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L'equip de Govern i el Consell acorden intensificar les accions
per assegurar 2,34 milions d'inversió
Després de la resolució que impedeix el canvi de projecte per fer la piscina municipal, els esforços
se centren ara en que el projecte que ha quedat vigent es faci quan abans millor per complir
amb els terminis estipulats
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, juntament amb el regidor
d'Urbanisme, Jan Valls, el regidor d'Obres i Serveis,
Guillem Alsina, i el regidor de Medi Ambient i Agricultura,
Jordi Moliner, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller
d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el seu equip
tècnic.
Durant aquesta trobada s'ha exposat quina és la situació
actual a la localitat, després de la resolució que impedeix
reactivar el projecte de la piscina municipal pel qual
apostava l'actual equip de govern. Tenint en compte
aquestes circumstàncies, s'ha acordat intensificar les
accions conjuntes per assegurar els 2,34 milions d'euros
en ajudes del Pla d'Inversió Productiva en Municipis (PIP).
Aquest Pla, aprovat en el seu dia per l'anterior Consell,
havia d'haver estat executat en 2011 però es van
incomplir les previsions d'execució, el que va portar a la
pròrroga d'alguns projectes com el de Vinaròs. El termini
actualment establert acaba al juny de 2019.
"En haver-se anul·lat el ple en què es va aprovar per
majoria el canvi de projecte d'un carril lúdic - esportiu
a una piscina municipal coberta, ara hem de centrar
els nostres esforços en accelerar el projecte que queda
vigent. L'aprovació de la demanda del grup municipal
popular ha suposat que queden en l'aire aquests fons,
de manera que per no córrer riscos, s'ha decidit tornar a
iniciar els tràmits per reprendre el projecte del carril lúdic
aprovat en la legislatura anterior", ha destacat l'alcalde
Pla.
L'equip de govern assenyala que l'important en aquests
moments, és aprofitar aquesta subvenció i complir amb
els terminis perquè els vinarossencs es puguen beneficiar
d'aquesta inversió. "Encara que els tràmits de fons eren
correctes, després de l'anul·lació del projecte pel recurs
del grup popular és necessari unir forces per aprofitar
la inversió perquè, en cas contrari, no només haurem
perdut un any de temps, sinó també unes inversions

crucials per a la localitat en una època de pressupostos
tan ajustats ", ha agregat Pla.
Per la seua banda, el conseller Vicent Soler ha indicat que
"valorem l'exercici de responsabilitat realitzat per l'equip
de govern de Vinaròs, que està defensant els ajuts per als
seus ciutadans, el que suposa defensar els drets de tots
els vinarossencs". Soler ha agraït la visita i s'ha mostrat
obert a intensificar les accions perquè aquests 2,34
milions d'euros s'inverteixin en la localitat.
El 2009, cal recordar, l'equip de govern de l'Ajuntament
de Vinaròs va presentar un projecte en el marc del Pla PIP
per a la construcció d'una piscina municipal. El 2013 el
nou equip de govern municipal va demanar substituir-lo
per un carril lúdic esportiu. De nou, el 2016, l'actual equip
de govern municipal va sol·licitar, a través del decret
llei 3/2016 que permetia la reorientació de projectes,
tornar al projecte inicial d'una piscina. No obstant això,
l'anul·lació del ple de 2016 per la demanda del grup
popular va deixar sense efecte aquesta modificació, el
que ha portat a la situació actual.
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Benicarló i Vinaròs constitueixen el Consell Rector de l'EDUSI
Els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs han
conformat el Consell Rector de l'EDUSI, format
per les dos alcaldies, regidors dels dos municipis i
tècnics de suport. Aquest òrgan serà l'encarregat
de dirigir i liderar el projecte conjunt.
Ha quedat constituït a l'Ajuntament de Benicarló el
Consell Rector de l'Estratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), fruit del conveni
de col·laboració que els dos municipis van firmar
a principi del mes de novembre i que preveu la
creació d'una estructura organitzativa per fer un
seguiment del Pla d'Implementació de l'Estratègia.
El Consell Rector és un òrgan polític, conformat
per l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles; l'alcalde
de Vinaròs, Enric Pla; pels equips de govern dels
dos municipis amb responsabilitats en les àrees
temàtiques de l'estratègia; i per representants del
grup de suport local. La seua funció és liderar, dirigir
i impulsar l'EDUSI, a més d'assegurar el compliment
del conveni firmat pels dos municipis, per la qual
cosa es reunirà de forma ordinària trimestralment.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha
assegurat que «aquest és l'òrgan més important de
tots els que conformen l'estructura organitzativa

de l'EDUSI», mentre que l'alcalde de Vinaròs, Enric
Pla, ha declarat que «volem que l'estratègia siga
paritària entre la iniciativa política i la iniciativa
tècnica».
En concret, la figura del president i del
vicepresident del Consell Rector serà alternativa
entre l'alcaldessa de Benicarló i l'alcalde de Vinaròs,
segons en la localitat on se celebre la reunió del
Consell. Un altre dels llocs que s'ha determinat és
el de secretaria de l'òrgan, que ocuparà Feli Cruz,
funcionària de l'Ajuntament de Vinaròs. Pel que fa
a la resta de de l'organigrama, l'òrgan està format
per: Marta Escudero, Ximo Bueno, Rosana Marzá,
Román Sánchez i Carlos Flos, de l'equip de govern

de l'Ajuntament de Benicarló, i Juan Antonio Mañá
i Benjamín Martí, portaveus dels grups municipals
de l'oposició de l'Ajuntament de Benicarló. Per part
de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs hi
seran Hugo Romero, Jan Valls, Jordi Moliner, María
Cano i Guillem Alsina, a més de Juan Bautista Juan,
María Dolores Miralles i Lluís Batalla, portaveus dels
grups municipals de l'oposició de l'Ajuntament de
Vinaròs.
Pel que fa al representant del grup de suport local,
encara s'està estudiant quina persona serà, però
Miralles ha avançat que «serà una de les persones
que van participar en la inauguració de l'estratègia
dins del programa de participació ciutadana».

Vinaròs denuncia davant la Fiscalia de Castelló l'espoli de part del seu arxiu municipal
L'Ajuntament de Vinaròs ha posat en mans de la
justícia l'espoli de part del seu arxiu municipal.
Així ho va donar a conèixer el regidor de Cultura,
Marc Albella, en el transcurs de la Nit de la Cultura
que organitza Amics de Vinaròs en col·laboració
amb l'Ajuntament i la Diputació. Al juliol, l'equip
de govern ja va informar que havia posat en
coneixement dels serveis jurídics la desaparició
-fa diversos anys- de valuosa documentació i de
quadres que pertanyien a l'arxiu històric. Una
denúncia que ha realitzat en diverses ocasions
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs i que ara
ja està confirmat que serà investigada i jutjada.
“Com a regidor de Cultura he pres una de les
decisions que considero més importants, una
decisió compartida que ha estat informada tant
a l'equip de govern com als partits de l'oposició,
i és la de posar a la disposició de la justícia i la
Fiscalia de Castelló el presumpte espoli del
nostre arxiu municipal”, va explicar Albella. L'edil
socialista va indicar que “fins al moment hem
intentat portar aquest tema amb la màxima
rigurositat, professionalitat i respecte que mereix

el nostre patrimoni cultural i els representants
de totes les formacions polítiques del consistori.
Ara comença un camí que segurament serà llarg
i que no serà agradable, però el deure polític i
el sentit de la responsabilitat quant al nostre
patrimoni està per sobre de tot això. Si iniciem
aquest camí el cal recórrer sense mitjes tintes”.
A l'estiu Albella ja havia explicat que hi
havia sospites de la substracció de llibres i
quadres de l'arxiu. Des de l'equip de govern
es va començar llavors a sol·licitar informació,
i es va posar en mans dels serveis jurídics
de l'Ajuntament, a causa que ja en anteriors
legislatures havia existit alguna sospita sobre
possibles substraccions de documents de l'arxiu.
El robatori d'aquests documents i quadres
ha hagut de ser realitzat anys enrere, quan
l'arxiu estava disgregat entre un magatzem i la
biblioteca, mentre es gestionava el seu trasllat
i no hi havia un inventari precís. “Eren llocs on
obstaculitza i sortia molta gent” i va ser llavors
“quan es va poder produir el major espoli de
l'arxiu”, va subratllar Albella.
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L'Ajuntament descarta una comissió pel retard en el pagament de la Seguretat Social
L’equip de govern diu que l’informe diu que va ser un problema informàtic, però l’oposició veu necessari aprofondir
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs ha
descartat la creació d'una comissió informativa,
proposada en ple pel PP de Vinaròs, per investigar
el motiu pel qual es va retardar el pagament de
les quotes de la seguretat social als funcionaris
del consistori que va produir el pagament d’un
recàrrec de 37.226 euros. Mentre des del tripartit
s'assegura que el motiu està ja clar i que no hi ha
res que investigar, en haver-hi un informe elaborat
per un tècnic informàtic que indica que el sistema
informàtic es va ralentir, per als populars i el PVI
això no és suficient. Tots dos partits van considerar
que si la culpa és de l'empresa encarregada de la
gestió del programa, hauria de ser ella la que es fes
càrrec de l'import del recàrrec i no els vinarossencs.
El punt va ser molt discutit. El portaveu del PP
de Vinaròs, Juan Amat va assenyalar que obrir
un expedient informatiu és “obligat” ja que “no
existeix precedent a l'Ajuntament” en el retard
del pagament d'aquestes quotes. Amat va acusar
a l'equip de govern d'haver intentat amagar
que aquest retard havia succeït, explicant que
“va haver de ser el PP de Vinaròs, revisant els
decrets d'alcaldia, qui ho descobrís, perquè ningú
del tripartit va informar ni en comissions ni en
plens”. Això, per al PP de Vinaròs “ja hauria de ser
suficient motiu com per exigir responsabilitats”.
Amat va insistir que “tan sols es tracta de saber
què va passar exactament”, i va acusar a l'equip de

govern de no voler fer-ho “perquè potser alguna
responsabilitat han de tenir”. El portaveu popular
també va qüestionar que “l'informe de l'informàtic
diu que el sistema es va ralentir, però no que va
caure, per això creiem que el que va haver-hi va ser
una mala praxi”, i va indicar que “no és necessari
realitzar aquest pagament l'últim dia i a última
hora”. També des del PVI, Maria Dolores Miralles
va considerar que calia obrir expedient informatiu
en ser “gravíssim” el que va passar. Per a Miralles
“si la culpa va ser de l'empresa que gestiona el
sistema, no haurien de pagar-ho els vinarossencs”.
Per part de l'equip de govern, la regidora d'Hisenda,
María Cano (PSPV) va assegurar que l'ocorregut
ja va ser investigat i que l'informe indica que va
ser impossible realitzar el fitxer per procedir al
pagament de la Seguretat Social per la ralentització
del sistema, i va haver de fer-se l'endemà. “Va ser un
error informàtic, ni més ni menys i no hi ha res més
que investigar”, va indicar. Cano també va assegurar
que ja s'han posat les mesures necessàries perquè
no torni a passar, canviant la forma de realitzar-ho.
Va tancar el punt l'alcalde, Enric Pla, que va
assegurar que l'empresa reconeix que aquest dia
“va haver-hi incidents en la plataforma” i que ja es
va obrir expedient per investigar què va passar.
“No cal fer una caça de bruixes, Aquest dia hi havia
enormes dificultats informàtiques”, va concloure.
Al ple es va aprobar que la pròxima sessió ordinària

s’avance al 21 de desembre donades les dates
nadalenques.
Al final de la sessió plenària, en precs i preguntes,
després de demanar el PP a l'alcalde que rectifiqués
les seves paraules o en cas contrari demanarien la
seva reprovació, Pla va dir que “em vaig col·locar a
l'altura que vostès m'havien col·locat i segurament
em vaig equivocar, efectivament no crec que calga
sentir-se orgullós de quan un no ha sabut explicarse correctament, mantenir-se en aquesta situació”.
Pla va aclarir que “no volia fer cap comparació,
només en el contingut de la frase “si no ets meva
no seràs de ningú”, i “quan les coses no s'entenen
com un les ha volgut plantejar vol dir que estan
mal plantejades”. També va dir que no serveix de
justificació que el PP “em va interrompre diverses
vegades, en l'alteració general que van portar el
plenari”.

El parc Camaraes es renova amb un nou parc infantil i altres millores
La inversió ascendeix a 60.500 euros i inclou també actuacions al gosparc i al parc biosaludable
Vinaròs comptarà aviat amb un nou parc infantil
al parc Camaraes. Aquest nou recinte, explica el
regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, estarà
delimitat per una tanca homologada, amb tres
portes d'accés i paviment de seguretat de goma.
"És una inversió de 60.500 euros per renovar
completament una zona situada entre dos
centres escolars i la piscina de Maria Auxiliadora",
ha assenyalat Alsina, que ha afegit que també
hi ha previstes actuacions per millorar les
instal·lacions ja existents.
Concretament, ha explicat l'enginyer d'Obra
Civil, Josep Miquel Forner, es col·locaran dues

noves fonts adaptades per a mascotes i amb
un sistema de drenatge sostenible com les
que hi ha al parc de Fora Forat. D'altra banda,
al gosparc es plantaran 25 moreres per oferir
un espai amb ombra als usuaris i es donarà
manteniment als aparells del parc biosaludable,
sumant un element nou.
"Finalment es millorarà el paviment de les
voreres, deixant l'àrea completament renovada
i en òptimes condicions per al gaudi tant
dels xiquets i xiquetes, com de la gent gran,
esportistes i usuaris del gosparc que visiten
habitualment aquesta zona", ha conclòs Alsina .

