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Vinaròs ja té reines de les festes
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El Vinalab, amb tots els despatxos
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Blanca Jiménez, de l’Acadèmia de Ball Locura i Carla Amela de la Confraria de
Pescadors de Sant Pere, reines major i infantil
El cartell anunciador de festes, obra d’Adrián Lendínez

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.

Redacció

Vinaròs va viure dissabte 13 de maig el primer acte de la
nova edició de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, amb
un emotiu sorteig realitzat a l'Auditori Municipal per a triar
a les pròximes reines de festes.
De les 34 dames que representen als diversos centres
educatius i entitats locals aquest 2017, la sort ha fet que en
aquesta ocasió les afortunades siguen Carla Amela (reina
infantil), de la Confraria de Pescadors de Sant Pere, i Blanca
Jiménez, de l'Acadèmia de ball Locura.
"Amb aquest acte dóna inici un any molt intens i emotiu en
les vostres vides, que segur que recordareu amb molt de
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goig, de manera que us desitjo que aquesta sigue una gran
experiència per a totes vosaltres”, ha assenyalat el regidor
de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut, Marc Albella.
L'alcalde Enric Pla ha afegit que aquestes joves representen
el futur de la localitat i també les ha felicitat i animat a
gaudir de totes les activitats programades, representant
a la ciutadania des de diverses entitats, després d'aquest
acte.
Finalment s'ha desvetllat públicament quin serà el cartell
anunciador de festes, una obra d'Adrián Lendínez que
centenars d'assistents han pogut veure en directe.
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Sant Pere 2017
Carmina va procedir al sorteig

Les reines, amb l'alcalde i el regidor de Festes

El públic va omplir l'auditori

Adrián Lendínez, autor del cartell
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Vinaròs rep la visita de la Directora Territorial de Sanitat per avançar en els tràmits de la
futura construcció del segon centre de salut
Redacció

Dimarts passat l'alcalde de Vinaròs,
Enric Pla, juntament amb el regidor
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina,
van rebre la visita de la directora
territorial de Sanitat, Azucena Martí,
acompanyada per la gerent del
Departament de Salut de Vinaròs, Ana
Arizón. El motiu principal era visitar els
terrenys del PAI SUR 17, conegut com
el PAI de Mercadona, on està prevista
la construcció del segon centre de
salut de Vinaròs. Una parcel·la que
segons va assenyalar Pla es considera
“adequada” encara que en aquest
moment s'hauran d'abordar alguns
canvis en el projecte inicial del segon
ambulatori, en estar realitzat des
de fa anys. En aquest sentit, Pla va

recordar que aquest any a iniciativa
parlamentària es va incloure als
pressupostos de la Generalitat una
partida de 100.000 euros per iniciar
el centre de salut, que permetria
començar a refer el projecte. “Hem
revisat l'estat de la parcel·la i els
canvis que seran necessaris en ser
el projecte que hi ha prou antic i ser
necessari adaptar-lo a l'actualitat,
però és important que continuem
donant passos de cara al segon
centre de salut”, va assenyalar Pla. El
proper pas serà la licitació del nou
pla funcional, per després modificar
el projecte existent. “Esperem que
als propers pressupostos de la
Generalitat ja hi hagi una partida
major, i entenc que entre 2018 i 2019

s'iniciarà la construcció d'aquest
segon centre de salut”, va puntualitzar.
Després de la visita als terrenys del
PAI de Mercadona, es també es van
desplaçar a l'hospital de Vinaròs per
estudiar millores en les possibilitats
d'accessibilitat per a persones amb

mobilitat reduïda tant en el nou
aparcament com en el parquing
de l'hospital, així com per tractar
diferents aspectes per millorar el
protocol quant a recollida de residus
en els quals l'Ajuntament col·labora
amb l'hospital.

El Centre de Coneixement Vinalab penja el cartell de complet
Actualment tots els despatxos per a emprenedors estan ocupats
El Centre de Coneixement Vinalab
té ocupats actualment tots els
despatxos per a emprenedors,
ha confirmat el regidor de Noves
Tecnologies, Hugo Romero, qui
ha assenyalat que "un total de 9
empreses i 27 emprenedors s'han
instal·lat en els darrers mesos al
Centre de Coneixement del carrer
Galícia".
El Vinalab ja compta amb el cartell
de complet en la segona planta
de l'edifici, ja que els 14 despatxos
disponibles estan ocupats per
empreses de la zona que han
decidit fer del centre seu lloc de
desenvolupament i creixement
dels seus negocis. "A més d'això es

compta també amb la dinàmica
interacció que ofereix el servei de co
- working, utilitzat també sovint pels
emprenedors", ha afegit Romero.
Des del mes d'octubre de 2015
han passat pel centre al voltant de
8.000 persones, en un total de 160
activitats que s'han dut a terme en
aquestes instal·lacions i que inclouen
des de conferències, xerrades i taules
rodones, fins a tallers d'ocupació i de
formació de diferents institucions
com la Cambra de Comerç o l'Institut
Valencià de la Joventut, a més
dels esdeveniments organitzats
directament des de l'Ajuntament.
"Veiem que el canvi de model de
gestió ha sigut un encert, ja que el

centre ha recuperat la vida que es
mereix i l'activitat i programació
digna d'un centre d'aquestes
característiques. Moltes d'elles són
el resultat de la col·laboració entre
diversos departaments, juntament

amb la regidoria d'Ocupació. Cal
destacar també la pròxima obertura
del laboratori de fabricació digital,
un Fablab que dotarà d'un important
component tecnològic al Vinalab ",
ha conclòs Romero.

El projecte Erasmus + “Path to a Job” rep als seus socis europeus a Vinaròs
amb una jornada sobre ocupació juvenil
Durant la jornada local al Vinalab s'han presentat els avenços del
projecte i s'han realitzat diverses ponències i una taula rodona

El Projecte europeu "PATH TO A JOB"
(Camí cap a l'ocupació) va rebre a
Vinaròs els dies 11 i 12 de maig als
seus socis europeus, amb la finalitat
de realitzar un seminari transnacional
on s'estan revisant els avenços
del projecte i es planificaran les
activitats pendents. "El projecte busca
identificar propostes per millorar la
situació de joves desmotivats i amb
dificultats per trobar feina, coneixent
experiències d'altres països i entitats",
ha assenyalat durant la presentació la
regidora d'Ocupació, Maria Cano.
El regidor de Participació Ciutadana
i Noves Tecnologies, Hugo Romero,
ha afegit que "tècnics i responsables
de les entitats participants han viatjat
fins a la localitat per conèixer "bones
pràctiques" i formar-se en diferents
especialitats relacionades amb temes
4

socials i tecnològics".
Les entitats que participen com a
socis són: Fundació Adsis de Vitòria
(Espanya), que lidera el projecte
per la seva àmplia experiència en
orientació, formació i inserció de
joves amb dificultats; Fundazione
Mondo Digitale de Roma (Itàlia), amb
un Fab Lab i interessants projectes
de formació digital per a joves, i
Friday People de Maidstone (Regne
Unit), amb una xarxa de voluntaris
que donen suport a joves a través de
sistemes de coaching.
"L'Ajuntament de Vinaròs, per la
seua banda, presenta l'experiència
del Centre de Coneixement Vinalab
i alguns dels programes que s'hi
realitzen en aquests moments", ha
indicat l'alcalde de la localitat Enric
Pla.

Aprofitant la presència dels socis a
Vinaròs, aquest dijous 11 de maig s'ha
realitzat una jornada local al Centre
de Coneixement Vinalab (Vinaròs), en
el transcurs de la qual s'han presentat
els avenços del projecte, s'ha impartit
una conferència sobre inclusió social
de joves i s'ha realitzat una Taula

Rodona amb participació d'empreses
locals, joves i representants dels
àmbits educatius i del tercer sector.
El projecte, que està finançat pel
programa Erasmus +, va iniciar el
seu recorregut al setembre de 2015
i finalitzarà amb la presentació de
resultats a finals d'aquest any a Vitòria.
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Vinaròs recicla 647 quilos d'oli domèstic durantel primer trimestre de l'any
Les regidories d'Educació i Medi ambient inicien un nou conjunt de xerrades sobre
la importancia de les abelles en l’ecosistema
Redacció

Vinaròs ha recollit durant el primer trimestre de l'any
un total de 647 quilos d'oli domèstic usat en els
diferents contenidors que té situats en els exteriors
dels centres educatius.
El CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia continua
sent líder en aquesta iniciativa, amb un total de 134
kg d'oli reciclat. El segueix el CEIP Sant Sebastià,
amb 71,4 kg, la Consolació, amb 59,7 kg., el Manuel
Foguet, amb 57,3 kg, la Divina Providència, amb 42,7
kg, el Jaume I, amb 33, 9 Kg. i el CEIP Ntra. Sra. de
l'Assumpció, amb 22,8 kg. A més d'això, en altres
punts també s'han aconseguit bons resultats, com
els següents: 94,2 Kg en País Valencià, 76,2 Kg en
Pablo Ruiz Picasso (zona Mercadona) i 55,2 kg en
Pablo Ruiz Picasso (zona Bàscula). En total, en el que
va de 2017 s'han aconseguit reciclar, per tant, 647,4
kg d'oli vegetal d'ús domèstic.
El regidor de Medi ambient, Jordi Moliner, es va
mostrar satisfet per aquestes dades, que demostren
la consolidació d'aquest sistema de reciclatge que es
va inciar al març del passat any.
Xerrades educatives
D'altra banda, les regidories d'Educació i Medi
ambient també han iniciat un nou conjunt de

xerrades als set centres educatius públics i concertats
de la localitat.
Així, després d'haver-se realitzat ja xerres el passat
any sobre conscienciació de reciclatge d'oli o visites
guiades a la planta de reciclatge de Cervera, així
com la divulgació de la campanya ecopoop i la seva
difusió a les escoles, ara es realitzaran unes xerrades
sobre la importà ncia de les abelles en el nostre
ecosistema i l'estructura i organització d'un eixam,
a càrrec d'un apicultor de l'empresa Mel de Ramon.
Aquestes xerrades començaran la setmana vinent i
s'impartiran per a alumnes de segon de primària en
els diferents col·legis.
"La intenció és tenir quatre cicles de xerrades
educatives anuals sobre temes relacionats amb
el medi ambient a les escoles vinarossenques.
D'aquesta manera, aquest curs tindrem el cicle
d'apicultura, un altre sobre l'ús d'eco-pops, les visites
a la planta de reciclatge de Cervera i les xerrades per
al reciclatge d'oli d'ús domèstic que es duen a terme
amb els alumnes de 4t de Primària ", ha assenyalat el
regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner.
Begoña López, regidora d'Educació, ha assenyalat
que "aquesta formació és important per conscienciar
els xiquets i xiquetes sobre el reciclatge i altres temes

d'interès, per la qual cosa des de la regidoria s'estan
donant totes les facilitats perquè puguen dur-se a
terme aquests cicles de xerrades impulsats des de
Medi Ambient ".
Mosquits
D'altra banda, Moliner va indicar que quant als
mosquits, està havent-hi ara un normal repunt
després de les pluges, però que és una situació
normal i no han deixat si es fes els tractaments
preventius a càrrec de l'empresa Lokimica,
encarregada del control de plagues en el municipi.
També va informar Moliner que els 10.453 euros
que costa aquest contracte han sortit a cost zero
per a l'Ajuntament gràcies a l'obtenció de dues
subvencions, una de la Diputació 4.704 euros i
una altra de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies per un import de 5.628 euros.

El Govern no considera necessari regenerar la costa de Vinaròs
Alsina recorda que les reparacions estimades per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament,
derivades pel temporal de gener, ascendeixen a 800.000 € en pèrdua de sorra i 760.000 €
en despreniments i petites reparacions
El Ministeri de Medi ambient ha contestat que "no
detecta la necessitat de regenerar les platges de
Peníscola, Benicarló ni de Vinaròs" a les preguntes
realitzades per Compromís en el Congrés.
Sorlí va sol·licitar explicacions davant "l'emergència
del litoral" considera lamentable que "a les portes de
la campanya de turisme d'estiu el govern negue unes
actuacions que necessitem urgentment".
Sorlí ha assegurat que seguiran treballant i
reivindicant inversions i infraestructures bàsiques
per a assegurar un futur a llarg termini i digne en
les platges del Maestrat i de totes les comarques de
Castelló.
Des de l’equip de govern, el regidor d’Obres i Serveis,
Guillem Alsina, ha indicat que “lamentablement
la resposta del Govern no ha estat cap sorpresa,
ja que en la reunió que es va mantindre el passat
24 d'abril a Madrid al Ministeri de Medi Ambient,
amb la Directora General de Costes, Raquel
Orts, ja va quedar clar que Vinaròs no era una
zona prioritària per al Govern d'Espanya actual”.
En la trobada amb la Directora General, en la qual
va assistir una delegació de l'Ajuntament de Vinaròs
formada per l'enginyer d'obra civil de l'Ajuntament,
Josep Miquel, el regidor Marc Albella (PSPV), el
diputat socialista per la província de Castelló, Artemi
Rallo, el mateix Alsina, es va analitzar les actuacions
que el Ministeri d'Agricultura té pendents en la zona
litoral de Vinaròs per a posar fre al procés de regressió
que patix la costa així com l'estat actual del projecte
dels espigons del frontal marítim vinarossenc.
“Per a sorpresa de la delegació vinarossenca, la
resposta de la directora general de Costes va ser
altament insatisfactòria, perquè ni les actuacions en
el passat, com els espigons, ni les obres pendents per
a restituir tot el mal generat pels temporals de gener
del 2017, no tenien un calendari per a portar-les a cap

perquè el Govern de Rajoy considera que no tenen
caràcter prioritari”, indica Alsina.
Actuacions urgents
El regidor socialista ha explicat que a la Costa Sud, les
actuacions més importants i urgents, són els accessos
a les platges de Cala Puntal així com el despreniment
a la mateixa zona que impedeix l'accés amb vehicle
als habitatges de la zona. Una reparació que volta els
12.000 € l'accés i uns 60.000 € el despreniment.
“Un punt que ens preocupa molt és el pont del
barranc Salines, que es troba amb uns desperfectes
molt considerables i el despreniment de la timba del
mateix barranc, ja que la cova afecta directament a
una zona molt transitada com és el passeig de la
costa sud. Estimació del pont 184.000 € i 51.000 € del
despreniment”, assenyala.
A la cala les Roques, els desperfectes són en l'accés
a la platja i un altre despreniment de timba, amb
un valor estimat de 78.000 €. A la Costa nord, hi ha
danys a la carretera del carrer Donzella d'accés a la
zona dels cossis, amb una pèrdua de secció de fins a
3 metres, el que posa en dificultat l'accés de vehicles
d'emergència i dels mateixos veïns. Una estimació
econòmica de 45.000 €. A la platja del Saldonar o
del "barco", el temporal va moure les escolleres de
protecció del vial que ens porta com a conseqüència
un enfonsament puntual d'una secció d'aquest vial.
40.000 €. I la platja de la Barbiguera ha sofert una
pèrdua de secció d'uns 60 cm que comporta uns
desnivells a la zona de bany que fa realment perillós la
pràctica d'aquest. Arreglar-ho costaría uns 42.000 €.
Quant a la zona de la Foradada, ha sorgit una cova
que posa en perill el sender que porta a les platges de
la zona. Són 26 metres lineals afectats amb nivells de
cimentació de fins a 6 metres. El cost, 78.000 €. I a la
zona de Sol de Riu, hi ha gran despreniment a la platja

