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

El regidor de Cultura i Patrimoni, Marc Albella, i el regidor 
d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Moliner, han visitat 
aquest els treballs que s'estan duent a terme al poblat 
iber del Puig de la Misericòrdia, acompanyats pel cap 
d'Arqueologia de la Diputació, Arturo Oliver.
En aquesta licitació s'han invertit un total de 35.000 euros 
que, tal com detalla Albella, han servit per a "consolidar 
el poblat evitant despreniments de les parets i preparar 
la zona per evitar que la pluja quede estancada, a més 
d'embellir algunes zones evitant la proliferació d'herbes 
o l'acumulació d'enderrocs ".
Després d'aquesta primera fase, s'està deixant la zona 
preparada per col·locar una passarel·la, que permetrà 

accedir a un mirador per poder admirar el jaciment 
arqueològic en tota la seua extensió. Aquests treballs es 
realitzaran properament, quan es duguen a terme noves 
campanyes arqueològiques. Mentrestant, i en previsió de 
les properes celebracions de Sant Antoni i Sant Sebastià, 
es col·locarà una malla provisional que delimite el pas a 
aquesta zona.
"Demanem a la ciutadania que no intente accedir i que 
tingue respecte pel patrimoni de tots. Estem treballant 
dur i en col·laboració amb altres entitats per a poder 
posar en valor aquest poblat per tal que perdure i pugue 
ser visitat per locals i turistes interessats a conèixer la 
nostra història, la nostra cultura", ha conclòs Moliner.

A punt de finalitzar la primera fase de consolidació 
del poblat iber al Puig de la Misericòrdia
S'està adequant la zona per poder començar a instal·lar una passarel·la fins el mirador.

Des de la Regidoria d'Agricultura s'informa que les màquines ja estan treballant en l'adequació del Camí Barbiguera. Es 
demana precaució a l'hora de desplaçar-se per aquesta zona i especial atenció als senyals i indicacions que trobareu 
en relació a aquests treballs.

Adequació del Camí Barbiguera
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ACTUALITAT

El Carnaval de Vinaròs, que se celebrará 
del 27 de enero al 12 de febrero, va 
a presentarse este año con muchas 
novedades, sobretodo en cambios de 
escenario. A la ya conocida decisión de 
realizar los desfiles en circuito abierto, 
con cambios en el recorrido, la Comisión 
Organizadora del Carnaval ha optado por 
cambiar dos escenarios de dos eventos 
clave para darles un nuevo aire. 
La batalla de la harina volverá al lugar donde 
se hacía en los primeros años: la plaza 
Parroquial. Tras haberse realizado durante 
varias ediciones en la carpa del Atlántico, la 
COC ha decidido cambiar la ubicación y el 
día de celebración, ya qe se hará el Jueves 
del Pijama, a las 17.15 horas. El presidente 
de la COC, Jordi Febrer, ha explicado que 
quieren potenciar este acto, ya que había 
bajado la participación al coincidir con el 
día de la gala de reinas infantil.
Otro de los eventos que va a cambiar de 
lugar será el entierro de la sardina. Y es 
que en esta edición tendrá lugar en la 
plaza de toros, lugar emblemático del 
carnaval, ya que allí se realizaron grandes 
galas de reinas hace unos años. Este acto 
contará con la participación de Xarxa 
teatre y Ball de Dimonis, y la gente podrá 

disfrutarlo sentada en gradas. “Nos gusta 
cambiar y hacer cosas diferentes. El año 
pasado despedims el carnaval en el antigo 
convento de San Francisco y fue un éxito. 
Ahora hemos querido hacerlo en un lugar 
que tenga más calidez, donde la gente se 
sienta a gusto y lo disfrute. La plaza de toros 
tiene además un significado sentimental 
para nuestro carnaval”, explicó Febrer. 
El carnaval de Vinaròs ha presentado 
además en su página web a sus reinas 
mayores e infantiles y también está 
preparándose para su asistencia a la feria 
FITUR, el próximo día 20, donde contará 
con asistencia de tres reinas y presentarán 
varios videos promocionales de la fiesta. 

Maria Juan, pregonera
Por otro lado, ya está confirmada la 
presencia y el humor de la pregonera 
del carnaval, que será la “show-woman 
todoterreno” valenciana Maria Juan. 
Valenciana, actriz y humorista, con una 
larga trayectoria profesional, siendo 
colaboradora de programas muy 
reconocidos en la televisión como ‘En el 
Aire’ de Andreu Buenafuente, Sopa de 
Gansos o dos Galas de fin de año de TVE y 
actriz del espectáculo “monòleg”.

El carnaval celebrará la batalla de la harina en la Plaza Parroquial 
y el entierro de la sardina, en la plaza de toros
La pregonera será la showman Maria Juan
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EMILI FONOLLOSA

Las altas cotizaciones que antaño 
alcanzaba el apreciado langostino 
en la lonja de Vinaròs han pasado 
a la historia y ahora es la galera la 
que tiende a tener más demanda e 
incluso aumentando el precio.
Así lo ha indicado el responsable de 
la Cofradía de Pescadores Sant Pere 
de Vinaròs Javier Borrás, destacando 
lo floja que en cuanto a beneficios 
está siendo la campaña navideña, a 
pesar del elevado consumo que se 
produce en estas fiestas. “Son fechas 
este año muy flojas, los precios no 
han aumentado ni en broma, un 
día han llegado los langostinos a 

pocos más de 30 euros el kilo, pero 
lo normal es que no pasen de los 25 
euros” decía.
  Sin embargo, la galera, cuyo sabor 
es muy apreciado hasta el punto de 
que se la conoce como “el langostino 
de los pobres”, ha experimentado 
un aumento en estos días. Se ha 
mejorado el precio, rondaba los 3 
ó 3,5 euros el kilo y se ha llegado 
a vender a 5,5 euros. “De cara a 
navidades, el langostino tiene mucha 
salida, pero lo cómodo y económico 
es adquirirlo en grandes superficies, 
sea bueno o malo” comentaba Borrás.
  Lo que está claro, según Borrás es 
que “aquello que ocurría de precios 
del langostino de auténtico récord 

en navidades ha pasado a la historia, 
no creo que lo volvamos a ver en el 
futuro, hay demasiadas variedades 
de langostino a precio de risa”.
Otras especies muy apreciadas 

tampoco han subido de precio en 
estas fechas en la lonja vinarocense,   
por ejemplo la pescadilla, “que 
ha caído de precio, hasta bajar a 
solamente dos euros el quilo”.

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha estimat un recurs de 
reposició contra la liquidació provisional de les 
quotes d'urbanització del sector 1 de la costa 
turística sud, a la zona de Cala Puntal, que va a 
retardar la dotació de la il·luminació pública en 
esta zona almenys durant uns mesos. El recurs va 
ser presentat per sis propietaris i sol·licitaven la 
nul·litat del PAI de l'enllumenat públic al no haver 
rebut la corresponent notificació individual. Ara 
l'expedient haurà de tornar-se a iniciar conservant 
aquells tràmits que de no haver-se comès la 
infracció s'haguessin mantingut igual, la qual cosa 
va a retardar l'obra. L'edil d'Ordenació del Territori, 
Jan Valls, va explicar que s'estima aquest recurs 
“davant una possible indefensió dels propietaris”. 
En aquest sentit, va recordar que “han hagut dos 
canvis normatius, com la Llei de Procediment 
Administratiu i la Llei d'Urbanisme en 2015, i com 
a criteri de precaució, i per prevenir de possibles 

perjudicis econòmics a l'ajuntament, l'equip 
de govern ha decidit estimar aquests recursos”. 
Per part del PP, el seu portaveu, Juan Amat, va 
assenyalar que “és una negligència més de l'equip 
de govern, que ha realitzat múltiples anuncis per 
fer-ho i ara es tiren enrere senzillament perquè 
s'han fet malament les coses”. Per Amat, que hi 
hagi hagut canvis normatius “no justifica que la 
seva gestió no ha estat la correcta, és el mateix 
que va passar amb la piscina, i amb el retard 
dels pagaments de les quotes de la seguretat 
social”. El portaveu popular va assenyalar que el 
retard a dotar d'il·luminació a aquesta zona serà 
d'un any. “Porten vostès governant més de dos 
anys i segueixen cometent errors de principiant, 
i no van a assumir cap responsabilitat. Els canvis 
normatius no són excusa. És la nova negligència 
d'un tripartit que ha perdut el rumb”, va indicar. 
Amat va demanar que ara que torna a iniciar-se 

l'expedient, l'equip de govern valori la possibilitat 
de bonificar part de les quotes d'urbanització als 
propietaris, que les sufraguen al cent per cent 
amb imports d'entre 400 i 1.500 euros. 
Valls va contestar a Amat que “no hi ha hagut 
cap negligència, i el que fem és no assumir riscos 
perquè podríem causar un perjudici econòmic 
a l'ajuntament si haguéssim continuat amb la 
tramitació. És un criteri de prudència, i creiem que 
el retard en aquest projecte no serà d'un any, sinó 
de quatre o cinc mesos”. Valls també va criticar al 
PP per “haver tingut aquest projecte en un calaix 
durant quatre anys”, al que Amat va contestar 
que aquest projecte es va iniciar sota el govern 
popular. 
El projecte d'il·luminació pública d'aquest PAI de 
260.000 metres quadrats afecta a uns 600 veïns. El 
projecte d'il·luminació es va aprovar al setembre 
de 2016.

La il·luminació pública de Cala Puntal es retarda per un recurs
Sis propietaris al·leguen que no van rebre la notificació de les quotes i l'Ajuntament accepta la seva queixa

La galera gana al langostino en la demanda navideña

Martes día 30 se presentará en 
el Auditorio Municipal el libro
"1983-2017. Carnaval de Vinaròs en el 35 aniversario " del 
autor Mariano Castejón y Editorial Antinea.

La obra es un ensayo histórico sobre la historia del 
Carnaval. Comprenderá más de 2.000 fotografías del 
Carnaval e historia de los 35 años del Carnaval narrados 
en 430 páginas.