Compromís Maestrat-Ports lamenta el posicionament
del PSOE envers el finançament
Jordi
Moliner,
portaveu
comarcal
de
Compromís
Maestrat-Ports, ha lamentat
avui el posicionament pres pel
PSPV envers el problema del
finançament valencià: “Mentre
se sumen a la manifestació
unitària del passat 18 de
novembre i demanen un
finançament just per al País
Valencià, a Madrid voten a
favor del cupo basc, una opció
molt respectable sempre i
quan primer es resolguen els
problemes de les comunitats de
règim general, com la nostra”,
ha explicat.
4

“Entenem que aquesta votació
amb
caràcter
d’urgència
només respon a una necessitat
del PP estatal d’assegurar-se
continuïtat i no a cap interès
real pels problemes de la
ciutadania, per això no entenem
com els socialistes valencians,
que ara volen encapçalar
juntament amb Compromís les
demandes d’un finançament
just al País Valencià, es pleguen
a votar a favor quan encara no
tenim resolts els problemes
dels territoris més desfavorits”,
ha conclòs Moliner.

Entrega d’horts solidaris

Divendres passat, a la Biblioteca Municipal,
es va fer entrega de 19 dels 35 horts solidaris
que hi ha a la zona de Pou de Mangrano. El
regidor de Medi Ambient i Agricultura, Jordi
Moliner, va encapçalar aquest acte en què els
nous adjudicataris van signar els contractes
de concessió per a quatre anys i van recollir les
claus per poder accedir a les seues parcel·les.
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El PP califica que no se abra la tercera planta del hospital de Vinaròs
de “ataque a la sanidad pública del norte de la provincia”
El Partido Popular considera las palabras del
delegado de Presidencia en la provincia de
Castellón, Adolf Sanmartín, en las que afirmaba
que la tercera planta de la ampliación del hospital
de Vinaros no se abrirá “como un nuevo ataque
del actual gobierno valenciano a la sanidad
pública del norte de la provincia de Castellón”.
El coordinador de política social del PPCV y
diputado autonómico, José Juan Zaplana, ha
afirmado que “los usuarios del hospital de
Vinaròs necesitan de dicha ampliación para ver

reducidas las listas de espera y para mejorar
la calidad asistencial que reciben puesto que
las 19 habitaciones de esa tercera planta son
individuales”.
Zaplana señaló que “el gobierno autonómico
del Partido Popular invirtió más de 10 millones
de euros en una ampliación que multiplicó por
cuatro la superficie destinada al servicio de
urgencias creando además un área de urgencias
pediátricas, dobló los quirófanos existentes
hasta ese momento así como los paritorios,

una nueva UCI y un hospital de día hasta ese
momento inexistente además de dos plantas
con 19 habitaciones individuales cada una de
ellas”.
“El actual Consell -ha afirmado Zaplana- en dos
años ha sido incapaz de poner en marcha la única
planta de hospitalización que quedaba por abrir
y ahora anuncia que continuará cerrada y sin
previsión para abrirla. Las palabras del delegado
de Presidencia auguran un negro futuro para la
sanidad pública del norte de la provincia”.

Acord Ciutadà demana
que l’Ajuntament
assumeixi les despeses
de les entitats i clubs
esportius per utilitzar
l’actual piscina
Batalla demana també habilitar
línies d’ajuts per als ciutadans
Acord Ciutadà de Vinaròs creu que
l’Ajuntament hauria d’assumir a curt
termini en la seua totalitat durant un
temps, mentre no haja un nou projecte
Piscina municipal, les despeses que les
entitats i clubs esportius han de fer-se’n
càrrec per utilitzar la piscina privada.
“Parlem d’un perjudici econòmic creat per
qui governa, i de quantitats perfectament
assumibles. La part formativa, educativa i
d’integració social que té l’esport s’ha de
preservar”, ha apuntat el seu portaveu,
Lluis Batalla.
Acord Ciutadà també demana estudiar
habilitar ajuts de transport interurbà, per
utilitzar la piscina de poblacions veïnes,
i alliberar de saturació l’actual piscina
privada, així com ajuts per pagar les quotes
d’usuaris de Vinaròs. També considera que
cal estudiar ajuts de transport per anar
des dels centres educatius a la piscina
de Vinaròs en horari lectiu, a fi d’incloure
activitats aquàtiques com activitat
curricular.
D’altra banda, a mig termini, Batalla ha
indicat que “si s’ha reconegut públicament
que l’Ajuntament pot assumir la diferència
de preu entre la despesa que aportava
Generalitat i la piscina que aquell volia
fer, està clar que és el moment de parlar
d’un nou projecte de piscina finançat per
l’Ajuntament. Si té capacitat de reserva de
fons,si té capacitat d’endeutament, tot és
possible”.
5
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L’Ajuntament decreta un dia de dol per l'assassinat de violència de gènere a la costa nord
Divendres 24 de novembre davant les portes de
l'Ajuntament de Vinaròs, es va fer un minut de
silenci i la lectura d'un manifest condemnant
els fets de violència de gènere que tenen lloc
en la nostra societat. Aquesta problemàtica
divendres va tocar de lamentablement de ple a
Vinaròs, amb un nou cas ocorregut a la localitat
i que la corporació municipal va lamentar
profundament. Per això, després de llegir els

IES Leopoldo Querol

El passat divendres 24 de novembre l’alumnat
i professorat de l’IES Leopolodo Querol van
manifestar el seu rebuig a la violència de
gènere amb diferents actes simbòlics que
feren evidents la total i absoluta repulsa cap a
manifestacions sexistes, violentes i agressives.
Amb un treball tutorial previ de prevenció on
en els diferents nivells es treballaren aspectes
com els estereotips sexistes, el mite de l’amor
romàntic o el paper de la dona a la publicitat,
el passat divendres l’alumnat de 4t d’ESO va
representar dues obres on els micromasclismes
i no tan micros es van fer explícits i van provocar
la reflexió. L’acte també va donar lloc per a la
divulgació del servei de mediació del centre
com a via de resolució de conflictes entre iguals.
A la lectura del nom de les víctimes de violència
de gènere d’aquest any, malauradament, es va
sumar el nom de l’última víctima, assassinada
el mateix 24 de novembre al nostre poble.
Les paraules del manifest llegit per alumnes
de 1r de Batxillerat mentre una altra alumna
dibuixava la silueta d’una dona van arribar amb
esperit de lluita per combatre aquesta lacra
social que ens debilita com a societat. Estimar,
compartir, tolerar, respectar o dialogar van ser
alguns dels missatges amb què l’alumnat de 1r
d’ESO va concloure l’acte.
6

noms de les víctimes que hi ha hagut durant
aquest 2017 a Espanya, un acte previst en el marc
del Dia Internacional de Violència de Gènere,
es van anunciar 24 hores de dol oficial. Es van
suspendre per tant, les activitats previstes com
Santa Caterina i la encesa de llums de Nadal. Ho
va informar l'alcalde, Enric Pla, després d'haverse realitzat a les portes de l'ajuntament la lectura
d'un manifest contra la violència de gènere per

part de la regidora de Política Social, Mamen
Ruiz. Pla va traslladar en nom de l'ajuntament
"nostre més profund condol a la família de la
víctima", i que “no podem més que sumar-nos
a la condolença de la família i mostrar nostra
ferma condemna. Anem a seguir contribuint
en la mesura de les nostres possibilitats en la
lluita per eradicar aquesta xacra", va concloure
l’alcalde.

ACTUALITAT

2 desembre de 2017

Contra la violència de gènere
Cada vegada són més els vinarossencs que
s'impliquen per denunciar la violència de
gènere. Tots ells ja han participat en la campanya
impulsada per la regidoria de Política Social,
Igualtat i Discapacitat en xarxes socials, amb
motiu del Dia Internacional contra la Violència
de Gènere. Tu ja has pujat la teua foto? Anima't
a fer-ho amb el hashtag #VinaròsSImplica.
Demostrem que estem units #nomésviolència

L'Auditori Carles Santos de la Fundació Caixa Vinaròs va acollir la presentació
del llibre "Relatos para Muskan”, amb un col·loqui sobre violència contra
les dones. La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, la Fundació
Caixa Vinaròs, la Fundació Isononomia , l'UJI i ACEN editorial són les entitats
que han fet possible aquesta activitat.
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ACTUALITAT

Amat acusa al equipo de gobierno de “improvisar” en la gestión
de la inversión pendiente del Plan Confianza
El Partido Popular de Vinaròs, a través de
su portavoz Juan Amat, ha señalado que en
la inversión pendiente del Plan Confianza
“asistimos a la improvisación constante en la
acción de gobierno”.
Los populares han señalado que “lo único
que ha pasado desde que dijeron que iban
a cambiar el proyecto hasta el día de hoy es
el tiempo, más de media legislatura perdida

por aprobar la cacicada de la piscina sin
ningún informe técnico y que ahora, tras
certificarse con la sentencia que el proyecto
de la piscina tal y como lo concibieron era
inviable vienen y dicen que van a tratar de
recuperar el carril lúdico”. Amat afirmaba
también que “es una nueva cortina de humo
puesto que no saben ni tan siquiera si están
en disposición de cumplir los plazos que

marca la normativa del Plan Confianza”.
El portavoz añadía que “la pérdida de la
piscina tiene unos únicos responsables que
son Enric Pla y Guillem Alsina por haber
engañado a todo el mundo diciendo que
tenían unos informes que se ha demostrado
que no existían y eso les debería hacer
reflexionar sobre su continuidad en el
Ayuntamiento”.

El PP asegura no tener acceso desde agosto
al expediente de contratación de la web municipal
El portavoz adjunto del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía,
ha asegurado que “el tripartito lleva
desde el mes de agosto negándose a dar
acceso al Partido Popular al expediente de
contratación para la renovación de la web
municipal”.

Gandía ha explicado que “tras el precedente
hace unos meses del visor presupuestario
que fue adjudicado a dedo a una fundación
cuyos miembros son próximos a Podemos
ahora queremos tener acceso al expediente
y después de solicitarlo tanto en comisión
informativa como en el pleno seguimos sin

tener acceso a dicho expediente”.
Gandía ha concluido afirmando que
“seguiremos exigiendo acceso al expediente
porque nuestro trabajo es fiscalizar la
acción de gobierno y en este asunto lo que
se demuestra es la falta de compromiso del
tripartito con la transparencia que pregonan”.

L’equip de govern diu que l’expedient de contractació
de la nova web municipal està a l’abast de tots els partits
Els regidors de l'oposició tenen accés a aquest expedient des de fa més d'un mes, assenyala Hugo Romero
En resposta a les declaracions del Partit Popular
en les que acusa a l’equip de govern d'amagar
aquest expedient a l'oposició, el regidor de
Govern Obert i Noves Tecnologies, Hugo Romero,
ha indicat que els regidors de l’oposició tenen
accés a aquest expedient des del 10 d'octubre.
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En el cas del PP, a través de l’anterior regidor de
Noves Tecnologies, Miguel Ángel Vidal Pascual.
“Per tant, el PP no ofereix una visió objectiva i
real de la transparència que ofereix el govern
de Vinaròs. Menteix quan diu que no té accés a
aquest expedient. El Partit Popular, a l'oposició,

té el deure de fiscalitzar al govern com actual,
però el que també té, és la responsabilitat de no
enganyar ni jugar amb la realitat, tal i com ens té
acostumats”, conclou l’actual regidor de Govern
Obert i Noves Tecnologies, Hugo Romero.

2 desembre de 2017

ACTUALITAT

El Territorio Sénia identifica seis nuevos olivos que superan los mil años
Cuatro de ellos en Canet, Traiguera y La Jana
EMILI FONOLLOSA

Los estudios llevados a cabo por la
Universidad Politécnica de Madrid
han demostrado científicamente
que otros seis olivos del “Territorio
Sénia”, que comprende comarcas
castellonenses,
tarraconenses
y turolenses, superan los 1.000
años de vida, cantidad que podría
incrementarse si se financian
nuevos estudios para datar más
olivos monumentales inventariados
en esta zona.
Una ayuda de las diputaciones de
Castellón, Tarragona y Teruel he
permitido realizar un nuevo estudio
que ha ampliado de dos a ocho
los olivos milenarios. De estos seis
nuevos olivos catalogados, cuatro
están en el Baix Maestrat. Hay un
olivo en el municipio de Sant Jordi,
de 1.273 años, uno situado en el
Museu de l’Arion de Ulldecona, de
1.006 años, dos más en el municipio
de Canet lo Roig de 1.448 y 1.490
años, un quinto en Godall de 999
años y el sexto es de Traiguera de
1.046 años.
Estos seis olivos se unen desde
ahora a los otros dos fechados en el
primer estudio, que fue patrocinado

por el Banco Santander. Uno está
también en territorio castellonense,
concretamente, en La Jana, de 1.184
años, y el segundo en el Museo de
l’Arion de Ulldecona de 1.703 años,
el más antiguo pues se remonta su
nacimiento al año 314 después de
Cristo, en plena época romana.
En este segundo estudio se han
escogido olivos susceptibles de
alcanzar los 1.000 años de vida,
menos el de Godall que los cumplirá
el año 2018 y que sean visitables
para el aprovechamiento turístico.
Los ocho olivos milenarios están en
buen estado y producen aceitunas,
con las que se elabora el apreciado
aceite de olivos milenarios, como
ha querido resaltar la gerente de
la Mancomunidad de la Taula del
Sénia, Tere Adell.
La Taula del Sénia ha informado
también estos días, dentro del
séptimo Congreso Día Mundial del
Olivo-Olivos milenarios, sobre los
resultados de la cosecha 2017 de
la Marca de Garantía Aceite Farga
Milenaria. Se destaca que se ha
obtenido una producción de 7.912
litros de aceite de un total de 824
olivos monumentales, que han

dado una producción de 38.680
kilos de aceitunas, repartidos en 10
municipios y todo ello a pesar de
la sequía. Este especial aceite será
vendido por un total de 12 molinos
y marcas de aceites -dos más que
el año pasado- que se dedican a
producirlo.
El Territorio Sénia abarca a 27
municipales y cuenta con la mayor
concentración de olivos milenarios
del mundo, aseguran desde la Taula
del Sénia. Un inventario minucioso
ha detectado 4.960 longevos olivos
con un mínimo de 3,5 metros de
perímetro de tronco a 1,3 metros del

suelo y que podrían superar también
el millar de años. «Ahora hemos
escogido los olivos milenarios
potencialmente visitables, hay
otros en lugares más difíciles de
acceder que también alcanzan esa
edad. Veremos si hacemos nuevos
estudios o destinamos el dinero a
otras iniciativas».
Cabe recordar que los olivos
milenarios del Territorio Sénia han
obtenido seis premios, como el
Premio del Paisaje del Consejo de
Europa y el Premio Europa Nostra de
la Unión Europea.
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Movember recaudó en Vinaròs 363€ con la cena, el afeitado solidario y la fiesta en la discoteca. El equipo de rugby de Vinaròs participó activamente .