Sunyera, amb una estimació de 80.000 € i que ja ha
enfonsat el sender existent. “Aquest cas és considerat
per Costes com una regressió natural i ja ens van
comunicar que no actuarien”, explica Alsina, per a qui
“aquestes són les actuacions més importants, però
estem parlant que les reparacions estimades per
part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, derivades
pel temporal de gener, ascendeixen a 800.000 €
en pèrdua de sorra i 760.000 € en despreniments i
petites reparacions”.
Donada la proximitat de l'estiu, l'ajuntament ja ha
actuat aportant sorra a la platja del Fortí, reparant
accessos a platges, a condicionant el màxim possible
les cales i platges i té previst reparar la carretera dels
Cossis, ja que posa en dificultats el dia a dia dels
nostres veïns. Són actuacions que han suposat una
despesa per l'ajuntament d'uns 50.000 €
Alsina ha recordat que el Ministeri de Medi Ambient
va prometre, i així consta en el cartell publicitari que
van col·locar en motiu de les obres d'accés a la Cala
de la Capelleta, una inversió de 190.000 €, dels quals,
segons va informar el subdelegat del govern David
Barelles, Vinaròs només ha rebut 32.000 €, 160.000 €
menys que el anunciat pel Ministeri. “També cal
remarcar que gran part de les obres fetes amb aquests
ridículs 32.000 €, són obres pendents del 2016, que
res tenen a veure amb els temporals de gener del
2017. Tota una burla i una falta de respecte per part
del govern del Partit Popular cap als ciutadans de la
nostra ciutat”, ha conclòs Alsina.
5
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L’alcalde i la regidora d’Hisenda es reuneixen amb el diputat Salvador Aguilella
El que es buscava en aquesta reunió és que l'accés a la informació i als
serveis de la Diputació i de l'Ajuntament siguen més senzills i fluids
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, i la regidora
d'Hisenda, Maria Cano, juntament amb
tècnics de la Diputació de Castelló i
l'Ajuntament, van mantenir aquesta setmana
una reunió de treball a la localitat amb el
diputat provincial de Promoció Econòmica i
Hisenda, Salvador Aguilella.

Durant aquesta trobada, ha assenyalat Pla, es
"van intentar solucionar alguns problemes de
comunicació informàtica entre els diferents
sistemes fiscals, de recaptació i econòmics,
de manera que l'accés a la informació i als
serveis de la Diputació i de l'Ajuntament es
facilite i siguen més fluids."

Turisme Vinaròs, present a Aratur 2017
Es van sortejar dos caps de setmana gastronòmics a Vinaròs
entre tots els visitants que van participar en aquesta campanya
promocional
El passat 12 de maig es va inaugurar
a Saragossa la fira Aratur 2017, on
durant el cap de setmana va estar
present Turisme Vinaròs, oferint
informació als visitants sobre l'oferta
turística que ofereix la localitat.
La presència de Vinaròs en
aquest esdeveniment busca la
consolidació del nostre municipi
com una destinació gastronòmica i
paisatgística de primer ordre.
"Durant 2016, un 20% dels nostres
visitants nacionals, atesos a la Tourist
Info local, eren de procedència
aragonesa, de manera que per

a nosaltres és un segment molt
important", ha explicat el regidor de
Turisme Domènec Fontanet, que ha
assistit a la inauguració juntament
amb altres autoritats i personalitats
com el secretari autonòmic de Turisme
de la Comunitat Valenciana, Francesc
Colomer, el regidor de Turisme de
Terol, Manuel Valmaña, i diputats de
les Corts d'Aragó, consellers i directors.
Des de l'estand informatiu de la
fira s’ha informat sobre les diverses
jornades
gastronòmiques
que
s'organitzen a la ciutat, com les
de la Cuina de la Fideuada durant

aquest mes de maig, així com de
les diferents rutes i excursions que
es poden realitzar des la població i
altres opcions per al turisme familiar
i de sol i platja.
En aquesta edició, Turisme Vinaròs
va realitzar també un sorteig de

dos caps de setmana gastronòmics
entre tots els visitants de la fira
que va participar en la campanya
promocional i van emplenar el
formulari que se'ls facilite. El premi
inclou allotjament, menjar i una
visita guiada.

La Regidoria de Política Social valora els primers sis mesos del Club de la Vida
Per a juny i juliol hi ha programades noves sortides, xerrades i tallers, activitats que han tingut una gran acollida
La regidora de Política Social, Igualtat i Discapacitat,
Mamen Ruiz, ha valorat de forma molt positiva
aquest matí els primers sis mesos del Club de
la Vida, un programa d'activitats i convivència
destinat a persones majors de 55 anys.
"Aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida, de
manera que des de la Regidoria estem ja analitzant
com ampliar el nombre de places i l'oferta de tallers
per després de l'estiu, ja que hem comprovat que
hi ha una demanda realment alta d'aquest tipus
d'activitats per a la gent gran", ha assenyalat Ruiz.
Patricia Velázquez, en representació del Club de la
Vida, ha explicat que en els últims mesos s'han dut
a terme diversos tallers creatius orientats al treball
psicomotriu. "Hi ha, per exemple, un espai de jocs
de taula, on es treballa la capacitat d'atenció, a més
d'un espai per manualitats", ha assenyalat.
Regularment es realitza un altre taller sobre
productes de mar i hort, en el qual es comparteixen
coneixements sobre diversos productes, i de
reminiscències, per compartir experiències i

treballar la memòria; també s'han desenvolupat
algunes classes mestres i ponències sobre temes
de salut i economia domèstica.
A més d'això, ha afegit Velázquez, un cop al mes
es realitza una sortida a peu per Vinaròs, coneixent
alguns dels llocs històrics de la localitat. "Hem
visitat ja la plaça de bous, la Casa Membrillera i
també hem dut a terme altres sortides en autobús
per conèixer el Oliveres Mil·lenàries i el Desert de
les Palmes", ha assenyalat.
Per a les properes setmanes s'han programats
diverses masterclas de Tai - txi i hi haurà més
trobades d'avis i néts, en els quals es treballa la
gestió emocional. Per als mesos de juny i juliol hi
ha, així mateix, noves sortides i excursions.
Velázquez ha acabat agraint a l'Ajuntament per
"apostar per aquest estil d'activitats per afavorir
un envelliment actiu i posar en valor la saviesa i el
coneixement d'aquest col·lectiu que sens dubte té
encara molt que mostrar i compartir en la nostra
societat".

Compromís pedirá una comisión de investigación en el
Congreso ante las irregularidades del proyecto Castor de Vinaròs
La diputada de Compromís por la
circunscripción de Castellón, Marta Sorlí,
solicitará la creación de una comisión de
investigación para que se estudien las
irregularidades del proyecto Castor que
desveló Salvados, el programa de Jordi
Évole.
En el documento del Ministerio de
Energía que ahora sale a la luz, señaló
Sorlí, se demuestra que el proyecto
6

fue una autoadjudicación sin precio, es
decir, que el concurso fue redactado
expresamente para que la concesión
fuese para ACS, la empresa de Florentino
Pérez. "El PP y el PSOE se llenan la boca
hablando de libre mercado mientras
amañan concursos públicos para que
empresas amigas hagan negocio con el
medio ambiente", explica la diputada de
Compromís.

Patricia Velázquez i Mamen Ruiz

Compromís demana al Govern finançar el
transport d'estudiants a les universitats
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicat que
junt a Joves amb Iniciativa-Compromís, es va a presentar
una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat de 2017,
en la qual es demana que el ministeri d'Educació destine 15
milions a tot el País Valencià, però seccionat per demarcacions
provincials, per a finançar el transport públic d'estudiants als
principals centres d'estudi, després del dèficit inversor de
l'administració central en el País Valencià.
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Més de 300 alumnes de Vinaròs aprenen a reciclar oli d’ús domèstic
A finals d’abril els estudiants visitaran també la Planta de Reciclatge de Cervera per
conèixer més de prop el procés de reciclatge i tractament de deixalles
Esta setmana ha finalitzat el cicle de xerrades a les
escoles Manuel Foguet, Divina Providència, Jaume
I, Mare de Déu de la Misericòrdia, Assumpció, Sant
Sebastià i Consolació sobre el reciclatge d'oli d'ús
domèstic.
Esta iniciativa, impulsada per la Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Vinaròs i amb la
col·laboració de l’empresa Ecovinaoil, ha permès
que 311 alumnes de quart de Primària de la
localitat aprenguen com reciclar este rebuig als
contenidors taronja habilitats en diferents punts
del centre urbà i quins usos pot tenir l'oli recuperat.
"Este és el segon any lectiu que estem realitzant

esta campanya, ja que creiem que una bona
manera de conscienciar la població sobre la
importància de cuidar el nostre Medi Ambient és
a través de l'educació en edat escolar", ha explicat
el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi
Moliner.
El regidor ha afegit que, en esta mateixa línia, entre
el 25 d'abril i el 4 de maig es realitzaran diverses
sortides amb les escoles perquè els estudiants
visitin la Planta de Reciclatge de Cervera i puguen
així veure de prop com són tractats els diferents
tipus de residus que generem un cop són llançats
al contenidor corresponent.

Amat: “El Ayuntamiento de Vinaròs no adquirirá el edificio de la OIAC”
El PP acusa al equipo de gobierno de “dilapidar” 54.000 euros ya abonados en la opción de
compra y otros 60.000 para adecuar la planta baja, "sin tener una alternativa"
Redacción

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Vinaròs no va a ejercer la opción de compra –que
vence este mes de junio- del edificio contiguo al
consistorio que actualmente alberga la oficina
de información y atención al ciudadano (OIAC)
y el PROP. Así lo aseguró ayer el portavoz del PP,
Juan Amat, que explicó que esta decisión les fue
comunicada a la oposición en la última comisión.
Amat acusó al equipo de gobierno de no tener
una planificación y haber tomado una decisión
precipitada y en el último momento, recordando
que hace tan solo cuatro meses se presentó el
presupuesto municipal, que sí que contemplaba
una partida de 600.000 euros para adquirir
este edificio. El Ayuntamiento lleva ya tres años
abonando 1.500 euros en concepto de alquiler y
otros 1.500 euros a cuenta de ejercitar la opción
de compra, que vence este mismo mes de junio.
El coste de la adquisición del edificio es de 506.000
euros, pero ya se han abonado 54.000 euros en

concepto de opción de compra que se restarían de
este precio, con lo que el total que debería pagar
el consistorio si quisiera comprar el edificio son
452.000 euros. Por ello, Amat acusó al equipo de
gobierno de haber “dilapidado recursos públicos”
durante los dos años que llevan en el gobierno, al
haber abonado ya el 10% del valor del edificio en
concepto de opción compra y luego no ejercerlo,
además de recordar la inversión de 60.000 euros
que se realizó para adecuar la planta baja.
“Todo ello, sin tener ninguna alternativa para
ubicar las actuales oficinas de la OIAC y el PROP”,
señaló el portavoz popular, que matizó que “nos
dijeron que han abierto una bolsa para que los
propietarios puedan ofrecer inmuebles y alquilar
otro edificio, lo cual es un despropósito”.
Amat recordó que fue en junio de 2014 cuando el
PP de Vinaròs, entonces en el gobierno, alcanzó un
acuerdo para alquilar durante tres años y
posteriormente tener la opción de compra de este

edificio anexo con la finalidad de abrir allí la OIAC
y trasladar el PROP, así como para acometer futuras
ampliaciones del Ayuntamiento reduciendo las
inversiones a realizar. “Se hizo para unificar los
servicios municipales que había y que estaban
disgregados y evitar así desplazamientos a los
ciudadanos y que pudieran realizar las gestiones
en un punto único”, puntualizó Amat. Durante
estos años el Ayuntamiento ha abonado 3.000
euros mensuales a los propietarios, 1.500 de ellos
en concepto de alquiler y otros 1.500 a cuenta de
ejercitar la opción de compra pasados 3 años.