Mantendremos informados de las novedades a los futuros 
lectores.
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ACTUALITAT

L'Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la modificació 
dels criteris objectius per al repartiment del 
complement de productivitat entre els empleats 
del consistori, la qual cosa ha estat criticada per 
l'oposició, que ha recordat que l'any passat va 
decidir no abonar aquest complement. No obstant 
això, des de l'equip de govern s'ha defensat la 
necessitat de tornar a pagar-lo depenent dels 
objectius per la falta de personal que no és possible 
contractar. La regidora del PVI, Maria Dolores 
Miralles, va assenyalar que “hi ha hagut en vostès 
una gran rapidesa perquè els funcionaris puguin 
cobrar aquest complement aquest any quan 
el passat exercici se'ls va negar”. Va recordar en 
aquest sentit “l'esforç realitzat pels funcionaris per 
implantar Xarxa Llibres el passat any, i no obstant 
això van decidir no abonar aquest complement. 
Ens preguntem què ha passat ara un any després, 
perquè no hi ha hagut cap treball que hagi suposat 
un sobreesforç. Crec que han volgut acontentar als 
funcionaris per callar boques i guanyar-se la seva 
confiança”. També va criticar el canvi realitzat en 
els criteris qualificant-los de “ambigus”. Per part d’ 
Acord Ciutadà, Lluis Batalla també va recordar que 
l'equip de govern va dir no al pagament d'aquest 

complement. “Aquí ara a l'equip de govern li 
sembla ben el que abans li semblava malament”, va 
assenyalar, però va considerar que tornar a tindre’l 
podría ser degut a la necessitat de personal. 
Juan Amat, portaveu del PP de Vinaròs va dir que 
“això no és més que un exemple d'improvisació 
i de doble moral”. El portaveu popular va dir que 
“aquest any estan igual de ben pagats que l’any 
passat van dir que estaven i tindran complement”. 
També va acusar a Compromís de no aprovar els 
pressupostos del PP al govern perquè el salari de 
l'interventor era excessiu. “Em pregunto què és el 

que ha canviat. La resposta és els sous de l'equip 
de govern”, va concloure. 
L'alcalde, Enric Pla, va respondre a Amat que 
recórrer al tema dels sous de l'equip de govern 
“demostra la seva pobresa argumental”. Pla va 
explicar que els canvis en els criteris d'aquest 
complement “estan molt lligats a la impossibilitat 
de tenir un funcionariat suficient, que condiciona 
moltes qüestions”. També va explicar que “la 
productivitat del passat any no es va pagar en ser 
absorbida per la paga extra pendent que el PP 
havia llevat als funcionaris”.

L'Ajuntament de Vinaròs tornarà a pagar el complement de productivitat als funcionaris
El consistori aprova el canvi dels criteris objectius d'aquest complement 

Ciutadans i membres de la corporació municipal van guardar el passat 9 de 
gener tres minuts de silenci davant la porta de l'Ajuntament, en repulsa per 
l'últim cas de violència de gènere a la província de Castelló.  
Andrea Carballo va morir el 23 de desembre en el xoc d'un vehicle contra una 
gasolinera a Benicàssim i després diversos informes les autoritats han pogut 
corroborar que va ser víctima de la violència de gènere per part de la seua 
exparella.

Vinaròs guarda tres minuts de silenci per l’últim cas de violencia de gènere

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ACTUALITAT

La Regidoria de Medi Ambient i Agricultura ja ha començat a posar a punt l'entorn de l'ermita per a les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià.

Restricció de la crema de marges de cultiu i 
restes agrícoles
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
ha resolt iniciar un nou període, a partir del 6 de gener, en el qual no es podrà autoritzar 
la crema de marges de cultiu o restes agrícoles en terrenys forestals, confrontants o 
que estiguen a menys de 500 metres d'aquests. Aquesta disposició tindrà una durada 
indefinida fins que les condicions de risc d'incendi canvien.

Resultant del Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic 
es proposa la Millora de la Qualitat de les Empreses 
i Serveis Turístics de Vinaròs amb l’objectiu de 
millorar la competitivitat de l’oferta turística del 
destí i per a tal fi, s’ha proposat  l’adhesió de Vinaròs 
al Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola 
en Destí (SICTED).
Conceptualment el SICTED es tracta d’una 
metodologia que proporciona un sistema integral 
de gestió dirigida a la millora continuada en la 
prestació dels serveis turístics per part dels diferents 
operadors que treballen en una destinació, ja 
siguen aquests públics o privats. L’experiència de 
consum turístic en una destinació és una cadena 
d’impactes provocats pels professionals, entitats 
turístiques i serveis relacionats, es considera 
adient que perquè està experiència siga completa 

ha de ser el més homogènia possible, ja que si 
hi ha disparitat d’experiències satisfactòries i 
insatisfactòries en una mateixa destinació fa que 
aquestes últimes, condicionen negativament la 
qualitat percebuda.
Més enllà dels sistemes tradicionals de certificació, 
el SICTED brinda un marc molt oportú de 
referència per tal d’abordar els reptes esgrimits en 
els paràgrafs anteriors i a més, és una bona eina 
per integrar amb d’altres projectes de la destinació 
com poden ser les taules de treball per producte o 
els clubs de producte turístic, si finalment s’arribara 
a aquest escenari de futur. És una eina totalment 
compatible amb altres normes d’assegurament de 
la qualitat com ara les Q o les UNE.
Entre altres eines, compta amb 33 manuals de 
bones pràctiques, un per cada ofici. Ofereix a 

les empreses / serveis turístics adherits un pla 
de formació, visites d'assistència tècnica per 
part d'assessors homologats, tallers col·lectius, 
grups de treball que desenvolupen propostes 
de millora per a la destinació i avaluacions que 
contrasten l'adequació de l'empresa / servei 
als estàndards de qualitat. Tot això culmina en 
l'obtenció del distintiu Compromís de Qualitat 
Turística.
En síntesi el SICTED és una metodologia de 
treball per a la millora de la qualitat de les 
destinacions turístiques promogut per la 
Secretaria d’Estat de Turisme (SET), amb el 
recolzament de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP), que treballa 
amb l’objectiu últim de millorar l’experiència i 
satisfacció del turista.

L’Ajuntament de Vinaròs ha signat el protocol d’adhesió 
al Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí, SICTED

L’ermita es posa a punt per acollir milers de persones
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ACTUALITAT

Aquest dijous, al Centre de Coneixement 
Vinalab de Vinaròs, s'ha dut a terme l'acte de 
presentació oficial i benvinguda als alumnes i 
al personal que en els propers mesos formaran 
part dels dos tallers d'ocupació subvencionats 
pel SERVEF i que li han estat concedits a la 
localitat.
En total 36 persones formaran part d'aquestes 
iniciatives, entre alumnes i personal docent, 
directiu i administratiu. En el cas del taller 
Vinaròs Renova, 10 alumnes tindran feina i 
formació durant un any i s'encarregaran de 
renovar la zona central de l'Avinguda Jaume 
I per convertir-la en un passeig de vianants. 
D'altra banda, el taller Vinaròs Et Formem 
formarà a 20 alumnes en floristeria i jardineria, 
durant quatre mesos i amb possibilitat 
d’ampliar 1 any més.

"Estem molt contents amb la concessió de 
les ajudes per a poder realitzar aquests tallers 
i esperem que alguns d'ells puguen ampliar-se 
més temps, ja que són una bona oportunitat 
per aprendre i per tornar al món laboral, que a 
més deixa un llegat tangible en la localitat", ha 
expressat la regidora d'Ocupació, Maria Cano.
Cano ha animat a tots els alumnes a aprofitar 
bé el temps i les experiències viscudes i ha 
recordat que a més d'ocupació, aquests tallers 
ofereixen un certificat de professionalitat que 
busca ajudar els alumnes a integrar-se al món 
laboral. "Us dono l'enhorabona per ser aquí i 
desitjo que tragueu el màxim profit a aquesta 
experiència", ha expressat.
L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, ha felicitat també 
als alumnes i al personal per aquesta nova etapa 
que comencen i ha indicat que un aspecte clau 

d'aquests tallers és que combinen treball amb 
formació, sent "un punt de partida per trobar 
noves oportunitats en una societat en què tots 
han de tenir cabuda i una vida digna amb dret a 
l’habitatge, al treball i a l’educació ".
Pla ha recordat que es passarà d'una inversió 
de 190.000 euros a la localitat a més de 900.000 
amb 6 programes, el que suposa un canvi 
substancial en matèria de política social i 
d'ocupació que beneficia, especialment, als que 
més ho necessiten.
En aquest sentit ha explicat que el 2017 es van 
posar en marxa els itineraris integrats d'inserció 
socio - laboral, que s'espera que tinguen 
continuïtat durant 2018 i dels que van formar 
part més de 145 persones; algunes d'elles han 
aconseguit ocupar-se en els tallers d'ocupació 
que han començat aquesta mateixa setmana.

L'Ajuntament dóna la benvinguda als alumnes i al personal 
dels tallers d'ocupació Et Formem i Vinaròs Renova
Un total de 36 persones, entre alumnes i personal docent, directiu i administratiu, formaran part de les 
dues iniciatives, que tindran una durada de quatre mesos i un any



13 gener de 2018

8

fotonotícies

El Mercat Municipal informa que les agraciades en el sorteig de les bicicletes 
amb la col·laboració de Cicles Fandos són Carmen Sospedra i Pilar Adell

L'alcalde en funcions, Domènec Fontanet, ha lliurat un obsequi a 
Dany López Estupiñá, el primer bebé de 2018 nascut a l'Hospital 
Comarcal de Vinaròs el passat dia 1 de gener a les 23:29 hores, 
amb un pes de 3 quilos i mig. Fontanet ha felicitat a la família per 
l'arribada de Dany, en nom de tota la corporació municipal.

La Asociación de Comerciantes de Vinaròs realizó esta semana 
el sorteo y dio el nombre de los ganadores de la campaña de 
Navidad y Reyes para fidelizar las compras entre los clientes. Los 
agraciados del sorteo disfrutarán de diez premios de 100 euros, tres 
viajes a Port Aventura y un crucero por el Mediterráneo.

L’arribada a port dels reis mags amb l’embarcació Germans Drago ens 
va deixar imatges com aquesta. Foto: Aparicio

El SERVEF aprovà un nou Taller Ocupació Taula Sénia de 12 mesos, amb 10 alumnes i 
3 docents per a acondicionar senders i camins dels 15 pobles valencians de la Taula 
del Sénia, que s'imparteix al Centre cívic de Rossell i els treballs a tots els pobles. Va 
començar el 27 de desembre.

