entre poder elegir el grado
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deseado o no, y una vez allí, también
servirá para poder elegir los mejores
horarios para realizar las prácticas,
por ejemplo.
Después, nos enseñaron todos los
grados que tenía la Universidad.
Nos enseñaron algunos grados
específicamente y nos resolvieron
nuestras dudas principales.
Más tarde, asistimos a un taller de
robótica. Allí pudimos ver algunos
robots y qué eran capaces de hacer.
Fue increíble ver un robot bailar al
ritmo de una canción de Michael
Jackson, como se desplazaba en
busca de una pelota roja, o como
volaba un dron.
Finalmente, nos enseñaron la

biblioteca enorme que tenía cinco
plantas y poseía más de 500.000
libros. En la biblioteca, estudiaban
más de 15.000 alumnos. Habían
salas con ordenadores, wifi gratuito
y un buen sistema de intercambio
de libros universidad-estudiante
para poder controlar todos los

libros de la biblioteca. Aparecen
registrados todos los libros que
posee la universidad, quien tiene
dicho libro…
Fue un gran día en el que pudimos
ver que nos esperaría dentro de
unos años cuando iremos a la
universidad.
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El poblat ibèric del Puig tindrà enguany dues noves campanyes d'excavacions
La capella de Santa Victòria acull per primera vegada a Vinaròs una mostra de les troballes
Redacció

El poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia
de Vinaròs tindrà aquest any dues noves
campanyes d'excavacions per continuar la
seva posada en valor. Una d'elles s'iniciarà
al maig i durarà dos mesos, i una segona
es realitzarà a l'estiu. El cap del Servei
d’arqueologia de la Diputació, Arturo Oliver,
va explicar que en la campanya d'excavació
de maig i juny s'excavarà tot el pertanyent
al segle VI i les estructures arquitectòniques
del segle II, estructures aquestes que no
es podran conservar, segons va assenyalar
Oliver.
La segona campanya serà en el mes de juliol,
continuarà excavant els nivells del segle VII.
Oliver va explicar que l'objectiu “és mantindre
la consolidació de les restes arquitectòniques,
que s'han conservat molt bé i això és bonic,
però existeix el perill que es destruisquen,
i per tant volem aquest any començar a
consolidar les estructures arquitectòniques”.
Una altra de les coses que es farà, ja pensant
en la comoditat de la gent que vulgui visitar
el poblat serà la realització d'una passarel·la
en l'entorn. “Amb això la gent podrà veure ja
el poblat des d'una vista zenital, que és des
d'on s'aprecia millor, i recuperar el mirador
que hi havia abans de retirar la creu. És un
projecte ambiciós per part d'Ajuntament i
Diputació que esperem tindre acabat abans
de final d'any”, va explicar.
Per la seva banda, l'alcalde, Enric Pla, va
recordar a més el projecte conjunt amb la
Diputació per incloure al poblat dins de la
ruta ibèrica de la província i va assenyalar
que “volem que el poblat sigui un doble pol
d'atracció, d'una banda de coneixement per
a les persones que vivim a Vinaròs, i per un
altre un lloc de visita per als turistes”.
Les inversions de la Diputació en aquest
poblat incidiran especialment en la part
interpretativa, mentre se segueixin realitzant
fases d'excavacions. Així, es reposaran tots
els panells informatius actualment molt
deteriorats, actualitzant els seus continguts
i amb codi QR per consultar-los amb
dispositius mòbils, a més, es farà cartelleria,
díptics i senyalització per les carreteres
secundàries per poder arribar fins a allí.

Exposició

Oliver va realitzar aquestes declaracions
durant la inauguració, en la capella de Santa
Victòria, de l'exposició de les troballes que
s'han trobat en aquest jaciment al llarg de les
diferents campanyes d'excavacions. Oliver va
explicar que aquesta mostra és important
en ser la primera que es realitza a Vinaròs de
les peces recuperades des de 1985, quan es
van iniciar les excavacions. L'exposició, no
obstant això, reuneix tan sol “una mínima
part de tot l'oposat, ja que encara hi ha
peces importants a l'espera de restauració i
consolidació”.
L'exposició és visitable fins al proper 3 de
maig.

Concert de la Jove Orquestra de la Societat Musical La Alianza
Redacció/Fotos: E.Fonollosa

La Jove Orquestra de la
Societat Musical La Alianza
va oferir dissabte 8 d’abril
un concert dedicat a
Antonio Vivaldi a l’auditori
municipal. Va obrir l’acte el
concert per a oboè i violí,
amb l’oboè solista Daniel
Lozano i com a violí solista
Ana Falcó. Després va ser
el torn del Concert per a
violoncel, amb la violoncel
solista Ariadna Besalduch,
i va tancar el concert ‘La
primavera’, sent la violí
solista Ana Falcó, sota la
direcció de José Ramon
Renovell.
17
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Difama que algo queda
Per Jan Valls
Aquesta setmana podem celebrar
que la ciutat de Vinaròs ha
aconseguit augmentar el seu
patrimoni immobiliari amb el
retorn a les mans de l'Ajuntament
de l'edifici de l'antiga biblioteca.
Recordem la terrible mancança de locals públics
que patim al nostre poble i l'amuntegament
d'associacions ciutadanes als pocs llocs on
poden reunir-se per desenrotllar la seua
important tasca. Entitats de defensa dels drets
socials, de veïns, culturals i grups d'oci ja fa molts
anys que es mereixen un lloc on poder realitzar
les seues activitats sense haver de patir la falta
d'espai i horaris. Evidentment, i com des de Tots i
Totes Som Vinaròs fem el primer dia, hem buscat
el mínim impacte econòmic a les ja exhaustes
arques del nostre consistori. De fet, aquest canvi
de titularitat serà gratis per als vinarossencs.
Perquè firmar per exemple un contracte de més
ni menys que de 3 milions d'euros per quedarnos l'edifici del PROP com va fer l'anterior govern
del Partit Popular, ho sap fer qualsevol.
També l'edificació de la pròxima piscina
municipal és un dels temes que debatrem amb
tot el poble d'aquí no res. A Tots i Totes Som
Vinaròs tenim un punt de vista que no té per què
ser l'únic però pensem que sí que es tracta del
millor per als interessos de la majoria de veïns.
Així que el defendrem davant d'altres opinions
totalment legitimes i estem segurs que al final
estarem tots conformes i d'acord amb la decisió
presa.
Ja per acabar recordarem als lectors d'aquestes
línies que qui tingué pensat deixar aquest "Valle
de lagrimas" pròximament, al cementeri té més
de 50 nínxols esperant-lo. Perquè per molt que
el Partit Popular i mitjans de comunicació afins
hagen intentat iniciar l'enèsima campanya de
difamació en contra d'aquest Ajuntament en
general i de l'alcalde Enric Pla en particular,
la realitat és la que s'imposa i aquesta ens diu
que el cementeri de Vinaròs està millor que mai,
gràcies a les obres de rehabilitació que s'han
efectuat després de l'abandonament que va patir
a l'anterior legislatura. Tampoc ens en volem
anar sense tranquil·litzar a la població informant
sobre que la nostra Setmana Santa es realitzara
com tots els anys i serà tan gran i important com
ho ha sigut sempre. Per molt que, ara si, l'última
maniobra de calúmnies per part dels de sempre
vaja dient el contrari.
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C.E.E. Baix Maestrat
Fernando Juan -