La Coral García Julbe i l’Orfeó Vinarossenc celebrant Santa Cecília

Premiat el Fortí Femení de Vinaròs com a campió de lliga a la gala d’entrega de premis
celebrada a l’Oceanogràfic de València

TALLER DE CREACIÓN
DE ATRAPASUEÑOS
Todos tenemos un artista dentro de
nosotros…Ven al taller de creación de
atrapasueños de Cocemfe y practica la
motricidad y la habilidad imaginativa. Los
atrapasueños realizados serán puestos a
la venta en el mercadillo de Navidad, para
dar a conocer las novedades que se están
ofreciendo en Cocemfe.
Duración: lunes y viernes de 17:00 a 18:00h
desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre
Inscripción:
Lunes-miércoles-viernes de 9’30 a 13’00h
Sede de Cocemfe. C/ Juan Giner Ruiz, 5
bajos.
Tfno. 977071447 – 692205521
administración@cocemfemaestrat.org
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Santa Caterina

Els col·legis de la localitat van mantindre la tradició de
celebrar Santa Caterina i Sant Nicolau

Fotos: E.Fonollosa

La regidora d'Educació i Esports, Begoña López, va visitar el
Centre d'Educació Especial "Baix Maestrat", per acompanyar
els alumnes i les alumnes durant la festivitat de Santa
Catalina i lliurar alguns obsequis

L'Escola Per Adults també va celebrar Santa Caterina

Dinar de Santa Caterina de l’associació d’Ames de Casa de Vinaròs
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Una fira escolar recapta 670 euros per a Afaniad
EMILI FONOLLOSA

Un total de 670 euros va ser la
recaptació total que destinada
a l’ONG Afaniad, que ofereix
activitats per a xiquets i joves
amb dificultats d’aprenentatge,
es va aconseguir en la VI Fira
Solidària de Santa Caterina
que celebrà el col·legi públic
Assumpció de Vinaròs.
Aquesta quantitat inclou també
el que s’aconseguí per part de
l’AMPA de l’escola en el sorteig
d’un monumental pastisset de
S.Caterina entre tots els pares
i mares que també volgueren
participar en aquesta iniciativa
solidària. La fira, a l’igual que en
les edicions anteriors dedicades
a altres col·lectius i campanyes
solidàries, consistí en posar a
la venda per un euro cadascú
els treballs manuals que per a
aquesta finalitat havien elaborat
els escolars del centre, de tots els
cursos de Primària i Infantil.
La dama de festes de Vinaròs per

part d’aquesta escola Mariona
Roig va ser l’encarregada amb
les altres xiquetes que també
han sigut dames de festes, de
tallar la cinta inaugural de la fira.
Es va muntar al pati de l’escola i
formà part destacada de l’àmplia
programació del dia de la festa
escolar per excel·lència. Ben pocs
treballs manuals es van quedar
sense vendre. Cal recordar que
Afaniad ocupa l’antiga vivenda
del conserge del CEIP Assumpció.
Justament dies enrere, els
responsables d’Afaniad van
mostrar als alumnes de l’escola
les seues instal·lacions i els
explicaren quines activitats
de suport fan amb els qui hi
acudeixen dues professores
i una tepareuta ocupacional.
Amb allò recaptat en la fira es
comprarà, entre altres coses,
material perquè després als
alumnes d’Afaniad que ja tenen
edat laboral puguen anar a un
taller preocupacional.

Auto Esteller presenta el nou SEAT ARONA al Tancat de Codorniu

El nou SEAT Arona ja és aquí. El tercer llançament de
la marca espanyola en 2017, després del restyling del
León i l'arribada de la cinquena generació d'Ibiza, és
una baula més de la major ofensiva de producte mai
realitzada per SEAT, en què també destaquen l’Ateca i

el futur SUV de 5 o 7 places que veurà la llum al 2018.
Precisament, el nou SEAT Arona s'enquadra dins
de la gamma SUV com el germà petit de la família,
combinant els avantatges de les seues compactes
dimensions en ciutat, amb les qualitats dels SUV per

Desde la associació Cocemfe Maestrat volem agrair AKI - Bricolaje - Jardinería - Decoración
#Vinaròs, per tenir en conte la nostra reivindicació de eliminar la paraula #minusvàlid de la
entrada dels seus banys y modificar-la per persones amb discapacitat, un pas mes per a la
inclusió social de les persones amb discapacitat.
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sortir de la urbs i arribar fins i tot més enllà.
I és que el nou SEAT Arona és tan elegant, ampli,
pràctic i còmode de dilluns a divendres com
aventurer, robust, esportiu i eficient durant el cap de
setmana.

Gracias al Ajuntament de Vinaròs por mejorar la accesibilidad
en #Vinaròs, gracias a la concejalía de Obras y Servicios, a
través de la Brigada Municipal, que han continuado con las
actuaciones para la reducción de barreras para las personas
con movilidad reducida. En esta ocasión se está trabajando
en la calle Carles Santos, donde se está rebajando la acera
para facilitar el paso con silla de ruedas.
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Vinaròs encèn les llums de Nadal

Vinaròs va procedir dissabte a l'encesa de les llums de
Nadal, després de l'ajornament de l'acte, que tènia que
realitzar-se el divendres en haver-se decretat un dia
dol per l'assassinat de violència de gènere ocorregut
en la costa nord de la localitat. L'encesa va tindre lloc
a les 18 hores i va anar a càrrec de dos alumnes del
CEIP Jaume I, des de la balconada de l'ajuntament
i després d'haver-se encès una traca i haver-se fet
un bonic espectacle amb llums, en presència de la
reina i dames de la cort d'honor de les festes i de les
autoritats municipals.

FURGONETA
MUDANÇA
Volum: de 6 a 8 m

CAP DE SETMANA
120€

TURISME
DE LLOGUER
3 DIES
100€

IVA INCLÒS i 500 KM

IVA INCLÒS i 500 KM

JORNADA LABORAL
50€

IVA INCLÒS i 100 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES
964 45 25 58

vinaros@davima.net

www.davima.net
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La “Coral Garcia Julbe” y Santa Cecilia

Cantando la misa

Concierto del Orfeó Vinarossenc

Concierto de la Coral Garcia Julbe

Canto común

I.R.

Como es habitual en estas fechas cada año, y ante
la celebración de Santa Cecilia, patrona de todos
los músicos, la “Coral García Julbe” de Vinaròs, el
pasado sábado día 25 de noviembre, ofreció su
concierto en la “Parroquia de Santa Magdalena” de
nuestra ciudad.
En esta ocasión invitó al “Orfeó Vinarossenc”,
coral con la cual tanto el pasado año, como en el
presente, ya han cantado en varios conciertos, y
son corales amigas y colaboradoras junto a las
demás corales de nuestra ciudad.
A las 19,30 horas mossèn Cristóbal Zurita iniciaba
la misa, la cual fue cantada por ambas corales,
dirigidas de forma alternativa por sus directores
Rossend Aymí i Escolà por la “Garcia Juble”, y por

Carlos Vives Sebastiá por el “Orfeó”. En algunas
piezas estuvieron acompañados al órgano por
Enric Melià i Fortuna.
Un momento culminante de la misa, fue en el
recuerdo a los fallecidos, donde mossèn Cristóbal
hizo mención de los fallecidos en este año, tanto
los de la “Coral Garcia Julbe”, como el del “Orfeó
Vinarossenc.
Finalizada a la misa se precedió al concierto, en
que el “Orfeó Vinarossenc” con la dirección de
Carlos Vives Sebastiá nos interpretó un par de
piezas. Posteriormente lo hicieron los de la “Coral
García Julbe”, dirigidos por Rossend Aymí i Escolà y
acompañados al órgano por Enric Melià i Fortuna,
ofreciéndonos también un par de piezas.

Alicia Giménez Bartlett firma la seua última novel·la a l'Espai Mariola Nos i visita l'exposició de
diversos artistes a la sala d'art d'aquesta llibreria. E.Fonollosa

La COFRADÍA DE
JESÚS NAZARENO Y
SANTO SEPULCRO
informa :
La LOTERÍA de Navidad
estará a la venta hasta el 10
de diciembre.

Podéis adquirirla en:
•
Corsetería
Mari
Carmen
•
La Cubana
•
Modas Ramírez
•
La Aduana
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Quedaron tan satisfechos los allí reunidos, que
premiaron a ambas corales con sendos aplausos.
Por lo tanto, para finalizar, los dos corales les
obsequiaron con un “bis”, con la interpretación del
“Himne a Vinaròs”.
Nos gustó que la coral anfitriona invitara este año
a la coral de nuestra ciudad el “Orfeó Vinarossenc”.
Realmente hay buena sintonía, tanto con las
directicas como con los directores, que yo sepa.
Seguro que las veremos en próximas actuaciones.
Finalmente felicitar a ambas corales y sus
correspondientes directores, por su participación
en la misa cantada así como por sus actuaciones
posteriores. Realmente, todas las personas que
asistimos disfrutamos de la misa y del concierto.

L’Espai Sebastià Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs acull la
exposició ‘Topologies’, de Paco Martí
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La Nit de la Cultura premia a Francisco Rocamora i Lola Catalá

Els premiats, amb les autoritats i el president d'Amics de Vinaròs

Les dones que formen part del calendari de dones vinarossenques

La Nit de la Cultura organitzada
per l'Associació Cultural Amics
de Vinaròs va lliurar divendres
24 de novembre a la nit en el
transcurs d'un sopar el premi
de l'IX Certamen d'Aquarel·la
Puig Roda -que s'atorga gràcies
al patrocini de la Diputaciói l'IX Premi d’ Investigació
Històrica Borràs Jarque, que
compta amb la col·laboració
de l'Ajuntament.
L'obra "Mossen Vicent Garcia
Julbe, un llegat en l'oblit", de
Francisco Antonio Rocamora
ha resultat guanyadora del
premi d’investigació històrica
Borràs Jarque, mentre que la
pintora madrilenya Lola Catalá
va rebre el premi del certamen
d'aquarel·la Gabriel Puig Roda
amb la seva obra "Fuentes de
verano". L'esment especial dels
socis va recaure en l'artista local
Cinta Barberá. Quant a l'obra
de Rocamora el jurat va valorar
l'aportació al coneixement
d'aquesta figura vinarossenca
coincidint amb el 20 aniversari
de la mort del que fos mestre
de capella i músic. Rocamora,
alacantí establert a Sabadell,
va destacar que desconeixia
la figura de Julbe i que li va
aproximar a ella la seva parella,

que és vinarossenca, i va ser a
partir d'aquest moment quan
va començar a investigar i
realitzar l'obra. “El meu objectiu
és contribuir a que la figura de
García Julbe es reconega i no
quede en l’oblit”, va indicar.
Lola Catalá, per la seva banda,
és una artista amb àmplia
experiència al món de les arts
plàstiques i els seus treballs
solen centrar la seva temàtica
al món de la infància. Al seu
parlament, va destacar que
va realitzar aquesta aquarel·la
pensant
precisament
en
Vinaròs i aquest certamen.
L'acte va comptar amb la
presència de Vicent Sales,
Diputat de Cultura de la
Diputació de Castelló, el
diputat Juan Bautista Juan i
el regidor de Cultura, Marc
Albella, entre altres autoritats
municipals. En els seus
discursos, van recordar i van
lamentar l'episodi de violència
de gènere que va haver-hi al
matí a Vinaròs i en el qual una
dona de nacionalitat alemanya
va morir a les mans de la seva
exparella. L'artista i escultor
José Còrdoba va ser nomenat
soci d'honor de l'entitat
cultural
seva extensa
(219 per
x 73la mm)

Diariet de Vinaros

trajectòria i col·laboració amb
l’entitat cultura, en el que va
ser un dels moments més
emotius de la nit.
En el transcurs de l'acte
Francisco Rocamora
es presentava també el Lola Catalá
Calendari de Ciutadanes de
Vinarossenques, en el qual es
recullen ressenyes biogràfiques
de dotze dones de Vinaròs,
amb el qual l'associació
cultural ret homenatge a totes
les dones de la localitat.
El president de l'associació,
José Luis Pascual, va destacar
“la col·laboració que ens
presten sempre tant la
Diputació Provincial com
l'Ajuntament de Vinaròs” i va
sol·licitar que “es reconegui a
les entitats locals a través de La vetllada va estar amenitzada pel grup 'Loqua'
figures com el Bé d'Interès
Municipal”. També va insistir
en la necessitat de seguir
actuant en el patrimoni local
com el poblat íber, muralles
medievals, pintures murals de
l'església Arxiprestal i, en el seu
balanç anual, va recordar “l'inici
d'una important col·laboració
de Amics de Vinaròs amb
l'Arxiu Municipal i l'ampliació
de la seu de l'entitat”. L’acte va
ser presentat per la periodista
Emma Bas.

vinaros24 – Real Estate S.L.
C/ Socorro 70, Vinaròs • www.vinaros24.com • Tfl. 635 646 132

INMOBILIARIA
INTERIORISMO

REFORMAS
Distribuidor heat4all:
Vinaròs
Barcelona
Zaragoza

SE VENDE
Chalet en Vinaròs-Costa Sur,
500 m² parcela, vista al mar,
Ref. 201:
3 dormitorios
179.000,- €
www.vinaros24.com

CALEFACCIÓN INFRARROJO

Sistema de calefacción más
natural del mundo, para vivir
de una manera saludable y
sostenible.