Vinaròs no recupera la bandera azul del sendero de Sòl de Riu
El concejal de Rurismo, Domènec Fontanet explica que ha sido debido a un endurecimiento de las condiciones y a que parte del
sendero está inaccesible por los derrumbes del temporal, y el PP considera que ha sido por “dejadez”
Vinaròs ha perdido por segundo año consecutivo
la distinción de sendero azul para Sòl de
Riu. Mientras el año pasado fue debido a un
error informático al no recibir la fundación la
tramitación que se había realizado desde el
Ayuntamiento de Vinaròs -según se explicó desde
el área de Turismo- en esta ocasión el concejal,
Domènec Fontanet, lo ha atribuido a dos causas.
En primer lugar a que se han impuesto unas
condiciones más duras que en otras ediciones, la
principal que el camino salga de una playa con
bandera azul. Otra de las causas es que el último

temporal dejó dañado gran parte del camino y
no ha sido reparado por Costas, por lo que hay
zonas por donde no se puede pasar. Fontanet
recordó sin embargo que sí se han conseguido las
banderas azules para las playas del Fortí y el Clot.
Desde el Partido Popular de Vinaròs, su portavoz
adjunta Carla Miralles, ha señalado por su parte
que el no haber obtenido esta distinción ha sido
debido a la “dejadez” del tripartito en materia
turística. Según Miralles, el hecho de que el año
pasado no se consiguiera y se hubiera dicho que
fue debido a un problema informático “demuestra

que que todo fue una mentira más, que el
problema no es informático sino de dejadez del
tripartito y en especial del concejal de Turismo”.
La edil popular recordó que la gestión turística
del Partido Popular en la anterior legislatura logró
que Vinaròs obtuviera, además de la de El Fortí,
la segunda bandera azul para la playa de El Clot
desde el año 2013 y que tanto en 2014 como en
2015 se obtuviera para Sól de Riu la distinción de
Sendero Azul que se conceden conjuntamente
con las banderas azules.

SE BUSCA MANTENEDOR PARA BAR PRIVADO
EN PANORÁMICA GOLF
Interesados llamar a partir de las 18h Tel.: 679 13 78 01 (Gloria)
7

20 maig de 2017

ACTUALITAT

Acord Ciutadà de Vinaròs presenta una Proposta
d'Optimització dels Espais Teatrals i Artístics a l'Auditori
El portaveu d’Acord Ciutadà de Vinaròs, Lluis Batalla,
ha presentat la proposta POETA, una proposta
Proposta d'Optimització dels Espais Teatrals i
Artístics a l'Auditori. La proposta consisteix en una
modificació de l’escenari, que passaria de ser fixe en
la seva totalitat, com és ara, a tenir un cos central fixe
i dos cossos laterals mòbils.
“Ara mateix la seva superfície és de 90 metres
quadrats aproximadament, i passaria a una forquilla
d'entre 90 a 30 metres quadrats, amb escenari de
6x5, combinable segons les necessitats de l'actuació.
Actualment, la disposició de la platea i de l'escena a
l'auditori respon a un concepte ja superat. Avui en
dia, les diferents propostes escèniques demanen
espais de tot tipus”, explica Batalla.
L'avantatge de tenir un escenari variable, segons
Batalla seria en primer lloc l'augment de l'aforament,
donat que la reducció de l'amplada i de la profunditat
permet la incorporació de més seients a la platea, al
voltant de 4-5 fileres i als laterals la incorporació de
grades desmuntables, vora les cinc fileres, que en
total suposaria passar de la possibilitat de 200 places
de l'actualitat, a vora les 300 places com a màxim.
Un altre dels avantatges anomenats per Batalla
és que suposaria “un atractiu econòmic més per a
companyies teatrals, per exemple, anant a taquilla, i

reduir les despeses de l'Ajuntament que sempre ha
d'aportar diners per compensar la manca d'ingressos
per entrades”.
També proposa Acord Ciutadà fer possible que una
part de la platea sigui, en algun moment, escenari
amb la instal.lació d'un una estructura sobre ella.
“Parlem d'ocupar la part central de la platea , deixant
lliure una part d'ella per al públic i instal.lant grades
en la zona d'escenari”, puntualitza Batalla.
D’altra banda, la zona del que seria l'àbside del
temple, just darrere del teló, és un espai de vora 50
metres quadrats, actualment emmagatzema les
grades que utilitza La Alianza. “La nostra proposta
és convertir-lo en espai escènic per a propostes
artístiques d'altres tipus, com jazz , música de
cambra, o les que puguin sorgir. Les grades anirien
sobre l'actual escenari”, indica.
Uns canvis a l'interior que “ens permetria oferir
l'Auditori com un espai escènic interessant per a més
companyies de fora”. Segons Batalla, cap d'aquestes
tres accions toca elements arquitectònics, amb la
qual cosa s'eviten obstacles burocràtics.
“Hi ha,però, un problema que entenem que, per
seguretat, s'hauria de considerar, i és la sortida
del públic. Entenem que ara seria el moment de
considerar la Capella de Santa Victòria com a una

altra sortida canviant el sentit d'apertura de les seves
portes”, explica.
Acord Ciutadà completa aquesta proposta amb la
de completar amb la recuperació d'un espai prop
de l'Auditori que dissabtes vesprada queda buit i en
desús tot el cap de setmana. “Parlem del que queda
de la pista Santa Rita : el pati del darrere del Mercat,
amb sortida per sota el Pirulí i pel carrer Sta. Rita,
que podria albergar a l'estiu, dissabte la nit, sessions
de Cinema Clàssic a la Fresca o d'altres activitats
culturals”, assenyala.
Altres accions lligades a aquesta proposta serien
reforçar els Cicles Formatius lligats al camp
Audiovisual, i estretir la col.laboració amb l'UJI
en aquest sentit, a més de dotar l'Auditori d'una
infraestructura tècnica bàsica permanent.
També ha proposat Batalla realitzar actes culturals
al voltant de la figura de Miguel Hernández(75
anniversari de la mort) o de Joan Fuster (25
anniversari de la mort)

150 talls per una AP-7 gratuïta ja
AAVV Migjorn

Dissabte 13 de maig vam fer el 150 tall de carretera.
150 dies diferents que s’ha tallat la N-340. En
Vinaròs, Les Cases d’Alcanar, Amposta o L’Ametlla
de Mar. De forma simultània o en un sol lloc. Hem
fet festa, hem estat de dol, hem fet musclades,
xocolatades, paelles, o senzillament hem berenat
amb mandarines del terreny. El pressupost ha estat
minso i no ens ha calgut que cap mare superiora ni
cap prior ens deixes ni cap missal ni cap estampeta.
150 talls de carretera en el decurs de 19 mesos de
lluita. Des de l’octubre del 2015 fins avui. Hem fet un
munt de contactes, visites, entrevistes i reunions a
tots els nivells. La nostra pancarta també ha visitat
Peníscola, Castelló, Barcelona ... i la van vore a la
volta ciclita a Espanya.
Aquest 150 tall ha estat molt especial. Va ser
a Amposta, organitzat pels companys de la
Federació d’Associacions de Veïns. Un tall de
carretera amb les pancartes però caminant fins a
la població. Romeria amb carros i matxos ornats
amb la pancarta AP-7 GRATUÏTA, JA obrien el pas

de gent a peu i vehicles. Per acabar d’arrodonir-ho,
en entrar a la població, se’ns van afegir un grup de
batucada. Tall de carretera, romeria, manifestació,
festa, amb gent vestida com fa un bon grapat
d’anys. El significat, senzill: les comunicacions i
l’aïllament que patim ens portaran cap enrere i
haurem de tornar a velles costums per comunicarnos entre els pobles. Anem endarrere.
Des de Vinaròs i Benicarló també vam participar en
la festa-manifestació-tall. Gent de les associacions
de veïns del Baix Maestrat vam deixar constància
de la nostra presència. Gent que hem tallat la
carretera al País Valencià fins que ens ho van
prohibir. Gent que hem estat en la coordinació de
la lluita.
Sabíem i sabem a qui ens enfrontem, contra qui
lluitem i qui són els seus aliats, i molt conscients de
com podria anar. Tenim el reconeixement de bona
part de les poblacions que saben del nostre esforç,
la de vegades que la premsa ens ha donat veu i
presència, la quantitat de vegades que els polítics

han tret el tema, en parlaments, en les corts i els
ha tocat ballar sense ganes amb el tema. En fi, el
tema de l’AP-7 l’hem posat de moda. La lluita no
està guanyada ni acabada. Potser no renoven la
concessió però ens caurà l’Eurovinyeta. D’una
manera o altra ens ho voldran fer pagar... com tot.
Però també hauran d’escoltar la nostra veu que no
hi ha qui la fase callar.
Per acabar, un record sentit per les víctimes
d’aquesta carretera que ens han refermat en
la lluita i pels companys que en aquest temps
malauradament també ens han deixat.

La Biblioteca amplia de nou el seu horari en època d'exàmens
Nova edició de Biblioestudi del 22 de maig al 7 de juliol
Redacció

L’Hospital de Vinaròs ha completat la formació del
Pla d’Emergències amb un simulacre d’intervenció a
l’exterior en el que s’ha practicat amb extintors. Han
estat convocats els caps de mantenimient i de seguretat
com membres dels equips de primera intervenció
8

Les regidories de Cultura
i d'Educació van a posar
de nou en marxa la
iniciativa
Biblioestudi
del 22 de maig al 7 de
juliol. Aquesta iniciativa
està destinada a facilitar
uns millors horaris a la
biblioteca pública als
estudiants
coincidint
amb l'època d'exàmens.
Així,
de
dilluns
a

divendres la biblioteca
ampliarà el seu horari
i estarà oberta de 9 a
14 hores, i a la tarda
de 15.30 a 21 hores,
mentre que els dissabtes
i diumenges s'obrirà de
9 a 21 hores de forma
ininterrompuda.
L'última
campanya
de Biblioestudi a la
Biblioteca Municipal, que
es va dur a terme durant

6 setmanes entre el 22 de
desembre i el 5 de febrer,
va augmentar el nombre
de visites en un 25%,
passant de 5.965 usuaris
a 7.500. La iniciativa està
orientada al fet que els
estudiants de Batxillerat
i universitaris disposin
d'un horari estès en
aquestes instal·lacions
perquè puguin preparar
millor els seus exàmens.

fotonotícies
Jornades de portes ober tes als col.legis, com

al CEIP Assumpció. E.Fonollosa

El pasado sábado en Pub
Oscar’s, la Academia de
Baile Locura despidió a
la dama saliente, Marina
Albiol y presentó a sus
damas para estas fiestas
de San Juan y San Pedro.
La guapa Marta Sebastià
Peris, primera dama
infantil de Locura y la
bellísima Blanca Jiménez
Esteller, que además este
año será nuestra reina de
fiestas. ¡Enhorabuena a
las dos!
“Gracias Toño por dejar
que nuestro sueño se
haga realidad”
Blanca y Marta
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FOGUET, amb una gran afluència de pares
Jornada de portes ober tes al CEIP MANUEL
ent del centre, tant a nivell d'educació
onam
i mares. Se'ls va explicar la dinàmica i funci
r les instal.lacions del centre.E.F.
Infantil com de Primària. Finalment van visita

mayor e infantil de la Cofradía
Lola Jerónimo y Carla Amela, representantes
elección de las reinas en el
de
acto
del
ués
desp
o,
de Pescadores San Pedr
la imagen, junto al alcalde,
En
til.
auditorio. Carla resultó elegida reina infan
la presentación en un
nte
dura
s
Borrá
r
Javie
r
Enric Pla y el patrón mayo
.
timo
ambiente marí

Celebració de Sant Isidre
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La banda, una vez finalizada su participación en los
actos de la Semana Santa Vinaròs, Tortosa y de la
asociación de bandas de Castellón, celebraron como
es tradición desde hace varios años la comida de
hermandad. En la próxima estaremos todos. Ahora
toca descansar y después prepararse para afrontar los
nuevos retos.

Ana Maria Parra Delgado cumplió su 103 aniversario en la residencia hogar San Sebastián en
compañía de su familia, sus cuidadoras y la concejala de Bienestar Social, Mamen Ruiz

La “Superiora”
Se sabe de una “Señora”
que, en Cataluña,
tiene un convento,
y en él una imprenta
para fabricar misales
que luego, pone a la venta.
La “Superiora”,
prestigio y honra perdida,
no se le mueve una arruga,
por estos hechos furtivos.
Además, la “superiora”,
está casada y con hijos
todos al misal veneran
y no usan crucifijos.
Son gente con gran “Pudol”,
que no manifiestan nada,
pero, los misales venden,
por cientos de tonealdas.

Comunions Sta Magdalena

Ya que usan de lo sacro,
por favor, les pediría,
que un catecismo me manden
para aprender su doctrina,
y poder, así practicar,
lo que ellos, con arte,
manipulan y dominan.
Y nada más, catalanes,
no compren muchos misales,
pues se largan para Andorra
buscando nuevas misiones
que les den mejor valía
Carlos García Gallardo
10/05/17 Vinaròs
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El dissabte passat vam estar a la festa per la llengua. Vam obrir l’acte en un correfoc en los joves dimonis. La nostra paradeta
va ser un èxit amb el pintacares caracterizat per dimonis. De tarde vam contar el nostre conte del Drac Guivan a un
públic meravellos i vam acabar en una mostra dels nostres Dansants. Donem les gràcies a la Colla de Dolçaina i tabal per
acompanyar-nos
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El público ya vota la temática
del próximo Carnaval
Se puede elegir entre "El país de nunca jamás",
"Viva Las Vegas" y "Carnival Park"

CEIP Assumpció, dins del projecte "Vinaròs és Vida", Andreu Albiol va simular una
subhasta del peix. E.Fonollosa

Ante la intoxicación habida de atún rojo procedente
del Pacifico pero comercializado por una empresa
de Almería, y al ser Vinaròs uno de los pocos puntos
donde se puede subastar atún rojo, un equipo de
programa Espejo Público de Antena 3 acudió para

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) ha abierto
el plazo para votar online el que será el tema central que
representará el próximo carnaval. En esta ocasión hay tres
temáticas para votar: "El país de nunca jamás", "Viva Las
Vegas" y "Carnival Park".
Este será el segundo año en que la COC decide que sea el
público el que vote la temática de la fiesta. El año pasado
salió elegida la temática de Bollywood. Para poder votar
tan solo hay que clicar en un enlace de la página web
carnavaldevinaros.org y elegir una de las tres opciones.
Cabe destacar que en base a la temática elegida se
deberá diseñar el próximo cartel de la fiesta, que se realiza
normalmente en el mes de octubre mediante concurso.
Esta votación pública es otra de las novedades introducidas
por la recientemente elegida Comisión Organizadora del
Carnaval, cuyo presidente es Jordi Febrer.

grabar el proceso desde que se pesca hasta que
se comercializa el pescado. El subastador de la
lonja Andrés Albiol mostró al equipo los controles
de la histamina que se realizan in situ tras llegar
una embarcación a puerto y cómo el pescado no

pierde nunca la cadena de frío.
También aprovechó el equipo del programa para
ver la llegada de las barcas artesanales que pescan
el langostino, viendo cómo se desembarcaba la
pesca del crustáceo.