Executiva local PSPV-PSOE

Una de les prioritats del PSPVPSOE és l’Educació. Es tracta
d’un pilar fonamental de
l’Estat del Benestar, premissa
de la socialdemocràcia. A Vinaròs hem patit el
retrocés que ha suposat durant aquests últims
20 anys el govern del PP a la Generalitat en
aquesta matèria, visualitzant-ho en l’existència
d’un col·legi, el Jaume I, fet de barracons, on tota
una promoció ha rebut ensenyament i, a més a
més, ha continuat els seus estudis en un centre
de secundària que també, en part, té barracons.
Menys visible, però no menys important per
a nosaltres, ha estat el C.E.E. Baix Maestrat,
pràcticament deixat de la mà de Déu durant
aquest període. La visita de la nostra regidora
Begoña Lopez va mostrar com es troben les
seues instal·lacions. Fruit d’aquesta visita van
ser les peticions a la Conselleria d’Educació per
a intentar pal·liar aquestes carències, i de fet, al
llarg d’aquest últim any, la Conselleria ha realitzat
una sèrie de millores, com són la instal·lació d’un
parc infantil, la modernització de la distribució
i la instal·lació d’uns banys a la primera planta i
de dutxes a la planta baixa, a més de l’adequació
d’una sala de relaxació per part de l’ajuntament
de Vinaròs.
Però siguem realistes. Aquest centre, amb més de
30 anys d’antiguitat, i que dóna servei no només
a Vinaròs sinó també a la comarca, ha quedat
obsolet per a la seua funció. Les carències que
presenta mereixen ser resoltes no amb obres
petites, o modificacions de l’edifici existent. Per
a nosaltres és una prioritat una nova construcció,
que podria ubicar-se on actualment es troben
els barracons del col·legi Jaume I quan aquest
estiga construït en el seu lloc definitiu. Aquesta
és la demanda, també, de l’AMPA del C.E.E. Baix
Maestrat, i estem i estarem lluitant des de Vinaròs
per tal que es pugue fer realitat.
En un altre ordre de coses, i com no podia ser
d’una altra manera, no podíem deixar d’escriure
almenys alguna línia en record d’una companya
militant del PSOE, Carme Chacón, que ens ha
deixat de manera sobtada. Una gran dona
socialista, íntegra, compromesa i trencadora.
Sempre et portarem al nostre cor.
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¿Se acuerda el tripartito del
comercio local?
Por Lluís Gandia

CONTRACRÒNICA
(als NO-DO de les Notes Oficials de Premsa
del Govern de la Transparència)

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Per Lluís Batalla i Callau

Pasan los días, las
semanas, los meses y
www.ppvinaros.es
el comercio local sigue
esperando que el tripartito les explique la hoja
de ruta y proyectos que piensa poner en marcha
en la presente legislatura. Ni una sola idea, ni
una campaña novedosa, ni políticas de apoyo al
pequeño y mediano comercio de Vinaròs.
Las únicas medidas que han sido aprobadas por
el tripartito han sido la subida del IBI de un 10%
tanto en 2016 como en 2017, lo que representa
2 millones de euros más de ingresos para los
políticos de la izquierda que gobiernan y esa misma
cantidad restada del bolsillo de los vinarocenses,
y la supresión en la práctica de las bonificaciones
del IBI que para los locales comerciales, oficinas y
restaurantes aprobó el anterior gobierno del PP.
Los veinte meses de gobierno tripartito representan
una subida de impuestos para los ciudadanos en
general y doble subida para los comerciantes y
cero iniciativas que reactiven el comercio local
que sigue siendo uno de los sectores que mejor
ha resistido la crisis económica y que más empleo
crea en nuestra ciudad.
Desde el Partido Popular lamentamos que la
inactividad e inoperancia del tripartito sean una
pesada losa para un comercio local, tradicional, de
proximidad y de calidad que necesita de políticas
atrevidas pero sensatas, innovadoras pero
reflexionadas.
No se pueden pedir peras al olmo, lo sabemos,
y poco podemos esperar de unos concejales
de Podemos que no tenían otro objetivo que
desalojar al PP como fuera y al precio que fuese
de la alcaldía; de un PSPV-PSOE que en Vinaròs es
ya irrelevante y sin capacidad de influencia real
en la acción de gobierno y de unos concejales de
Compromís cuya única preocupación es buscar los
titulares de prensa y en esquivar los golpes que se
propinan entre ellos.
La apuesta por el comercio local debe pasar a ser
una de las prioridades del tripartito, no pueden
dejar pasar ni un solo día más porque cada día que
pasa es un paso atrás en la capitalidad comercial
de Vinaròs que tantos esfuerzos nos costó lograr. Y
todo ello sumado a una nula planificación turística
de Vinaròs que sigue viviendo de los réditos de
una política clara ejercida en la anterior legislatura.
Nuestro compromiso sigue firme al lado del
pequeño comercio al que se le deben reducir
las cargas fiscales; nuestro compromiso está con
aquellos vinarocenses que cada día abren su
negocio y crean riqueza y empleo que se queda
en Vinaròs y que son quienes necesitan del apoyo
de un gobierno que ve pasar el tiempo y sigue tan
inoperante como el primer día. Es la hora de las
políticas concretas y lamentablemente el tripartito
sigue anclado en los discursos vacíos y en las
promesas irrealizables.
de Vinaròs

EL PAPA FRANCESCO VISITARÀ
VINARÒS
El Vaticà va confirmar ahir a la
vesprada aquest viatge que
s'emmarca dins de l'Any Potere,
Non Possiamo, destinat a portar seny allà on no
n'hi ha, o sí.
15/04/2017
Avui s'ha fet públic que a l'agenda 2017, el Vaticà ha
inclòs una visita a Vinaròs. En paraules d'Enric Pla, “
Feia temps que insistíem en que vingués, per la bondat
que atresorem. Ha estat laboriós , però aquí la intenció
de Bondat abunda amb el govern de les Cavallerisses”.
“El que passa a Vinaròs no es pot interpretar des de la
malícia”, afirmà la primera autoritat local, “ i el Sant
Pare ha contemplat que tanta totxesa només és
possible des de la bondat”.
El representant del Vaticà, present a la
compareixença conjunta, Enrico Transparenttino,
així ho va expressar: ” Essere bene ed essere goffo,
sono dettate catecuménicos nostro Papa Francesco,
sempre aiuta i deboli, ha molto altamente.”
Dins de l'acte també s'ha fet públics els lligams entre
el Papa Francesco i la nostra ciutat, i aquests són Rio
Cuarto, ciutat argentina agermanada amb Vinaròs.
Una relació d'adolescència del jove Bergoglio era
justament de Rio Cuarto. “El Sant Pare”, en veu de
Transparenttino, “ sempre va confiar-nos que era
“ una ragazza superba” i aquí, a Vinaròs, els qui
ara governen, persones bones, en tenen molta de
supèrbia” . “Tot ha vingut rodat”, afirmà Pla.
Des del Vaticà s'ha informat també de l'inici de
procés de beatificació del govern municipal de
Vinaròs. “Mai tenen la culpa de res, i diuen estar
envoltats de bondat a les seves accions diàries”,
afirmà el móssen de Vinaròs, “inclús en allò que ens
confessen( i no podem desvetllar) comencen a sentirse màrtirs”.
Guillem Alsina , 1r Tinent d'Alcalde, afirmà, de
manera excepcional: “Podem i PSOE sempre hem
considerat l'Església com matèria intocable. És
molt útil en temps de crisi, ja que els seus tempos de
resignació ens han estat sempre útils”. Hugo Romero i
Pla van anar encara més lluny:” Podem i TSV mai hem
dit res contra l'Exercit, la Monarquia, la Banca. Es pot
ser més bons?”
Dins dels actes que el Papa Francesco farà a la nostra
ciutat, un dels moments més emocionants serà la
visita amb el Papamòbil a la zona nord , Sud, i Ermita,
nuclis afectats per la decisió del govern de posar
l'altra galta davant les pressions de Correos, a més
d'una celebració litúrgica davant dels 6.000 afectats.
En paraules de Pla: “ Jo ja no sé com enganyar-los,
espero que el Sant Pare amb resignació i oració puga
aconseguir que ens tornen a votar a 2019”
Com a detall anecdòtic i vist l'èxit de l'Agromoció i
els seu canvi d'ubicació i data, el 2n tinent d'alcalde,
Sr. Fontanet, va oferir al Vaticà part del bestiar de
la seva granja:“ Es per fer algo, aquí m'ho fan tot els
tècnics.Li he oferit els conills per al portal, així creem
sinèrgies en positiu.”