El pequeño Oleksandr recibió la visita en Vinaròs 
de familiares durante las fiestas navideñas
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El mes de desembre i, en especial les últimes setmanes, han estat 
ben carregades d'activitat al Centre de Dia Municipal. Començàrem 
a principis de mes ambientant els diferents espais del centre amb 
manualitats que nosaltres mateixos havíem preparat amb molta 
dedicació. El divendres 22 vam celebrar la nostra particular Festa 
de Nadal. Al matí vam rebre la visita del Pare Noel, que ens va venir 
a visitar gràcies a la carta que va escriure l'Ajuntament de Vinaròs. 
Ens va saludar a tothom i, juntament amb el seu patge ens va 
donar un bon grapat de caramels a cadascun de nosaltres.
Seguidament vam fer dinar especial de Nadal, amb un menú 
deliciós i estovalles nadalenques per a l'ocasió. A la tarde, 
ja en companyia de les famílies, celebràrem l'Acte de Nadal 
acompanyats de les magnífiques corals d'ESMUVI i García Julbe. 
Algunes usuàries del centre ens llegiren poemes nadalencs, 
així com també un conte que parla sobre l'amor en aquestes 
dates, llegit per Mireia, la nostra fisioterapeuta. En acabar, i no 
per que sigui l'últim és el menys important.... vam donar inici a 
la xocolatada familiar, que bona estava la xocolata desfeta i ben 
calenteta!
El divendres 28, com que era l'últim dia que ens vèiem fins 
l'arribada del 2018, vam celebrar unes campanades anticipades. 
Així que, després de tenir un dinar especialment bo, van sonar 
les campanades, ens menjàrem el raïm i després vam fer ball de 
cotilló.
Per últim, el passat divendres dia 5 de gener al matí vam rebre la 
visita dels patges reials. Vam començar fent un taller d'escriptura 
de desitjos, on vam plasmar tot allò que volem per al 2018. 
Seguidament, els patges reials ens van visitar amb la seva "caixa 
dels desitjos", allí deixàrem tot el que havíem escrit amb moltíssima 
il·lusió. A més a més, ens van portar un llibre per a que el gaudim 
aquí al centre, "Cançons i costums de Vinaròs", de Ramón Redó 
Vidal. Ens vam alegrar moltíssim! Després, per acabar d'arrodonir 
el dia vam tenir un menú especial de Reis, finalitzant amb el típic 
tortell. 
Des d'aquí volem aprofitar per a donar les gràcies a tots els que 
heu fet possible que passéssim uns Nadals tan especials al nostre 
Centre de Dia. Us desitgem que tingueu un feliç 2018 i que tots els 
vostres somnis es facin realitat.

En relación al cobro de las participaciones de la lotería de navidad les 
queremos comunicar que los días 15,16,18,19,22,23,24,25 y 26 de enero de 
8,30h a 12,30h en la sala de exposiciones de la Fundació Caixa Vinaròs sita en el 
Pasaje Cardenal Tarancón s/n se procederá a la recogida de las participaciones 
para comprobar las mismas y posteriormente tras la verificación ya se avisará 
para proceder a su pago.
Solamente se atenderán a 80 personas por día.

Para facilitar y agilizar la gestión les agradeceríamos que traigan lo siguiente:

Original DNI.
Fotocopia DNI.
Fotocopia participación a cobrar.
Número de teléfono para avisar para cobrar participación.
                                             La junta

Uns Nadals més que complets al Centre de Dia

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS D´FPA LLIBERTAT LOTERÍA NAVIDAD Nº 13378

Comparses
& Reines

PANCARTAS
Y PEGATINAS 

DE TU REINA
Tickets bebidas, cenas... 500 u.€18  

Dr. Fleming, 6 · Vinaròs 
webmaster@editorialantinea.com

0,15Pegatinas € u.

pancartas a3 en cartón 3 € u.

 Tel.964 45 00 85
Pide presupuesto sin compromiso

Nos adaptamos a cada Comparsa y Reina*
* *

desde
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Els ajudants dels Reis d'Orient van estar al 
Mercat de Vinaròs per rebre les cartes amb els 
desitjos de tots els xiquets i xiquetes

L’Aula de Teatre va recollir les cartes per als Reis Mags a la cavalcada

La Alianza va posar la música a la cavalcada de Reis Reines  2017 contemplant els reis

Eloy, Valentina, Carlos, Mario y Unai fueron a buscar a los Reyes Magos en barco

Desde Grupo Interparroquial de Missions y 
Tercer Món de Vinaròs, queremos agradecer 
la buena acogida que por treceavo año 
consecutivo ha tenido el Rastrillo Solidario 
2017. Este año con el pequeñito revés de la 
lluvia, ha vuelto a ser un éxito y se ha logrado un 
año más cumplir con las expectativas, tanto de 
gente que nos visita ya fiel cada edición y por la 
cantidad recaudada, que seguro ayudará en el 
proyecto de Misiones seleccionado. Queremos 
agradecer a todos los asistentes, su apoyo, 
colaboración, confianza y fidelidad a este 
Rastrillo. Nos queda agradecer, como no podía 

ser de otro modo, la participación,colaboración  
y patrocinio de las siguientes personas y 
entidades que con su desinteresada ayuda nos 
permiten año a año la realización del mismo. 
Gracias al Ajuntament de Vinaròs, als Mossens 
Emilio y Cristobal, Caixa Vinaròs, Espectacles 
Maestrat, Imprenta Castell y ; los Hornos y 
Pastelerías San Agustín, San Sebastián,El 
Xusquet,Farga, Chaler, Masip,Quatre 
Barres, Casado,Alqueza,Suquet,La 
Lionesa,Pastís y Mª Luisa,  a los medios de 
comunicación y sus responsables Canal 
56, RTVU, Social Dúo,Cadena SER,Cope 

Vinaròs,7Dies,Vinaròs,Crónica y Vinaròs 
News ; a  Joyeria Roca, Mari Modas,Imprenta 
Soto,Plásticos San Francisco, Granja Saint 
Gregory,Bar Kura2 y Albocacer, al conserje del 
auditorio,al grupo de jóvenes de Confirmación 
de las dos parróquias y a todos los voluntarios 
y voluntarias que han estado al pie de mesa 
y colaborando desinteresadamente para que 
una edición más haya sido un éxito. Gracias a 
todos y quedamos enplazados para el Rastrillo 
del año que viene para el que ya estamos 
trabajando. Felices Año nuevo para todos y 
todas.

Agradecimiento
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Los Reyes Magos, 
en la sede de Caixa 
Vinaròs
Los Reyes de Oriente visitaron la 
Residencia de Personas Mayores, el 
Hospital Comarcal y finalmente la 
sede de Caixa Vinaròs, para repartir 
regalos a los socios más pequeños 
de esta entidad. En la sede Caixa 
Vinaròs estuvieron los populares 
robots Transformers, que han sido 
construidos por la familia Folch 
de Vinaròs y que esta semana han 
aparecido en un programa de 
Telecinco.  E.Fonollosa

La familia de Gentsana va participar de la cavalcada de reis fent disfrutar amb les seves coreografies.  Foto: M.Castejón

E.Fonollosa

La familia Folch de Vinaròs, que como nombre 
artístico se hace llamar “Cosplay Vinaròs”,   sigue 
paseando sus peculiares robots, inspirados en 
películas de gran éxito, por distintos escenarios y 
lugares y hasta una aparición “estelar” en un nuevo 
programa de Tele Cinco, “The Little Bit Show”. Los 
dos robots de “Transformers”, además de C3-P0 y 
R2-D2, de “La Guerra de las Galaxias” se van a hacer 
mucho más populares, si cabe,   tras la reciente 
aparición de Optimus Prime, de “Transformers”, 
en este programa, que los “fichó” tras ver la 
repercusión que tuvieron en el estreno en Madrid 
de la última película de la serie “Transformers”.
Estos “robots vinarocenses”, construidos 
artesanalmente logrando imitaciones fidedignas 
de los que aparecen en dichas películas, tienen 
una agenda repleta. El pasado 2 de diciembre 
estuvieron presentes en una primera convención 
en Tarragona de aficionados a Star Wars organizada 
por el Club R2-T4 que incluyó un desfile con 
participación de gentes venidas de toda España. 

Este 9 de diciembre, participaron en un acto 
celebrado en Tortosa, dentro de las actividades 
navideñas. Asimismo, tienen previsto acudir al 
Hospital Comarcal de Vinaròs para visitar a los 
niños y niñas que están ingresados y también con 

“La guerra de las galaxias” al centro de desarrollo 
infantil Creixem situado en esta misma ciudad. 
Además, este día 6 los dos Transformers estuvieron 
presentes en la tradicional entrega de regalos que 
los Reyes Magos hacen en Caixa Vinaròs.

Los tranformers y los protagonistas de Star Wars, no paran
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La Cavalcada dels Reis d'Orient 2018 a Vinaròs 
va estar inspirada en la màgia i va comptar 
amb un ampli sèquit atès que van participar 
unes 260 persones, des del moment en què a 
les 18.30 hores ses Majestats van desembarcar 
en el port pesquer a bord de l’embarcació 
Germans Drago. Es va realitzar la desfilada des 
del Port, on estaven esperant-los moltíssima 
gent, a més d’autoritats i reines i dames de les 
festes, seguint pel carrer Santa Magdalena, País 

Valencià, Sant Francesc, Plaça Jovellar, Sant 
Cristòfol i amb final de recorregut a la plaça 
Parroquial. 
Es va comptar amb participació d'altres entitats 
que es van sumar a L'Aliança i Gentsana, com 
l'Acadèmia de Ball Locura i l'Aula Municipal de 
Teatre de Vinaròs. Va haver-hi uns 130 ballarins, 
60 músics i 70 voluntaris, entre patges i actors 
que van ajudar als Reis d'Orient, la qual cosa 
unit als nous elements escenogràfics, a les 

llums, als espectacles de foc i dansa, van oferir 
una desfilada plena de màgia i il·lusió a Vinaròs.
L'Ajuntament de Vinaròs va repartir a més 
gairebé una tona de caramels sense gluten, 
perquè tots els nens pogueren gaudir d'ells en 
igualtat de condicions. Per primera vegada, va 
haver-hi emissió en directe a través de Canal 
56, amb Txema Grau i Adriana Prados, perquè la 
Cavalcada pogués seguir-se també des de casa 
en tota la comarca.

Els Reis Mags arriben a Vinaròs plens de màgia
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Martes día 30 se presentará en el 
Auditorio Municipal el libro
"1983-2017. Carnaval de Vinaròs en el 35 aniversario " del autor 
Mariano Castejón y Editorial Antinea.

La obra es un ensayo histórico sobre la historia del Carnaval. 
Comprenderá más de 2.000 fotografías del Carnaval e historia de 
los 35 años del Carnaval narrados en 430 páginas.