Los más pequeños de la tribu ayudaron en la confección
de una manualidad para el Día de la Madre
Tast del Territori al mercat, cuina morellana. E.Fonollosa
11
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La Fundació Caixa Vinaròs acull la exposició “Acta documental” de María Zárraga
Inauguració de “Acta documental”,
exposició de la valenciana Maria Zárraga
a la sala Sebastià Miralles de la Fundació
Caixa Vinaròs. L’exposició fotográfica, amb
temàtica de la Guerra Civil, mostra, en
paraules de l’autora, “un Vinaròs com a
testimoni d'un passat que sembla llunyà
però amb un batec tan fort en el present”
que fer esta exposició aquí “era el lloc
indicat per testimoniar molts fets succeïts,
arxivats i mal soterrats”.

Els nanos i gegants, a Almassora

El passat dissabte 13 de maig, els
Nanos i Gegants de Vinaròs vam
visitar la comarca de la Plana Alta,
concretament la ciutat d'Almassora,
per participar en el pregó que
donava inici a les festes de Santa
Quitèria.
El pregó va començar puntual a
les 17.00 h però malauradament,
la pluja va fer acte de presència
i a la mitja hora d’haver donat
l’inici, la meteorologia va obligar
a suspendre la cavalcada. Poc
després,
d’haver
anul·lat
la
desfilada, va sortir de nou el sol
però ja era massa tard per reanimar
tot el pregó.

Encara que part de la resta
de colles que hi participaven
(gegants de Benicàssim, Borriana,
Cabuts d’Onda, Artana, Nules i els
amfitrions, la colla d’Almassora) i
els nostres nanos i gegants no van
poder fer dansar les seues figures
durant la desfilada; conjuntament
tots els músics, dolçainers i
tabaleters, de les colles participants,
van amenitzar la vesprada fent
una cercavila, recorrent part del
recorregut del pregó, acompanyant
a la reina, dames i autoritats.
Finalment, la jornada es va acabar
amb un berenar/piscolabis de
germanor.

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Ayguals d’Izco
TEATRE I DANSA PROFESSIONAL
Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Divendres, 17 i dissabte 18 de març /
divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00 hores / 12 €

BCNitinerant
CITY BALLET
La Biblioteca Municipal acull aquest mes l’exposició
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €
“Nosaltres, les escriptores valencianes en el temps”
EMILIA
Del Cicle “Mujeres que se atreven” al que
ProgramacióCultural2017
Fins al 26
de maig es podrà visitar aquesta mostra a Vinaròs
Vinaròs està adscrit
· 964 401 912

La Biblioteca Municipal de Vinaròs acull, fins al proper 26 de maig,
l'exposició itinerant "Nosaltres, les escriptores valencianes en el temps",
que ofereix un repàs de les autores més destacades de la comunitat al llarg
de la història,TEATRE
des de Sor Isabel
de Villena finsPROFESSIONAL
a l'actualitat.
I DANSA
"L'objectiu d'aquesta exposició, que s'emmarca dins el Pla Valencià de
Dissabte, 4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €
Foment del Llibre i la Lectura, és donar visibilitat a les escriptores que
conformen la nostra tradició literària. Convidem per això a la ciutadania
teatre
Ornitorincs
interessada a visitar-la per Companyia
conèixer mésde
sobre
totes
elles", ha expressat el
regidor de Cultura, Marc Albella.
Divendres, 17 i dissabte 18 de març /
divendres
a lesi Rosa
22.00
hores
i dissabte
a les
Aquesta mostra, comissariada
per Manola
Roig,
ha estat
organitzada
20.00
/ 12(FULL),
€
per la Fundació paper Llibre
i lahores
Lectura
amb col·laboració de
la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana.
Dissabte, 29 d’abril / 22.30 hores / Preu: 5 €
A més, aquest projecte es complementa amb una pàgina web específica
amb informació del catàleg de les 450 escriptores que formen part de la
Cicle “Mujeres que se atreven” al que
mostra i que es pot visitar aDel
www.escriptoresvalencianes.com.
Vinaròs està adscrit
Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Companyia de teatre: Producciones del
Barrio

Auditori Municipal Ayguals d’Izco

Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret

MECBETH

Amb la participació del vinarossenc Anthony Senen

Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

CARINYO
Pérez & Dislà

BCN CITY BALLET

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

EMILIA

· 964 401 912

ProgramacióCultural2017
Divendres, 12 de maig / 20.00 i 22.30 hores /
Preu: 10 €

NO
SOMOS MALAS
Companyia New Époque Cabaret
Auditori Municipal
d’Izco
Amb la participacióAyguals
del vinarossenc Anthony
Senen
Divendres, 8 de setembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

TEATRE I DANSA
PROFESSIONAL
CARINYO

Pérez & Dislà
Dissabte,
4 de març / 22.30 hores / Preu: 5 €

MECBETH
Companyia de teatre Ornitorincs

Divendres, 6 d’ octubre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE
Divendres,
17 i dissabte 18 de març /
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones
12

divendres a les 22.00 hores i dissabte a les
20.00
hores /312
Divendres,
de€
novembre / 22.30 hores /

BCN
CITY BALLET
LA MEJOR
CANCIÓN
Preu: 5 €

LOS ESCLAVOS DE
MIS
ESCLAVOS
Meridional Producciones
Divendres, 3 de novembre / 22.30 hores /
Preu: 5 €

LA MEJOR CANCIÓN
DEL
MUNDO
Saw Comedy Show
Companyia de teatre “El punto de la i”

Venda anticipada a l’auditori de dimarts a diumenge de 18.00 a 21.00 hores
“ABONAMENT A PARTIR DE 3 OBRES DE TEATRE” (Queden exclosos el BCN
City Ballet i el Cabaret)
Teatres

DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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El colegio de la
Consolación de
Vinaròs gana un
concurso sobre el uso
responsable de internet
Cuatro videos realizados por los alumnos de 4º de ESO reciben el reconocimiento del jurado
Redacción

Los alumnos de 4º de ESO del colegio Nuestra Señora
de la Consolación de Vinaròs han resultado ganadores
del I Concurso EducaInternet, organizado por Orange
y la editorial Macmillan.
Esta treintena de alumnos vinarocenses, dirigidos
por su profesora, Marta Febrer, elaboraron un site de
google con cuatro videos diferentes realizados con
stop motion -una técnica de animación que consiste
en aparentar el movimiento de objetos estáticos
por medio de una serie de imágenes fijas sucesivasbasados en la temática del concurso y trabajando
además el contenido de la asignatura Educación
Plástica y Audiovisual.
Los stop motion realizados –“La red te puede atrapar”,
“Manolito no compartas” “Stop motion Hugo” y “Surf
Safely”, pretenden concienciar del excesivo uso que
realizamos de las redes sociales, la privacidad y el
cuidado que hay que tener por internet, los peligros
del ciberacoso o la necesidad de navegar de forma
segura en internet.

“Han elaborado proyectos que les han hecho tomar
mayor conciencia de la importancia de los diferentes
aspectos que conlleva la aparición y uso de internet
en nuestras vidas”, explica la profesora Marta Febrer,
para quien ha sido “una experiencia y aprendizaje
conjunto, que nos ha encantado trabajar y que, sin
duda alguna, no nos ha dejado indiferentes, ni a ellos
ni a mí”.
El jurado, compuesto por un representante de Orange
y otro de Macmillan, un representante del organismo
colaborador Incibe y dos representantes de la
comunidad educativa –Guillermo Cánovas, director
del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable
de la Tecnología (EducaLIKE), y Gorka García, maestro
de Educación Primaria y conocido influencer en
las redes sociales-, destacaron su creatividad, la
participación del aula y la calidad del trabajo.
Ayer por la mañana los alumnos realizaron la
experiencia tecnológica personalizada en la que
aplicaron los conocimientos adquiridos durante

el certamen. También disfrutaron y colaboraron
activamente en la experiencia titulada Huevos
Voladores, que pudieron tirar en la playa del Fortí,
gracias a la empresa Innventio y por parte de Ricardo
Alfaro, que estuvo ayer en el colegio con estos
alumnos.
A través de conocimientos sobre aeronáutica y las
leyes de los cohetes, y siempre sabiendo buscar la
información necesaria en Internet de forma segura,
los alumnos también aprendieron a resolver retos,
trabajar en equipo y competir de manera sana con
el resto de equipos y consigo mismos para formarse
una visión diferente del mundo que les rodea.
El concurso, que se ha desarrollado entre
noviembre de 2016 y febrero de 2017, se ha dirigido
a profesores y estudiantes desde 4º de Primaria
hasta 4º de ESO y FP Básica, a los que se solicitaba
la presentación de recursos digitales que tratasen
la temática del uso responsable de internet desde
cualquier perspectiva.
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LA“CORAL GARCÍA JULBE”PARTICIPA EN EL“XXVIII é APLEC CANT A LES COMARQUES”DE BENICARLÓ

Coral Giner

Coral García Julbe

Entrega ramo de flores al director Enric Melià

Entrega -caduf- al presidente Agustín Gombau

Coral Polifónica Benicarlanda

Cant comú

I. R.

La “Coral García Julbe” de nuestra ciudad invitados
por la “Coral Polifónica Benicarlanda” de Benicarló,
participaba el pasado sábado día 13 del presente
mes de mayo, en el “XXVIII é Aplec Cant a les
Comarques” organizado por la Coral Polifónica en
ya su 28ª edición.
Fue todo un reto para la coral de nuestra ciudad, el
aceptar la invitación llegada apenas tres semanas
antes del día del concierto. Según nos ha comentado
la junta, tuvieron en contra el que precisamente en
esta fecha, el director oficial Rossend Aymí i Escolà,
profesional en el mundo de la música, y entre otras
cosas en el mundo de los órganos, precisamente
tenía que desplazarse a Segovia, para solucionar
algunos problemas con el órgano de la catedral.
Ante esto, decidieron que fuera el sub-director y
pianista-organista de la coral Enric Melià i Fortuna,
el que llevara la dirección y aceptar la invitación.
Según nos contaron, Melià colabora como
subdirector los días de ensayo que Rossend
Aymí no se puede desplazar a nuestra ciudad, y
acompañando como pianista y organista, por lo
cual, para Melià era todo un reto dirigir a la coral en
esta primera ocasión. Se nos aclaraba que Melià si
dirige la coral en los actos de la Semana Santa, pero
nunca se había “estrenado” como director “oficial”.
Solucionado el problema importante, quedaba
otro en la parte del acompañamiento musical.
Melià había escogido 4 piezas para interpretar,
dos de “música popular” y dos mas en que tuvo la
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delicadeza de escoger piezas de mossen Vicent
García Julbe, concretamente de “música religiosa”.
Para esto hacía falta tener un pianista-organista.
Decidieron que acompañara el pianista vinarocense
Juan Vicente Lladosa Arnau, el cual acompaña
siempre a la “Coral Polifónica”, y así de esta forma se
presentó la coral a la vecina Benicarló.
En el concierto el orden interpretativo fue el
siguiente:
- “Coral Giner” de Valencia, director Miquel Juan
García
- “Coral García Julbe” de Vinaròs, director Enric
Melià i Fortuna, piano-órgano Juan Vicente
Lladosa Arnau.
- “Coral Polifónica Benicarlanda”de Benicarló,
director David Rubiera Esteve, piano-órgano
Juan Vicente Lladosa Arnau.
El repertorio que interpretó nuestra coral de Vinaròs
fue el siguiente:
- Negra sombra………………Juan Montes
- Edelweis…………………….Richard Rodgers
- Doneu-nos la pau……Mn. Vicente García Julbe
- Salm 46……………….Mn. Vicente García Julbe
Para comentar como fue la interpretación de
estas piezas, les diré que todas fueron muy
aplaudidas y que escuchando los comentarios
a la salida y preguntando a algunos amigos de
la “Polifónica”, nos dijeron que les gustó mucho
la interpretación, así como las piezas que se
escogieron para el concierto.