Tal com vam prometre
en campanya electoral, la
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions
rebudes per la seua tasca del mes de febrer a
l’ajuntament, a MI MANO ES TU APOYO donació
per atenció psicològica per a les víctimes de
Violència de Gènere.

10/03/2017

ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

MI MANO ES TU APOYO

CAIXA BANK
PAIS VALENCIÀ 12

Subscriviu-vos a

El Diariet

964 450 085

www.canal56.com
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Iniciativas, quejas y sugerencias
Ciudadanos (C’s) de Vinaròs tiene
como objetivo trasladar al equipo
de Gobierno las iniciativas, quejas
y sugerencias de los vecinos que
pretenden tener y vivir en un Vinaròs
con mejor y mayor calidad de vida. Vinaròs y toda la
Comarca están de enhorabuena, un nuevo equipo
de Resonancia Magnética donado por la Fundación
Amancio Ortega que llegará al Hospital Comarcal
de Vinaròs, evitará que 5.300 pacientes cada año
tengan que ser derivados a Castellón, favoreciendo
de este modo la proximidad de la asistencia
sanitaria y la equidad en el acceso a la tecnología
de radioterapia más avanzada. Estará ubicado en
un espacio de la planta baja del Hospital comarcal
siguiendo los requerimientos técnicos y de uso del

Goyo González

aparato, así como las características propias de su
instalación. El centro cuenta ya con dos profesionales
médicos especialistas en Radiología formados en el
manejo y diagnóstico de la resonancia magnética,
por lo que el Hospital se encuentra preparado
para ofrecer esta nueva técnica a los pacientes.
Esta es una gran noticia ya que es un equipo muy
importante, esperado y por lo tanto muy necesario.
---Ciudadanos se pone al lado de todos los
damnificados de Vinaròs ocasionado por la
decisión de eliminación del servicio de Correos, y
la incompetencia del Ayuntamiento, no se puede
consentir que se tomen unas medidas sin tener la
soluciónalproblema,losvecinosnosepuedenquedar
sin servicio de Correos sea la culpa de quien sea.
---SOLICITAMOS al Ayuntamiento que tome las

Pressupostos equitatius?
Una persona o una col·lectivitat es pot sentir
menyspreada, i aquest fet el pot o no el pot afectar
directament en un principi, però quan aquest
menyspreu fa segles que dura cal considerar-lo
com a una provocació.
Els Pressupostos Generals de l’Estat cap a les
Autonomies es poden considerar com un
menyspreu, a com un insult més a la població en
general, sobretot a aquella part de la població
que amb els seues contribucions fa possible que
els seus diners es gasten en uns projectes i en uns
guanys socials que no tenen res que vore amb ells.
Si mirem el mapa de distribució dels diners que

Joan Francesc Sanç

van a cada autonomia, veiem que el País Valencià
està a la cua de les inversions per càpita de tot
l’Estat. I a la cua de tot es troba la provincia de
Castelló. Algú ha d’estar a la cua ( pensava jo) però
que sempre ens toca a nosaltres ja es mala sort,
per no dir un altra cosa. Aquesta cua es compartida
per Catalunya i les Illes Balears , el que demostra,
una vegada mes que aquesta distribució no es
casual, i el que des de el centro es veu a n’aquestes
«regions » com a una contrada rica, i exprimible,
quasi bé com abans eren tractades les colònies
d’ultramar.
Mentre que els Pressupostos indiquen que el

EL CARTERO YA NO LLAMARÁ DOS VECES
Asisto, como tantos otros ciudadanos, a una
reunión convocada por el ayuntamiento para
recibir información sobre la retirada de servicio
a algunas zonas de Vinaròs del reparto de correo.
Cuando se convoca una reunión hay que asistir
a la misma por parte del que la convoca, con los
deberes hechos, no se puede divagar, medio
informar o decir verdades a medias aludiendo que
un recurso hay que presentarlo para ganarlo, por
lo que dieron a entender que no estaba hecho,
como si en esa reunión hubiera que dictar las
bases para ese recurso y ellos con eso cubrir sus
responsabilidades. Meses han tenido para llenar
de recursos, alegaciones o pedir explicaciones a
quien corresponda. ¿Que clase de capitán es aquel
que después de meses con una vía de agua en el
barco, reúne a sus marineros para preguntarles
que hacer antes de que se hunda el barco?. Una
reunión donde pedían preguntas a los asistentes,
pero no daban respuestas concretas, trataban de
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Govern Central es gasta 185 Euros per persona
i any , als Vinarossencs només ens arriben 115
Euros, això sense contar les inversions que es fan
a la resta de l’Estat en AVEs, aeroports, autopistes
i demés. I mentrestant diuen que no hi han diners
per arreglar la N- 340 o alliberar el peatge de l’AP-7.
Sabíeu que el cordó Mediterrani, es desvia cap a
Madrid una vegada entra a València, deixant fora
al tram que va de Castelló a Tarragona?.
Cal saber també que la província de Castelló, una
de les més riques de l’Estat, es troba a la cua de
de la distribució dels ingressos amb 119Euros per
persona i any.
Antonio Nájar

explicar lo que decían, pero daba la sensación
que no decían todo lo que sabían o debían de
explicar. Trataban de dar fechas como si el tiempo
fuera el culpable de su falta de respuestas, su falta
de iniciativa, ideas, incompetencia o previsión.
Incompetencia camuflada con él tu más de unos
“políticos” que no se enteran que dejan de ser
representantes de una sola formación política en el
mismo momento que pasan a ser funcionarios de
un municipio por cuatro años y con la obligación
de trabajar (para eso cobran) por los intereses de
todos los ciudadanos. No entiendo que segundas
residencias donde solo habitan unos meses,
paguen la totalidad de impuestos de todo un
año como basuras, IBI, etc... Sin beneficiarse de
dichos servicios y sin embargo, luz, correos u otros
necesarios a personas establecidas todo el año, les
son denegadas. El mundo al revés. Medidas como
recurrir al Defensor del Pueblo, al Constitucional,
previa denuncia por desamparo de servicio de