Mantendremos informados de las novedades a los futuros lectores.
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964 45 25 58
vinaros@davima.net

www.davima.net

FURGONETA
MUDANÇA

Volum: de 6 a 8 m

IVA INCLÒS i 500 KM

CAP DE SETMANA
120€

IVA INCLÒS i 100 KM

JORNADA LABORAL
50€

TURISME
DE LLOGUER

3 DIES
100€ IVA INCLÒS i 500 KM

LLOGUER DE TURISMES I FURGONETES

L'arribada dels Reis Mags
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Estem acabant ja les festes 
nadalenques i entrant al nou any 
2018, així que aprofitant aquestes 
dates nosaltres volem no només fer 
una mirada al futur, sinó recordar el 
passat, així com fer balanç del nostre 
present.
La Muixeranga de Vinaròs afronta 
el seu Vé Aniversari amb el 
convenciment d’haver-se erigit a 
Vinaròs com a l’avantguardista i 
protectora d’una de les tradicions 
amb més arrel a les terres valencianes, 
les muixerangues. Sempre ha estat 
un luxe poder retornar a la Ciutat 
de Vinaròs aquelles imatges de 
torres humanes que en el passat 
es van veure a la ciutat. Aquelles 
primeres figures no eren més que la 
expressió espontània de la gent, com 
recentment s'ha pogut descobrir. A 
més, tot això s’ha demostrat amb la 
troballa d'unes fotografies antigues 
que en els últims 2 anys s’estan 
trobant, sobre la possible existència 
de construccions humanes 
antigament a la ciutat de Vinaròs. 
Ja sabem que aquestes eren torres 
humanes únicament sorgides de 
competicions populars entre barris, 
però la seua influència podria tindre 
un origen comú. Aquesta influència 

podria vindre sobretot dels  castells, 
ja que alguns anys alguna colla hi 
venía a Vinaròs per a festes a la ciutat. 
D’altra banda, un altra influència més 
propera probablement podria ser 
la dels  Dansants de Peníscola, una 
tradició derivada de les Muixerangues 
i existent a Peníscola des de fa segles 
d’antiguitat i que té la mateixa 
estructura que eixes antigues 
construccions.
Ara, el món de les muixerangues ha 
vingut per a quedar-se i sobretot 
per a convertir-se en patrimoni dels 
vinarossencs i les vinarossenques. 
Aquesta responsabilitat en la 
representació de la nostra Ciutat així 
com del Maestrat, comarca a qui li 
debem tot, l’hem dut a terme també 
amb molt bona imatge per molts dels 
pobles del Maestrat però sobretot 
arreu del territori Valencià. La nostra 
presència encara que llunyana de la 
resta de muixerangues, ha estat més 
que significativa, la nostra fermesa en 
la lluita per la creació de la Federació 
Coordinadora de Muixerangues, la 
participació de Trobades de gran 
rellevància al llarg d’aquest any amb 
dos de les colles del moment, ho 
reafirma. El nostre moment a nivell 
tècnic també es admirat dintre del 

món de les muixerangues però 
encara ens falta una cosa, ENS FALTES 
TU. 
Ens faltes tu perquè aquest any, l’any 
del nostre 5é aniversari, afrontem els 
reptes més grans de la nostra història 
recent i aquests requereixen d’una 
bona pinya, més gran de la que ja 

tenim en tots els sentits de la paraula. 
No volem fer anuncis encara, però 
aquest any representarà un abans i 
un desprès per a la Muixeranga de 
Vinaròs, els ciments preparats durant 
4 anys donaran el seu fruit amb la 
culminació d’aquets projecte nascut 
a febrer del 2013

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet

CULTURA

La Muixeranga de Vinaròs, història viva en plena recuperació i expansió

L'Auditori de Vinaròs   acull la 
exposició "Wedding moments", 
un viatge íntim i personal per 
més de cent casaments que ha 
fotografiat el rossellà Marc Prades. 
L’Ajuntament continua apostant 
pels artistes joves emergents per 
exposar a l’auditori municipal. La 
tècnic Amparo Chaler va explicar 
que és seguidora de la fotografía de 
Prades i que les imatges exposades 
són especials perquè reflexen 
moltes expressions i emocions 
humanes de l’abans, el moment del 
casament i el després. 
Prades fa cinc anys que realitza 

L’auditori acull l’exposició ‘Wedding moments’ de Marc Prades

bodes i, en la inauguració, va asegurar que no esperava 
fer una exposició. Molts llocs que apareixen a les 
fotografíes de la mostra són del Maestrat, els Ports i 
el Delta de l’Ebre. “Intento sempre que puc portar les 

parelles a estos llocs que tenim, perquè són paratges 
nostres i preciosos”, va indicar.
La mostra va ser inaugurada dimarts i estarà oberta fins 
al dia 28 de febrer. 

Nova col·laboració 
entre Taula del 
Sénia, Ajuntaments 
i Turisme de 
la Generalitat 
Valenciana, amb 
l'autoritació 
dels propietaris, 
senyalitzant 
noves àrees i 
rutes d'oliveres 
mil·lenàries, 
ampliant així la 
Xarxa existent.



13 gener de 2018

17

CULTURA

Alfredo Gómez Acebes
Cada 17 de enero se celebra la fiesta de San Antonio 
Abad, conocido popularmente como del porquet 
puesto que en las representaciones iconográficas 
aparece con este animal a sus pies ya desde el siglo 
XV. San Antonio es el patrón de los agricultores 
y ganaderos de toda Valencia desde tiempos 
inmemoriales. Tras el Decreto de Nueva Planta se 
impuso a San Isidro como patrón de los labradores, 
posiblemente por influencia centralista, aunque 
aquí en Vinaròs han coexistido los dos, hasta la fecha, 
con igual importancia.
Una de las costumbres ancestrales que han 
quedado en la ciudad y en buena parte de los 
pueblos del Maestrat y Els Ports es la  tradición de 
encender hogueras en las plazas, en las cuales se 
apiña leña y en cuya parte superior se coloca una 
figura que representa al “demonio” que arde con 
la pira para ahuyentar así los malos presagios, las 
plagas y asegurarse una buena cosecha. Así como 
un desfile de carruajes engalanados y bendición de 
los caballos, como buen protector de los animales 
domésticos y de las caballerías.
 En Vinaròs conservamos algunas representaciones 
de San Antonio Abad: En la ermita de la Misericordia, 
un antiguo plafón cerámico en una casa particular y 
una escultura en una hornacina de la calle del Puente. 
La plaza de San Antonio hace hoy referencia a San 
Antonio de Padua, y no a él, aunque su atribución 
inicial genera ciertas dudas. Sobre todo porque 
el domingo 19 de enero de 1919, “los devotos de la 
plaza de San Antonio celebraron muy solemnemente 

la colocación del nuevo Santo en la capilla. Traca, 
campanas, misa, orfeón alcanariense, reparto de pan 
a los pobres, misa mayor, sermón, procesión, adorno 
de balcones y gallardetes en los árboles de la plaza”.
En la antigua Casa Abadía de la calle Mayor aparecía 
representado junto a la Misericordia y San Sebastián. 
El cronista Pascual Madoz apuntaba a mediados 
del siglo XIX que en Vinaròs “se celebran en este 
ermitorio las fiestas de San Sebastián el 20 de enero, 
y la de San Antonio Abad el 17 del mismo mes; en las 
dos sube el pueblo al amanecer una lucida procesión, 
que regresa a él por la tarde, y en la última se bendicen 
las caballerías después de la función religiosa: en 
los dos días se celebra en este sitio una feria o porrat 
concurridísima”. O el escritor Mundina que en 1863 
apuntaba sobre Vinaròs que “suben al ermitorio 
centenares de caballerías, y después de la función de 
iglesia son aquellas bendecidas en medio de un tropel 
y algazara indescriptibles”.
San Antonio Abad fue un monje de los primeros años 
de la cristiandad, nacido en Egipto. Retirado a la vida 
monástica como ermitaño, en la iconografía aparece 
representado con un libro abierto y un bastón como 
símbolo de autoridad, junto a un cerdo con una 
campana al cuello para espantar los malos espíritus, 
el cual según la leyenda le curó de una herida y le 
acompañó en sus viajes. San Antonio se convirtió en 
un santo protector contra la peste, para salvaguardar 
las cosechas y las enfermedades en el ganado. En 
algunas estampas antiguas aparece junto a una 
montaña en llamas en alusión a su protección sobre 
la enfermedad epidémica denominada “fuego de 

San Antonio”. Su culto fue difundido gracias a las 
cofradías que se encargaban de organizar los actos 
propios en honor del santo unido a la costumbre de 
cocinar les calderes.

La festividad de San Antonio Abad y su tradición

Carnaval
anuncia’t a la premsa local

i forma part de la història del Carnestoltes

la teva revista digital
INFORMA’T - Tel.964 044 938
marketing@editorialantinea.com
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N-340 i els diners del poble

Per David Adell

Inversió sanitària a Vinaròs, 
gràcies al PP? I això, de què?
Per Fernando Juan
Executiva local PSPV-PSOE

CORTINES DE FUM

Per Jordi Moliner

12:30 a 
13:30

La mañana de 
COPE en el 

Maestrat con 
Laura Puig 

Comencem la primera setmana 
de l'any parlant del govern del 
Partido Popular a Madrid. Com 
sempre que hem de fer-ho, als 
vinarossencs interessats en el 

nostre poble ens agafa un poc de mal de panxa. 
En aquest cas es tracta de l'antiga carretera N-340, 
que en algun moment o altre passarà a titularitat 
de l'Ajuntament de Vinaròs. Que vol dir això? Que 
a partir d'eixe instant, el seu manteniment present 
i futur passara a pagar-se amb els nostres diners.
Podríem ficar la mà al foc i no ens cremaríem, en 
pensar que d'estar en l'època de la vella política 
aquesta infraestructura hagués sigut acceptada 
sense més consideracions. Però en els temps que 
ens trobem, i amb l'equip de govern que governa 
a Vinaròs, les coses es fan amb molt més compte i 
mirant primer per la butxaca dels vinarossencs.
Per resumir al lector aquest cas, direm que Vinaròs 
té en l'antiga N-340 més del doble de vial per 
mantenir que Benicarló o Peníscola. És per això 
que des de l'Ajuntament no acceptarem de l'Estat 
una infraestructura amb les condicions actuals, 
sinó reasfaltada i amb la il·luminació adequada en 
les seues cruïlles més perilloses. Als vinarossencs 
ja ens costarà suficients diners mantenir aquesta 
carretera quan passe a ser nostra, per tant exigim 
les millors condicions a l'hora del traspàs.
Aquesta és la proposta que hi ha ficada damunt de 
la taula del ministeri de Foment des de fa més de 
quatre mesos, i de la que encara estem esperant 
resposta. Com sempre l'equip de govern amb 
l'alcalde Enric Pla a l'endavant, estarà totalment 
obert a l'ajuda i cooperació que ens vulga brindar 
qualsevol altre partit polític. Ja que estem parlant 
d'una carretera que del dia de demà serà un eix 
fonamental per a la mobilitat d'un Vinaròs que no 
para de créixer.
Però creiem que com els fets ens han demostrat 
amb el tema de Correus, les timbes de les nostres 
costes arrasades pels temporals o la piscina 
municipal, només podrem comptar amb les 
nostres forces. En cap cas amb les d'un partit polític 
més interessat a ficar bastons a les rodes del poble 
que en fer feina pel seu poble davant dels seus 
companys a Madrid.