Descuento de 10 %

para calefacciónes de vidrio con imagen
VENTAJAS:
bajo costo
costo de
de inversión
inversión
-- bajo
-- ambiente comodo
- prevención del moho
sencillo sin obra
- montaje sensillo

INFORMACIÒN
VENTA:
INFORMACIÓN Y VENTA:
vinaros24 - C/ Socorro, 70 - Vinaròs
Vinaròs
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Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Sociedad Musical “La Alianza”

Texto; Salvador Quinzá Macip

Fotos; Mariano Castejón Chaler

Jove Orquestra

El pasado sábado día 25 de noviembre a las 19:30 horas en el auditorio municipal, aparte de los actos que “La Alianza” organiza para festejar Santa Cecilia,
patrona de todos los músicos, nos ofrecía sendos conciertos para por una parte presentarnos a los nuevos músicos, y por otra para ofrecernos la interpretación
de dos piezas por cada una de sus tres secciones.
El acto estuvo presentado por Ángela Caballer, la cual saludaba al Sr. Alcalde, concejales, familiares de los músicos, músicos y público, que como es habitual en
los conciertos de “La Alianza”, y en este mas, la gente no cabía en el auditorio.
Músicos debutantes:
JOVE ORQUESTRA

Alexia Perganczi: Violí, Lucia Iglesias Maldonado: Violí, Sofia Parriego Mathie: Violí, Silvia Serret Milián: Violoncel, Jose Ramón Bars Roda: Contrabaix
BANDA JUVENIL

Carla Figueredo Martí: Clarinet, Anna Zaragozá Meseguer: Saxofó Alt, Dimas Carvera Moya: Saxofó Tenor, Antoni Cervera Bueno: Fagot,
Xavier Jovaní Caballer: Trompeta, Jaume Eroles Simó:Trompeta, Núria Roda Parra: Flauta, Paula Ronchera Boix: Clarinet, Roser Re Martínez: Clarinet
BANDA SINFÒNICA

.
Marta Segura Arnau
Daniel Sánchez Tardy
Marta Miralles Redó
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Flauta
Trompeta
Trompa

Presentó Ángela Caballer

Palabras del presidente Victor Arenós

2 desembre de 2017

CULTURA

Banda Simfònica

Banda Juvenil

El programa que nos ofrecieron fue el siguiente:
JOVE ORQUESTRA
Classical Music Mashup
Grant Woolard
Palladio			
Karl Jenkins
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell
BANDA JUVENIL
Maestrazgo (P.D.)		
V. Portolés			
Oregón (Fantasía)		
Jacob de Haan
Dtro. : Emilio José Salamanca Safont
BANDA SINFÒNICA
Finlandia (Poema simsònic)		
Jean Sibelius
Godzilla cats the Vegas!		
Eric Whitacre
Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

XXV años Juan M. Merlos

XXV años Roser Beltrán

Como es habitual cada año en este concierto, el presidente de la entidad Victor Arenós
dirigió unas palabras agradeciendo la asistencia del público y familiares, los cuales son
parte del éxito de la “Escuela de Música” y de que sus hijos aprendan en este bello mundo
de la música. Agradecía la asistencia del Sr. Alcalde y concejales, y pedía como en los
últimos años, un auditorio digno para nuestra ciudad. Esto, aparte de ser necesario, sería
un bien para la cultura de nuestra ciudad, si esto es lo que interesa a alguien.

17

2 desembre de 2017

OPINIÓ
Més prompte que tard, tindrem
la nostra piscina

Durant el mes de novembre
hem anant anunciat la propera
publicació del llibre amb motiu del
50è Aniversari de l’institut Leopoldo
Querol . Ja està imprimint-se. En
ell es recull nombrosa informació
sobre educació, trajectòria de
l’IES de tots aquests anys, llistats
de professorat, equips directius...
i taules estadístiques d’alumnes,
assignatures...
També informació sobre la
celebració del 25è Aniversari.
Testimonis de professors/es, d’ex
professors/es, d’alumnes i ex
alumnes. I fotos de tots estos anys,
de les més antigues a altres de més
recents.
A més a més el llibre inclourà un DVD
amb fotos complementàries. També
hi haurà un tríptic on estaran els
vídeos amb un QR de cadascun per
poder visionar-los des del mòbil,
os estan els testimonis gravats el
passat mes de gener de professors
, exalumnes...
Us recordem que podeu fer la
reserva ingressant 20 € al nº de
compte de la Caixa Vinaròs :ES19
3174 5899 94 20 5222 0924.
S’haurà de fer constar el nom i
cognoms.
A la presentació del llibre (s’avisarà
en temps), es presentarà el resguard
de l’ingrés i es farà l’entrega del
llibre. Si algú no pot venir s’avisarà
per poder recollir-lo a l’IES.
Hem ampliat la data límit per fer la
reserva a l’11 de desembre de 2017.
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Continuem treballant
per no perdre

Per Hugo Romero

Per Fernando Juan

Aquesta setmana ha sigut la
del triomf del Partit Popular
de Vinaròs: per fi han assolit el
seu objectiu iniciat a l'anterior
legislatura, el de deixar al poble
sense nova piscina municipal. A pesar dels intents
d'aquest equip de govern davant de la Generalitat
Valenciana per intentar salvar el projecte, el Partit
Popular gràcies a la seua àmplia experiència als
jutjats ha sabut jugar perfectament amb els temps
i aconseguir que siga materialment impossible la
recuperació de la piscina.
És ara el temps de treballar per a què els dos
milions i mig d'euros d'ajudes que s'anava a
destinar a aquest pla, no es perden per al poble.
Aquestes ajudes ja van ser ajornades l'any 2013
pel Partit Popular a l'hora de negar-se a construir
la piscina i l'actual prorroga acaba l'any que ve,
amb el perill de malmetre els diners. És per això
que ens vam reunir el dilluns amb el conseller
d'Hisenda, el qual va reconéixer i valorar "l'exercici
de responsabilitat realitzat per l'equip de govern
de Vinaròs, que està defensant els ajuts per als
seus ciutadans, el que suposa defensar els drets
de tots els vinarossencs".
Almenys tenim la sort de què la Generalitat
Valenciana està en mans d'un tripartit
progressista, totalment obert i col·laboratiu per
salvar aquesta inversió. Perquè estem segurs que
si governessen allí els companys dels mateixos
que fan l'oposició destructiva a l'Ajuntament de
Vinaròs, els vinarossencs ens quedaríem sense
un cèntim només pel fet d'haver-nos atrevit a
treure'ls d'una alcaldia que creuen de la seua
propietat.
Comença ara un altre acte on, els veïns que
creiem que una piscina moderna, multifuncional
i enfocada com una ferramenta social, haurem de
treballar perquè més prompte que tard siga una
realitat.
No volem acabar aquesta columna sense anunciar
que aquesta setmana, seguint les directrius i els
temps que ordena la Unió Europea, s'ha constituït
el consell rector del'EDUSI. Aquest pla d'inversions
europeu que signifiquen cinc milions d'euros per
al poble, i que per suposat va ser votat en contra
pel Partit Popular de Vinaròs dintre de la seua
estratègia d'impedir qualsevol bé per a Vinaròs si
no governen ells, serà una realitat a partir de l'any
que ve.

El passat dilluns 27 de
novembre va tenir lloc una
reunió a València amb el
Conseller d’hisenda, Vicent
Soler, i el seu equip tècnic,
amb membres de l’equip de govern de
Vinaròs, en concret l’alcalde, Enric Pla, el
nostre company, regidor socialista Guillem
Alsina, i els regidors Jan Valls i Jordi Moliner.
El motiu no podia ser un altre que, vista
l’anul·lació del projecte de piscina, intentar
recuperar els 2,34 milions d’euros d’ajudes
del Pla d’Inversió Productiva en municipis
(antic Pla Confiança), per a poder, almenys,
executar el projecte de carril lúdico-esportiu.
Aquest projecte, que ja el mateix PP va
encarregar l’any 2012, va ser el motiu que va
provocar la primera anul·lació del projecte
de piscina l’any 2013 per l’equip de govern
anterior, amb majoria absoluta del PP. És a
dir, el PP va encarregar un projecte de carril
lúdico-esportiu l’any 2012 per a substituir
el projecte de piscina l’any 2013. Totalment
intencionat i premeditat. I que, curiosament,
el PP amb majoria absoluta i amb el projecte
totalment redactat, no va engegar, ni iniciar,
ni posar en pràctica. Curiós.
Ara no queda més remei, si volem almenys
no perdre aquests 2,34 milions, tornar al
projecte de carril lúdico-esportiu vigent. I
lluitarem amb tots els nostres esforços des
del minut 0 (una vegada anul·lat el NOSTRE
projecte de piscina, clar). En aquest projecte
de carril es contempla l’enderroc dels
ponts de la gravera i del pont roig, i la seua
substitució per dos ponts nous que eliminen
el problema d’inundabilitat del nostre riu,
que afecta, sobretot, al cementeri de Vinaròs.
Per tant, ja hem iniciat els tràmits per
a la Confirmació del Projecte Inicial de
Carril Lúdic. No es pot perdre una inversió
aprovada que ens pertoca com a ciutat, i tot
i que no es pot fer ja la piscina amb aquests
diners, sí que considerem que, almenys, han
de revertir en Vinaròs.
Els socialistes tenim molt clar que tota
inversió en la nostra ciutat és positiva, i
treballem i seguirem treballant per la millora
de la vida dels vinarossencs.

Executiva local PSPV-PSOE
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OPINIÓ
Els perden les formes

Sigue el engaño con la piscina

Per Jordi Moliner

Por Miguel Ángel Vidal

Dins de l'oposició
que
ens
te
acostumat el partit
popular Vinarossenc, bronca, dura i amb mes
interès per destruir i ficar pals a les rodes que no
en ser constructius i mirar per al be del poble.
Aquesta setmana han fet una volta mes de roda
i han augmentat el nivell de pressió. No vaig a
tornar a parlar de la piscina, projecte que s’ha
carregat el PP, La seva consciencia, si es que en
tenen, la ciutadania i les entitats que esperaven
des de fa anys la somniada instal·lació. Però en
fi es el peatge que han de pagar per ficar per
davant els interessos del partit, per davant de les
persones. Una mostra mes de la seva poca empatia
pels problemes o projectes que pretenen millorar
la nostra ciutat son les seves ultimes votacions als
plenaris i les formes en que es desenvolupen als
mateixos.
Votar en contra del Edusi un programa pel
qual rebrem 5 milions d’euros d'Europa d'ací
al 2.022. amb la pelegrina excusa que el lidera
Benicarló el projecte, que te que veure si al final
es una estratègia compartida i els projectes son
independents. Pot ser el que els sap mal es que
ells en anys no van ser capaços de fer cap obra
ni projecte important per a la nostra ciutat i
nosaltres tenim alguns projectes molt encarrilats.
Es molt significatiu el nivell polític al que han dut
els plenaris, sobre tots els seus portaveus, amb
desqualificacions constants, insults, interrupcions,
faltant a les normes bàsiques de comportament ,
amb una prepotència tal que els porta a inclús
discutir amb el secretari el reglament i la seva
aplicació. No seré jo qui disculpe a l’alcalde per la
seva desafortunada comparació, però si comprenc
la seva reacció davant del desafiament tant verbal
com gestual, cossa que en vora deu anys que
porto assistint als plenaris, com a public i com a
regidor. No ho he vist mai. Ni tant sol Batalla que
ha voltes tensa molt i molt la corda no ha aplegat
mai a eixe nivell. Tindre estudis no es sinònim de
tindre educació i això no ho tenen clar. El plenaris
han de ser el foro per a debatre postures e idees
contraries o afins, no el lloc a on descarregar les
frustracions o rabies personals. Molt poca alçada
política demostra el pp amb aquestes actituds,
que ja va demostrat el dia de la presa de possessió
del acta de regidors, sent la primera volta que no
van quedar-se a la foto de rigor, no vull pensar si
això ho hages fet qualsevol altre grup municipal.

Empezando
la
de Vinaròs
actual legislatura se
www.ppvinaros.es aseguró que “la nueva
política” venía a traer
una nueva manera de hacer las cosas, por
la cual se aseguraría la transparencia y la
credibilidad del Ayuntamiento de Vinaròs por
parte del Equipo de Gobierno. La realidad es
que el actual tripartito no ha dejado pasar
ocasión alguna para contradecir el 'eslogan'
de principio de legislatura.
Inauguramos la legislatura con la famosa
“Auditoría Ciudadana” que certificaría
desvíos de la contabilidad del Ayuntamiento
de Vinaròs según decía el Alcalde. Meses
más tarde se aseguró que en unos días
se haría pública para toda la ciudadanía.
La realidad es que después de dos años y
medio, tiempo en el que los técnicos del
ayuntamiento han certificado que no se
ha facilitado documentación para realizar
Auditoría alguna y que algún concejal dijera
públicamente que ya la había visto, ya nunca
más se supo, hasta el punto de que cuando
se le pregunta al Alcalde, cambia de tema.
Continuamos el año pasado, con los
viajecitos de varios concejales a cargo de
todos los vinarocenses. Dicho viaje se realizó
para asistir a una reunión, se desplazó varios
días antes de que ésta se produjera, con las
pertinentes pernoctaciones... todo estos
“días extra” a cargo del Ayuntamiento de
Vinaròs, claro... Tras conocerse, la solución
sería la anunciada comisión de investigación
por parte del Alcalde, comisión que después
de un año, ni está ni se le espera.
Una de las muestras más significativas de esta
falta de transparencia es lo que acontece,
mes tras mes, en la Comisión Informativa de
Infraestructuras, con una falta de puntos a
tratar en el orden del día y donde se pregunta
en el apartado de “ruegos y preguntas” por
parte de la oposición hasta el punto de durar
más las preguntas hechas por el resto de
partidos que los puntos a informar por parte
del Equipo de Gobierno. Por ello se pidió
al Alcalde que se grabara el audio de dicha
comisión y se pusiera en la web municipal,
de la misma manera que se hace con los
plenos, para que los ciudadanos de Vinaròs
pudieran acceder a dicha información. Pero
una vez más, el resultado a nuestra petición
fue la denegación por parte del Alcalde...
no sea que los ciudadanos Vinaròs tengan
demasiada información sobre el trabajo real
de su Equipo de Gobierno.
Por todas éstas y muchas más, podemos decir
que nos encontramos con uno de los equipos
de gobierno más “opacos” y menos claros
que han habido en Vinaròs, a pesar de ser el
Equipo de Gobierno con más concejales con
dedicación al Ayuntamiento, parecen más
preocupados de tapar los numerosos fallos
a los que nos tiene acostumbrados que de
informar a los vinarocenses del verdadero
desgobierno del Ayuntamiento, hasta el
punto que los vinarocenses nos preguntamos
¿cuál será la siguiente mentira?