DIA DE LA REPÚBLICA – 2017
Si normalment ens assabentem dels esdeveniments
que se celebren a Vinaròs, s'haurà comprovat que
des de fa uns anys en el cementeri es ve celebrant
un acte en conmemoració del dia de la República.
L’ acte reunix a una gran quantitat de gent. Uns
per a celebrar el dia, altres per a recordar als
companys que van ser assassinats pels motius que
ja coneixem.
Altres, segons diuen, perquè són d'esquerres i
republicans. Siga pel motiu que siga el que està
clar és què tots estan allí perquè els unix algo en
comú. I més encara en la situació politica per la de
que estem vivint, tenim més motius en comú. El
dia de la República es ve celebrant després de la
mort de Franco. D' açò ja fa 42 anys. De l' assassinat
dels companys que eixe dia es va a recordar, també
fa 40 anys.

medidas necesarias para que esto no suceda, que
cada parte asuma su responsabilidad, y a los partidos
de la oposición que no consientan ni permitan
sucesos como este y se opongan rotundamente
realizando las actuaciones que se necesiten.
---Ciudadanos también exige responsabilidades
políticas para los responsables del problema
ocasionado en el Cementerio y pide la dimisión del
Sr. Alcalde y del Concejal de Obras y Servicios por su
desidia e incompetencia ya que con sus decisiones
ponen en peligro la convivencia diaria del vecindario.
---Desde Ciudadanos (C’s) Vinaròs damos las gracias
a los vecinos que se ponen en contacto con nosotros
para transmitirnos sus quejas y sugerencias.
---Para contactar con nosotros : ciudadanosvinaros@
gmail.com

una empresa publica ante el juzgado desde
el ayuntamiento en nombre de la población o
colapsando correos por parte de los mas de 6000
damnificados con peticiones de un apartado de
correos en las mismas oficinas (no de palabra,
pidan el correspondiente formulario y hagan
la petición correspondiente, están obligados a
dárselo y tramitarlo aunque carezcan de espacio
en sus instalaciones). Los funcionarios de a pie
de correos no son responsables de la retirada
de servicio, pero como en todo trabajo, si son
responsables de un buen servicio.
Conclusión: Cuando sales más preocupado de
una reunión que cuando entraste, es que algo
se esta haciendo mal, una muestra más de su
incompetencia y sectarismo. Semana Santa de
interés comarcal y su falta de promoción o apoyo,
¿por falta de presupuesto o por falta de voluntad
e intolerancia hacia los que piensan de diferente
manera?.
Manuel Villalta

Què podem dir amb llibertat que som d'esquerres
i republicans, també fa més de 70 anys.
La pregunta és: En tot eixe temps no hem pogut
trobar alguna cosa en comú que ens unisca a tots?
Que ens unisca per a aconseguir un govern que
prenga mesures i faça polítiques d' esquerres?. Un
govern que es preocupe de les persones que ho
estan passant malament?.
Si no som capaços d' aconseguir açò, estem
permetent que els governs de dretes continuen
fent i prenent les mesures que els interessen. Que
les persones que ho estan passant malament,
cada dia ho seguixquen passant malament. Que la
desigualtat entre rics i pobres siga més desigual,
i el ric siga més ric i el pobre més pobre. Hem
de fer tot el que es puga per a millorar i acabar
amb esta situació. Però ha de ser entre tots. Els

que són d' esquerres, republicans, progressistes,
demòcrates....I els que manifesten que són
diferents i que volen canviar la vella política. Si no
som capaços de canviar esta situació s' està sent
partícep perquè tot continue igual.
I a més per a què servix i quin significat té celebrar
el dia de la República si no es pren cap mesura, i el
que eixe dia se celebra i es recorda al dia següent
ja s' ha oblidat. Perquè servix el manifestar que s' és
d'esquerres i republicà, i quan es té una parcel·la de
poder es prenen i es recolzen mesures i polítiques
de dretes. De què servix el manifestar que es vol
ser diferent i que es vol canviar la vella política i s'
està actuant com la vella i rància política de la més
dura dreta. És eixa l' única solució el celebrar una
vegada a l'any.”El dia de la República.”
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PESCA
ESPORTS
Llissa morruda

Andrés Albiol

Aguas apaciguadas en Semana Santa

En este periodo semanal se faenó los tres primeros días laborales tal y como
se estaba previsto. El estado de la mar fue de calma y todas las embarcaciones
de las distintas modalidades pudieron acceder a todos los caladeros. La labor
extractiva en general resultó normal, ya que las cotizaciones fueron al alza.

La pesca de arrastre llevó gran variedad de pescados y mariscos, como algo de langostino, cigala,
gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, salmonete, gallo, rape, peluda, caracol, galera,
caballa, móllera, burros, araña, canana, pulpo roquero y blanco, jurel, cangrejo, bacaladilla,rubios,
boquerón, sardina, peix de rei y morralla.
El cerco sigue faenando por aguas alicantinas atrapando del peix blau y vendiendo en aquellas
lonjas.
La flota artesanal trasmallera, unas barquitas calan las redes tras la sepia y mabre. Otras en busca
de pagel, lubina, corba, sorella y lisa. Varias lo hacen en pos del lenguado, rodaballo y raya. Y una
desembarca langosta, bogavante, gallineta, chopa, dentón y mamona.
El palangrillo de costa operó con su arte de anzuelos por aguas valencianas y luego vino a aquí a
subastar dorada, sargo, pargo y congrio.

Ecos de ‘Mar’; La acidificación de los océanos

Con la combustión de combustibles fósiles produciendo la emisión de gases con efecto
invernadero, se batió el récord en 2015, y ahora, con los últimos datos del 2016 también se está
pulverizando el registro anterior.
Así, los mares se hacen más ácidos al absorber de la atmósfera el dióxido de carbono aéreo, además
de la contaminación de origen agrícola, la industrial, la de vertidos residuales de poblaciones sin
tratar, por derrames de hidrocarburos, etc., que acaban en los mares.
Según la ONU, el océano ha absorbido sobre el 30% de dicho CO2 emitido al aire, o sea, que las
aguas han hecho de vertedero, e indirectamente han limitado las temperaturas sobre la tierra,
pero a cambio han modificado el ritmo de vida oceánica, pues su pH ha pasado en poco tiempo
de 8,2 a 8,1, por lo que ésta disolución depende luego el grado de alcalinidad que tiene el agua
al ser más ácida, de manera que altera el principio de la cadena alimentaria marina, pues el CO2
disuelto en el mar es compatible con el crecimiento del fitoplancton, que a su vez es alimento de
los diminutos copépodos, para alterar la composición de los ácidos grasos de éstos crustáceos
de forma negativa, alterando la calidad de los alimentos a niveles superiores de la cadena trófica,
ya que el CO2 reacciona reduciendo la disponibilidad del carbonato en el agua, para la formación
de las cáscaras de los cangrejos y sus afines, o como las conchas de los caracoles, el blanqueo y
muerte de corales, etc.
Todo parece indicar que el hombre, desde su revolución industrial es bastante responsable
de dichos cambios, ya que priman los fuertes intereses económicos en la producción de los
hidrocarburos, con la consiguiente repercusión en las faenas pesqueras al incidir los efectos en
la fauna marina.