Encetem aquest any 2018 
amb una notícia(????), que 
a nosaltres, els socialistes, 
ens ha deixat, com a mínim, 
perplexos (!!!!).

Doncs al setmanari Vinaròs, i a diferents xarxes 
socials, apareix una referència en la qual el PP, 
a les Corts Valencianes, ha aconseguit aprovar 
una esmena als pressupostos de la Generalitat 
per a incrementar fins a 500.000 euros la dotació 
destinada a la construcció del segon centre 
ambulatori a Vinaròs.
I resulta que, revisant el diari de sessions, el que 
es va aprovar, i per unanimitat, és una esmena 
de Podemos amb el suport del PSPV-PSOE i de 
Compromís, en la qual es modificava la dotació 
inicial de 100.000 euros i es passava a 600.000 
euros, és a dir, amb un increment de 500.000 
euros. Es tracta de l’esmena amb número 1187, 
publicada al DOGV núm. 8202 de 30 de desembre 
de 2017.
La inclusió d’esmenes als pressupostos anuals 
són una de les activitats que es generen a les 
Corts i altres parlaments, com el Congrés, o 
també als plenaris dels ajuntaments, fruit de 
les negociacions que es realitzen en qualsevol 
tipus de cambra democràtica, on els politics fan 
política, és a dir, parlen, dialoguen, cedeixen, i 
aproven dur a terme modificacions, en aquest cas 
pressupostàries per a equilibrar i/o acontentar 
diversos sectors socials. En aquests cas, es 
tractava d’augmentar la partida pressupostària 
per accelerar la construcció del segon centre 
ambulatori a Vinaròs. Aquest centre és una 
prioritat per al govern valencià, presidit pel 
socialista Ximo Puig, i amb aquesta esmena es 
confirma la prioritat. 
Ara bé, com es menja això que acabo d’explicar, 
i que es troba al diari de sessions, amb la 
notícia que es va anunciar la passada setmana 
per part del PP? És que ara, amb el canvi d’any, 
el PP governa a la Generalitat Valenciana? És 
que ara, amb el canvi d’any, el PP dialoga i 
negocia amb tota la resta de grups polítics de 
manera responsable i cedint? És que ara, amb el 
canvi d’any, al PP li interessa la sanitat pública 
valenciana, i en concret la de Vinaròs? És que 
ara, amb el canvi d’any, el PP vol fer una política 
social responsable?
O senzillament el PP, amb el canvi d’any, continua 
sent el PP de sempre, el de la manipulació i la 
tergiversació, el de la imposició a canvi de res, el 
de treure profit de la societat,  el PP del “mal rollo”, 
embruta que alguna cosa queda, i el de generar 
dubtes entre la ciutadania per a després negar 
les evidències i tapar corrupcions i corrupteles?
Continuem amb una oposició (el PP), que només 
sap posar pals a les rodes, malauradament, en 
aquest nou any 2018.

Si no fos un assumpte 
tan seriós, fins i tot 
resultaria graciós però 

no ho és, gens ni miqueta, per al menys a mi no m'ho 
sembla. Que el President local del Partit Popular 
de Vinaròs faça campanya per les xarxes contra 
Compromís, perquè el "Tribunal de Cuentas" no 
dóna el vistiplau als comptes de Compromís per una 
diferència de criteris a l'hora d'imputar temporalment 
les subvencions, discrepància de criteri que no és ni 
sancionable ni susceptible de reduir cap subvenció. 
Ja no entraré a qüestionar al tribunal que aprova els 
comptes del Partit Popular, el partit amb més casos 
i imputats per corrupció de l'Estat Espanyol, molts 
d'aquests dins del Partit Popular Valencià. Jo no tinc 
cap dubte ni un, de l'honorabilitat i l'honradesa dels i 
les companyes regidors/es populars del Ajt  de Vinaròs, 
però si de l'organització en la qual militen i no ho dic jo, 
ho diuen Jutges, Fiscals, Policia Nacional, Guardia Civil, 
Agencia Tributària etc etc. La tècnica del ventilador, 
escampar mentides o mitges veritats dels demes, per 
tal de diluir les misèries pròpies, és prou coneguda i 
utilitzada pel partit popular. Intentar ficar al mateix 
sac una discrepància de criteris de comptabilitat amb 
sentències, investigacions i imputacions, és sense 
dubte una campanya orquestrada en l'àmbit estatal 
pel PP, segurament per culpa del nerviosisme, la por i 
esperem que la vergonya que s'ha instaurat en les files 
populars. mes centrades en acusar als demes partits 
al més mínim error, que en netejar les files casa seua. 
Podem fer un petit repàs d'alguns casos que afecten 
els populars. Ho direm en castellà per si algú no ho 
entén.
Caso Andratx, Baleares. Caso Arena, Galicia. Caso Baltar, 
Galicia. Caso Biblioteca, Murcia. Caso Bitel, Baleares. 
Caso Bonsai, Baleares. Caso Bon Sose, Baleares. Caso 
Brugal, Comunidad Valenciana. Caso Bárcenas, estatal 
. Caso Caballo de Troya, Galicia. Caso Campeón, Galicia. 
Caso Carioca, Galicia. Caso Cementerio, Madrid. Caso 
Conde Roa, Galicia. Caso Cooperación, Comunidad 
Valenciana. Caso de la Ciudad del Golf, Castilla y León. 
Caso del Lino, Castilla-La Mancha. Caso El Roblecillo, 
Murcia. Caso Emarsa, Comunidad Valenciana. Caso 
Fabra, Comunidad Valenciana. Caso Faycán, Canarias. 
Caso Funeraria, Baleares. Caso Guateque, Madrid. 
Caso Gürtel, C. Madrid y C. Valenciana. Caso Hügel, C. 
Madrid. Caso Ibatur, Baleares. Caso Lasarte, Castilla y 
León. Caso Líber, Murcia. Caso Lifeblood, Canarias. Caso 
Naseiro, PP. Caso Nóos, PP. Caso Orquesta, Galicia. Caso 
Over Marketing, Baleares. Caso Palma Arena, Baleares. 
Caso Eólico, Canarias. Caso Patos, Galicia. Caso Piscina, 
Canarias. Caso Plan Territorial, Baleares. Caso Pokemon, 
Galicia. Caso Porto, Madrid. Caso Púnica, Madrid. Caso 
Rasputín, Baleares. Caso Gondola, Canarias. Caso Terra 
Natura Benidorm, Comunidad Valenciana. Caso Torres 
de Calatrava, Comunidad Valenciana. Caso Totem, 
Región de Murcia, Caso Troya, Andalucía. Caso Turismo 
Joven, Baleares. Caso Túnel de Sóller, Baleares. Caso 
Umbra, Murcia. Caso Zamora, Castilla y León. Caso 
Zeta, Galicia. Caso Auditorio, de Murcia. Caso élico, 
Castilla León. Caso Lezo, Madrid.
Una mostra de com actua el PP. I ells ens volen donar 
lliçons?, primer que es fiquen a regenerar les seves files 
i després que parlen dels demés. Son molt de veure la 
palla a l'ull alié i no veure el puntal al propi. Unes altres 
practiques són judicialitzar la vida política o enviar a 
Montoro ha retallat 353 milions més d'euros per a fer-
nos xantatge. És curiós com Montoro no intervé cap 
Comunitat ni Ajt, governat pel PP. Una altra casualitat.

www.vinarosnews.net
Seguiu al Vinaròs.News 
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OPINIÓ 

www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Nuestra apuesta es por las personas
Por Luis Gandía

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

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes de agost a 
l’ajuntament, a Creu Roja Vinaròs, per compra 
de material higiene personal.

Creu Roja Vinaròs

PeR COMPRA de MATeRIAl hIgIeNe PeRsONAl

08/01/2018

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

BANCO sANTANdeR sA

enrique granados 30

En el Partido Popular 
de Vinaròs siempre 
hemos apostado por 

las personas, por mejorar la calidad de vida de 
todos los vinarocenses, por aplicar al día a día 
el sentido común y buscar siempre soluciones 
en lugar de crear más problemas. Por ello nos 
duele ver como ahora el tripartito después de 
dos años y medio de gestión continúa anclado 
en mirar atrás, en buscar excusas y culpables 
a problemas que han sido generados por su 
incapacidad para afrontar la gestión que 
merece Vinaròs.
Porque la inacción del tripartito en sectores 
fundamentales para nuestra economía como 
el comercio, el turismo o la industria ya son 
única y exclusivamente responsabilidad de un 
tripartito que sigue sin reconocer que su único 
objetivo era desbancar al Partido Popular 
como fuera y al precio que fuera.
Y ello se ha demostrado con fracasos 
atribuibles en exclusiva a la mala gestión de 
los once concejales de Podemos, PSPV-PSOE 
y Compromís como en el caso de la piscina 
donde la reiteración, por no decir obsesión 
del Alcalde en culpar al PP de la caída del 
proyecto, lo único que deja claro es que su 
conciencia no le deja dormir tranquilamente y 
por ello necesita buscar culpables allá donde 
sus decisiones son las que dejarán a Vinaròs 
sin piscina a través del Plan Confianza.
Un Alcalde puede equivocarse, como nos 
equivocamos todos, pero en este asunto no 
estamos hablando de una equivocación sino 
de una mentira, la del informe que Enric Pla 
aseguró tener en sus manos en el pleno de 
julio de 2016 y que un juez y un fiscal han 
sentenciado que no era así y que su mentira 
es la que ocasiona la anulación del pleno 
ordinario con el cambio de proyecto de 
piscina.
Lo hemos dicho muchas veces, en el tripartito 
lo que no saben se lo inventan confiando en 
que el desconocimiento de la mayor parte de 
vinarocenses sobre el funcionamiento de la 
administración les ayude a ganar tiempo. Por 
desgracia para los vinarocenses un gobierno 
así no solo es perjudicial para la ciudad sino 
para las personas que sufren un desgobierno 
que en las próximas semanas iremos 
destapando.
Entrados en 2018 ya nadie se acuerda de 
aquella auditoria ciudadana que era urgente 
y prioritaria en el verano de 2015, ni de las 
mentiras que todo el equipo de gobierno 
soltó a finales de 2015 para hacer creer que 
esa auditoria estaba realizada. Mintieron 
confiando en que el tiempo hiciera olvidar 
esa y tantas otras promesas que siguen en el 
tintero.
Nos espera un año apasionante donde 
nosotros, el Partido Popular, tenemos claro 
que nuestra prioridad y nuestro trabajo son 
todos y cada uno de los vinarocenses que 
quieren para Vinaròs mucho más de lo que el 
tripartito les ofrece.