La mañana de
COPE en el
Maestrat con
Laura Puig
12:30 a
13:30

Per tercer any consecutiu
sense Fira de Nadal
Per Maria Dolores Miralles
Per tercer any consecutiu,
el govern municipal del
tripartit torna a vetar el
mercat de Nadal, no ho
podem entendre de cap de les maneres perquè tots
els ajuntaments de la nostra comarca potencien
els mercats locals, perquè es creuen que aquest
tipus d’actuacions fomenta el desenvolupament
comercial de la ciutat, per això aquesta decisió
arbitrària , no ho entenem, perquè al regidor de
Comerç sempre se li ompli la boca en afirmar que
” l’Ajuntament de Vinaròs dóna suport a totes
les iniciatives que incentiven la nostra activitat
comercial”. Caldria que el regidor donés explicacions
a la ciutadania, perquè ell sempre presumeix de
practicar una política nova, que consisteix en no
intervindre en el comerç local; malgrat això se'l
carrega per segona volta. No ho entenem ni ho
podem comprendre com una persona amb tant
poc seny estigue al capdavant d'un sector vital per a
la nostra ciutat, ja que, com suposo que sabran, no
tenim ni industria ni un fort sector primari.
Quan li preguntem per la fira ens contestà que no
era rendible, que l'ajuntament perd diners, i que
només beneficiava a pocs comerços de Vinaròs. Es
que aquests no paguen impostos? Se'ls ha invitat
aquest any si volen participar? El darrer any el
regidor il·luminat es va comprometre en una reunió
a l'ajuntament amb les persones que fins aleshores
havien participat en la fira, a buscar solucions al
problema que ell havia creat (carregar-se el Mercat
de Nadal).
Què li molesta al senyor Fontanet i al tripartit que li
ho permet, que el Mercat que fan forners, pastissers...
del nostre poble, com diu ell, en diferents fòrums ''es
facin rics''? Ens volen fer creure que no es rendible,
que no es assumible per part de l'ajuntament; falten
a la veritat ja que les despeses que pot generar el
Mercat de Nadal es recuperen en part gràcies a la
reactivació de visites al mercat local.
No són bons temps per al comerç, comprar a
Vinaròs costa diners; el PVI ja ha demanat el tripartit
en diferents plenaris durant el torn de precs i
preguntes que estudien la possibilitat de liberalitzar
la zona blava en dissabtes per la vesprada i durant
la campanya de Nadal, ja que molts dels possibles
compradors romanen a les grans superfícies. Creiem
fermament que no fent el Mercat de Nadal estem
perdent un reclam per als nostres comerços. No
entenem ni comprenem que el regidor de comerç
es negue a fer-la.
Només empra excuses per no tirar-la endavant.
Al Mercat de Nadal, encara que era petit, podíem
trobar una gran varietat de productes del nostre
poble, a més a més, també era un mercat solidari,
perquè un dels estands, es deixava a Càritas per
recollir aliments, activitat importantíssima en els
temps que corren amb tantes necessitats. No
podem entendre-ho de cap de les maneres, perquè
tots els partits polítics portaven en el programa un
pla d’emergència social. També, cal dir que aquest
mercat s’havia consolidat com punt de referència i
atractiu pels vinarossencs i pels visitants.
El convidem a que degut a la evidència de la seua
falta coneixements, tant professionals com de la
realitat econòmica del nostra poble, renuncie a la
seua acta i marxe cap a casa, li farà un gran favor
a tots els comerciants que lluiten cada dia per
mantindre el seu negoci.
19

2 desembre de 2017

OPINIÓ
Piscina, soterranyes 2 o salesians3?

Mariano Castejón. President de Foro Forat

Parlar i enredar és el més fàcil del món. Arribo a
esta conclusió al llegir l'opinió de F. Llambrich de
l’associació migjorn en “qui ha perdut la piscina?”. És
d'allò més esbiaixat, tendenciós, faltant a la veritat
i emetent judicis de valor sobre el PP amb l'únic
objectiu de menyscabar, com sempre intenten, la
rectitud i el bon fer del PP de Vinaròs. Encerten en
poques afirmacions. Podem coincidir que la piscina
és necessària, que la que tenim està obsoleta. Bé,
fins ací perfecte. Però no podem compartir l'anàlisi
simplista de qui encara no s'ha assabentat qui són
els que miren menys pel poble.
La meua opinió la fonamento, més per l'experiència
dels anys en política, que per la meua condició
actual de jubilat i president de Foro Forat. En este
espai exposo les raons que van motivar el full de
ruta que va tindre el PP amb el tema de la piscina.
En el seu moment el PP va votar a favor d'incloure la
piscina en el “Pla Camps”, com també vam denunciar
el retard en presentar el projecte bàsic que es podia

escometre amb els 2,3 milions. A l'assumir l'alcaldia
Juan Bautista Juan, es va canviar el projecte pel de
Carril lúdic esportiu a l'ermita perquè els informes
tècnics que teníem en aquells moments concloïen
diverses qüestions a tindre en compte. Amb la
subvenció de la Generalitat, el projecte no es podia
acabar i calia buscar més finançament, a la que
no es podia accedir en aquells anys. Però el més
determinant va ser l'informe negatiu de viabilitat
per al seu manteniment. L'Ajuntament no ho
podia assumir i hauria d'arriscar-se a intentar una
concessió privada. Avui, ningú parla que passaria
en la piscina que ja tenim i es dóna per fet que la
nova seria gestionada pel consistori, perquè ningú
de l'equip de govern s'atreveix a explicar que, per
molt municipal que sigue, la gestió també haurà de
recaure en mans privades. O no?. El projecte de la
piscina no està aprovat, no està acordat on es volia
instal·lar, el pressupost sobrepassa substancialment
la subvenció de la Generalitat i el procés del canvi de

projecte patia de tantes irregularitats, que en data
d’avui encara no s'havien esmenat, que des del PP
ja es va advertir que no era viable i que no volíem un
“Soterranyes2” o un “salesians3”.
Clar que el PP voldria fer la piscina, però enfront
del desgavell es va optar, amb el millor criteri, per
aprofitar la inversió de la Generalitat pel projecte
ja redactat del Carril a l'ermita, que solucionava
molts problemes i que no supeditava despeses
de manteniment in assumibles. Tot això, com el
projecte de millora i ampliació de la piscina, cal que
ho explique el PP, per desemmascarar als qui no
han governat mai. El difícil de governar és decidir
amb el millor criteri per alló que resulta realitzable,
factible i necessari. I el PP sap governar.
Com deia al principi, que fàcil és enredar quan no
es té cap responsabilitat i molt més si des del PP es
deixa sense contestar a qui es dona gust a la boca,
no per dir res important, sinó per desviar l’atenció de
malifetes comeses pels primers mandataris locals.

Port de Vinaròs

F. LLAMBRICH-AAVV Migjorn

El nostre port, un senyor port. Un dels primers del
Mediterrani està oblidat. Fa molt de temps que no
plou però al port, al nostre port li cauen pedrades
per tot arreu. El dic de llevant del transversal fins
al final està igual que quan es va fer, tal com el va
deixar l’empresa SICOP.
Aquests dies passats llegíem les paraules del
President de la confraria de pescadors que el cau la
llotja a trossos. El Senyor President de la Generalitat
el va visitar. Que va mirar?, que va escoltar i a qui?,

se’n va adonar que està molt mal ferit?,
El dia que aquell pare que es deia Puerto d’Interés
General al donar-lo en adopció a la Generalitat
Valenciana per a explotar-lo i treure tots els euros
que puguen sense veure com està de salut ni el
que fa falta arreglar.
Per exemple quan una barca està avariada, com
que no aporta el percentatge corresponent a les
seues captures, als explotadors li fan pagar de 200
a 300 € al mes.

Poca és la flota que queda i sembla que la volen fer
desaparéixer de la mateixa manera que el convent
de Sant Francesc.
De Migjorn demanem que els senyors Ximo i Enric,
tinguen memòria i compliquen el que van dir en el
seu dia i a les gavines que no el caguen més.
La barca Migjorn no entrem al port perquè no
podem pagar l’amarre. Ens fondegem o barem a
Fora-Forat, continuem navegant de cara al vent.
Salut a tothom.

Por un feliz adviento

Antonio Alías Sáez.

Si nos preguntasen si has visitado alguna vez el
pueblo de Vinaròs, responderíamos simplemente
sí o no, independientemente del agrado
sensacional producido por sus paisajes, clima o
gastronomía. En cambio, si la pregunta fuese si
has convivido o conocido algún vinarocense, en
el caso afirmativo la respuesta sería: son gentes de
sentimientos altruistas (complacientes en el bien
ajeno) , con una virtud transformativa de acción,
pasando de conocido a la amistad, y opíparamente
espléndidos en el arte culinario (manducar, dicho

popular).
Esta fue mi impresión sobre el vinarocense aquel
inolvidable día (22-12-2006) en el auditorio
municipal. La causa fue la invitación afable a la
familia Alías por la editorial Antinea y los autores
pedro Aixalá y Manuel Gallego, como colaborador
en el libro “El Genio que Revolucionó la copla”.
También se han ido celebrando sucesivamente
otros homenajes a Antonio Molina, en los cuales he
seguido colaborando en este auditorio Municipal,
“Salones Paladium, “ El Patio”, “Club de Tenis”, etc,

Activitats esportives del
cap de setmana
DIA:
HORA
16,00

DISSABTE, 02.12.17
LLOC
PISTA ATLETISME

PISTA ATLETISME
ESPORT
CATEGORIA
RUGBY
SENIOR

ENCONTRE
RUGBY CLUB VINARÒS – VILA-REAL CLUB DE RUGBY

DIA:
HORA
10,00
11,45

DISSABTE, 02.12.17
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA
CAMP 3

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL 8
PREBENJAMÍ
FUTBOL 8
BENJAMÍ

ENCONTRE
VINAROS EFC “B” - PRIMER TOQUE CF “C”
CF UNITED VINARÒS MORAT – CF AMPOSTA NEGRE

DIA:
HORA
12,00

DIUMENGE, 03.12.17
LLOC
CIUTAT ESPORTIVA

CIUTAT ESPORTIVA
ESPORT
CATEGORIA
FUTBOL
FEMENÍ

ENCONTRE
CE FORTÍ VINARÒS – CD JUVENTUD MANISENSE “B”

DIA:
HORA
10,00
11,45
11,45
13,00

DISSABTE, 02.12.17
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ESTADI
ESPORT
FUTBOL
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL

CATEGORIA
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
CADET

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS “A” - PRIMER TOQUE CF “B”
CF UNITED VINARÒS “A” - CD ALMAZORA “A”
CF UNITED VINARÒS “D” - CD SAN LORENZO “B”
CF UNITED VINARÒS “A” - CF BENICARLO BF “B”

16,00

ESTADI

FUTBOL

CADET

VINAROS EFC “A” - CF ALCALÀ
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siempre que este gran concertista y biógrafo
(Pedro Aixalá) me ha requerido. También recuerdo
en estos actos a los amigos Vicente Bescet, David
Aguado, Juanma, José Mª y Lucía, y otros muchos.
En este tiempo de Adviento aprovecho las páginas
de este Diariet para manifestar mi más sinceras
felicitaciones a todos los vinarocenses. Un abrazo
de este letrista almeriense (conocido por una
memoria) que admira a Vinaròs y estima a sus
conciudadanos.
¡Feliz 2018!

DIA:
HORA
10,30
10,30
12,00

DIUMENGE, 03.12.17
LLOC
ESTADI
ESTADI
ESTADI

ESTADI
ESPORT
FUTBOL 8
FUTBOL 8
FUTBOL

DIA:
HORA
10,00
12,00

DISSABTE, 02.12.17
LLOC
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
HANDBOL
INFANTIL
HANDBOL
CADET

ENCONTRE
CBM VINAROS – CASTELLÓN B
CBM VINAROS – CASTELLÓN B

17,00
19,00

PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA

HANDBOL
HANDBOL

JUVENIL
SENIOR

CBM VINAROS – CBM LLIRIA
CBM VINAROS – CBM LLIRIA

10,00
10,00
12,00
12,00

PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET
PISTA PARQUET

BASQUET
BASQUET
BASQUET
BASQUET

ALEVÍ MASCULÍ
ALEVÍ FEMENÍ
BENJAMÍ
INFANTIL

C.B. GIL COMES VINAROS -TAU CASTELLO B
C.B. GIL COMES VINAROS – JOVENS L’ELIANA
C.B. GIL COMES VINAROS -C.D. LA SALLE PATERNA
C.B. GIL COMES VINAROS – C.B. BURRIANA A

19,00

PISTA PARQUET

BASQUET

SENIOR MASCULÍ

C.B. GIL COMES VINAROS – SEGORBE AMICS

17,00

GIMNÀS SANT SEBASTIÀ T. TAULA

SENIOR

CTT VINARÒS “C” - CJ ULLDECONA “C”

DIA:
HORA
10,00
12,00
10,00
12,30

DIUMENGE, 03.12.17
LLOC
PISTA PARQUET
PISTA SINTETICA
PISTA SINTETICA
PISTA PARQUET

CATEGORIA
PREBENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

PAVELLÓ POLIESPORTIU
ESPORT
CATEGORIA
BASQUET
CADET FEMENÍ
HANDBOL
CADET
BASQUET
CADET MASCULÍ
HANDBOL
JUVENIL

ENCONTRE
CF UNITED VINARÒS BLANC – CF AMPOSTA NEGRE
CF UNITED VINARÒS “B” - CF BENICARLÓ BF “B”
CF UNITED VINARÒS “B” - VINARÒS EFC “A”

ENCONTRE
C.B. GIL COMES VINAROS -BASQUET MORVEDRE
C.BM VINAROS – BM. CASTELLON A
C.B. GIL COMES VINAROS – TAU CASTELLO B
CBM VINAROS – ONDA
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PESCA
ESPORTS
Andrés Albiol

Mar otoñal productivo

Aguas tranquilas a pesar de soplar un poco los aires del noroeste. Las
extracciones en general resultaron aceptables, sobre todo de nuestro
emblemático crustáceo rey. Y las cotizaciones un tanto bajas para las especies
mayoritarias.
La pesca de arrastre es la que atrapa mas variedad de pescados y mariscos, en especial muchos
langostinos. También los bous vendieron pescadilla, calamar, pez de S. Pedro, salmonete, gallo,
rape, caracol, peluda, galera, móllera, caballa, canana, pulpo blanco, raya, jurel, pagel y morralla.
El cerco realizaba por aguas valencianas los últimos coletazos de campaña.
Los artes menores, los trasmalleros unos pillan sepia y mabre. La mayoría lenguado y rombo. Y
uno llevó langosta, cabracho, déntol, corva y mamona.
El palangrillo costero una barquita pescó con anzuelo lubina, dorada y sargo.
Y la recolecta de pulpo roquero con cadufo ha subastado pocos ejemplares.