De vegades se li aprecia nedant a flor de superfície
absorbint oxigen i nutrients residuals que suren.
I unes altres donant salts a l'aire per fugir de
depredadors o per simple plaer.
També és coneguda per mújol galup,
en castellà caluga i lisa de Levante.
Pertany a la família dels Mugílids. Té el cos allargat,
fusiforme. Cap xato, aplanad amb els ossos
preorbitraris col·locats en vertical. Boca transversal,
petita, sense dents en les mandíbules. Llavi superior
gruix, alt i molt carnós, que està fistonat per una
sola filera contínua de replegaments cutanis
verticals. L'espai yugular és estret. Els premaxilares
són protráctils. En el seu estómac té sis apèndixs
pilórics desiguals. El buche està molt desenvolupat
i l'intestí és llarg.
És de color gris-groguenc-verd amb línies
longitudinals mes fosques pel dors i mes aclarit
en els flancs. El ventre és platejat blanquinós. Té
una taca daurada en l'opercle i una altra negra en
l'aixella al costat de les pectorals.
La línia lateral està poc marcada.
Corporalment està tota recoberta de 45-58 escates
adherents.
Composició aletes 1ªD IV, 2ªD I-8/9, A III-11, V I-5,
P 16 i C 19.
Talla 35 cm.
A partir de la tardor s'ajunten en grans bancs i
emigren cap a aigües obertes per la freza. Els ous
fertilitzats fins a un milió circulen en el corrent marí.
Als dos dies eclosionen en larves que mengen del
fitoplàncton. D'alevins busquen resguard prop del
litoral.
Omnívora, igual menja plàncton com que absorbeix
el llim per extreure partícules que garbella amb les
brànquies.
És un peix costaner. Erràtic. S'endinsa en llacunes o
desembocadures de rius.
Es captura a l'arrossegament, tremall, cèrcol,
encanyissada i amb ham.
El seu valor comercial és baix. Les seves carns són
blanques. Pot guisar-se de qualsevol forma. També
les hueves salades i assecades són bones.

MEMÒRIA DE LA CONFRARIA DE PESCADORS "SAN PEDRO" DE VINARÓS DE l’ANY 2016
Embarcacions de pesca 2.016:
MODALITAT PESQUERA
Nº BARQUES
Arrossegament		
10		
Cércol			
3		
Tremall i d’Altres Arts
17		
___
Total…………………….
30		
Estad comparatiu de barques:
ARROSSEGAMENT I CÈRCOL
Nº embarcacions			
Tonelatje				
H.P. (Poténcia caballs motor)		
TREMALL I D’ALTRES ARTS
Nº barques
Tonelatje
H.P.

TONELATJE
394,72		
172,89
125,80
______
693,41

2015
13
567,61
3.870,48
2.015
19
161,42
1.489,47

H.P.
2.533,48
1.337
1.283,97
________
5.154,45

2016
DIFERENCIA		
13		
0
567,6		
0
3.870,48
0

2.016
DIFERENCIA
17
-2
125,80
-35,62
1.283,97
-206

Personal afiliat a la Entitat:

2.015
2.016 DIFERENCIA
Pescadors en actiu
115
109
-6
Pensionistes
141
142
+1
Empleats llotja,fábrica gel,oficines 7
7
0
Comparació en quilos per modalitats 2015/2016:
MODALITAT PESQUERA
2015
2016
DIFERENCIA
Arrossegament
630.720
645.215
+14.495
Cércol
377.929
317.075
-60.850
Palangre superfície (Forasters)
1.541
2.659
+1.118
Tremall i d’Altres Arts
137.452
124.112
-13.340
__________ _________ _______
Total……………….. 1.147.642
1.089.061
-58.581
FABRICACIÓ DE GEL
La producció total de gel en 2016 va ser de 1,492.044 Kg., dels que 750.831 Kg. es va
subministrar a embarcacions i 752.687 kg. als arriers, etc.
CONCLUSIÓ DE LES EXTRACCIONS (en Kg.)
Les captures de l'Arrossegament en 2016 van augmentar un 2,30% respecte a
l'exercici anterior. Les del Cércol van baixar un 16,10%. El Palangre de superfície per
part de marrajeros forans es va incrementar un 72,55%. I les del Tremall i d’Altres Arts
van descendir un 9,71%. En resum, l'extracció en el conjunt de totes les pesqueres ha
produït una disminució total del 5,10% amb referència al 2015.

21

15 abril de 2017

ESPORTS

VALORACIÓ CME DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA 20167 + 1ª JORNADA D'ESPORT EN FAMÍLIA
El passat dissabte 8 d'abril de 2017 va tindre
lloc una nova edició del DIA MUNDIAL DE
L'ACTIVITAT FÍSICA i la 1ª JORNADA D'ESPORT
EN FAMÍLIA. Sent l’activitat en dissabte, degut a
la complexitat de quadrar dates en el mes d’abril
va provocar que l’assistència de participants a
l’acte va ser inferior a 2016, amb al voltant de 150
xiquets participants.
Aquests xiquets acompanyats dels seus pares van
poder gaudir de totes les activitats organitzades
pel CME i els clubs esportius locals, a la zona de la
Carpa de l'Atlàntic i el Pavelló Poliesportiu.
En quant a les activitats dels centres esportius la
participació va ser bona amb unes 50 persones
que van gaudir de les activitats ofertades.
Finalment la jornada de celebració del Dia
Mundial de l'Activitat Física es va tancar de tarde
amb uns unflables esportius gratuïts per a tots els
xiquets, amb més de 200 participants.
En conclusió, la valoració del CME és positiva
amb prop de 400 participants en totes les

activitats però veient la resposta de l’any anterior,
aquest acte s’emplaçarà a diumenge per a 2018,
així com es fan les dues altres jornades d’Esport
en Família, del 16 de juliol a la Platja del Fortí, i
de l’1 d’octubre a la Pista d’Atletisme.
Agrair la col·laboració de:
Clubs esportius locals: Club bàsquet servol, Club
D. Futbol sala, Club handbol, Bamesad, Club tenis
taula, Club esportiu, Club Taekwondo, Club birles,
Club petanca, Club de Tenis i Rugbi Club.
Entitats esportives privades: GIMNÀS GENTSANA,
GIMNÀS STRONG GYM VINARÒS, GIMNÀS
SYSTEM SPORT, GIMNÀS GYM PRO FITNESS,
PADEL INDOOR VINARÒS i menció especial a
DECATHLON VINARÔS, que va portar més de 12
bicicletes i han fet un esforç molt important en el
regalets que donem a tots els participants.
US ESPEREM A LA MARATÓ POPULAR EL DIA
7 DE MAIG!

BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CAMPEONES EN SENIOR AUTONÓMICA
Fin de semana bueno para el club ya que se
dieron buenos resultados para la mayoría
de los equipos y además nuestro sénior
autonómico se proclamó campeón y
consiguió el ascenso a 1º Nacional a falta de
una jornada. También destacar que nuestro
infantil masculino quedo 2º y se clasifico para
la siguiente fase.
ALEVÍN MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 36 – LOGOS SEDAVI NRANJA
Este fin de semana nuestro equipo jugó su
último partido de competición en casa. La
presión en defensa del equipo rival y los malos
pases de nuestros jugadores marcaron la
diferencia en el marcador a favor del equipo
visitante.
INFANTIL MASCULINA
C.B GIL COMES VINARÒS 61 – C.B MONCADA 37
Gran partido del infantil del Vinaròs, ante
un Moncada que hasta está jornada era
el segundo clasificado, que ocupará los
jugadores vinarocenses clasificándose para la
fase tras la victoria.
CADETE FEMENINO
C.B GIL COMES VINARÒS 31 – C.B TABERNES BLANQUES 47
Último partido de la temporada para las chicas.
El partido estuvo igualado hasta la media
parte pero la falta de acierto en la segunda
parte y los despistes defensivos nos pasaron
factura y perdimos el partido. Ahora a trabajar
para empezar la próxima temporada a tope
CADETE MASCULINO
C.B GIL COMES VINARÒS 61 – C.B BENICARLÓ 57
Partido muy igualado que se decidió en el
último minuto donde el Vinaròs estuvo más
centrado y muy acertado en los tiros libres.
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El partido transcurrió en mínimas diferencias
para los dos equipos y donde las defensas
dominaban a los ataques, los últimos minutos
el Benicarló tomo ventaja de pocos puntos,
pero la defensa del Vinaròs y los tiros libres hizo
que los locales se llevaran en un partido que
también podía haberlo ganado el Benicarló.
JÚNIOR MASCULINO
TAU CASTELLÓN 67 – C.B GIL COMES VINARÒS 41
El equipo se trasladó a Castellón a jugar contra
un equipo que está arriba de la clasificación.
Las muchas faltas pitadas en contra y las pocas
a favor, a la media parte 4 a 16, descentraron
a los chicos que fueron a remolque todo
el partido. Aunque el equipo a falta de un
partido tiene asegurada la salvación se tiene
que poner las pilas para acabar la temporada
con buen sabor de boca
SENIOR 2º ZONAL C.B GIL COMES VINARÒS 51 – VUB
Ayer, nuestro sénior B dijo adiós a una
temporada que vino de menos a más. Derrota
por 51 a 62 contra la Vall d’Uixó (segundo
clasificado). Tras un mal primer cuarto en el
aspecto defensivo con muchos contraataques
en contra el equipo supo sustentarse con un
inspiradísimo Toni Castro con 3/3 en triples
que, calentó motores para convertir-se en el
máximo anotador del partido, con un total
de 5 triples. El equipo empezó a remar desde
la defensa en el segundo cuarto para ponerse
7 abajo en el marcador volver a entrar en el
partido. Un mal arranque de tercer cuarto
condenó el equipo, llegándose a poner 24
puntos abajo en el marcador De nuevo, la
garra y el coraje de este equipo supo remontar
para ponerse otra vez a 7 puntos al final del

partido, haciendo sufrir al equipo contrario
hasta el final.
SENIOR MASCULINO AUTONÓMICO
C.B LA POBLA 70 – C.B GIL COMES VINARÒS
Buen partido del Vinaròs que con esta victoria
se proclama campeón y logra el ascenso
de categoría a falta de una jornada. Gran
temporada de un equipo que no salía como
favorito pero que ha mantenido el liderato
la mayoría de las jornadas. El partido fue
dominado por el equipo visitante los 40
minutos con ventajas de de más de 10 puntos
la mayoría del tiempo. Destacar la deportividad
del equipo local que jugándose el descenso
siempre actúa de manera deportiva.
Gran campaña y ahora esperamos que el día 23
de abril en el último partido de liga el pabellón
se llene y sea una fiesta para reconocer el gran
trabajo de los jugadores que han conseguido
el campeonato de autonómica.
También destacar que en estas fiestas de
Pascua se celebrara el III CLINIC MANOLO
LLORACH el sábado en el pabellón de Vinaròs
de 16 a 19 horas.
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Les motivacions per realitzar la marató
popular del nostre poble són moltes i
variades. Pot ser has fet una aposta en
un amic o amiga? Pot ser vols passar el
matí de forma agradable pels carrers de
la ciutat amb la família mentres feu salut?
O pot ser vols aconseguir millorar la teva
marca en els 10 km?. Totes les motivacions
són més que acceptables i vàlides per
trobar-nos el 7 de maig a la Marató
popular de Vinaròs i gaudir tots plegats
de l'activitat física de forma saludable.
En aquest apartat es donen uns consells
generals per gaudir d'aquesta cursa.
Vols fer la cursa caminant?
1 Surt a caminar 3 o 4 dies a la setmana, i
cada dia que hi vaigues anyadix 5 minuts
de temps. Pots començar en 25' si no has
anat habitualment abans. Així el dia de la
marató popular els 10 km no et resultaran
pesats.
2 Queda amb amics i/o amigues o
familiars per fer les caminades, així no us
farà tanta mandra.
3 Encara que vulguis fer la cursa caminant
recorda hidratar-te bé, abans, durant i
desprès de la cursa.
4 Respecta els que han entrenat durant
temps per aquesta cursa, situat darrere de
tot a la línea de sortida i deixa pas als que
vulguin avançar.
5 Si fas la cursa sol, ficat la millor música
al mòbil o MP3.
6 No tinguis por, si no ho has fet mai. És
una cursa totalment popular i tens temps
per realitzarla a un ritme còmode.

Vols fer la cursa en carrera suau?
1 Per realitzar la cursa en carrera suau, has
de tenir una mínima condició física ( haver
realitzat algun esport, anar freqüentment
al gimnàs, a caminar i córrer algun cop...)
si no és així, seria millor fer-la caminant i
en carrera suau alguna estona. Però sense
forçar massa, ja que no conèixes el teu cos
i pot ser perillòs.

2 El temps previ a la marató popular surt
a còrrer molt suau 3 dies a la setmana, al
menys 25 minuts, cada dia que hi vaigues
pots fer una mica més de temps, però de
manera progressiva.
3 La setmana abans, has de recuperar
el cos, baixant la intensitat i duració de
les sortides. Els dos dies abans has de
descansar.
4 Fes la cursa amb algú del teu nivell,
hauríeu de poder conversar per garantir
la vostra salut, si no esteu preparats
especialment per a la cursa.
5 Respecta els que han entrenat durant
temps per aquesta cursa, situat pel
darrere a la línea de sortida i deixa pas als
que vulguin avançar.
6 Fes la cursa de menys intensitat a més,

comença molt suau i si et trobes bé a
meitat cursa augmenta el ritme. Pensa en
guardar forces pels últims 1000 metres,
arribar en força a l'últim quilòmetre és la
clau per gaudir d'una cursa.
Vols fer la cursa a un ritme viu?
1 Si tens pensat realitzar la cursa en un
ritme més elevat, hauries d'haver realitzat
una sèrie d'entrenaments anteriorment,
en menys d'un més ja no es poden fer
miracles.
2 Hauries de sortir al menys 3 o 4 dies a
la setmana, realitzar entrenaments de 30
minuts mínim i algun dels dies alguna
sortida d'uns 45 minuts.
3 Sigues realista amb el teu estat de
forma, no sortigues a un ritme per

damunt de les teves possibilitats, per així
gaudir del dia.
4 La setmana abans, has de recuperar
el cos, baixant la intensitat i duració de
les sortides. Els dos dies abans has de
descansar.
5 Fes la cursa de menys intensitat a més,
comença molt suau i si et trobes bé a
meitat cursa augmenta el ritme. Pensa en
guardar forces pels últims 1000 metres,
arribar en força a l'últim quilòmetre és la
clau per gaudir d'una cursa.
6 Fes la cursa amb algú del teu nivell o
similar, o intenta juntar-te amb algú del
teu nivell durant la cursa.
7
Sobretot, gaudeix i fes salut!!!
Rebeca del Corte Suñer.