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

Diseño
catálogos
revistas
libros

Finalizada la interpretación de nuestra coral
vinarocense, la dama de fiestas representante
de la coral anfitriona, la Sta. Blanca Ramia, hizo
entrega al director Enric Melià, de un precioso
ramo de flores naturales.
Finalizado el canto de las tres corales, se
procedió al “cant comú” con la bella partitura
del famoso Ennio Morricone “Tema d´amor” de
“Cinema Paradiso”, dirigida por David Rubiera.
Nuevamente la dama de la Coral Polifónica”
hizo entrega a cada una de las corales, de
un precioso detalle decorativo del clásico
“caduf” benicarlando, acompañado de un libro
que editaron al cumplir su 50 aniversario, y
acompañado de un CD con el concierto del
cincuentenario de la formación de la coral (1951).
La presentadora del acto, la gentil Victoria Cerdá,
agradecía la asistencia de las corales invitadas
así como la presencia de varios componentes de
la corporación municipal de Benicarló.
Seguidamente la coral anfitriona, invitó a una
rica y suculenta “cena en frío” para los “cantaires”
y sus acompañantes, finalizando la jornada
musical a altas horas de la noche.
Me gustaría que este encuentro sirviera para
poder haber una buena unión cultural-musical
entre las corales de Benicarló y la “Coral
García Julbe”, y que no todo finalizara en este
estupendo día, en que brilló la música, la cultura
y la amistad.
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L’auditori acull la mostra de treballs de l’Escola d’Art

Redacció

L’Escola Municipal d’Art de Vinaròs
ha inaugurat la mostra de treballs
dels alumnes en els tallers impartits
d’octubre a maig, en este cas de
pintura. Hi han un total de 97
obres que es poden contemplar.
Cal recordar que els tallers anuals
són dibuix i pintura, ceràmica, talla
de fusta, esmalts sobre planxa,
retrat, dibuix amb model, gravats
i torn, a més dels cursos infantils
de ceràmica, dibuix i pintura per
a xiquets a partir dels 10 anys. La
segona setmana de setembre de
2017 s’obrirà la matrícula de 10
a 13h, a l’escola. A més durant el
proper mes de juliol, s’ofereixen els
següents cursos d’estiu: Paperclay
(porcelana y papel), dibuix de
figura humana i retrat amb model i
pintura a l’aire lliure i esmalts sobre
planxa. La matrícula per als cursos
d’estiu estarà oberta durant el mes
de maig.

Aniversario
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Nous pàrquings per als
vinarossencs

Gestió versus manipulació

Per Mamen Ruiz

Membre de la executiva local PSPV-PSOE

Per Jordi Moliner

A veure si ens entenem: per un
costat, surt publicat al Periódico
Mediterráneo que l’informe de
Gedesco del primer trimestre
de 2017 presenta la localitat
de Vinaròs com un dels 10 municipis de la
província on s’han obert més negocis, per davant
de Benicarló i de Nules; per un altre costat, la
Sindicatura de Comptes presenta a Vinaròs com
l’ajuntament líder en gestió entre els municipis de
més de 25.000 habitants, on destaca l’eficiència
en les àrees de gestió administrativa, economia
financera, intervenció i entorn tecnològics. I per
un altre costat, la regidoria d’ocupació i hisenda,
dirigida per la nostra regidora socialista María
Cano, explica amb dades tot el treball (que no ha
estat poc) realitzat durant els dos primers anys de
legislatura, destacant la bona feina en gestió i amb
una liquidació dels pressupostos en positiu.
¿Com es pot entendre, llavors, que el Partit Popular
critique, dia sí i dia també, la gestió de l’actual
ajuntament i de l’equip de govern?
Doncs només des d’una perspectiva de
manipulació i tergiversació de la realitat. No
amaguem que hi ha problemes per resoldre al
nostre ajuntament, que hem comés algunes
errades en aquests dos anys i som els primers que
no estem totalment satisfets de la feina feta, però
això ens encoratja a fer-ho millor. Ara bé, sí que és
cert també que el que més cou als representants
del Partit Popular de Vinaròs és que els hem deixat
en evidència en l’àrea que ells presenten com a
bandera, la gestió, i on descaradament, allà on
han perdut el poder, com al nostre ajuntament
o a la Generalitat, es manifesta que la gestió que
ells van realitzar ha estat nefasta, nefasta i nefasta,
i això sense parlar de la corrupció, noticia diària
als mitjans de comunicació que ens ha convertit a
tots en persones INFOXICADES en aquest aspecte.
Si només parlem de la deriva de diners públics cap
al sector privat mitjançant subvencions arbitràries,
tant en educació com en sanitat, hi hauria molt
que pensar, o millor dit, malpensar.
Gestió que en molts apartats és molt millor ara que
en la passada legislatura, i no ho diem nosaltres,
de fet ho diuen altres entitats. I, repeteixo, això els
cou, i molt.

A poc a poc es
va
desenredant
la madeixa del
Castor, cauen les
caretes i com es diu, el temps fica a cadascú
al seu lloc. No vull parlar de xifres ni d'estudis
vull parlar de sentiments, de posicions i de
coherència, des de Compromís, sempre hem
tingut molt clar el nostre posicionament
contrari a aquest desgavell, i no perquè fossem
més llestos que els demes, no era simplement
una qüestió de sentir comú i d'estar al costat
de la gent, de no haver de donar raons ni obeir
ordres, ni de València ni de Madrid. La resta de
partits de la nostra ciutat van caure hipnotitzats
pels cants de sirena del Sr. Del Potro. Inclús el
partit local independent va ser abduït per
aquest encantador de serps. Bona part de la
premsa comarcal també va caure en mans
d'aquest prestidigitador, alguna associació
local va patir greus problemes interns per les
diferents posicions dels membres, produintse una marxa d'alguns dels membres històrics
d'aquesta. D'altres partits com el PP, va passar
d'anar en manifestacions dient “no el volem”
a recolzar el projecte al 100X100. Recordo al
llavors Diputat Sr. Castejon defensant ací una
postura més o menys contrària i votant en
contra d'una proposta de Compromís per tal de
no pagar l'indemnització a les Corts Valencianes.
I ho sé perquè jo, estava allí aquest dia. El PP
local amb les seves abstencions va facilitar la
instal·lació del Castor a la nostra ciutat.
Del tàndem PSOE i PVI que dir, no només van
donar tot tipus de facilitats a l'empresa, de
la mà del bipartit els Srs. representants de
l'empresa van entrar a formar part de la vida
social del nostre municipi per la porta gran. En
sopars de la gal·la del Llagostí, dinars de Sant
Sebastià, Misericòrdia i altres esdeveniments
era constant i notòria la seva presència. Amb
total descaro les abraçades i complicitats eren
notòries. El representant d'Esquerra va està
molt de temps amb una indefinició si més no,
estranya.
Davant del nostre rebuig vam tindre una reunió
amb la direcció de l'empresa, els representants
locals i el nostre Diputat J. M. Pañella, reunió
no només infructuosa sinó també amb un to
de prepotència i supèrbia cap a nosaltres molt
fort. Des de Bloc, primer, i després, Compromís,
sempre, sempre hem estat i estarem en contra
d'aquest projecte a tots els estaments en els
quals tenim presència, Vinaròs, Diputació de
Castelló, Corts Valencianes, Congrés i Senat
Espanyol e inclús, al Parlament Europeu. A tots
els estaments lluitem i pressionem perquè això
no torne a passar més voltes i que poguéssem
saber que ha passat en aquest cas. Per molt que
li pese a alguns, ni oblidem ni ho deixem estar.

La mobilitat d'una capital
comarcal com és Vinaròs és un
dels assumptes més complicats
amb què es pot trobar un Equip de
Govern. Haver de compatibilitzar
els interessos dels veïns i vianants
amb comerciants, de qui utilitza vehicle per
treballar o la pressa dels qui necessiten solucionar
gestions i tràmits administratius, és una feina que
des de Tots i Totes Som Vinaròs reconeguem molt
difícil i ingrata.
És per això que avui podem dir que estem
orgullosos de la labor realitzada pel regidor
d'Urbanisme, Jan Valls. Després de mesos de
gestions i feina que no es veu ni pot sortir a la
foto, hem aconseguit ampliar l'oferta de places
als pàrquings públics del nostre poble. També
ressaltarem el que creiem més important: els
vinarossencs pagarem per ells quasi la meitat del
que pagàvem fins ara. Això serà gràcies al fet que
s'ha buscat oferir als ciutadans el mateix servei a
un preu ajustat a la nostra economia municipal,
llastrada per la Llei Montoro i els crèdits demanats
en anteriors legislatures. Igualment destacarem
que les contractacions s'han efectuat mitjançant
concurs públic, evitant el "dit" i el consegüent
reparo de l'interventor de l'Ajuntament com ha
ocorregut algunes voltes durant els últims anys.
Especialment important serà el nou aparcament
de cinc-centes cinquanta places davant de
l'Hospital Comarcal, tan desitjat pels usuaris
durant molt de temps i ara per fi una realitat
gràcies a l'entesa amb els propietaris del terreny.
Esperem que això permeta d'una vegada que
l'helicòpter d'emergència no tingue que aterrar a
més de mig quilòmetre de distància i pugue fer-ho
a l'antic pàrquing, ara ja en mans de la Generalitat.
Però no voldríem acabar aquesta setmana sense
parlar del Vinalab. Explicar com ara mateix totes
les places per a joves empreses i emprenedors
vinarossencs estan completes i com s'està
convertint, gràcies a l'obstinació del regidor
de Noves Tecnologies, en una referència en el
sector dels centres de coneixement i ajuda a
noves empreses. Van ser aquests últims dies quan
especialistes i tècnics de tota Europa es van reunir
a les seues instal·lacions per explicar i debatre
els més moderns projectes i idees d'ajuda a la
incorporació dels jóvens al mercat laboral. Van ser
unes visites de gent de tot arreu, finançades pel
projecte de la Unió Europea "Path to Job", i que
estem segurs que a les seues ciutats d'origen no
seran utilitzades per l'oposició per difamar la seua
tasca com per exemple ha ocorregut a Vinaròs
amb el regidor Hugo Romero i els seus viatges
de treball per aquest tema. Però bé, per molts
de bastons que fiquen a les rodes dels nostres
esforços per intentar millorar Vinaròs, la setmana
que ve intentarem portar encara més bones
notícies per al poble i els vinarossencs.

CASTOR, CASTOR, CASTOR

Per Fernando Juan

www.canal56.com

La actualidad desde todos
los puntos de vista
www.infomaestrat.com
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Fuegos artificiales

ARRECULES COM ELS CRANCS

Por Lluís Gandia

Per Maria Dolores Miralles

Desde hace meses el
tripartito nos tiene
de Vinaròs
www.ppvinaros.es acostumbrados a los
fuegos artificiales, a
distraer la atención de los vinarocenses con
ocurrencias variopintas que no resuelven ninguno
de los problemas que han generado pero que
entretienen y generan comentarios en los bares
y tertulias. Es la forma de gobernar habitual entre
quienes no tienen proyecto trabajado ni serio.
Quizás algunos no lo recuerden pero este tripartito
prometió una auditoria inmediata y llevamos ya
dos años de mentiras, enredos y situaciones que
sonrojarían a cualquier persona con un mínimo
de coherencia y amor propio. No esperen nada
de eso en el tripartito, sus mentiras se las creen
y seguramente algún concejal estará convencido
de que profesores de la Universidad de Valencia
están auditando las cuentas municipales tal
y como dijo el Alcalde en una de sus primeras
mentiras.
En estos dos años hemos visto como al tripartito
le dimitía una concejala de Política Social porque
afirmaba que las prioridades del tripartito eran
muy diferentes a las que prometieron en la
campaña electoral; hemos visto como a la
concejala que la sustituyó en el área social la han
imputado los juzgados y curiosamente aquellos
que para los otros partidos exigen medidas
ejemplarizantes para los suyos son benevolentes
y comprensivos dando un ejemplo más de la
doble moral predominante en el tripartito.
Desde el día 2 de mayo los vecinos de las
zonas turísticas norte, sur y de la ermita ya
no reciben sus cartas ordinarias. El tripartito
ocultó el expediente a vecinos y oposición, no
recurrió cuando debía y cuando se vio perdido
intentó repartir unas culpas entre todos que son
exclusivamente suyas.
Han perdido el taller de empleo, es decir, la
oportunidad para una docena de desempleados
de formarse y cobrar un sueldo durante un año
y lo único que se le ocurre a la concejala de
Empleo, después de ocultar que han perdido por
segundo año el taller de empleo, es que “mejor
que se lo den a Benicarló que a Almazora porque
está más cerca de Vinaròs”.
El concejal de Turismo, perteneciente a aquel
partido que en la oposición hacía política de
abajo a arriba pero en el gobierno no escucha
ni a los de abajo ni a los de arriba porque va a la
suya, ha perdido por segundo año el distintivo de
sendero azul para Sól de Riu. El pasado año una
excusa, este año otra, la realidad es que aquello
que costó años lograr en la anterior legislatura
se lo ha cargado por desidia y abandono en la
gestión.
Vinaròs necesita un gobierno sin tantos
fuegos artificiales y que no sea de traca, la
responsabilidad en la gestión hace casi dos años
que no aparecen en el gobierno de Vinaròs.