Situación y cuotas de la pesquería del pez espada

Desde tiempos inmemoriales la pesca del emperador en el Mediterráneo ha sido un gran
sustento para los pescadores de países de su cuenca, y últimamente de otros barcos allegados
a sus aguas internacionales, por lo que las regulaciones pesqueras o bien han sido benévolas, o
simplemente las flotas que lo pescaban no las respetaban, es más, incluso la Unión Europea se
mostraba reticente en tomar medidas para que se cumplieran las endebles normas extractivas.
Curiosamente, España ha sido la primera nación, que hace unos 40 años creó el Censo de
Palangre de Superficie Nacional y hace 20 años el de sus barcos en el Mediterráneo (tenemos
144 buques), adoptando medidas pioneras para auto-regular la pesca de dichos peces, con
normativas y controles exahustivos a sus embarcaciones.
Pero, en general, a las poblaciones de pez espada las han sometido durante décadas a una
sobrepesca, para llevarla a una situación límite en el Mare Nostrum, de manera que las capturas
se han reducido a la mitad en los últimos 20 años, al tiempo que se pescan demasiado juveniles
(un 70% de las capturas), apenas queda un 12% de reproductores respecto a lo que se considera
necesario para alcanzar un nivel sostenible. Y en la actualidad se está pescando el doble de lo
recomendado por los biólogos. Ahora, la población de pez espada sólo alcanza el 30% de lo
que había hace 30 años. Cifras todas ellas que marcan la urgente necesidad de tomar drásticas
medidas que, inexplicamente, la UE las iba posponiendo.
Pero ahora, la UE no ha tenido mas remedio que tomar cartas en el asunto, ya que en ésta
pesquería, los países comunitarios acaparan el 80% de las capturas, y se vienen al traste
pescadores artesanales o de pequeña escala como los nuestros.
De manera, que en la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT), pero que también abarca a otros túnidos y especies afines o pelágicas, como
los peces espada, tiburones, etc. y ésta vez auspiciado por el Comisario Europeo de pesca, se
aprobó en dicha cita el Plan de Recuperación del pez espada del Mediterráneo, con el acuerdo
de un TAC (Total Admisible de Capturas) de 10.500 toneladas para el 2017, que se irá reduciendo
progresivamente un 15% en los siguientes cinco años (los científicos recomendaban el 30%).
Así, ésta especie migratoria será gestionada a través de la ICCAT, pues requiere una gestión
conjunta entre los países que la explotan, y de una armonización de las medidas técnicas para
someterse a éste Plan de Recuperación plurianual, como la unificación de la talla mínima de
captura que queda fijada en 100 cms. Implementación de vedas estacionales de obligado
cumplimento, registros de los desembarcos, etc.
Para dar las cuotas de pesca a los países, dicho organismo evaluó el stock de 2016 y vió que
los mayores productores en años recientes (2003-2015) son Italia el 45%, Marruecos el 14%,
España el 13% (1.365 toneladas anuales), Grecia el 10% y Túnez el 7%. Sin embargo, en el último
año español evaluado los desembarques fueron de 2.283 t., con la particularidad que nosotros
sólo lo pillamos con anzuelo, mientras que otras naciones lo hacían incluso además, con las
‘prohibidas’ redes de enmalle a la deriva.

Clòtxina acanalada

En castellà també li diuen almeja de gorro
acanalado y mejillón de haba con costillas
. Científicament se li coneix com Musculus
costulatus. Este mol·lusc bivalve té les dos valves
quasi iguals, que estan unides i articulades per
una espècie de frontissa sense dents en la seua
part inicial o òmfal. La petxina és fina, ovalada,
amb els extrems anterior i posterior truncats.
El marge dorsal és corbat. Exteriorment se
l'aprecien dos grups de costelles radials, sent 2030 el grup de planes posteriors i mes xicotetes,
i les de la posició anterior són de en un número
de 8-10. Entre ambdós grups de costelles hi
ha una zona llisa. A simple vista se li aprecien
tènues línies concèntriques de creixement. Per
al tancament de les valves té un potent múscul
anterior i un altre posterior. I per a deixar-les
entre obertes en la seua junta inicial hi ha un
lligament exterior. Grandària 6 cm. Per damunt
és de color blanc pàl·lid amb tons verds i tacat
marró i púrpura. Els òmfals foscos. La capa
interna és nacrada. L'animal carnós reclòs en
l'interior de les petxines té forma tub per davant
i excurrente per darrere. Posseïx un peu que ho
allarga molt fi fins a tres vegades la longitud
corporal. Absorbix aigua per mitjà de dos
brànquies simples amb dos sèries filamentoses
de làmines, per a extraure l'oxigen de l'aigua
amb què respira i després retindre partícules
que li servixen d'aliment. Esta espècie de musclo
es reproduïx com la família de Mitílids a la que
pertany. Les larves se subjecten al substrat
pedregós poc profund per mitjà dels típics fils,
i van creixent, per a fer la seua corfa amb sals
càlciques que extrauen del mar i del menjar. És
escàs. Les seues carns són bones.

Los estados miembros están comprometidos a proporcionar
datos de extracciones, para llevar a cabo investigaciones
científicas sobre el recurso. La UE dispondrá el presente año
de 7.410 t. para repartirla entre sus afiliados.
El puerto de Vinaròs es de los pocos de la provincia que
se puede desembarcar y subastar pez espada por barcos
marrajeros, ya que cada pescado tiene que llevar una
etiqueta numerada y debe que ser controlado, pesado y
vendido únicamente por personal de la Cofradía autorizado,
con guías especiales y comunicadas rápidamente a la
Administración.
Es por esto que de vez en cuando nos aparecen palangreros
foráneos tras previo aviso, y a menudo se presentan los
inspectores para verificar en situ el desembarco y pesaje de
los peces.
Si una embarcación no autorizada específicamente en la
captura de pez espada pilla uno accidentalmente en su
arte, lo tiene que notificar al instante desde alta mar a la
Dirección General de Pesca, y excepcionalmente se le puede
autorizar a subastarlo con mucho trabajo burocrático, etc.
21

2 desembre de 2017

ESPORTS
VinarÒs C.F.
Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

En primer lugar, tengo que pedir disculpas a los lectores
de este semanario puesto que la semana pasada, por
motivos personales llegué tarde al cierre de redacción de
esta revista semanal local. Pero he de agradecer que la
dirección me permitió hacer la publicación esta semana
de la correspondiente jornada junto a la de la pasada.
2ªREGIONAL, GRUPO 1. DÉCIMA JORNADA y UNDÉCIMA.
C.F. VILLAFRANCA 3, VINARÒS C.F. 4 16h. 19/11/2017
Árbitro del encuentro: DRAGOS NICUSOR VIRGOLICI.
Extraordinario juez para pitar un partido de futbol.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Trepidante, emocionante y disputado encuentro
el disputado por ambos conjuntos este domingo
pasado. Tarde de sol, relativamente buena temperatura
ambiental descendiendo mientras el astro sol terminaba
su ciclo dial. Y sin una gota de viento en esta localidad
castellonense cercana al reino de Aragón y del oeste de
la comarca del Alt Maestrat. El Vinaròs C.F: alineó de inicio
a: Lluc (3), Dani (4), Manolo (4), Raúl (4), Santi (4), Miguel
Ángel (4), Borrás (4), Moha (4), Kevin (3), Esteller (5) y
Andrés (4). Sustituyeron respectivamente en la segunda
parte: Guindi (4) a Santi en el 13’, Camí (4) a Moha en el
27’, Jordi (4) a Andrés en el 38’. Destacar en el banquillo la
presencia de Ricky, extremo, de 17 años del actual juvenil
y la ya repetida ausencia del portero suplente Ciurana por
lesión.
Empezamos adelantándonos en el marcador. Min. 14’
Raúl remata en el segundo palo al recibir un pase a placer
de Manolo. Pero en este día el Villafranca estaba de suerte
pues tiraba desde cualquier ángulo y era aprovechado
dado el campo local relativamente estrecho, además de
que Lluc no estaba en su usual certeza. Así materializaron
tres goles consecutivamente en el 23’, 30’ y 41’. Parecía una
contienda de resultado en contra. Lo que pasó es que el
Villafranca no se temía del carácter arrollador de nuestros
representantes aunque el marcador vaya en contra.
Así, en el 44’, Raúl reducía la diferencia en el luminoso y
presagiaba una segunda parte más abierta. En el minuto
14’, Raúl de nuevo abría la lata y lograba empatar el mach,
en un buen contrataque y prácticamente sin ángulo,
a falta todavía de 30´ del final aproximádamente. Los

espectadores se temían lo peor dado el buen juego del
equipo langostinero. Y así ocurrió que en el 44’ Esteller,
fabuloso en todo tiempo, en otra rápida contra supera
al portero en el uno a uno. Final y ya somos cuartos a 5
puntos del líder, Torreblanca y a dos del Borriol y Vilanova.
Por otra parte, la foto de la semana es del joven SANTI,
que aunque le falte posiblemente algo de rodaje es
con seguridad una gran alternativa en el ataque para el
cuerpo técnico.
�Trofeo al más regular (1): Lluc 37, Raúl 37…
Trofeo al máx. goleador: Raúl 9, Cristian 5, Manolo 4;
Moha y Esteller 2; Andrés, Polet, J. García, Lluc y Kevin 1
Para finalizar, esta semana nos visita a las 4 de la tarde de
mañana domingo, 26 de noviembre, el ALBOCASER C.F.
“No faltes!”, je,je,je…
2ª REGIONAL, GRUPO 1. UNDÉCIMA JORNADA
VINARÒS C.F. 1, ALBOCASER C.F. 1 16h. 30’ del 26/11/2017
Árbitro de la contienda: ÓSCAR GARCES CABRERA, buen
colegiado. Tuvo en contra el ambiente de la climatología
gélida de la tarde propia del invierno y de que en parte
del encuentro se tuvo que acudir a la iluminación artificial
cuando el sol decayó. Lo que dificulta aún más la buena
labor de un juez.
CRÓNICA DEL ENCUENTRO:
Santi que acarrea una fuerte lesión que no le impide
hacer su gran tarea de entrenar y Óscar Blasco alinearon
esta vez a: BORJA (5), bajo palos y portero juvenil que
sustituyó la ausencia del enorme Lluc por lesión. Tuvo
una acertadísima actuación aun dada su gran juventud.
MIGUEL ÁNGEL (4), que provocó el gol en contra al hacer

penalti de forma inocente pues entró agresivamente y a
destiempo cuando el atacante no tenía el más remoto
ángulo para crear peligro. Pero se trata de un excelente
defensor , muy joven zurdo y que se atreve a jugar no
sólo a dos toques sino al primero, lo que agilita en mucho
el juego de balón. CAMÍ (5), DANI (4) y ESTELLER (4), en
defensa; MANOLO (4), KEVIN (3) y GUINDI (4) en el centro
del campo. Y delante a RAÜL (4), estandarte del Vinaròs
C.F. por su regularidad y acierto cara a portería…pero
sobre todo por sentir los colores de la camiseta como
nadie e igual que el resto de la plantilla. Asistido por JAVI
GARCÏA (5), en excelente calidad de rendimiento en esta
vez tanto en ataque como destruyendo el juego rival. Y
MOHA (3).
Los goles llegaron en el min. 33’ del Albocaser de penalti y
el nuestro en el 41’ materializado por Raúl como no.
Los cambios…en el 56’ CRISTIAN (3) por MOHA, en el 66’
ANDRËS (4) por Manolo, en el 68’ POLET (3) por Kevin y en
el 87’ BORRÁS (4) por Dani. Trofeo al más regular (1): Raúl
41, Lluc 37… Trofeo al máx. goleador: Raúl 10, Cristian 5,
Manolo 4; Moha y Esteller 2; Andrés, Polet, J. García, Lluc
y Kevin 1 Concluyó el encuentro con fuerte ovación de
los espectadores por el desgaste que realizó el equipo
para adelantarse en el marcador que fue imposible
dada la gran muralla defensiva impuesta por la escuadra
oponente. Y contestada por aplausos de nuestros
jugadores desde el centro de nuestra cancha. La buena
química entre afición y equipo funciona a la perfección.
Ahora somos quintos pero a sólo cuatro puntos de
la odisea del posible ascenso. Mañana, domingo nos
desplazamos hasta Rosell. Les intentaré estar informados.

FUtbol SALA. Vinaròs F.S.

El CD Vinaròs FS reconduce su camino

Golpe de autoridad de los juveniles, infantiles y
alevines. El cadete sacó un gran punto ante el líder,
aunque pudieron ser más, y el senior y el benjamín
nada pudieron hacer ante dos de los rivales más
fuertes de la categoría.
Hotel Crystal Park CD Vinaròs FS 4-1 CFS Navarti ‘A’
(Juvenil)
Los juveniles volvieron a la senda de la victoria después
del traspié que sufrieron la pasada semana en el duelo
directo por el liderato en Burriana.
CD Vinaròs FS 0-8 Alqueries del Niño Perdido ‘A’
(Senior)
“Les Camaraes” Passeig Colom, 4 Vinaròs

Associació Cultural i Recreativa

“Les Camaraes “

El dia 16 de desembre des de les 18:00
a les 20:00 h el PATGE DELS REIS MAGS
estarà al local de “Les Camaraes” per
recollir les cartes de tots els xiquets i
xiquetes de Vinaròs
Recordeu DISSABTE 16!!
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Los de José Antonio Zaragozá encadenaron su segunda
derrota consecutiva, esta vez como locales.
CD Vinaròs FS 2-2 CFS JPM Burriana ‘A’ (Cadete)
Extraordinario partido el que disputaron los hombres
de Miguel Francisco Galeote, al sacar un punto a uno
de los líderes de la categoría, aunque pudieron ser más.
CD Vinaròs FS 3-2 CFS JPM Burriana ‘B’ (Infantil)
Triunfo vital de los de Juan Puchal contra el segundo
clasificado para seguir la persecución del líder.
CD Vinaròs FS 3-15 L’Alcora ‘A’ (Benjamin)
El líder pasó por el Municipal vinarocense como un
ciclón.