Ven del 13 al 16 de abril a
Vinaroz. Crta. N-340, Km. 105,3

ABRIL

13-16

y llévate

GRATIS
el

25% de tu compra

ABIERTO
Los días 13, 14, 15 y 16 de abril en horario de 10 h. a 21 h.

Por cada 20€ de compra te devolvemos el 25% en vales de 5€ para próximas compras.
Vales canjeables hasta el 30 de junio de 2017 por compras superiores a 30€
en HiperSimply Vinaroz Ctra. N-340, Km. 105,3.
No se podrán canjear 2 cupones iguales en un mismo ticket de compra.

to
Fresco, bara
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C. F. Villafamés
C. D. Cabanes
Oropesa C. F.
C. D. Els Ibarsos
C. D. Onda "B"
C F. Moro

ESPORTS

Clasificación.

Rafa Marcos

Resultados
A. C. D. Benicense

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

Jornada 27
1
1
4
3
4
2
2
3

C. D. Catí
C. F. Traiguera

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
C. D. Benicasím
C. F. San Jorge
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
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PODI AL CAMPIONAT D'ESPANYA DE DUATLÓ

Després d'una surtida on el
ritme imperant era molt alt i on
els desnivells van ocupar-se que
fos un recorregut "trencacames",
Sebastian Quixal, fent una
remontada en bici espectacular,
va acabar rematant la carrera
a peu amb un ritme brillant,
conseguint d'aquesta manera
el bronze en la seva categoria i

aconseguint una més que
merescuda 42 possició.
Enhorabona i gràcies per fer
el que esteu fent, portar el
nom del vostre equip fins als
podis en campionats nacionals
i disfrutar com ho esteu fent,
desitjan-vos que tingueu totes
les alegries possibles al llarg de
la temporada.

C. D. Semprerapid

VINARÒS C. F.
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VINARÒS C. F.
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15 abril de 2017
C. F. Rafalafena
C. D. Vinroma
C F. Moro

1
0
0
1
0
4

P.
2
8
6
8
10
8
10
10
7
10
12
15
14
16
18
23

G.F.
79
55
51
56
40
58
45
45
34
40
41
48
40
39
31
17

G.C.
19
32
31
33
33
38
31
38
38
49
51
53
46
62
80
82

PTOS.
67
53
53
47
45
43
41
39
38
35
35
34
31
23
21
4

Jan Peral debuta en
el circuito de Recas
en el Campeonato de
España de karting

David Guimerà guanya al TriCircuit de Catalunya
El passat diumenge dia 9 d'abril es va celebrar
a Deltebre el TriCircuit de Catalunya, on el
triatleta local David Guimerà del Club Triatló
Davima, va demostrar el seu gran moment
de forma aconseguint guanyar en la distància
Half, prova que consta de 1900m nedant,
84km de ciclisme i 20Km de cursa a peu, amb
un temps final de 3 hores i 57 minuts. Per a
finalitzar donar les gràcies a ZT Hotels per la
seva col·laboració i confiança que ha depositat
en el triatleta i molts ànims a David per al
próxim objectiu de la temporada, el Campionat
d'Espanya de Mitja Distància, que es celebrará
el proper dia 13 de maig a Pamplona.

Subscriviu-vos a

El Diariet
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964 450 085

Fin de semana de carreras en la que
el joven piloto vinarocense Jan Peral
debutó en el circuito de Recas con el
Campeonato de España de karting, el
sábado clasificándonos 5º en la crono
y 10º y 7º en las carreras clasificatorias.
El domingo carreras finales logró el 11
en la primera carrera y en la segunda
carrera en la salida tuvo una salida
de pista que le hizo atrasar hasta
las últimas posiciones. Damos un
balance positivo tenemos que seguir
adelante. Próxima carrera campeonato
valenciano albaida. Su equipo Miguel
Marlon Kart da las gracias a todos los
patrocinadores, sponsors y a Cristian
Solsona Tena.

15 abril de 2017
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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/

1%72#%+¯
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ESCOLARITZACIÓ CURS 2017-2018
ADMISSIÓ D'ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS D'INFANTIL I PRIMÀRIA

ESCOLARITZACIÓ CURS 2017-2018

Calendari d'admissió per a secundaria i batxillerat:

Calendari d'admissió per a educació infantil i primària:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs

Fins al 2 de maig

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs

Fins al 2 de maig

Publicació de vacants existents als centres

El 22 de maig

Publicació de vacants existents als centres

El 22 de maig

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu indicat Del 22 al 29 de maig
com a primera opció

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu indicat Del 22 al 31 de maig
com a primera opció

Publicació de les llistes provisionals d'admesos

Els centres de primaria certificaran la promoció a ESO

El 8 de juny

Presentació de les reclamacions davant la direcció dels centres públics o titular de Del 8 al 12 de juny
centres privats concertats
Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les sol·licituds Del 8 al 16 de juny
que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades
Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos

20 de juny

Al·legacions contra les llistes definitives, a presentar davant la comissió d'escolarització Del 20 al 21 de juny
si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic
Fins al dia 27 de juny

Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit
Contra les decisions de la comissió d'escolarització, els interessats podran interposar un
recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

Fins el 6 de juliol

Presentació requisit acadèmic alumnes sol·licitants de 1º ESO

Del 21 al 29 de juny
n

r

t

Presentació requisit acadèmic sol·licitants de batxillerat i de 2 , 3 i 4 d’ESO

Del 19 de juny fins al 7 juliol

Publicació de les llistes provisionals d'admesos

El 12 de juliol

Presentació de les reclamacions davant la direcció dels centres públics o titular de Del 12 al 14 de juliol
centres privats concertats
Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les sol·licituds Del 12 de juliol fins a les 15
que pertoquen a la vista de les contestacions a les reclamacions efectuades
hores del 17 de juliol
Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos

19 de juliol

Al·legacions contra les llistes definitives, a presentar davant la comissió d'escolarització Del 19 al 20 de juliol
si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic

Si la sol·licitud es va presentar en un centre privat concertat, es podrà interposar
reclamació contra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord
amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016
Termini de formalització de matrícula

Fins el 22 de juny

Els centres de secundaria expediran el certificat que consta a l’annex XVII de l’Ordre

Fins al dia 24 de juliol

Les esmentades al·legacions es resoldran i contestaran per escrit
Del 20 al 29 de juny

Contra les decisions de la comissió d'escolarització, els interessats podran interposar un
recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.

La sol·licitud es presentarà al centre escolar que s'indique com a primera opció i s'acompanyarà de la següent

Si la sol·licitud es va presentar en un centre privat concertat, es podrà interposar
reclamació contra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord
amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016

documentació:

Termini de formalització de matrícula

Presentació de sol·licituds i documentació:

Del 19 al 27 de juliol

1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per emplenar-la
telemàticament (http://.www.ceice.gva.es/) s'haurà d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera
opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar.
Els que òmpliguen la seua sol·licitud de forma telemàtica, rebran, en l’adreça de correu electrònic que faciliten, la
Més informació a la Regidoria d'Educació o al telèfon 964 40 79 61

informació relativa al resultat del procediment d’admissió.
2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Els òrgans competents dels centres
verificaran aquest extrem. Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família,
certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o

Regidoria de Recursos Humans informa:

contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis
que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha
efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806).