La darrera setmana es feia
ressó en tots els mitjans de
comunicació comarcal que
la provincia de Castelló, guanyava una bandera
blava. Aquest estiu els turistes que ens visitaran
durant les seues vacances es trobaran amb 34
banderes blaves. El nostre litoral es converteix
en el cinqué d'Espanya amb més disitintius de
qualitat.
Malauradament, Vinaròs perd per segon any
consecutiu la distinció de la Sendera Blava de Sol
de Riu. No podem estar gens satisfets del treball
del regidor de Turisme. Una de les activitats
econòmiques més importants de la nostra ciutat
és sense dubte el turisme, per la qual cosa tenim
l’obligació de millorar els atractius que Vinaròs
ofereix a qui ens visita. Actualment és dels pocs
sectors que genera riquesa i ocupació. Per aixó, no
podem entendre de cap de les maneres que s’hagi
perdut la bandera blava de sender natural de Sol
de Riu. Realment , des de l'Ajuntament, no s'ha
pogut fer res per mantindre aquesta distinció?
Durant diverses legislatures, quan el PVI tenia
responsabilitats de govern, regidors nostres es
van batre a mort per tirar endavant aquesta àrea.
Bona prova la tenim en la construcció del passeig
de la costa Sud, conegut com el passeig del”
colesterol”, la posada en marxa de la senyalització
de les nostres meravelloses cales, de les jornades
gastronòmiques,….. i en dos anys el regidor Sr.
Domenech Fontanet, amb la col.laboració dels
seus socis de govern, llança a perdre tot el treball
realitzat fins ara.
Cal recordar que és un dels membres de l'actual
equip de govern, que té dedicació parcial, 14
pagues anuals i un horari confeccionat a la seua
mida, però no ha estat capaç de mantindre
aquesta distinció que ajuda a potenciar el turisme
local.
Les banderes blaves, són el reconeixemet det
treball col.lectiu de tota una societat, per això
estem convençuts que les platges, a dia d'avui,
són la principal icona de la nostra imatge turística
a nivell nacional i internacional.
De que ens serveix anar a les fires, que són
l'aparador de la nostra ciutat, si primer no es fan
els deures? Per això tampoc entenem la imatge
de deixadesa que presenta la façana marítima del
passeig.. El cap de setmana passat,amb el passeig
ple de gom a gom, com ja ve sent habitual, la platja
, en canvi estava plena de clots, pendents, roques,
sense servei d'aigua de rentapeus. Mostrava, en
definitiva, davant dels ulls dels visitants un aspecte
d'abandonament.
A dia d'avui, on l'economia local no passa pel seu
millor moment, el sector que genera més riquesa
és el turisme. Ens proporciona ingressos i incentiva
l'ocupació. Sempre des de el PVI hem treballar
de valent per tirar en davant aquesta regiduria i
posar-la capdavantera. Però malauradament en
aquesta legislatura anem arrecules com els crancs,
perquè no s'han fet apostes novedoses, no hi ha
una línea de treball clara. No estem en posició de
perdre distincions que ens ajuden a situar-nos en
destinacions importants.
Sr Fontanet, cal viatjar menys per les fires de
turisme per fer-se la foto de rigor i treballar, més
dia a dia, en la seua regidoria.

Subscriviu-vos a
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OPINIÓ
No nos merecemos un gobierno que mienta
En el debate semanal de Foro
Forat, llegamos a la conclusión
que a todos nos ha ocurrido
alguna vez que alguien nos ha
dicho algo que luego ha resultado
no ser cierto. Si es de forma esporádica se puede
considerar como una anécdota; pero cuando las
mentiras son constantes, puede que estemos
ante un mitómano, es decir, una persona que
miente casi compulsivamente, como mentiroso
patológico.
Si el mentiroso ocupa un cargo público de
responsabilidad y falsea la realidad de forma
habitual como vía de escape, se encuentra ya en
un círculo vicioso que le acabará dejando solo en
el laberinto de sus mentiras.
Hemos escuchado muchas veces que se pilla más

Mariano Castejón, president de Foro Forat

pronto a un mentiroso que a un cojo. Y cierto
es, más pronto que tarde las verdades afloran y
las mentiras quedan desenmascaradas como ha
ocurrido por ejemplo con el asunto de correos,
los viajes al extranjero del equipo de gobierno, la
velada de boxeo o la auditoría fantasma, aunque
con otras mentiras se intente tergiversar la cruda
realidad para seguir engañando o estafando, sin
asumir que ya ha sido descubierto, aferrándose al
círculo vicioso de la mentira. Es cuando al político
que ya no puede dejar de mentir, se le deja de tener
confianza en futuras actuaciones. Los engañados
le rechazan, le aíslan; dejan de tenerle en cuenta al
perder su credibilidad y lo consideran incapaz de
ponerle freno, destrozando la confianza que debe
regir en toda relación.
Cuando las mentiras no son cortadas a

tiempo, cuando se descubren de forma tácita
y sin atenuantes y a pesar de ello la persona
no rectifica y sigue con la misma actuación,
solo hay una forma de proceder que pasa por
enfrentar al mentiroso a la verdad, y exponerle
las consecuencias de ello. Si él no se está dando
cuenta de que miente y se cree sus propias
mentiras, estamos ante un caso patológico que
deberá ser tratado por profesionales médicos,
pero si miente por un beneficio inmediato que
obtiene al ocultar o deformar la verdad, también
debería asistir a terapia que le haga comprender
que las evidencias ya le han delatado y que debe
enfrentarse a la realidad asumiendo todas sus
consecuencias. Me viene a la mente aquella frase
de …” no nos merecemos un gobierno que mienta”.
Pues eso.

El Senat i el nostre territori

Associació Cultural Jaume I

Els ciutadans moltes vegades ens hem preguntat
sobre la utilitat o no del Senat a l’Estat espanyol
. Amb la crisi econòmica i la desafecció política
com a teló de fons, una de les preguntes que es
planteja la ciutadania és la utilitat del Senat i a què
es dediquen els seus 265 membres que també es
qüestiona per què no és una verdadera cambra de
representació territorial, malgrat que ho dicta la
Constitució Espanyola , i el motiu pel qual, El Senat
, no ha estat reformat a fons des de fa 35 anys
com tantes vegades s’ha demanat.
De totes maneres tots pensem en que la cambra
alta no compleix la funció que se li va encarregar
en un principi que consisteix a ser una verdadera

cambra de representació territorial. El nostre
senador, malgrat tot continua sent una persona
del poble, una persona planera, que reivindica
sobretot els problemes que tenim al nostre
territori.
De totes maneres el nostre senador vinarossenc,
elegit per la demarcació de Castelló, com dèiem
abans sempre ha a fet seus els problemes que
com a vinarossencs tenim . Independentment del
partit pel qual va ser elegit, ell ens pot aclarir el
funcionament del Senat espanyol sobre el qual hi
ha tants de dubtes.
Jordi Navarrete, es un exemple atípic de tot allò,
que per a nosaltres es la figura d’un senador.

Nosaltres sempre havíem pensat en un senador
que sempre està d’acord amb el poder establert,
que deixa passar el temps sense crear massa
problemes, i assentint a tot allò que des del poder,
sobretot econòmic, li manen.
El Senador en qüestió, sempre ha demanat fins a
la sacietat, unes reivindicacions ben nostres com
puguen ser “El cordó mediterrani ””Els trens de
rodalies”o s’ha manifestat des del principi contrari
a projectes tan controvertits i plens d’amiguismes
com pugue ser el projecte “CASTOR”.
Jordi Navarrete, ens parlarà de tot això el divendres
19 a les 19 hores al saló d’actes de la biblioteca de
Vinaròs.

ALTRES NECESSITATS

Manuel Villalta

Llegint la premsa i veient la televisió local de
Vinaròs ens podem assabentar que l'Ajuntament
va fent alguna coseta. Com per exemple,reparant
algun carrer i voreres. Celebrar la festa del llibre i
de la llengua. Adequar algun pàrquing. Reparar
parcs per als xiquets. Regar i cuidar els arbres
dels carrers i les plantes de les rotondes. Prendre
alguna mesura per a combatre el mosquit tigre.
I alguna altra coseta més. Però de tots és sabut
que a Vinaròs queden moltes coses per fer. Coses
que són de primera necessitat, segons ens van
dir els representants de l' equip de govern fa dos
anys en els seus programes electorals, però que
segueixen igual. En este article sols faré referència
a dos d' ells. La forma de governar i de fer política.
S'entén que segons la forma de governar i de fer
política d' un Ajuntament és la mateixa que utilitza
per a gestionar-lo. Vinaròs durant anys ha estat
governat per diferents partits polítics i de diferents
maneres,però amb polítiques i forma de governar

molt semblants. Prova d' això és que a Vinaròs es
patixen des de fa anys problemes laborals, socials,
culturals, de sanitat i altres que a dia de hui es
continuen patint. Sense deixar de passar per alt les
posades de pota i la mala gestió d' alguns governs
municipals en la presa de decisions que han costat
milers i milers d' euros en sentències judicials en
contra de l'Ajuntament per tals decisions i gestions
que ha de pagar el poble amb els seus impostos.
L' equip de govern actual ens van prometre una
altra forma de governar i de fer política. En el
que portem de legislatura ja hem vist en que ha
quedat allò que es va prometre, en desil·lusió,
desengany, i incertesa. És cert i els resultats així
ho demostren que la ciutadania vinarossenca en
el seu moment si va apostar per una altra forma
de governar i de fer política. Per una política de
progres! A Vinaròs, es vullga definir cada un com
vullga politicament, però vullguem o no l'esquerra
no està passant pel seu millor moment i de seguir

per eixe camí el ùnic que s'està aconseguint és ferli el llit a la dreta. A una dreta corrupta i dictatorial
que ja coneixem les seues mesures i que no hem de
permetre que porte les regnes de la governabilitat
en cap lloc de l' Estat espanyol. A Vinaròs
l'existència de l'esquerra és necessària. L' essència
transformadora i progressista que la definix és més
necessària que mai. Que potser estiga constituïda
per dos moviments històrics, una esquerra més
reformista i gubernamental i una altra més radical
i combativa, això deuria ser un reflex de pluralitat,
no un cisma d' enfrontament sense perspectives
de reconciliació. Tot passa perquè ambdós
busquen els seus punts de trobada, aparquen els
seus personalismes, que no prioritzen les seues
idees partidistes, que s' òbriguen a la societat i
treballen junts. Seria no sols la millor manera d'
impedir un govern de dretes, sinó támbé la millor
manera de millorar i solucionar els problemes i
necessitats la ciutadania.

Seguiu al Vinaròs.News
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PESCA
ESPORTS
Canana de llei

Andrés Albiol

Mar tranquila y productiva

De nuevo un periodo semanal con aguas calmadas y ausencia de vientos. Se
faenó cómodo en todas las pesquerías. Las extracciones fueron variadas. Y las
cotizaciones estables.

La pesca de arrastre, los bous subastaron en las cinco jornadas hábiles bastante cigala, calamar,
pez de S. Pedro, gallo, pescadilla, salmonete, rape, peluda, caracol, galera, maira, pejerrei, pulpo
roquero y blanco, caballa, canana, burros, cintas, arañas y morralla.
El cerco el lunes una traíña capturó 100 cajas de boquerón (6 Kg/caja). El martes de nuevo atrapó
60 cajas de seitó. Y el miércoles desembarco 80 cajas de ‘oro azul’.
La flota artesanal, las barquitas trasmalleras, la mayoría llevó langostino y sepia. Una vendió
pagel, mabre, sorella y corva. Otra pilló lenguado y rombo. Y una langosta, cabracho, déntol y
chopa.
Y el palangrillo costero pescó con anzuelo dorada, sargo y pargo.

Ecos de ‘Mar’; Los ácidos grasos de los pescados

En la categoría de grasas poliinsaturadas esenciales (o sea, las que no produce el cuerpo humano
y que se tienen que ingerir con alimentos, etc.), hay dos subtipos importantes de dichos ácidos
grasos; los omega-3 y los omega-6. Según Sanidad Marítima, la carne roja, las aves, huevos, frutos
secos y aceites vegetales como el de girasol son ricos en ácidos omega-6, de los que la mayoría
de personas comen bastante en su dieta sin saberlo. En cambio, los omega-3 suelen faltar en el
menú a mucha gente.
Los nutricionistas nos dicen que los pescados, en especial el azul y los mariscos son alimentos
con alto contenido de omega-3. Pero hay alternativas en el mundo vegetal que producen y
llevan dichos ácidos grasos al igual que los peces, etc., como las semillas de la salvia hispánica,
del lino, la calabaza, las nueces, las almendras y el aceite de colza, y que no tenemos tan a mano
como nuestro pescado.
Por otra parte, los médicos nos recalcan que en una dieta equilibrada, los ácidos grasos omega-3
y omega-6 pueden trabajar en conjunto para el beneficio de la salud. En una comida saludable y
muy beneficiosa para la persona, la proporción de ácidos omega-6 debería ser aproximadamente
de dos a cuatro veces superior que la de omega-3, de manera que tenemos que comer pescados
como mínimo dos o tres veces por semana.

O pota roja, i últimament canana de neó.
Científicament li diuen Ommastrephes bartromii.
Del tipus dels Mol·luscos i de la classe Cefalòpodes,
este invertebrat marí té una forma torpediforme
amb simetria bilateral. El cos està dividit en dos
grans seccions, una, el cap, que és deprimid i
proveït de 8 braços prènsils amb unes quantes
files de ventoses xicotetes i altres grans amb 4
dents enormes. Té el 3er. braç de la part esquerra
i de la dreta, amb una membrana protectora
tan ampla com el braç. Posseïx també altres 2
llargs tentacles amb ventoses en l'extrem. Tot el
brazamen naix al voltant de la boca, proveïda de
dos mandíbules còrnies a manera de pic de lloro.
Té un parell d'ulls sense protecció membranosa.
L'altra part corporal, el manto o baina, és cilíndrica
i acaba en punta, que en el seu terç distal té unes
aletes romboïdals, sent mes amples que llargues.
En el seu interior estan els principals òrgans
corporals.
De color purpuri en el seu hàbitat, però al traurela de l'aigua es fa de to marró. A més té una banda
allargada platejada en el centre del costat ventral,
que junt amb els seus fotòfors corporals, li ve el
malnom de neó.
Grandària 50 cm.
Per a la reproducció, el mascle utilitza el 4t braç
d’una banda o de l’altra com a penis per a passar
l'esperma a la femella, i esta se l'emmagatzema fins
que està madura. Després posa els ous fertilitzats
intermitentment fins 2 milions. Habita en fons
sobre els 1.000 m. de profunditat de dia, i de nit
migra prop de la superfície a la busca de peixets
i gambes com a aliment, que atrapa disparant els
seus tentacles. Pot botar fora de l'aigua per mitjà
de la seua propulsió a doll i després planejant
amb les aletes, per a fugir volant de depredadors.
Les seues carns són inferiors de qualitat al calamar,
però són molt bones per a guisos mariners.