CD Vinaròs FS 9-4 CFS JPM Burriana ‘A’ (Alevín)
Quinta Victoria consecutiva de los de José Vicente Mir
y Brahim Es Saiydy.
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Presentación del Vinaròs C.F. y de su fútbol base United Vinaròs
Handbol.
Quan es va fer la reunió amb els pares i es va
decidir fer un cadet autonòmic, per al campeonat
aconsseguit l’any anterior, se era conscient de que
la aposta era arriscada; però es va tirar endavant.
El dissabte va ser un d’aquells dies en que
t’arrepenteixes d’ eixa decisió.
El juvenil va anar a Sagunt en 7 jugadors justos, al
tindre 3 baixes i no poder tirar mà dels cadet “A “.
El “A”, va anar amb 7 justos a Onda perquè no va
poder suplir les baixes que tenia i no poder agafar
jugadors del “B”, al coincidir tots en el mateix horari
i a més a més els infantils no es van poder presentar
per tindre 5 xiquets dolents.
Per a la Copa, segons ens informa el club, es farà un
cadet i així hi hauran equips en garanties de gent.
Però l’important és estar ahí, portant el nom del
nostre poble per la comunitat i demostrant que per
a l’ any que ve per les bodes d’or del C. BM. Vinaròs
hi haurà més equips que mai i amb garanties.

Cadet preferent Cs nord
Almassora BM. 38
C.BM. Vinaròs 8
Cadet masculí autònomic nord
Onda 20
C.BM. Vinaròs 19
Partit que perds i et queda cara de tonto, el jugat
a Onda el passsat dissabte. Un Vinaròs molt serio
va dominar la primera part en un gran defensa i
seleccionant molt bé els llançaments.
Juvenil masculí preferent Castelló
Puerto Sagunto B 32
C. BM Vinaròs 25
Desplaçament a Sagunt en 7 jugadors i el porter
suplent, obligat per les circunstancies, a fer de
jugador.
1 Autonòmica masculina nord 3
Fertiberia BM. Puerto Sagunto “D” 22

C.BM. Vinaròs 21
No ens agrada parlar dels àrbitres com a
determinants en un partit, però analitzant l’últim
quart de partit no ens queda més remei. I a més
a més, sense voler recordem el partit de la 1 volta,
que va passar algo paregut. Els dos partits van ser
calcats i al últim quart 5 exclusions seguides als
jugadors vinarossencs van decantar el partit per
als saguntins.

ATLETISME. Club Esportiu Aigües-Vinaròs

Cross de la Vall d'Uixò: Tres podis per a les atletes de Vinaròs

El diumenge 26 de novembre es va
disputar a la Vall d'Uixò la segona de
les proves puntuables per al circuit
autonòmic de Cros de la federació
valenciana d'atletisme; a la prova
s'hi van inscriure quatre atletes
del Club Esportiu Vinaròs que van
aconseguir excel.lents resultats. La
cadet Luz Altaïr Cid va afrontar una
de les proves amb més participació,
i va finalitzar la carrera en una excel.
lent 8a plaça. A la prova de veteranes,
l'entrenadora del nostre club Eva
Sorlí va pujar al segon calaix del podi,
seguida a la tercera posició per la
seva companya d'entrenaments
Maribel Arenós; totes dues van cobrir
els 6km de què constava la cur sa
veterana en un temps de 28'32" i
28'37" respectivament.
Finalment, a la prova sénior i
promesa, l'atleta benicarlanda del

CE Vinaròs Carla Masip va tornar a
demostrar el seu potencial i es va
imposar amb comoditat a la prova
de categoria sub-23; a més va creuar
la meta en segona posició de la
categoria absoluta, en un temps de
23'40" sobre la distància de 6km,
i només superada per la millor
migfondista valenciana dels darrers
anys, Laura Mendez.
PACO BALASTEGUI SUBCAMPIÓ
DEL RUNNING SERIES TERRES DEL
EBRE
L'atleta del Club Esportiu-Facsa
Aigües de Vinaròs, Paco Balastegui,
aconsegueix el 2on lloc absolut en
les Running Series Terres del Ebre.
En un circuit de 10 curses que consta
aquest campionat, la regularitat
de Paco ha estat clau per a obtenir

aquest gran resultat, aconseguint
pujar al podi en quasi totes les
curses que constava el circuït. Amb el
lliurament dels premis, finalitza una
gran temporada, la qual a aconseguit
millorar
marques
personals
com en el 10k Internacional de
Castelló, Marató de Sant Sebastiá
i en la participació del Campionat
d'Espanya de veterans de cros.
Gràcies al recolçament per part
del entrenador, nutricionista i

fisioterapeuta(
Camacho,M.Jesus
i Delia), i Facsa-Aigües de Vinaròs,
difíciment haguera sigut possible.
DUATLÓ ESCOLAR
El Club Esportiu Vinaròs present en el
Duatló Escolar a Vinaròs. Enhorabona
a tots!!!
Agraïments al nostre patrocinador
FACSA Aigües de Vinaròs i les
col·laboracions de Nova Nutrició i
Sports Arin.
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NATACIÓ. Club Natació Vinaròs
Campionat d'Espanya Absolut d'hivern
Del 23 al 26 de novembre, es va celebrar
el Campionat d'Espanya Absolut d'hivern
en piscina de 25 metres, a les fantàstiques
instal·lacions del Club Natació Barcelona.
El Club Natació Vinaròs es va desplaçar en
3 nadadors Llum Serret, que tot i ser de la
categoria junior, ja té mínimes absolutes,
per poder participar-hi, Mar Vea, que va
estar en les seves marques i David León
que aquesta competició es va quedar a
les portes de la final dels 200m papallona,
una nova experiència per poder gaudir de
veure's i competir en moltes de les figures
nacionals.

Duatló escolar de Vinaròs

2° Control de marques provincial
El cap de setmana del 25/26 en la piscina
municipal de Castelló es va celebrar el 2°
Control de marques provincial, on el Club
va participar en: Jesús Sancho, Andreu
Navarro, Miquel Segarra, Ian Calvo, Martí
Forner, Pere Simó, Angels Meseguer, Clàudia
Matamoros, Irina Sebastià, Angels Ferrer,
Sara Vea, Carla Bernial, Aura Pérez i Ainhoa
Garcia. Els resultats no van estar massa
bons majoritàriament, ja que la majoria
dels nadadors van haver de compaginar la
setmana anterior amb l'entreno i els estudis,
el qual va afectar els resultats, tot i això
encara queda molta temporada per poder
fer mínimes autonòmiques i nacionals.

El passat 26 de novembre es celebrava una nova
edició del Duatló Escolar de Vinaròs, organitzat pel
ClubTriatló JijiJaja Vinaròs.
El passeig de Vinaròs va ser escenari de veure com
un total de més de 350 xiquets i xiquetes vinguts
de tota la comunitat puguesen gaudir d'una
meteorologia idònea per a la prova.
Pel que fa a la categoria de Cadets femení en
primer lloc es va imposar Maria Sorribes, seguida
de André Catalan i Lidia Borrás, mentre que en la
categoria masculina el primer va ser Adrian Año,
seguit de Sergi Archela i Raul Yagüe.
Passant a la categoria d'Infantils femení el primer
lloc va ser per a Marta Cheto, del Club Triatló
Basiliscus, seguit de Victoria Cuadrado i PAula
Segura, mentre que en la categoria masculina
en primer lloc va creuar la línia d'arribada Miguel
SEgura, dseguit de Marcos Birjou i Joel Moreno.
En alevins, vam tenir en primer lloc a Ignacio Agut,
seguit de Daniel Moles i Angel Negre, mentre que

en Alevins Femení en primera possició
va estar Blanca Molés, seguida de Marta
Ibañez i Vega Rubio.
En benjamins i prebenjamins, tot i no ser
categories competitives, van prendre la
línia de sortida 109 xiquetes i xiquets,
que tot i no ser categoria competitiva,
van donar-ho tot per arribar en el menor
temps possible a la línia d'arribada.
Destacar l'actuació dels xiquets i
xiquetes locals, molts d'ells i d'elles
vinguts de altres equips i clubs esportius
locals com la escola de ciclisme de la
Unió Ciclista Vinaròs, el Club Natació
Vinaròs, el Club Esportiu Vinaròs o els
més menuts del Club Triatló JijiJaja Vinaròs.
Dit això, donar les gràcies a totes les entitats
esportives que ens han ajudat en el Duatló escolar
i, com no, a totes i tots els voluntaris que ens han
ajudat a continuar amb aquest somni de promoció

de l'esport de base.
Sense oblidar-mos de tots els sponsors i
patrocinadors que fan possible els recursos per a
que tot això continue com Hoteles Mediterraneo,
Citrics Roquetes i Serveis, Carnisseria Miguel Angel,
Talleres Merchan, Projecal Enginyeria, ArtClínic.

E.M.I.A.R.E. 2017-2018
PAVELLÓ POLIESPORTIU
16 DE DESEMBRE A LES 10.30H.
-ACTIVITATS LÚDIC-ESPORTIVES OBERTES PER A TOTS
-LLIURAMENT PREMIS DE LA MASCOTA A LES 12.00H.

PILOTES DE REGAL PER A TOTS!!!!

El passat dissabte 18 de novembre, l’equip de bàsquet en cadira de rodes de SE
BAMESAD va disputar, a Tortosa, la tercera jornada de la Lliga Catalana contra el AFA
BARCELONA. Amb aquest encontre es va finalitzar la primera volta del campionat on,
tots dos equips, es jugaven el liderat.
Aquesta derrota cal analitzar-la per treballar i seguir millorant amb l’objectiu de no
tornar a cometre aquests tipus d’errors. L’equip es manté segon a la classificació i ja
espera amb ganes l’inici de la segona volta de la Lliga. Abans, es disputarà el dia 16
de desembre a les 16h Vinaròs un partit amistós per comprovar l’estat de forma del
conjunt, previ a les vacances de Nadal.
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Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es

(no s'apliquen els dies festius)

www.jjcinema.es

Dia de l’espectador: 4'50 euros

C/ ÁNGEL Nº 10 - VINARÒS

WWW.JJCINEMA.ES
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Tauler Municipal
ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data 23 de
octubre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la contractació de Les
PÒLISSES D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL/PATRIMONIAL,
DE DANYS AL PATRIMONI, VIDA COL·LECTIU PERSONAL I ACCIDENTS
CONDUCTORS PROFESSIONALS I TAXISTES, I FLOTA DE VEHICLES DE
L’AJUNTAMENT DE VINARÒS. (EXPT. 7886/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, Pza.
Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina
www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 4 de desembre de 2017 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. Jovellar,
núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde Enric Pla Vall

ANUNCI LICITACIÓ
L’Ajuntament de Vinaròs, per la Junta de Govern Local de data
23 de octubre de 2017, va aprovar l'expedient i plecs per a la
contractació del SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT,
NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES DEL MUNICIPI DE
VINARÒS. (EXPT. 3334/2017).
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs,
Pza. Parroquial, n.º 12, 2º, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a
la pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: 4 de desembre de 2017 a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl.
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
L'Alcalde		
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Enric Pla Vall
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INFORMACIÓN SOBRE BAJA DE VADOS
De conformidad con lo que dispone el artículo 6.6 de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través
de las aceras que establece:
Artículo 6.6: «La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día primero del año natural siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa».
Por tanto, para aquellos todos aquellos interesados en tramitar la
baja del vado para el año 2018, deberá presentar su solicitud
antes del 29 de diciembre de 2017 (presencial), en la oficina
OIAC, situada en la plaza Jovellar 2, junto con la placa de vado y
manifestando que han repuesto la acera a su estado original, si la
manipularon en su día, y que la han despintado de amarillo o bien la
han pintado de gris.
Si no la presentan antes de dicha fecha deberán abonar la tasa del
2018.
ANUNCI LICITACIÓ
Por Decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 se procedió a la
aprobación del padrón de la tasa del mercado municipal del segundo semestre
de 2017, determinándose asimismo la exposición de las mismas en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP.
El período voluntario de pago de dichas tasas será del 1 de diciembre de 2017
al 31 de enero de 2018.
Los recibos domiciliados recibirán el cargo en cuenta a partir del día 15 de
diciembre de 2017. El resto recibirán en su domicilio carta de pago para realizar
ingreso en cualquiera de las formas allí indicadas.
Lo que se hace público para su general conocimiento.

Tauler Municipal
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 15 de desembre 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.

ANUNCIO AUTORIZACIÓN DE TERRAZAS 2018

Se recuerda que de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las
instalaciones y ocupaciones de la vía pública en el Ayuntamiento de
Vinaròs, aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación de 26
de abril de 2012, con carácter previo a la instalación de TERRAZAS en la
vía pública es necesario solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN, a
la cuál deberá acompañarse la documentación señalada en el articulo
47 de la citada ordenanza.
Una vez obtenida la autorización se podrá solicitar su RENOVACIÓN
cada año, durante un plazo máximo de hasta 4 años adicionales, de
acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 51.3 de la
ordenanza.
Las solicitudes se presentarán, dentro de los DOS MESES, anteriores al
nuevo período de ocupación (Oficina OIAC).
Las autorizaciones podrán ser anuales o de temporada, sin que en
ningún caso la fecha de caducidad pueda exceder del 31 de diciembre
del año en curso.
Las autorizaciones de temporada podrán ser de dos tipos:
TEMPORADA A: del 1 de marzo al 31 de octubre
TEMPORADA B: del 1 de junio al 30 de septiembre
Asimismo, se recuerda que NO se podrán guardar en la vía pública,
mesa y sillas que no figuren en la autorización. La ocupación por
estas se considerará una ocupación de la vía pública no autorizada
sancionable de acuerdo con el párrafo siguiente.
La instalación de ocupaciones de vía publica sin autorización o
fuera del periodo autorizado, se considera de conformidad con
el artículo 79.4 de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y
ocupaciones de la vía pública en el Ayuntamiento de Vinaròs una
INFRACCIÓN MUY GRAVE, sancionable con multa de 1.000 euros
hasta 3.000 euros.
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Bases Concurso Carteles Semana Santa Vinaròs 2018

Por segundo año como novedad y con el fin de
dar más facilidades a los artistas que participan
en el concurso ha quedado modificado el tamaño
del cartel para su presentación, debiendo ser
el equivalente a tamaño folio DIN-A4 (21cm x
29’7cm). No obstante el ganador estará obligado
posteriormente a presentar el cartel en tamaño
56x80cm, en ambos casos se presentarán en
soporte rígido.