La línia de treball que va 
emprendre la coalició 
d'esquerres ACORD CIUTADÀ al 
juliol de 2015 ha estat després 

de  dos anys i mig absolutament innovadora, 
esforçada i s'ha fet una acció des de fora del 
govern que mai s'havia produït a la història 
política del nostre poble. Hem aconseguit un 
equilibri, clarament a favor en la part positiva, 
d'aportacions, idees i possibilitats de millora del 
nostre poble, però també, en menor mesura, de 
fiscalització ferma de qui ha decidit governar.    
   Indubtablement, la incorporació al 
govern d' ACORD CIUTADÀ hagués millorat 
qualitativament, amb l'esforç, les ganes, les 
idees, la ideologia i la nostra passió per Vinaròs, 
coses que s'han fet fins ara( Ho hem deixat 
palès amb més de 250 propostes noves), i 
probablement , altres coses no s'haguessin fet, 
ni haguéssim posat en risc infraestructures vitals 
per al poble com la piscina. Coneixem l'adversari 
natural i amb ell no es pot jugar.
  I és justament de l'adversari natural de qui caldria 
plantejar interrogants. Quina és l'estratègia que 
el PP de Vinaròs ha mostrat fins ara? La aportació 
generosa permanent? O la crítica ferotge des del 
primer dia? Un equilibri entre ambdues opcions? 
Si un partit amb costum de governar sembla 
que, quan està a l'oposició, guarda les cartes per 
a quan tingue una bona mà i poder guanyar, i 
guardar les cartes vol dir esperar-se a governar 
per poder fer aportacions per al seu poble, com 
pot defendre que el més important és la gent del 
seu poble?. Si no governa no fa cap aportació. 
No recordem ara cap aportació del PP des de 
2015. Igual ens falla la memòria, però ara mateix 
no en  recordem cap.
(Val a dir, que també en dos anys i mig hem vist 
a qui governa ara, posar-se medalles per coses 
aconseguides pel PP quan governava, com 
l'enllumenat públic).
Avui no toca parlar de qui governa a Vinaròs, Pla, 
Alsina , Fontanet & Associats, amb llums i moltes 
ombres en aquest darrers dos anys, i de l'engany 
que han suposat per als seus votants,sinò del 
principal partit de l'oposició, perquè és el qui 
més s'oposa, i plantejar que amb l'experiència 
que té hauria de fer més aportacions pel bé de 
tots els vinarossencs i vinarossenques. No tot és 
Rodalies.
Postdata: La setmana que vé parlarem del 
govern.

Per Lluís Batalla i Callau

ÉS UN AU, ÉS UN AVIÓ?....
NO, ÉS UN VOLTOR 

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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ESPORTSPESCA

Andrés Albiol
Mina marina

 PARTE ESTADÍSTIC PESQUER PER MODALITAT DEL MES DE DESEMBRE  DE L’ANY 2017 (I)

Mar invernal apaciguado
Semana con unas aguas tranquilas, que propiciaron el poder faenar bien en 
todas las modalidades que están activas. Las capturas de pescados y mariscos, 
en general resultaron aceptables. Y las cotizaciones ya no son tan altas para la 
mayor parte de las espacies.

La pesca de arrastre, por acuerdo provincial, en un principio tiene previsto hacer fiesta los días 
12-19 y 26 de enero, a no ser que durante la semana pertinente se pierda algún día de faena, y 
entonces lo recuperarían pescando el viernes respectivo. Las extracciones realizadas por los bous 
han sido bastante variadas, en especial de langostino (ya no tanto), calamar, pescadilla, pez de S. 
Pedro, salmonete, gallo, caracol, peluda, rape, galera, móllera, raya, caballa, jurel, pagel y dorada 
mediana, pulpo blanco, canana y morrallas.
El cerco sigue con el segundo y último mes de veda. 
La flota de artes menores, las barquitas trasmalleras, unas se dedican a calar las redes cerca de la 
costa para atrapar sepia y mabre. Varias lo hacen en fondos medios mas alejados y hacia el sur, 
para pillar lenguado y rombo. Y una operó en el gran fondo próximo a las Islas Columbretes para 
capturar langosta, cabracho, pargo, mamona y corva.
El palangrillo costero pescó con anzuelo dorada, pagel, déntol y sargo.
La recolección de pulpo roquero con cadufo subasta ejemplares de 2 a 4 Kg.

Ecos de ‘Mar’; Breves noticias marítimas
-Una asociación gallega de productores de pesca (Opromar) ha elaborado junto a investigadores 
del CSIC, un producto llamado Mince, que es a base de proteína marina de calidad, que se obtiene 
a partir del músculo picado de especies descartadas por las flotas y de otras de escaso valor 
comercial, como el rubio, jurel, bacaladilla, caballa, faneca y boca negra.
Varias industrias transformadoras como firmas de cátering que ofrecen comidas a colegios 

És un alga daurada, calcària, diminuta, que habita 
en aigües superficials, i que deu el seu nom a la 
formació que té semblant a l'artefacte explosiu marí. 
Científicament li diuen Rhabdosphaera tignifer. 
És un vegetal marítim de la classe unicel·lular de 
la família dels flagel·lats calcaris. La seua forma 
amb una placa basal arredonida assembla a una 
microestructura esfèrica, amb nombrosos apèndixs 
de la mateixa amplària. 
És de color és terrós daurat. La seua dimensió ronda 
els 0,020 mm., sent difícil de veure en el seu mig, llevat 
que estiga en grans concentracions i es deduïsca, en 
especial els mesos d'abril a setembre. 
Es reproduïx per bipartició, per a formar en poc 
de temps grans colònies que invadixen els mars 
costaners. 
La seua alimentació és autrófoga. De la seua font 
d'energia, la llum, produïx substàncies orgàniques 
absorbint inorgàniques com el CO2, etc., amb la 
realització de la fotosíntesi.

PEIXOS:
Seitò (Boquerón)                         284 Kg
Escrita (Raya)                               184
Totina (Batoideos, Mantas)           17   
Besuc (Besugo)                             333
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)        112
Rallat (Bonito)                                2
Burros (Gobios)                                82
Caballa (Verdel)                              627
Vetes (Cintas )                                   26
Congre (Congrio)                           612
Gall (Pez de S. Pedro)                    56
Orà (Dorada)                                1.272
Móllera (Fanéca)                           1.589
Gallineta (Cabracho)                          12                    
Sorells (Jurel, Chicharro)              5.388
Asparrall (Raspallón)                      684
Palá (Lenguado)                                 51
Sard (Sargo)                                        14

Lliri (Anjova)                                       116
Llobarro (Lubina)                                  33
Aranya (Araña, Vívora)                       364
Pagell (Pagel, Breca)                     1.240
Peluda (Solleta)                                444
Lluç (Pescadilla, Merluza)               6237
Rap (Rape)                                      1.715
Aspet (Espetón)                                 246
Jurioles (Rubios, Lucerna)               401          
Moll (Salmonete)                             5.563
Morralla (Serranos, etc)                 1.962
Sardina                                              580
Mero (Cherna)                                     5                                        
Letxa (Serviola, Pez limón)                70
Bacoreta (Sarda)                                  2
Sorella (Jurel real)                             88
Bacaladilla                                       55
Llises (Lisa, Mújol)                          56
Pagre (Pargo)                                   2

Biso (Estornino)                               198
Gatet (Pintarroja)                             107
Rata (Miracielo)                                 50
Corva (Corvallo)                               3
Miseria (Gallo)                                 22
Peix de rei (Pejerey)                         4                                                     
Déntol (Dentón)                                3
Chopa (Cántara)                                2
Palomida (Palometa blanca)            7
Reig (Co0rvina)                                 3
Vidrià (Mojarra)                                  5
Rom (Rèmol, Rombo)                        8
Varis (Varios)                                   12                      
                                                 ________
Total.............................     30.896
CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                      150
Escamarlà (Cigala)                       3
Llagostí (Langostino mediterr.)      931            

Galera (Estomatoideo)                 5.464
Llagosta (Langosta)                            2
Gamba (Camarón, Quisquilla)          20
Llomàntol (Bogavante)                       1
                                                       _____
Total......................................   6.570 
MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                        803
Sepió punxa (Choquito)                      140
Canana (Pota, Volador)                     748
Sépia (Choco)                                   856
Polp roquer (Pulpo roquero)           1.146
P. blanc (P. blanco)                          391
P. mesquer (P. almizclado)              435
Polpa (Pulpón)                                    6
Caragol punxent (Cañailla)         168
Llonguet (Holotura)                         1                                                    _____
Total……………….……..    4.693
Total d’Arrossegament.........42.170

y hospitales, ya han mostrado su interés por este 
subproducto. (No olvidemos las antiguas barritas de 
pescado, bocas de cangrejo, etc.)
-La precaria situación del stock de la sardina en el litoral de 
la península Ibérica preocupa a españoles y portugueses, 
de manera que Portugal ya está llevando un estudio para 
repoblar de sardina su costa, analizando hasta que punto 
se puede potenciar la repoblación de la sardina a través 
de la cría en cautividad. Pues, según ellos, se trata de dar 
soluciones a un problema que ‘no tiene su origen en una 
pesca excesiva, sino a alteraciones climáticas’. 
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Clasificación.
 J. G. E. P. G.F. G.C. PTOS. DIF. G.