PARTES ESTADÍSTICS PESQUERS PER MODALITAT DEL MES D’ABRIL DEL 2017 (II)
PEIXOS
Escrita (Rajada, Raya)
Congre (Congrio)
Orà (Dorada)
Sard (Sargo)
Pagell (Breca)
Sorella (Jurel real)
Pagre (Pargo)
Corva (Corvallo)
Déntol (Dentón)
Vidriá (Mojarra)
Rom (Rémol)
Varis (Varios)
Total ……...............
MOL·LUSCOS:
Polp roquer (Pulpo roquero)
Total Palangrillo………..

87 Kg
26
304
224
501
3
226
3
6
31
3
6
_____
1.422
81
____
1.502

Escrita (Raya)
Totines (Mantas)
Besuc (Besugo)
Rallat (Bonito)
Congre (Congrio)
Gall (Pez de S. Pedro)
Orá (Dorada)
Mussoles (Escualos)
Gallineta (Cabracho)
Sorells (Jureles)
Asparrall (Raspallón)
Palá (Lenguado)
Sard (Sargo)
Lliri (Anjova)
Llobarro (Lubina)
Penegal (Bocanegra)
Mabre (Herrera)
Pagell (Breca)
Peluda (Solleta)
Lluç (Pescadilla, Merluza)

PEIXOS
143
12
248
24
6
62
267
11
116
53
28
591
274
5
48
7
162
237
2
49

Rap (Rape)
Aspet (Espetón)
Jurioles (Lucerna, Rubios)
Moll (Salmonete)
Morralla (Serranos, etc)
Mero (Cherna)
Letxa (Pez limón, Serviola)
Sorella (Jurel real)
Llises ( Lisa, Mújol)
Pagre (Pargo)
Roncador (Roncón)
Rata (Miracielo)
Palometa (Palometón)
Tigre (Lenguado portugués)
Corva (Corvallo)
Mamona (Brótola de fango)
Déntol (Dentón)
Chopa (Cántara)
Palomida (Palometa blanca)
Reig (Corvina)
Morruda (Sargo picudo)

200
63
7
559
10
7
2
58
200
21
19
11
6
13
28
24
33
35
17
36
10

Vidriá (Mojarra)
Salpa (Salema)
Tords (Tordos)
Rom (Rémol, Rombo)
Total...................................
CRUSTACIS:
Cranc (Cangrejo)
Llagostí (Langostino)
Galera (Estomatoideo)
Llagosta (Langosta)
Total......................................
MOL·LUSCOS:
Sepia (Choco)
Polp roquer (Pulpo roquero)
Caragol punxent (Cañailla)

45
17
5
40
_____
3.819
3
100
5
32
____
140

643
277
69
____
Total……………………
989
Total Tremall i d’Altres Arts.........4.948
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David Guimerà subcampeón de España de triatlón de Media Distancia
El pasado día 13 de mayo, el
triatleta del club triatló Davima
David Guimerà, se proclamó
subcampeón de España de
triatlón de Media Distancia en la
localidad de Pamplona. La capital
navarra respiró triatlón todo el fin de
semana y con récord de más de 1000
participantes, que consolida el Half
Triathlon Pamplona – Iruña como
una de las pruebas de referencia del
calendario.

David empleó un tiempo total de
4 horas y 16 minutos en completar
los 1900m a nado en las heladas
aguas del pantano de Alloz, los
85Km de ciclismo hasta la localidad
de Pamplona y los 20Km de carrera
a pie por las exigentes calles del
encierro.
Para finalizar, dar las gracias a ZT
Hotels por su colaboración y la
confianza que ha depositado en el
triatleta

ATLETISME. Club Esportiu
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE CLUBS

EL CE VINARÒS, UN ANY MÉS
ENTRE ELS MILLORS CLUBS DE LA
FEDERACIÓ VALENCIANA
El passat dissbte dia 6 de maig es
va disputar a Castelló el Campionat
Autonòmic de Clubs de la Federació
Valenciana d’atletisme, que reuneix el
12 conjunts amb millor puntuació per
taula internacional de la temporada,
i el club de la nostra ciutat va tornar
a entrar en la competició, per quarta
temporada consecutiva; en aquesta
ocasió, però, només ho va poder fer
en categoria masculina.
L’equip va estar format pels següents
atletes: Daniel Adell (100mll / triple
salt / 4x100), Juan Arnau (200mll /
alçada), Pau Forner (400mll / 1500m
/ 4x400m), Adrià Monfort (800m
/ 4x400m), Òscar Tomàs (3000m /
4x400m), Rubén Roig (3000obst. /
4x400m), Jesús Tomero (5000mm),
Xavier Fontelles (110m tanques /
400m tanques / 4x100m), Guille
Carvajal (salt amb perxa / 4x100m),
Kevin Ripollès (salt de llargada /
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javelina / 4x100m), Emílio Querol
(llançament de martell), David
Miralles (pes / disc). A més, la
competició va comptar amb la col.
laboració de diversos jutges de la
nostra entitat (Rosa Blanca Castell,
Sebastian Cid, Emílio Querol, Miguel
A. Carvajal i David Miralles).
La competició va estar dominada
pel CA Playas de Castellón, vencedor
final; el CE Vinaròs es va presentar
amb diverses baixes per lesió
d’atletes importants, i tot i l’esforç
dels seus atletes (en molts casos
cobrint fins a tres proves), aquests
no van poder evitar ocupar l’11 plaça
de la competició, que no obstant es
pot valorar positivament donada
la necessitat de qualificació prèvia
en un campionat que exigeix tanta
especialització dels atletes i al que es
presenten només els conjunts més
potents del País Valencià.
CAMPIONAT D’ESPANYA DE MILLA
URBANA
GUILLEM ADELL, ENTRE ELS

MILLORS FONDISTES NACIONALS
El mateix dissbte 6, a Puerto
Lumbreras (Múrcia), el migfondista
del CE Vinaròs Guillem Adell, va
competir al Campionat d’Espanya de
Milla en circuit urbà; va ser la primera
vegada que un corredor del nostre
club va aconseguir classificar-se per
a aquest campionat que es celebra
a final directa, i va ocupar la desena
posició, amb una marca de 4’28”.
CAMPIONAT D'ESPANYA UNIVERSITARI

CARLA MASIP, SUBCAMPIONA I
ANDREA CABRÉ, TERCERA.
I en aquest cap de setmana farcit

de proves atlètiques, també es va
celebrar a Cartagena el Campionat
d'Espanya
Universitari.
Andrea
Cabré (formada al nostre club),
representant la universitat Jaume
I, va aconseguir el bronze als 5km
marxa amb marca personal 23'53''61,
i Carla Masip (atleta del CE Vinaròs),
representant a la universitat de
València, va participar als 800mll, i
va lluitar fins a meta amb la que seria
la guanyadora final de la prova i per
guanyar finalment la plata amb una
molt bona marca de 2'10''70'.
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs

XLXI Trofeu Sant Pascual Vila-real
El C.N. Vinaròs segon per equips

Els resultats individuals en la categoria absoluta
van ser:
Marc Vea: medalla d'or en 100 lliures, plata en 50
braça i 400 estils, i bronze en 200 estils.
Toni Bordes: medalla de plata en 50 papallona.
David León: medalla de plata en 50 esquena i or
en 200 esquena, 50 lliures i 400 lliures.
Jesús Sancho: medalla de bronze en 100 i 200
esquena.
Andreu Navarro: medalla d'or en 1500 lliures i
200 lliures.
Àngel Lleixa: plata en 1500 lliures.
En la categoria infantil.
Llum Serret: medalla d'or en 400 lliures i plata
absoluta, or en 200 estils i plata absoluta, plata en
50 papallona i bronze absoluta.
Paula Paga: medalla d'or en 50 lliures i absoluta,
plata en 100 lliures i absoluta, or en 50 esquena i
plata en absoluta i bronze en 400 estils i absoluta.
Àngels Meseguer:medalla d'or en 800 lliures i

El passat dissabte 13 de maig es va disputa el
Trofeu Sant Pasqual en la piscina municipal de
Vila-real.
El Club Natació Vinaròs es va desplaçar en un total
de 25 nadadors acompanyat pels tècnics Albert
Delmonte i Isidro Martorell.
L'equip presentat pel club va ser: Toni Bordes, Àlex
Sebastià, David León, Marc Vea, Jesús Sancho,
Andreu Navarro, Àngel Lleixa, Martí Segarra,
Hèctor Cervera, Martí Forner, Miquel Segarra, Pere
Simó, Ian Calvo, Ainhoa Canalda, Carla Bernial,
Gemma Balaguer, Àngels Ferrer, Lucia Garcia,
Ainhoa Garcia, Aura Pérez, Llum Serret, Paula
Paga, Àngels Meseguer, Clàudia Matamoros i Irina
Sebastià.
Els resultats van ser prou bons aconseguint ser el
segon millor equip en un total de 1080,5 punts
per darrere del C.N. Ferca-san José, cal destacar a
Carla Bernial que sent aleví va aconseguir fer dos
bronzes en la categoria absoluta.

absoluta, or en 200 braça i bronze absoluta, plata
en 50 braça.
Irina Sebastià: bronze en 50 lliures i 100 esquena.
Clàudia Matamoros: bronze en 200 papallona.
Carla Bernial: medalla d'or en 100 i 200 papallona
i bronze en absoluta i bronze en 400 estils.
Aura Pérez: bronze en 100 braça.
Ian Calvo: medalla de bronze en 200 braça.
Donar les gràcies als sofridors incondicionals dels
pares que sempre estan ai donant suport des de les
grades fent tanta força com els propis nadadors.

2 VICTÒRIES AL XTERRA
El passat Diumenge 14 de Maig, a la localitat de
Tarragona es va disputar la competició del XTERRA
Spain com una de les 27 proves internacionals que
té aquest campionat de triatló de muntanya.
Una vegada més, el ClubTriatló JijiJaja Vinaròs va
participar en l'esdeveniment amb 5 triatletes que
ens van representar. En aquest cas els que van
afrontar la coneguda i dura competició de muntanya
van ser Alex Barreda, Victor Miralles, Sergi
Giner, Jose Antonio Franco Ciurana que competien
en la distància Sprint i Josep Pomada Antich que
ho feia en la distància olímpica.
Pel que fa a la distància Sprint, i d'un total de 67
triatletes, Victor Miralles es va aproximar al podi fent
el 4t de la seva categoria 25-29 anys i finalitzant en
21º possició en la classificació absoluta. Pel que fa
a la categoria de 20-24 anys la primera possició va

ser per a Alex Barreda fent també una 7ª possició
en la classificació absoluta. Sergi Giner, va fer podi
com a 2ª possició en la seva categoria de 35-39
anys i el 4t en la classificació absoluta així com Jose
Antonio va aconseguir fer la 11º possició de la seva
categoria i el 36 en la classificació absoluta.
Pel que fa a la distància olímpica, Josep Pomada
no va poder finalitzar la prova degut a una
averia mecànica que no es va poder arreglar en
el transcurs de la competició, pel que el nostre
triatleta es reservarà per donar-ho tot al pròxim
triatló de muntanya que coincidix en Copa
d'Espanya.
Amb aquests resultats, sols ens queda
sorprendre'ns pel rendiment que estan portant
a terme els nostres esportistes i desitjar-los que
continuen esforçant-se igual així com gaudint de

DIA:
HORA
12,00

DISSABTE, 20,05,17
LLOC
PISTA SINTÈTICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
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17,15
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DIUMENGE, 21,05,17
LLOC
PISTA SINTÈTICA
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JUVENIL
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HANDBOL
SENIOR
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ESPORT
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18,00
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HORA
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CAMP 3
CIUTAT ESPORTIVA
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CIUTAT ESPORTIVA
CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL
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FUTBOL
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ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
INFANTIL B
FUTBOL
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12,30

CIUTAT ESPORTIVA

FUTBOL

CADET A

DIA:
HORA

DISSABTE 20,05,17
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ESTADI
ESPORT

CATEGORIA

10,00

ESTADI

FUTBOL

ALEVI A

10,00

ESTADI

FUTBOL

BENJAMI A

11,30

CAMP 3

FUTBOL
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FUTBOL
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11,30
16,30

ESTADI
ESTADI

FUTBOL
FUTBOL

PREBENJAMÍ
CADET A

ALEVÍ

tot el que fan en les pròximes competicions.
Moltes gràcies a tots!
SOM TRIATLÓ DE VINARÒS
SOM CLUB DE TRIATLÓ JIJIJAJA VINARÒS

ENCONTRE
CB VINAROS SERVOL – BENIFAIÓ
CD VINARÒS FS – CFS BISONTES
CASTELLÓN “A”
CD VINARÒS FS – CLUB CASTELLÓN
CD VINARÒS FS – VILA SPORT
ENCONTRE
CBM VINARÒS –
ENCONTRE
VINARÒS EFC – CD CABANES
VINARÒS EFC – CF JUBELAMA
CASTELLO
VINARÒS EFC – ACD BENICENSE
VINARÒS EFC – CD VALL D’ALBA
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ENCONTRE
VINARÒS EFC – ACD PEÑISCOLA
VINARÒS EFC – ESPORTIU VILAREAL
VINARÒS EFC – CF JUBELAMA
CASTELLO
ENCONTRE
CF
UNITED
VINARÒS
–
CF
RAFALAFENA DE CASTELLÓN “A”
CF
UNITED
VINARÒS
CF
RAFALAFENA DE CASTELLÓN “A”
CF
UNITED
VINARÒS
CF
RAFALAFENA DE CASTELLÓN “B”
CF
UNITED
VINARÒS
–
CF
RAFALAFENA DE CASTELLÓN “B”
CF UNITED BLANC – CF UNITED ROIG
CF UNITED VINAROS - CF ALCALA
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FUtbol SALA. Vinaròs F.S.
El CD Vinaròs FS amplía su reinado a domicilio
Tres de los equipos de las categorías inferiores de los
vinarocenses consiguieron, como visitantes, sendos
resultados positivos, tanto en Copa como en Liga
Provincial.
CFS Bisontes Castellón 2-10 Hotel Crystal Parck
CD Vinaròs FS (Juvenil)
Pau Adell, autor de tres goles, adelantó a los de
Said Mansouri a los seis minutos de juego, pero
José Luís Antequera igualó el marcador para los
locales. Sin embargo, una reacción de campeón de
los vinarocenses, con tres tantos en apenas cuatro
minutos, sirvió para tomar distancia en el electrónico
y dejar sentenciado el duelo correspondiente a la
segunda jornada de una Copa Provincial de la que
los visitantes son líderes, con un camino inmaculado.
Club Vila-Sport Villarreal 2-2 CD Vinaròs FS
(Cadete)

Los cadetes, segundos en la clasificación, no
pudieron mantener una renta de dos goles a
domicilio, fruto de los goles de Daniel Guridy e Iván
Salvi. En los últimos diez minutos, Rubén González y
Xavi Miralles no permitieron a los de Francisco Javier
Paricio sumar unos tres puntos con los que podrían
haber sentenciado, prácticamente, esa segunda
plaza.
CFS Promesas Benicarló 1-9 CD Vinaròs FS
(Infantil)
Los de Juan Puchal se impusieron con autoridad
y contundencia en el duelo sin historia. Pronto se
pusieron los vinarocenses por delante, con un tanto
de David Domínguez, que tuvo su continuidad con
hasta cuatro goles en apenas tres minutos, obras
de Óscar Castel, Lucas Nascimben, Yago Calduch e
Isaac Suescun. Ya en el segundo tiempo, otras cuatro
transformaciones certificaron una victoria que
significa la cuarta posición matemática en la tabla.