**********
Con motivo de la celebración de la Semana Santa 2018, la Federación de
Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, convoca el presente concurso de
carteles, en el cual podrán participar todos los artistas que lo deseen,
sujetándose a las siguientes bases:
1.- Los concursantes realizarán el trabajo con libertad de tema,
sujetándose, no obstante, a la técnica del cartel.
2.- Los carteles presentados tendrán que adoptar forma vertical, siendo
su superficie pintada la equivalente al tamaño DIN A4 (folio 21×29’7cm),
debiéndose presentar montado sobre chapa o cartón de 5 mm máximo de
grueso. Junto con el mismo se presentará un cd con el original digital, PDF
y JPG a 300ppp de resolución, para su posterior resolución. El ganador del
concurso, posteriormente, estará obligado a presentar el cartel ganador
a tamaño 56×80 cm, debiéndose presentar montado sobre bastidor de
61x95cm de chapa o cartón de 5 mm máximo de grueso.
3.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, excepto
pastel, para que su reproducción no ofrezca dificultades y no exija más de
seis tintas, incluyendo doradas y plateadas.
4.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por su colocación
y tamaño de las letras, llevarán el escudo de la ciudad, (no el logotipo
corporativo del Ayuntamiento), y la inscripción “Setmana Santa de
Vinaròs, del 23 de marzo al 1 de abril 2018“
5.- Todos los trabajos presentados llevarán un lema o título, el cual
aparecerá de forma bien visible en la portada de un sobre cerrado, y que
irá fijado en el reverso de la obra. Si no se desea colocar ningún título se
colocará el nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, se adjuntarán
los datos del autor: nombre y apellidos, D.N.I., dirección, teléfono y e.mail.
Las obras remitidas de otras poblaciones, se enviarán a portes pagados.
6.- La presentación de originales se efectuará en la Oficina de Información
y Turismo sita en Paseo Colón s/nº de Vinaròs, hasta las 13,00 horas del
día 29 de enero de 2018, mediante entrega personal o por cualquier otro
procedimiento.
7.- El Jurado estará compuesto por el Secretario de la Federación de
Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, que certificará el acta y no
tendrá voto y presidido por el Presidente de la Federación, y formado por
1 representante del Ayuntamiento de Vinaròs: los hermanos mayores de
la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs; los párrocos
locales; 1 persona relacionada con el mundo del diseño, artístico y
plástico; 1 fotógrafo; 1 miembro de la prensa local. Ningún miembro del
jurado puede presentarse al concurso.
La elección de carteles se realizará el 2/02/2018 a las 20,30 horas, en el
Salón Parroquial de la Arciprestal (Pl. San Valente, primer piso). Los autores
de las obras y medios de comunicación, después de la deliberación del
jurado y antes de hacerse público el escrutinio y el resultado, podrán estar
presentes en el momento de proclamar la elección del cartel vencedor y
finalistas.
8.- Se otorgará un premio de 500 euros y trofeo al vencedor, trofeo a
los dos finalistas. El premio en metálico estará sujeto a la retención
correspondiente.
9.- El Jurado puede declarar desierto el mismo, si estimara que ninguno de
los originales, bien por su inadecuación o carencia de calidad artística, sea
digno de servir para anuncio de la Semana Santa. No se admitirá ninguna
reclamación a partir de los 10 días del de la elección de los carteles.
10.- El veredicto del Jurado será inapelable, obligándose la Federación de
Cofradías a exponer los originales admitidos.
11.- El cartel original vencedor, quedará en propiedad de la Federación de
Cofradías de Semana Santa.
12.- Los trabajos no premiados podrán retirarse por parte de los autores,
previas comprobaciones, durante los 20 días a partir del término de la
Semana Santa.
13.- La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, no se
responsabiliza de los posibles plagios.
Nota:
cualquier consulta o duda sobre las bases info@semanasantavinaros.es
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ESQUELES

2on aniversari de:

Felisa Vives Sabater

XXIII JORNADES DE LA CUINA DELS

Que ens va deixar el día 5 de
desembre de 2015
D.E.P.
Dimarts 5 de desembre de 2017 a les 19:30 hores
es fará una misa en la seva memòria a l’esglesia
Santa Magdalena de Vinaròs
Mai t’oblidem

ARROSSOS
De l’1 de novembre al 10 de desembre
Vinaròs 2017

PUBLICITAT

Més info
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Col·labora

www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs
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El Diariet

964 450 085
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agenda
FARMÀCIES DE
DE GUÀRDIA
GUÀRDIA
FARMÀCIES

HORARI
De GUÀRDIeS
La Farmacia de
guardia realizará
un turno de 24h (de 9.00h
de 8 a 24 hores · Fora d’este horari
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
c. Pont, 83
17
desembre policía
SANZ
local 964 40 77 04
zona turística
nord, 83
11
desembre
VALLS
c. Pont,
218
desembre
SANZ
319
420

desembre
desembre
desembre
desembre

723

desembre
desembre

521
622
8

desembre
desembre
desembre
desembre
desembre

MATeU
VALLS
TORReGROSA
MATEU
PITARcH
TORREGROSA
MARTÍNeZ
PITARCH
FeRReR
MARTÍNEZ
FERRER

TELÈFONS D’INTERÉS
desembre
ROCA
Ajuntament
Aigües
de Vinaròs
TELÈFONS
D’INTERÉS
Ambulatori (cita prèvia)
Ajuntament
Ambulatori (urgències)

9

c. Sant
Francesc,
zona
turística
nord,103
11

av. Llibertat,
c. Sant Francesc,
1039
c.av.
delLlibertat,
Pilar, 120
9
av. País
Valencià,
15
c. del
Pilar, 120
Sant
Antoni, 15
39
av.pl.
País
Valencià,
pl. Sant Antoni, 39
c. Sant Francesc, 6

964 40 77 00
964 40 77 67
964 47 75 00
964
964 40
45 77
57 00
57
Aigües
de
Vinaròs
964
Biblioteca
964 40
45 77
95 67
90
Ambulatori
964
Casal Jove(cita prèvia)
964 47
40 75
03 00
14
Ambulatori
(urgències)
964
57
Cerrajero 24h
· La solución rápida
627 45
84957392
Biblioteca
964
45
95
90
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Casal
Jove
964
Contribucions
964 40
45 03
47 14
52
Cerrajero
627
Cultura 24h · La solución rápida
964 849
40 79392
61
Cerrajero
24h
·
Vimar
667
60
70
86
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Contribucions
964
Ecoparc / Recollida de mobles
964 45
40 47
78 52
03
Cultura
964 40 79112
61
Emergències
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Escola d’Art
964 40
45 78
38 03
02
Ecoparc
/ Recollida de mobles
964
Escola
de
Música
964 45 62112
03
Emergències
Centre de
Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Escola
d’Art
964 45 38 02
Consell Municipal
de Formació de Persones Adultes: 964
964 45
40 62
74 03
93
Escola
de Música
Gas
butà
964 40
45 56
11 15
24
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964
Gruas Municipal
y taxis Jaime
Bas, S.L.
· 24 horas
96440
4074
11 93
11
Consell
de Formació
de Persones
Adultes: 964
Guàrdia
964 45
40 11
71 24
40
Gas
butàCivil
964
Hisenda
964 40
40 11
22 11
11
Gruas
y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964
Hospital Civil
(centraleta i habitacions)
964 40
47 71
70 40
00
Guàrdia
964
Hospital (cita prèvia)
964 40
47 22
71 11
60
Hisenda
964
Infodona(centraleta i habitacions)
964 47
45 70
64 00
52
Hospital
964
Informació
i Turisme/OMIC
964 47
45 71
33 60
34
Hospital
(cita
prèvia)
964
INSS (Seguretat social)
964 45
45 64
13 52
50
Infodona
964
ITV
902 45
12 33
00 34
13
Informació
i Turisme/OMIC
964
Participació
Ciutadana
900 45
50 13
63 50
76
INSS
(Seguretat
social)
964
Patronat d’Esports
964 12
45 00
46 13
08
ITV
902
Patronat de Ciutadana
Turisme
964 50
45 63
52 76
53
Participació
900
Policia Local
964 45
40 46
77 08
04
Patronat
d’Esports
964
PROP de Turisme
964 456
/ 012
Patronat
964 234
45 52
53
Ràdio Taxi
964 40
45 77
51 04
51
Policia
LocalVinaròs
Recollida d’animals perduts
964234
45 00
07
PROP
964 456
/ 012
Registre
Ràdio
Taxicivil
Vinaròs
964 45
45 51
28 51
77
964
Recollida
d’animals
perduts
964
Registre de
la propietat
964 45
45 00
18 07
14
Registre
964
SERVEFcivil
(Oficina d’ocupació)
964 45
45 28
05 77
16
Registre
de la propietat
Serveis Socials
964
964 45
45 18
00 14
75
SERVEF
d’ocupació)
964
05333
16
Taxi Lorca(Oficina
(Vinaròs)
60045
600
Serveis
Socials
964
00700
75
Taxi Arcadi
(adaptat per a discapacitats)
67445
700
Taxi
Lorcade(Vinaròs)
600 600 333
Víctimes
la violència de génere
016
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

HORARI DE
DE MISSES
MISSES
HORARI

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

TRENS A BARCELONA 				

AUTOBUSOS
AUTOBUSOS

 VINARÒS - BARCELONA
a divendres:
5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15.
De dilluns
VINARÒS
- BARCELONA

Dissabtes:
6.55,7.35,
13.158.25,
i 17.15
4.25,
5.55, 6.55,
8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35
i 19.45.i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
Diumenges

BARCELONA
VINARÒS - BCN-AEROPORT
VINARÒS

*4.25,
5.55, 6.55,
7.35, 8.25,
9.45,
10.45,
10.45,
12.45,
13.45,
15.20,
17.15
De dilluns
a divendres:
10.00,
13.00,
15.00,
16.30,
18.00,
19.30
i 21.30.

i Dissabtes:
19.45.
7.45, 11.00, 16.30 i 21.30

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

Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30 i 21.30.


VINARÒS-CASTELLÓ
*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

Perque
autopista
8.30,surten
15.00des
i 22.00
Llibertat
i Hospital)
Els
van perdiari:
la AP-7
de la(Av.
parada
del riu
Servol,
Per de
N-340
de dilluns
a dissabte:
8.20,
13.20 i 19.05
(Av. Picasso)
des
l'avinguda
Llibertat,
Picasso
i l'Hospital
Comarcal
Per N-340 diumenges
i festius:
13.20
i 18.50
(Av. Picasso)
*Confirmeu
l’horari al 964
40 19 36
· AUTOS
MEDITERRÁNEO
TotsCASTELLÓ-VINARÒS
els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20,
8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
Per autopista
19.00
i 20.10 diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso).
Per N-340
a dissabte:
Sortida
desde
dedilluns
Castelló
Renfe 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av.
*Confirmeu
Picasso). l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID
VINARÒS-MADRID


DIUMENGES

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI
DIARI EXPRÉS
Vinaròs DIUMENGES
00,30
10,30 16,00
Vinaròs
00,30
10,30 16,00
Madrid
07,00
17,30
22,35
Madrid
07,00
17,30 22,35

MADRID-VINARÒS
DIUMENGES
DIARI
DIARI
EXPRÉS
 MADRID-VINARÒS
DIARI
DIARI EXPRÉS
Madrid DIUMENGES
01,00
08,00 15,00
Madrid
01,00
08,00 15,00
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Vinaròs
07,55
15,10 21,35
Parada: Av. Llibertat
Parada:
Av. Llibertat
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

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

 VINARÒS-CASTELLÓ
VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)

(continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS

De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
VINARÒS-TORTOSA

De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
19.45, 20.45
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
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
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
TORTOSA-VINARÒS

De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
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, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
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
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
*Confirmeu
sempre l’horari al telèfon:
902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
VINARÒS-ULLDECONA-STA.
BÀRBARA-TORTOSA

De dilluns a divendres: 8.45
8.45, 12.30 i 16.45
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA
VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL

SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS


Diari:VINARÒS-SARAGOSSA
7.00 i 15.30
Diari:SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS
(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
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.30
8.35
8.55
Continua a Morella
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
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
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
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
CATÍ
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
6.30
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
9.00
9.15
9.25
9.35
9.50
10.00
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
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
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

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

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

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

(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,
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,
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,
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
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

 ZONA
ZONA NORD
NORD

DE DILLUNS A DIVENDRES

 ZONA
ZONA SUD
SUD


AUTOBUSOS URBANS
URBANS
AUTOBUSOS

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25,
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 14.15, 16.05, 17.55, 19.45
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
19.05, 20.15
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25,
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(*)
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat):
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00,
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost
(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

A CASTELLÓ					

A VALÈNCIA

Presentamos
skin caviar
ABSOLUTE FILLER

Durante la semana del 11 al
15 de diciembre,
la Consejera de Belleza de La
Prairie estará a su disposición
en Perfumería Yolanda en la
c/Socorro, 1 VINARÒS.
Llame previamente al tel.:
964 45 57 22
para concertar día y hora de
su tratamiento promocional.

Recibirá un detalle muy especial
por la compra de dos productos
La Prairie

c/Socorro, 1 VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