En cas de custòdia compartida acordada

judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

Convocatòria procés selectiu
d’EDUCADORS/RES SOCIALS

constitució

Borsa

Treball

4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què
acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model
036 o 037.
5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre

escolar.
6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria
de Benestar Social.

Per Decret d’Alcaldia, núm. 733, de data 10 d’abril de 2017 es va aprovar
la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu
per a la constitució d'una Borsa de Treball d’EDUCADORS/RES SOCIALS,
grup A, subgrup A2, per a futurs nomenaments com a funcionaris
interins o contractacions temporals, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria
publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, de
data 10/04/2017, 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).

8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.
9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família
monoparental.
10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
- Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.
- Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.

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.

- Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.
- Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.
- Els fills i filles en gestació: s’haurà d’aportar certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs

Reunions informatives dels centres escolars:

A continuació els indiquem les dates de les reunions de cadascun dels centres escolars a les quals podran assistir
per conèixer millor el centre educatiu:

CENTRE EDUCATIU

DIA

HORA

COL·LEGI CONSOLACIÓ

8 de maig

19 hores

CEIP MISERICÒRDIA

10 de maig

19 hores

CEIP ASSUMPCIÓ

11 de maig

19 hores

CEIP MANUEL FOGUET

15 de maig

19 hores

CEIP SANT SEBASTIÀ

16 de maig

19 hores

CEIP JAUME I

17 de maig

19 hores

COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA

18 de maig

18 hores

Horaris centres escolars:
A títol informatiu es fa constar que l’horari dels centres educatius serà el següent:
- Centres públics: De 9 a 17 hores (essent horari lectiu de 9 a 14 hores) – Jornada continua- Centres concertats: De 9 a 13 hores i de 15 a 17 h

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data
7 d'abril de 2017, acorda aprovar l’expedient per a la
contractació del SERVEI CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ DEL
CAMPUS D’ESTIU ILLA (exp. 2954/2017).
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

Normativa aplicable:
- Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats
concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.

Data límit de presentació: 26 d’abril de 2017.

- Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.
- Resolució de 29 de març de 2017 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2017-2018.
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Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al
Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9
a 14 hores.

Tauler Municipal

15 abril de 2017

Regidoria de Recursos Humans informa:
Convocatòria procés selectiu
TREBALLADORS/RES SOCIALS

constitució

Borsa

Treball

de

Per Decret d’Alcaldia, núm. 734, de data 10 d’abril de 2017 es va aprovar
la convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per
a la constitució d'una Borsa de Treball de TREBALLADORS/RES SOCIALS,
grup A, subgrup A2, per a futurs nomenaments com a funcionaris interins o
contractacions temporals, pel sistema de concurs-oposició.
Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria
publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, de data
10/04/2017, 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.
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PUBLICITAT

ESQUELES

PREVENCIÓ I

COM ACTUA
L´AJUNTAMENT
DE VINARÒS?

CONTROL

CONTRA

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs
compta amb tècnics especialitzats en el control vectorial.
Per això es revisen durant tot l’any els focus de mosquits,

el mosquit tigre

com és el cas de les séquies, embornals, fonts ornamentals
i qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada.
www.lokimica.es
El mosquit tigre s’ha instaurat a Vinaròs des de fa uns anys.
El mosquit tigre cria sobretot en zones privades perquè
necessita molt poca quantitat d’aigua per a depositar els

castellon@lokimica.es
Tel: 964 91 50 66

seus ous, ja que n’hi hauria prou amb qualsevol recipient que
poguera acumular aigua.
Amb esta finalitat, l´Ajuntament de Vinaròs demana la

Col·labora amb nosaltres a través de:

COL·LABORACIÓ CIUTADANA, ja que no pot accedir a l’espai
privat de cadascun dels ciutadans. Sense este contracte
de RESPONSABILITAT COMPARTIDA no es pot controlar
totalment el mosquit tigre.

Una aplicació de mòbil gratuïta per a la
investigació i localització de mosquits.

Podeu tindre un focus de mosquit
tigre al jardí, al pati, al plat de
les vostres plantes, en gerres,
cendrers,

fonts,

abeuradors,

canalons, albellons, poals...

Aprén a defendre´t

BIOLOGIA del mosquit tigre

EN EL CONTROL del mosquit tigre TOTS ESTEM IMPLICATS!

El mosquit tigre està catalogat com una espècie invasora
procedent d’Àsia que s’ha expandit a causa del comerç

Com a ciutadà, com hi puc col·laborar?

internacional de mercaderies, ja que es desenvolupa a

Eviteu els recipients que puguen acumular aigua

els pneumàtics usats i a les plantes ornamentals. Va ser

estancada (poals, bidons, cendrers, taps, plats de

l’estiu de l’any 2004 quan es va detectar la seua presència a

plantes, fonts...) a fi que no existisquen llocs de

Espanya, concretament a Sant Cugat del Vallés (Barcelona),

cria, i impedir així la seua reproducció.

i actualment s’ha estés a tota la conca mediterrània.

Manteniu els nivells de clor adequats durant tot
l’any a les piscines, basses i estanys per tal que

Pot transmetre malalties infeccioses, però al nostre país no

no crien allí.

ha transcendit que hagen aparegut casos d’estes malalties
a causa de la seua picada.

Protegiu els pous i aljubs amb malles mosquiteres
amb l’objectiu que no posen ous.

És la femella la que pica, ja que necessita les proteïnes de la
sang per a desenvolupar els seus ous, que després deposita
en punts molt menuts d’aigua estancada, «contenidors

punts d’aigua en testos i plats. Cal retirar l’aigua

l´Ajuntament no pot accedir a realitzar tractaments.

sobrant del reg de les plantes.

NO ET CONFONGUES

ADULT

És important no confondre el mosquit tigre amb altres
xicotets insectes voladors anomenats ”quironòmids”. Els
quironòmids no piquen, apareixen a l’alba i al capvespre en
grans quantitats formant núvols que duren escassos dies i

Renoveu cada 2 o 3 dies l’aigua dels abeuradors
dels animals.
Tireu aigua als desaigües almenys una vegada a la
setmana per a evitar el seu estancament.

no afecten la salut pública.
ADULT
EMERGINT

OUS

El mosquit tigre SÍ QUE PICA, la seua picada és dolorosa i és

Aclariu les canaletes per a l’aigua de pluja.

capaç de travessar amb el seu fibló una peça de roba fina.
No forma núvols, vola en solitari.

Reviseu els buits als arbres i tapeu-los o buideu
l’aigua estancada.

PUPA

LARVA

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Etapa aèria
Etapa aquàtica

30

El Diariet

Vigileu el reg per goteig que pot deixar xicotets

artificials», que solen estar en propietats privades on

Cicle biològic

Subscriviu-vos a

· Quironòmids

964 450 085

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. Pius XII (cant. Picasso)
15
abril
ADELL

16

abril

SANZ

17

abril

VALLS

zona turística nord, 11

18

abril

MATEU

c. Sant Francesc, 103

19

abril

TORREGROSA

20

abril

PITARCH

21

abril

MARTÍNEZ

22

abril

FERRER

c. Pont, 83

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120
av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39

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
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* Entrega tu boleto en la LIBRERIA ELS DIARIS o en su estand de la Fira
del Llibre, hasta el 23 de abril 2017 a las 13h. Participarás en sorteos de
más de 150 libros de Editorial Antinea, que se realizarán el 23 de Abril,
Dia de Sant Jordi, en la Fiesta del Libro.