FUTBOL AMERICÀ. Club Ironmans Vinaròs
IRONMANS S-13 PRIMERO EN LA LIGA REGULAR
Este fin de semana ha habido jornada doble
para el Club de Fútbol Flag y Fútbol Americano
Ironmans Vinaròs, disputando sus últimos
encuentros de liga regular los jugadores de la
categoría S-13 con un resultado de 2 victorias,
que les sitúan en la primera posición de la liga
regular siendo el equipo a batir en la Final four
que se disputará el próximo sábado 27 en Barberá
del Vallés. En categoría Open una victoria y una
derrota les mantienen en posiciones de disputar
los Playoffs con todo por decidir en la última
jornada de la liga regular del próximo domingo 28.
Domingo 14 categoría S-13
IRONMANS 27 - 12 LEGENDS
Primer partido disputado en Reus frente a unos
Legends en las últimas posiciones de la tabla.
Ironmans se presentaba con todos sus jugadores
de la categoría inferior S-11; Judith, Pau, Adam,
Marius y Albert, para darles minutos de juego
ayudando a los S-13 y participando durante todo
el encuentro tanto en ataque como en defensa.
El principio del partido fue titubeante iniciando
el ataque Ironmans con un Touchdown+Punto
extra que fue contestado por legends dejando un
marcador de 7-7, pero Ironmans impuso su juego
y pese a desplazarse con solo 4 jugadores de la
categoría S-13, pudieron resolver el encuentro con
solvencia.
IRONMANS 52 - 24 IMPERIALS
Encuentro muy diferente al primero, Reus Imperials

también en la parte baja de la tabla se presentó
con un amplio plantel de jugadores y muchos
espectadores que se acercaron a ver el encuentro
al jugar en casa. Los S-13 de Vinaròs siempre
se mantuvieron por encima del marcador pero
en algunos momentos del encuentro Imperials
estuvo muy acertado y con un gran juego de
carrera hizo que Ironmans tuviera que emplearse
a fondo, pero un encuentro rozando la perfección
del Quarterback Santi Matamoros que mediante
un juego aéreo muy acertado, conectó con los
receptores Sebastián Casajuana, Iker Jiménez
y Marc Saez que no daban respiro a la defensa y
terminaban las jugadas con anotaciones. Cabe
destacar las dos intercepciones de Santi y Sebastián
en defensa que sentenciaron el encuentro dejando
sin opciones a los de Reus. El diferencial del
marcador final, no refleja la intensidad que tuvo el
encuentro en los minutos centrales.
Domingo 14 categoría Open
IRONMANS 32 - 12 WOLVES BLUE
Por la tarde tocaba el turno a la categoría Open
que en un duro desplazamiento a Argentona,
se enfrentaban con Wolves Blue en el primer
encuentro de la jornada. Iniciando el partido
con algunas imprecisiones por parte de Vinaròs,
Ironmans supo encajar primero y pese a tener
delante unos Wolves muy luchadores que llegaron
a empatar en dos ocasiones y tener un resultado
muy justo en la media parte de 13-12, Ironmans
salió muy enchufado en la segunda parte sacando
su artillería y plantando un muro defensivo que

Carlos Valero, al triatló d’Oropesa

El passat dissabte 13 de Maig el nostre triatleta Carlos Valero
va disputar el triatló No Drafting de la localitat d'Oropesa
del Mar.
En unes distàncies pròpies d'un triatló olímpic, Carlos va
sortir en una bona posició de l'aigua a pesar de les corrents
que ens duien a les roques. En el circuit de bici la mitja de
velocitat va ser molt bona tot i que el nostre triatleta es va
reservar per a la carrera a peu que va finalitzar amb molt
bon registre tot i tenir el final de la competició en la forta
pujada a la Torreta del Rei D'Orpesa.
Des del seu Club, felicitar a Carlos i desitjar-li que continue
amb aquest rendiment així com gaudint dia a dia i amb la
mateixa il·lusió per l'esport que ens té acostumats!
22

anuló a Wolves y los dejó sin anotar en la segunda
parte llevándose el resultado para los de Vinaròs.
IRONMANS 13 - 32 PAGESOS WHITE
Siguiente encuentro frente a unos Pagesos White
terceros en la clasificación general. Se preveía un
partido difícil para los de Vinaròs pero que querían
luchar para medirse con los equipos de la parte alta
y prepararse para una casi segura clasificación a la
Final Four. Encuentro muy reñido con anotaciones
de ambos equipos en sus ataques, pero Pagesos
hizo valer su capacidad atlética para superar a
Ironmans que aguantó las posibilidades de victoria
hasta los últimos minutos de la segunda parte
donde Pagesos con una intercepción seguida de
Touchdown sentenciaron el encuentro. Ahora les
queda la última jornada a la categoría Open de
Vinaròs que ganando los 2 encuentros se asegura
la participación en la Final Four y la lucha por el
título de liga.
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BÀSQUET. Club Bàsquet Vinaròs Servol

CRÓNICAS C.B GIL COMES VINARÒS

Fin de semana muy intenso para el C.B Gil Comes
Vinaròs ya que hubo bastantes actividades. El
sábado se disputo el VII Torneo Pequebasquet Baix
Maestrat, también nuestro infantil jugo contra el
Picanya Basquet el 2º partido de los cuartos de
final y consiguió clasificarse para semifinales y el
domingo un amplio grupo de niños, niñas y padres
del club se desplazaron a Valencia a ver el partido de
la ACB que disputaron el Valencia Básquet contra el
Ucam Murcia.
INFANTIL MASCULINO
PICANYA BASQUET 54 – C.B GIL COMES VINARÒS 49
Pese a la derrota los de Vinaròs consiguieron
clasificarse para semifinales ya que en el partido de
ida vencieron por 33 puntos de diferencia. El partido
transcurrió con ventajas siempre del equipo local
pero siempre controladas por el Vinaròs que nunca
vio peligrar la diferencia del primer partido. Ahora a

ver qué pasa en semifinales y luchar por entrar en
la final.
PARTIDO ACB VALENCIA BASQUET / UCAM MURCIA
El domingo un numeroso grupo de jugadores,
padres y entrenadores del club se desplazaron
a ver el partido e la ACB. Los niños/as del club
pudieron disfrutar del calentamiento a pie de pista
y sacarse una foto con el primer equipo. Muy buena
experiencia para todos y una tarde divertida viendo
buen baloncesto.

en el colegio San Sebastián se diputaron un total
de 65 partidos. El pabellón se llenó de padres
aficionados y familiares que llenaron las gradas
para ver los partidos y animar a los niños. También
hubo diversión para los niños cuando no les tocaba
jugar ya que la organización instalo varios castillos
hinchables y un futbolín para que los niños se lo
pasaran en grande.
Al medio día los asistentes pudieron degustar la
paella para 400 personas y bocadillos de todo tipo
en un gran ambiente de baloncesto y diversión.

VII TORNEO PEQUEBASQUET BAIX MAESTRAT
Sábado lleno de baloncesto en el pabellón de
Vinaròs ya que durante todo el día pasaron por el
pabellón 36 equipos divididos en las categorías pre
benjamines, benjamines y alevines masculinos y
femeninos, casi 400 niños jugando al baloncesto.
En las 7 pistas que de adecuaron en el pabellón y

Ahora a trabajar de cara a LA VIII EDICIÓN del PEQUEBASQUET.
Dar las gracias al patronato de deportes por su
apoyo así como a los diferentes patrocinadores y
también a todos los colaboradores que tuvimos
(padres, madres, jugadores y directiva) ya que sin
ellos no podríamos llevar a cabo este torneo.
MUCHAS GRACIAS A TODOS

Taekwondo Alfaro Amposta

Dos platas para las competidoras vinarocenses
El pasado domingo 14 de mayo se celebro en el pabellón La Mar Bella de
Barcelona el Trofeo Federación I y II de Cataluña, el TKD Alfaro desplazó a 7
competidores obteniendo unos muy buenos resultados un oro, dos platas y
dos bronces.
Por parte vinarocense estos fueron los resultados:
-Marta Falcó, categoría junior femenino -53kg. Gano en octavos por 10-8, en
cuartos su rival abandono por lesión, la semifinal fue muy reñida resolviendose en los últimos segundos por 9-7 para la joven vinarocense de tan sólo 15
años logrando así poder disputar su primera final junior, su rival mucho más
veterana se llevo el campeonato.
-Nerea Gasulla, categoría sénior femenino - 49 kg gano en octavos de final; en
cuartos, gano por abandono de su adversaria, por lesión a los pocos segundos del combate, quedando en finales 12 - 6 contra una adversaria complicada, clasificándose en segundo puesto, con medalla de plata.
Nerea, que actualmente estudia 1º de ingeniería multimedia en Burjassot (
Valencia) también ha formado parte en esta temporada de la selección Universitaria de Valencia , en categoría de -49 kg obteniendo medalla de plata,
en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario ( CADU) celebrado en Alicante; resultado que le permitió el pase al Campeonato de España
Universitario ( CEU) celebrado en Morazarzal
( Madrid) donde tuvo
que abandonar por lesión durante el primer
combate.
Con este subcampeonato las dos taekwondistas se aseguran el poder participar en algún
entreno en el C.A.R. De
Sant Cugat
Desde estas líneas agradecemos a su entrenador Severiano Alfaro
todo el trabajo, disciplina y cariño que transmite a todos sus alumnos.
23
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ProgramacióCultural2017
Auditori Municipal Aiguals d’Izco

EXPOSICIÓ FI DE CURS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART
DE VINARÒS

Del 16 de maig al 4 de juny de 2017
Inauguració: 16 de maig a les 19.00 h
Oberta la matricula per als cursos d’estiu
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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/

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES

1%72#%+¯

www.jjcinema.es

PIRATAS DEL CARIBE :
LA VENGANZA DE SALAZAR
DIJOUS:
Día:25
DIVENDRES: Día:26
DISSABTE: Día:27
DIUMENGE: Día:28
DILLUNS:
Día:29
DIMARTS:
Día:30

19:00:h
19:45:h
17:30:h 20:00:h
17:15:h 19:45:h
19:00:h
19:00:h 21:30:h

2D

21:30:h
22:15:h
22:30:h
22:15:h
21:30:h

3D

2D

Classificasió:Tots els públics

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros
(no s'apliquen els dies festius)
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Tauler Municipal

Participa!
Fes la teva pregunta al
Ple Ordinari d'aquest mes
Envia-la a participa@vinaros.es
28
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REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la
targeta daurada per poder accedir al transport públic
urbà de manera gratuïta, que el proper dia que es durà
a terme la seva tramitació serà el dia 2 de juny de 2017
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
ANUNCI LICITACIÓ

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia
de data 16 de maig de 2017, acorda aprovar
l’expedient per a la contractació del SERVEI DE
VENDA DE MENJAR EN EL RECINTE DE LES FESTES
DE SANT JOAN I SANT PERE (HAIMA ANNEXA)
(exp. 4482/2017):
Amb la finalitat que puguen participar
tots aquells que estiguen interessats en el
procediment s'informa que:
Data límit de presentació: 2 de juny de 2017 a
les 14:00h
Obtenció de documentació i informació: Edifici
Piruli -Departament de Contractació -Pl. Sant
Telm , nº 6, 3º, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil
Contractant
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i
Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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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
artificials», que

solen

estar

en

propietats

privades

Vigileu el reg per goteig que pot deixar xicotets

on

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

l´Ajuntament no pot accedir a realitzar tractaments.

Cicle biològic

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
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· Quironòmids

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
c. del Pilar, 120
20
maig
PITARCH

21

maig

MARTÍNEZ

22

maig

FERRER

23

maig

ROCA

24

maig

GUIMERÀ

25

maig

ADELL

26

maig

SANZ

27

maig

VALLS

av. País Valencià, 15
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6
pl. Parroquial, 11
av. Pius XII (cant. Picasso)
c. Pont, 83
zona turística nord, 11

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

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

i 19.45.

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*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: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 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: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
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
8.45, 12.30 i 16.45
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - 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
8.25
8.30
8.45
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
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
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, 8.35, 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
*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