1 Torreblanca 14 12 1 1 45 13 37 32
2 Alcolea 14 8 4 2 27 15 28 12
3 Borriol "b" 14 8 3 3 30 19 27 11
4 VINARÒS 14 8 2 4 36 18 26 18
5 Atzeneta 14 7 4 3 25 17 25 8
6 Xert 14 8 0 6 27 25 24 2
7 Càlig 14 7 1 6 25 21 22 4
8 Vall d'Alba 14 5 4 5 19 23 19 -4
9 Benassal 14 4 6 4 21 22 18 -1

10 Rossell 14 5 1 8 20 34 16 -14
11 Tírig 14 3 4 7 16 34 13 -18
12 Salzadella 14 3 3 8 17 23 12 -6
13 Cinctorra 14 2 4 8 14 27 10 -13
14 Albocàsser 14 2 3 9 20 34 9 -14
15 Vilafranca 14 2 2 10 19 36 8 -17
16 Les Palmes "b" 14 0 1 13 11 71 -2 -60

U.D. Atzeneta
C.D. Vall d'Alba
R.C. Salzadella

C.F. TorreblancaC.D. Xert
C.F.U.E. Alcolea U.D. Atzeneta

Càlig C.F.

C.F.U.E. Alcolea
VINARÒS C.F.
Esportiu Rossell
Albocàsser C.F.
C.F. Vilafranca
DESCANSA

C.F. Borriol "b"
C.F. Vilafranca
Albocàsser C.F.
Esportiu RossellC.E. Cinctorra

C.D. Xert
C.E. Cinctorra
C.F. Borriol "b"
U.D. Benassal
C.F. Tírig

R.C. Salzadella
C.F. Torreblanca
C.F. Les Palmes "b"

VINARÒS C.F.

C.D. Vall d'Alba
Càlig C.F.
C.F. Tírig
U.D. Benassal

LES PALMES "B", HA SIDO EXCLUIDO DE LA COMPETICIÓN. POR LO TANTO LOS RESULTADOS 
CONSEGUIDOS POR DICHO EQUIPO QUEDAN ANULADOS AL NO HABER COMPLETADO LA PRIMERA 

VUELTA DE LA COMPETICIÓN AL COMPLETO.

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º

14/01/2018Resultados Jornada 15 Jornada 16

Rafa Marcos

VINARÒS C.F.
Por  JUAN CARLOS BENET MESEGUER

2ª REGIONAL, GRUPO 1. DÉCIMO QUINTA 
JORNADA. ECUADOR DE LA TEMPORADA O 
PRIMERA VUELTA.
C.D. CHERT  1, VINARÒS C.F.  5
12h. del 7-1-2018
Árbitro del encuentro: NICOLÁS ADELL TOMÁS. 
Super-acertado como todos los jueces de esta 
categoría, atendiendo a la dificultad del arbitraje al 
no ser asistidos.
CRÓNICA DEL PARTIDO:
Tal vez nos encontramos ante la batalla más bien 
realizada desde que este servidor sigue este grupo 
o conjunto deportivo. Arrollamos en juego a un 
rival que también aspira a la segunda posición, que 
asegura la promoción para el ascenso de categoría y 
en su feudo por una abultada renta final.
En esta ocasión adjunto dos fotografías. La del 
equipo titular, que está compuesta  por , arriba, de 
izquierda a derecha:LLUC, portero que volvía a la 
titularidad después de un tiempo lesionado y bien 
suplido por DIDAC. Se lució. TAYO, AGUILERA, DANI, 
ESTELLER y KEVIN. Abajo, de izquierda a derecha, 
por: POLET, RAÚL, JAVI GARCÍA, BORRÁS y MANOLO, 
este último merecido capitán del equipo por su 
buen hacer y carácter. En esta ocasión puntúo a 
todos los participantes con 5 puntos de regularidad, 
incluidos los suplentes que se incorporaron en el 
juego, salvo a KEVIN con un 6 extra, pues aunque  
últimamente  lo veía un poco desdibujado, en este 
combate contactó en numerosas ocasiones con 
el balón y en la gran mayoría con gran criterio y 
eficacia. Así fue premiado con una gran ovación 
cuando fue sustituido por la numerosa afición, a 
destacar, que se desplazó hasta el feudo rival. La 

segunda fotografía corresponde a nuestro célebre 
entrenador y jefe técnico: SANTIAGO FORNER, que 
a pesar de su grave lesión que acarrea y todavía en 
larga recuperación no deja con su entusiasmo y 
buen hacer, dirigir al frente del equipo, y teniendo 
en cuenta la dificultad de sus movimientos es para 
hacerle un monumento.
Hablando del encuentro, ellos comenzaron con su 
buen juego a hacernos padecer pero poco a poco el 
Vinaròs se libraba de la presión. Aún así en el 20’, nos 
viene el único gol en contra, de tiro lejano muy bien 
colocado. Tras ello, nuestro equipo no afloja, como 
siempre y en el 22’ Javi García empata la contienda 
de falta directa que el portero rival no se aclara en 
atajar. En el 24’, nuestro lateral Esteller demuestra 
su gran saber y poder goleador situándonos por 
delante en el marcador. El Chert quería pero no 
podía delante de la escuadra visitante, bien plantada 
en el campo. Así es como en tiempo añadido, Tayo 
coloca desde lejos por toda la escuedra el balón en 
el fondo de sus mallas y boqueaba en gran medida 

las aspiraciones locales. Destaco que hemos hecho 
un gran fichaje y aquí nombro al actual presidente 
señor GEIRA , quien es en definitiva cuenta el que se 
ocupa de poner los talentos en eta posterior crítica 
fase de nuestro club. Ya en la  parte acabamos  por  
rematar el encuentro con los goles del carismático 
Raúl de cabeza a pase magistral de falta de Javi 
García, en el 74’.  Y en el 85’ gol de Santi , tras galopada 
en contraataque. En el min. 75’ entra Jordi por Raúl y 
en el 82’ Santi por Kevin.
Para concluir decir que vamos en buen rumbo. Estas 
dos últimas victorias contra rivales directos nos han 
situado cuartos , a solo dos puntos del segundo. 
Estamos en la batalla que posibilita el ascenso. Viva!! 
Agradecer a cada uno que contribuye en que esta 
gesta vaya  en buen camino, desde el presidente 
hasta cada uno de los numerosos aficionados  
que  animan en los encuentros. Esta semana 
toca desplazamiento largo. Hasta la localidad de 
Cinctorres, más arriba de Morella. Que siga el juego y 
los resultados ascendentes!!
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ESPORTS

El pasado 21 de diciembre se 
celebró en Valencia la cena de 
gala de la Federación Valenciana 
de Tenis donde se reunieron 
las mejores raquetas tanto de 
categorías inferiores como de 
adultos de la comunidad y entre 
ellas estaba Joanna Miralles 
jugadora de la escuela La Closa 
Vinaròs, que recogió el premio de 
semifinalista del campeonato de 
España de dobles que consiguió 
junto a Maria Navarro del Club de 
Tenis Valencia en categoría cadete. 
Desde la escuela felicitar a Joanna 
por su progresión y a seguir 
trabajando para mejorar los 
éxitos conseguidos

El passat 24 de Desembre de 2018 es va disputar 
la tradicional i volguda la 36º edició de la cursa 
de la Volta a Peu, cursa de caracter popular i 
festiu que se desenvolupa pels carrers de la 
ciutat de Vinaros i que aquest any va superar 
les espectatives de club en quan al nombre de 

participants, ja que 296 esportistes, de diverses 
edats i nivells, van superar la línea d’arribada, 
on el club va fer entrega d’un detall a tots ells. 
La cursa es va iniciar, com tots els anys com es tradició, 
amb el só de les campanades que indiquen les 7 de la 
tarde, quasi 300 esportistes van iniciar la cursa i dels 

quals el guanyador masculí va ser Guillem Segura 
i en categoria femenina l’atleta ,del Club Esportiu 
Vinaros Facsa Aigües de Vinaros, Carla Masip.
Agraïments al patrocini de Facsa Aigües de 
Vinaros i a les col.laboracions de NovaNutrició i 
Esports Arin.

Volta a peu

DIA: DISSABTE, 13.01.18 CIUTAT ESPORTIVA  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,15 CAMP 2 FUTBOL 8 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS “C” -BORRIOL
10,15 CAMP 1 FUTBOL 8 ALEVÍ CF UNITED VINARÒS “D” - CF TORREBLANCA

11,00 CAMP 3 FUTBOL 8 BENJAMÍ CF UNITED VINARÒS MORAT – CF STA 
BÀRBARA

11,45 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL CF UNITED VINARÒS “A” - CD ALMAZORA 
“A”

 

DIA: D I U M E N G E , 
14.01.18 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET CF UNITED VINARÒS “A” - ACD PEÑÍSCOLA

10,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CF UNITED VINARÒS BLANC - CF UNITED 
MORAT

12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS AV VINARÒS – AV TORTOSA
 
DIA: DISSABTE, 13.01.18 ESTADI  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,45 ESTADI FUTBOL 8 PREBENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - ACD BENICENSE “A”
9,45 ESTADI FUTBOL BENJAMÍ VINARÒS EFC “A” - CF ALCALÀ “A”

11,00 ESTADI FUTBOL ALEVÍ VINARÒS EFC “A” - CF ESTRELLA DE 
CASTELLÓN “C”

11,00 ESTADI FUTBOL 8 ALEVÍ VINARÒS EFC “B” - CF TORREBLANCA
12,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “A” - CD SAN LORENZO “A”
 

16,00 ESTADI FUTBOL FEMENÍ CE FORTÍ VINARÒS – UE ALAQUAS I 
WALTER “A”

18,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS EFC “A” - CD RODA “C”
 

DIA: D I U M E N G E , 
14.01.18 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “C” - CD DRAC CASTELLÓN “B”

11,45 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS EFC “B” - CF FUTUR DE CASTELLÓ 
“B”

 
DIA: DISSABTE, 13.01.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET CBM VINAROS – BETXÍ
12,00 PISTA SINTETICA HANDBOL CADET C.BM VINAROS – ILESPAIN BM. MISLATA
16,00 PISTA SINTETICA F. SALA INFANTIL C.D. VINAROS F.S. A – C AT MORVEDRE
17,30 PISTA SINTETICA F. SALA JUVENIL C.D. VINAROS F.S. B – L’ALCORA F.S.
 
18,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR FEMENÍ C.B GIL COMES – CB JOVES ALMÀSSERA

20,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR MAS 2 
ZONAL

C.B. GIL COMES VINAROS – MYWIGO 
PUÇOL B

17,00 GIMNÀS SANT 
SEBASTIÀ T. TAULA SENIOR CTT VINARÒS “C” - CTT TORTOSA “E”

 

DIA: D I U M E N G E , 
14.01.18 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA SINTETICA F. SALA BENJAMÍ C.D. VINAROS F.S. A – PENISCOLA
11,15 PISTA SINTETICA F. SALA ALEVÍ C.D. VINAROS F.S. B – SEGORBE
12,30 PISTA SINTETICA F. SALA CADET C.D. VINAROS F.S. B – CASTELLÓ

17,00 PISTA SINTETICA F. SALA SENIOR C.D. VINAROS F.S. A – ESPORTING CLUB 
VILLAREAL F.S.

 

11,00 PISTA PARQUET BASQUET CADET FEMENÍ C.B. GIL COMES VINAROS – MARISTA 
VALENCIA A

17,00 PISTA PARQUET BASQUET SENIOR 1ª N C.B. GIL COMES VINAROS – MAQUIVER C.B. 
BURRIANA

19,00 PRESENTACIÒ BASQUET
DIA: DISSABTE, 13.01.17 PISTA ATLETISME  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
DE 14,30 A 
19 H PISTA ATLETISME RUGBY SENIOR RUGBY CLUB VINARÒS – CLUB RUGBY 

CASTELLÓN

Tenis. La Closa
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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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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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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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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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Dia de l’espectador: 4'50 euros 
(no s'apliquen els dies festius)
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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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ANUNCI LICITACIÓ

Tauler Municipal

 

 

 

 

 

                                                       #UnaVainaMenos  
                   
                                                        Arreplega les baines buides que et 
                                                 trobes, porta-les a la teua tenda Decathlon               
                                             Vinaròs i te les canviem per punts directes a la 
                                                               teua tarjeta Decathlon. 
 
                                                Ajuda'ns a mantindre la muntanya neta i no 
                                                               deixes perdre cap punt! 
 
                                               Col.labora:  
 

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 19 de 
gener de 2018

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.

L’Ajuntament de Vinaròs, per Decret d'Alcaldia de data 4 de gener 
de 2018, acorda aprovar l’expedient per a la  contractació del SERVEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS ALIÈ DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS (exp. 
10157/2017):

Amb la finalitat que puguen participar tots aquells que estiguen 
interessats en el procediment  s'informa que: 

Data límit de presentació: 22 de gener de 2018 a les 14:00h

Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vinaròs, 2ª 
planta -Departament de Contractació -Pl. Parroquial 12, de  dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores i a la pàgina www.vinaros.es /Perfil 
Contractant

Lloc de presentació: Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (Pl. 
Jovellar, núm. 2), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Paelles 
Sant Sebastià
Els tiquets per a recollir la paella 
de Sant Sebastià ja estan a la 
venda al preu de 1€ dos racions. 

Lloc: Planta baixa Ajuntament de 
9 a 14 hores.

Els diners es destinaran a causes 
socials.

964 450 085

Subscriviu-vos a 
El Diariet
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Tauler Municipal

RESULTAT RECOLLIDA D’AVALS PROPOSTES 2017 – 2018
A continuació es detallen les propostes que han recollit més de 50 avals en aquesta edició dels 
pressupostos participatius;

1. Carril bici per la Costa Sud.

2. Utilització d’un edifici polivalent per a fer actes multitudinaris, que cada any 
espugue invertir amb ell per a la sonoritat i demés comoditat d’un tamany com els 
envelats de fires, amb moltes portes laterals. Una nau diàfana.

3. Passarel·la riu Servol.

4. Augment carril bici, preferentment a la carretera de la Zona nord. Proposta de una sola 
direcció de circulació de vehicles des de la platja del Saldonar fins el camí

5. Ameradors.

6. Locals per a les associacions, per reunir-nos, local d’associacions. Niu d’associacions.

7. Carril Bici Av. Castelló- Av. Pablo ruiz picasso- Av. Llibertat. Unflador públic de bicicletes. 
Aparca bicicletes en forma de U.

8. Aparcament de Caravanes.

9. Zona esportiva a la costa nord.

10. Espai multi-esportiu on hi hague un circuit de ciclisme asfaltat, circuit ciclocròs o btt, per a 
la practica del running, curses obstacles, etc. el lloc idoni per aprofitar les infraestructures 
segons la nostra opinió seria en la ciutat esportiva on ja disposa de vestidors, conserge, bar, 
aigua, llum, aparcament. Un espai necessari en una ciutat com vinaros que te una escola de 
ciclisme on els mes menuts poden practicar el ciclisme sense tindre el perill dels vehicles i 
on els mes gran poder gaudir de eixa seguretat i poder organitzar esdeveniments.

11. Millora de l’equipament en les pistes de bàsquet de la plaça de les Corts Valencianes.

12. Hacer algo en las canchas deportivas del Colegio Publico San Sebastián. Bien cubrir el 
espacio y adecuar la pista que seria lo ideal o bien arreglar la pista para que se pudiera 
entrenar después de las 18:00horas, ya que con la humedad que hay la pista se hace 
impracticable.

13. Parc infantil a la costa nord.

14. Ombra a tots els parcs infantils de la ciutat. Sinó vegetal toldos o lones fixes.

15. Semàfors / passos de vianants adaptats, acústics o sonors per a la població amb algun tipus 
de discapacitat visual.

16. Restauració i recuperació dels vestits antics dels nanos de Vinaròs.

17. Agenda de programació de concerts a la platja o passeig durant els mesos de juliol i agost, 
tots els divendres a les 20h a l’estil de les jornades musicals de l’ermita d’Ulldecona.

18. Ampliar l’oferta de programació cultural i d’oci, caps de setmana i dissabte nit.

19. Anàlisi d’ADN per multar els excrements dels gossos. Els cens genotipat, mostra de sang, 
registre i emmagatzematge de mostres, enviament de xapes identificatives, costa 45 euros, 
i la identificació de l’infractor dels excrements costa 22 euros.

20. Parcs amb terra, arbres, gespa on poder anar a passar el dia. Arbres grans, sense circulació 
de vehicles, ni sorolls. Com el parc central de Tortosa o el Ribalta de Castelló. Un autèntic 
pulmó verd.

21. Pla de millora i ampliació de l’arbrat en els diferents parcs de la ciutat, millorant ombres i 
vegetació existent.

22. Dotación económica en ayudas para la creación de jardines verticales en medianeras vistas 
de edificios en el casco urbano de Vinaròs.

23. Pla de modernització de l’Av. Llibertat, mobiliari, il·luminació, arbrat, aparcaments de 
motocicletes i bicis, entre altres.

Aquestes propostes seran valorades pels tècnics municipals i passaran a la última fase del procés on 
es decidiran aquelles que es porten a terme en el pressupost 2018.

El pressupost participatiu és el mecanisme 
de democràcia directa que permet als 
ciutadans influir o decidir directament sobre 
els pressupostos públics. En aquest procés 
la ciutadania proposa i decideix en què 
s’invertiran 200.000 € en els pressupostos 2018 
al municipi de Vinaròs.

T’expliquem a continuació com es fa:
1.Fes la teua proposta entre el 28 d’agost i el 27 
de setembre.
Quines propostes pots fer? Aquelles que 
corresponguen al capítol d’inversions*, que no 
superen els 200.000 € i que entren dins de les 
competències municipals.
ON? A les assemblees veïnals , a les urnes de 
l’Ajuntament, Pavelló o Biblioteca o en participa.
vinaros.es (enllaç al formulari de presentació de 
propostes).
2. La teua proposta serà estudiada pels tècnics 
municipals.
S’ exclouràn del procés aquelles que superen el 
50% del import a repartir, 200.000 Euros.
3. És el moment de fer campanya! Del 12 al 27 
d’octubre.
Si la teua proposta està entre les seleccionades, fes-
ne publicitat, dóna-la a conéixer perquè continue 
en el procés. 
Comparteix-la amb els teus amics a xarxes socials, 
comenta-la amb els veïns i veïnes del barri, fes 
participar als familiars perquè la teua proposta 
tinga el màxim d’avals possibles. 
Com? A les urnes de l’Ajuntament, Pavelló o 
Biblioteca, o a participa.vinaros.es , marcant les 
7 propostes que cregues més necessàries per a 
Vinaròs.
*Les 30 amb més avals passaran a la següent fase.
4. I ara sí, l’últim pas abans que es faça realitat 
la teua proposta.
La votació final: mobilitza amics, familiars, 
veïnes i veïns perquè participen en l’última fase 
de votació del 22 de desembre al 21 de gener.

Com? En participa.vinaros.es , marcant les 
3 propostes que cregues més urgents per a 
Vinaròs.
*A la planta baixa de l’Ajuntament hi haurà un 
ordinador disponible per a poder participar-hi. 
*Dels 200.000 € es descomptaran els imports de les 
propostes més votades per ordre de votació.
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agenda

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

HORARI DE MISSES

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

*

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

 VINARÒS - BCN-AEROPORT
4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15 
i 19.45. 

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol, 
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20, 
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
7.00, 8.25  i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45 
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.25 8.30 8.45 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 8.50 9.05 9.15 9.25 9.40 9.50
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

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

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86
Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Passeig 29 Setembre                        *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h 
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán 

dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la 
policía local 964 40 77 04

13 gener MATeU c. Sant Francesc, 103

14 gener TORRegROsA av. Llibertat, 9

15 gener PITARCh c. del Pilar, 120

16 gener VINARòs FARMACIA av. País Valencià, 15

17 gener FeRReR pl. Sant Antoni, 39

18 gener ROCA c. Sant Francesc, 6

19 gener gUIMeRÀ pl. Parroquial, 11

20 gener Adell av. Pius XII (cant. Picasso)

TRENS A BARCELONA     A CASTELLÓ      A VALÈNCIA

agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

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

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

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

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

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

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

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

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

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

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

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 40 56 15
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI De GUÀRDIeS

de 8 a 24 hores · Fora d’este horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

17 desembre SANZ c. Pont, 83

18 desembre VALLS zona turística nord, 11

19 desembre MATeU c. Sant Francesc, 103

20 desembre TORReGROSA av. Llibertat, 9

21 desembre PITARcH c. del Pilar, 120

22 desembre MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

23 desembre FeRReR pl. Sant Antoni, 39



El proper dissabte 20 de Gener,
Sant Sebastià!
Tots a l'Ermita a 
rendir homenatge al 
nostre Sant Patró!

O.P.: Carrer de Sant Cristòfol, 19 | URBANA I:  Avinguda de Barcelona, 2
URBANA SANT JORDI:  Carrer de Sant Jaume, 51

17 de Gener 
Festivitat de
Sant Antoni
a l’ermita de

Vinaròs

17 DE GENER: SANT ANTONI

9:00 h.   Barreja matinera
9:30 a 12:00 h. Repartiment de l’esmorzar-dinar
11:00 h.  Missa en honor de St. Antoni
12:00 h.  Processo i benedicció d’animals i posterior
  repartiment de les coquetes
13:00 h.  Plantada de carrasques
15:00 h.  Cremaeta de comiat


